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Abstrakt 

Disertační práce popisuje problematiku návrhu materiálu a jeho testování při aplikaci na 

rámové konstrukci. Cílem disertační práce bylo navrhnout ucelenou metodiku pro zkoušení 

materiálů rámové konstrukce vozu a testování v provozních podmínkách. V rámci analýzy 

současného stavu byly popsány používané koncepce rámů a z nich vyplývající materiálové, 

technologické a konstrukční požadavky. V práci byly sestaveny a definovány zátěžné stavy 

působící na rámovou konstrukci vozu během provozu. Pro verifikaci výsledků dosažených 

pomocí MKP simulací bylo provedeno experimentální měření torzní tuhosti za použití 3D 

skeneru s originální metodikou a postupy umožňující vyhodnotit zkrut karoserie ve zvolených 

vyhodnocovacích rovinách pro různá zatížení. Na instrumentovaném vozidle byla provedena 

série jízdních zkoušek k ověření a zpřesnění metodiky návrhu materiálu pro rám vozu. Pro 

ověření bezpečnosti rámové konstrukce byla provedena čelní nárazová zkouška, kde byla 

posuzována deformace rámu v oblasti prostoru pro posádku.  

 

 

Abstract  

The dissertation describes the problems of material choosing and its testing when applied to 

frame construction. The aim of the dissertation was to propose a comprehensive methodology 

for the testing of vehicle frame materials and testing under operating conditions. In the 

Framework of the current state of the art, the framework concepts of frame design and the 

resulting material - technological - construction requirements were described. In the 

dissertation was defined and analyzed the workload on the car frame structure during operation 

of the vehicle. To verify the results achieved by FEM simulation, an experimental torsional 

stiffness measurement was performed using a 3D scanner with original methodology and 

procedures for evaluating torsion of bodywork in selected evaluation planes for different loads. 

A series of driving tests was carried out on the instrumented vehicle to verify and refine the 

choosing of the material for the vehicle frame. To test the safety of the frame construction, a 

frontal impact test was performed, where the deformation of the frame in the crew 

compartment area was assessed.  
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Seznam použitých jednotek a zkratek 

1) Jednotky 

Značení  Název  Jednotka 

Rm Mez pevnosti MPa 

Re Mez kluzu MPa 

A Tažnost - 

ρ Měrná hmotnost kg.m
-3

 

P Výkon  W 

m Hmotnost kg 

k Torzní tuhost N.m/° 

Of Odpor proti valení - 

e Rameno valení mm 

Ov Vzdušný odpor - 

pd Dynamický tlak Pa 

Sx Čelní plocha vozidla m
2
 

cx Součinitel odporu vzduchu - 

vx Rychlost vozidla m·s
-1

 

µv Součinitel přilnavosti pneumatiky - 

Zk Svislá síla působící na pneumatiku N 

rd Poloměr pneumatiky mm 

Bmax Obvodová síla na pneumatiku N 

Sk Příčná síla na pneumatiku N 

Rk Přenositelná síla na pneumatiku N 

Bk Přenositelná brzdná síla N 
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a Zrychlení  m·s
−2

 

g Gravitační zrychlení m·s
−2

 

F Síla N 

M Moment síly N.m 

J Moment setrvačnosti kg.m
2
 

σ Normálové napětí  MPa
 

KV Vrubová houževnatost J/cm
2
 

E Modul pružnosti MPa 

µ Poissonův součinitel - 

f Frekvence Hz 

𝜑 Úhel natočení ° 

R Hodnota chyby  mm 
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2) Zkratky 

Zkratka Název 

MKP Metoda konečných prvků 

ABS Průmyslový plast (Akrylonitrilbutadienstyren) 

CFR ABS ABS s karbonovými vlákny 

EHK Normy evropské hospodářské komise 

FMVSS Americká norma (Federal Motor Vehicle Safety 

Standards)  

EuroNCAP Nezávislá agentura pro nárazové zkoušky (European New 

Car Assessment Programme) 

ČSN Česká státní norma 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International 

Organization for Standardization) 

CAD Počítačem podporované projektování (Computer-Aided 

Design) 

EN Norma evropského společenství 

SAE  Mezinárodní norma (Society of Automotive Engineers) 

TOO Tepelně ovlivněná oblast 

TIG Svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře 

(Tungsten, Inert, Gas) 

HMH Hypotéza (Huber, von Mises, Hencky) 

VŠB-TUO Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava 

FMMI Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

TÜV SÜD Certifikační a ověřovací agentura  
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1 ÚVOD 

Problematika návrhu materiálu pro rámovou konstrukci vozu je velmi aktuální 

z pohledu vývoje vozidel, zejména v situacích kdy ověřujeme vlastnosti a vhodnost aplikace 

nových materiálů. Aktuálním trendem při vývoji vozidel je snižování celkové hmotnosti a 

zvyšování bezpečnosti. Téma disertační práce je s touto problematikou úzce spjato. V této 

práci je řešen návrh ucelené metodiky pro návrh a zkoušení materiálů pro použití na rámové 

konstrukci vozidel. Během analýzy současného stavu poznání byly prozkoumány aktuální 

používané materiály a jejich technologicko-konstrukční přístupy vedoucí k navržení nosné 

části vozidla. Možnost použití materiálu s menší měrnou hmotností v závislosti na celkové 

produkci ušetří výrobcům nemalé finanční prostředky. Výhodou spojenou s použitím lehkých 

materiálů, případně lépe distribuovaným materiálem je snížení celkové hmotnosti vozidla což 

vede ke snížení spotřeby pohonných hmot (v případě elektromobilu zvýšení dojezdové 

vzdálenosti). 

Navržený materiál pro tvorbu optimální topologie bylo nutné podrobit definovaným 

zátěžným stavům k ověření správné distribuce materiálu z pohledu únosnosti jednotlivých 

struktur. Na zhotovené rámové konstrukci a na jeho základním materiálu se provede řada 

materiálových zkoušek a testování jak v laboratorních podmínkách, tak i v provozních 

podmínkách na uzavřeném okruhu.  

Navržená a ověřená metodika návrhu a testování materiálu rámové konstrukce slouží 

jako znalostní východisko pro nahrazování a zkoušení nových materiálů při tvorbě nosných 

částí vozidel. 

 

2 Současný stav 

Rám vozidla slouží jako základní nosná část a jsou na něj kladeny náročné požadavky. 

Každý druh automobilového rámu je vhodný pro jinou skupinu automobilů. Vhodnost 

materiálu určeného ke stavbě rámu vozidla určuje mnoho aspektů, například druh vozidla, tvar, 

váha, cena a podobně.  

Každá skupina materiálů svými vlastnostmi definuje principy metodiky konstruování 

v závislosti na použité technologii spojování jednotlivých částí. Materiály lze spojovat pomocí 

technologie svařování, nýtování, lepení. Každá ze zmíněných technologií velmi významně 

vstupuje do celkové pevnosti rámové konstrukce. 
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Rám vozu musí být navržen tak, aby splňoval všechny požadavky na deformační zóny, 

tuhosti a také samotné uspořádání jednotlivých prvků v karoserii. Dále jsou na rám vozu 

kladeny požadavky z pohledu homologačního řízení. 

Aby navržený materiál rámu splňoval všechny požadavky, jsou metodiky zkoušení 

navrhované tak, aby co nejlépe napodobovaly reálné zatěžování vozidla v provozních 

podmínkách. 

 

2.1 Koncepce rámů vycházející z vlastnosti použitých materiálů 

 

U rámových konstrukcí vozidel produkovaných v malé sérii s požadavkem na snížení 

provozní hmotnosti se v dnešní době používají tři základní možné typy konstrukcí, případně 

kombinace těchto možnosti: 

 Příhradový rám tvořený ocelovými profily. 

 Monokok z hliníkových, nebo karbonových struktur. 

 Samonosná karoserie vytvořená pomocí 3D tisku. 

 

Na Obr. 1 vidíme příklady příhradového prostorového rámu, karbonového a 

hliníkového monokoku. [1]. 

 

Obr. 1 Typy rámových konstrukcí (a) příhradový rám (b) hliníkový monokok (c) karbonový monokok [1] 
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2.1.1 Příhradový rám 

Prostorový příhradový rám může být tvořený pomocí prutů spojovaných technologií 

lepení, svařovaní nebo nýtování. Tvar průřezů těchto prutů může být čtvercový, obdélníkový 

kruhový, elipsovitý případně jiný v závislosti na zvolené technologií výroby profilů. Volba 

průřezu zpravidla vychází ze stavu napjatosti a z dostupnosti polotovarů, případně dalších 

materiálově technologických aspektů. Příhradový rám má řadu výhod, pomocí vhodného 

umístění a kombinace velikostí jednotlivých profilů lze dosáhnout ideální distribuce napětí 

v rámové konstrukci. Nevýhodou pak může být zbytkové napětí v místě svarů. [2].  

Na svařovanou příhradovou konstrukci rámů vozů se používají konstrukční oceli 

jakosti: 

 S355J2H [3], 

 S235JR [4],  

 ČSN 15130/ 25CrMo4 [5]. 

 

Konstrukční oceli používané na stavbu rámu vozu dosahují meze pevnosti od 360-

1100MPa viz Tab.  1. Při použití ocelí s vyšším podílem obsahu chromu a molybdenu (15130) 

je potřeba věnovat více pozornosti elastoplastickým vlastnostem materiálu. Z důvodu nižší 

plasticity by mohlo docházet ke křehkému lomu, který by mohl v případě nehody potenciálně 

ohrozit posádku vozu. Prostorový příhradový rám svařený z CrMo profilů použila firma Rimac 

na produkční verzi vozu The Concept One viz Obr. 2[6]. 

Tab.  1 Tabulka používaných materiálů pro příhradový rám [7][8][9] 

Materiál 
Mez pevnosti 

[MPa] 

Mez kluzu  

[MPa] 

Tažnost 

[%] 

Měrná 

hmotnost 

[kg.m
-3

] 

S355J2H 510-680 355 20 7850 

S235 JR 360-510 235 26 7850 

15 130 900-1100 700 12 7850 
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Obr. 2Rimac The Concept One [6] 

Jako příklad svařovaného příhradového rámu z ocelí S235JR a S355J2H, rám vozu 

Kaipan 57, viz Obr. 3. Jedná se o repliku slavného Lotusu Seven. Dvoumístný sportovní 

roadster osazený motorem 1,8T 20V o výkonu 110kW. Motor je umístěn podélně v přední 

části vozu. Poháněna je zadní náprava. Pohotovostní hmotnost vozu je 742kg. [4]  
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Obr. 3  Kaipan 57 [4] 

 

2.1.2 Monokok 

Druhou koncepcí rámové konstrukce je rám ve formě monokoku. K přenosu vnějších 

sil v tomto případě dochází přes vnější plochu [1]. Na Obr. 4 Lotus Elise je možno vidět 

monokok vozu Lotus Elise [10] vytvořený z tažených profilů jakosti ENAW-6063 a plechů 

jakosti ENAW3105. Jednotlivé díly jsou spojeny jednosložkovým lepidlem XB5315 od 

společnosti Ciba. Spoje jsou z pohledu konstrukce upraveny pro proces lepení. V místě lepení 

jsou spoje přeplátovány, jsou zvětšeny šířky styku součástí tak, aby plocha lepeného spoje byla 

co největší. Tam kde to konstrukce umožňovala, byl vytvořen pero-drážkový spoj a na okrajích 

spoje byly vytvořeny lemy, které definují tloušťku lepeného spoje a zároveň zabraňují 

přetečení lepidla. Každý spoj je vyztužen samořeznými šrouby. Sestavený rám se po slepení 
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vloží do pece, kde dojde k vytvrzení lepidla při teplotě 200°C. Pro lepší vlastnosti lepeného 

spoje jsou plechy předem eloxovány. [11] 

Konstrukce vytvořená tímhle přístupem si žádá při návrhu o velmi pečlivé zkoumání 

z pohledu únavových vlastností v oblasti spojů hliníkového materiálu. 

Výhodou je daleko nižší měrná hmotnost hliníkových slitin je přibližně 2700 kg/m
3
 

[11].  

 

 

 

 

 

  

Obr. 4 Lotus Elise [10] 
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Monokoky se dají také vytvářet pomocí kompozitových materiálů. Velmi časté je 

použití uhlíkových vláken, případně v kombinaci s kevlarem. [1]  

Při návrhu kompozitového monokoku je důležité brát v potaz technologii výroby. 

Kompozitové konstrukce lze vytvářet technologií: 

 Ručního kladení. 

 Metodou nanášení kompozitu do formy sprayem. 

 Metodou vakuového vaku. 

 Vytvrzování v autoklávu. 

 Navíjení. 

 Metodou lisování se vstřikem matrice. [12] 

 

Především kvůli obtížnému návrhu, kdy se musí přesně uvažovat směr vláken, který 

musí být shodný se směrem působících sil, složité a zdlouhavé výrobě s následným 

vytvrzováním ve speciální peci a vysoké ceně samotné uhlíkové tkaniny, se tato varianta 

prozatím uplatňuje především u vozů vyšších kategorií. [13,14] 

 

Velkou nevýhodou kompozitového monokoku je nemožná dodatečná úprava tvaru a 

také velmi složitá a nákladná opravitelnost v případě částečného, nebo úplného poškození 

rámu.[15] Velkou výhodou jsou dosahované tuhosti rámu při zachování stejné hmotnosti. 

Prvním použitým karbonovým monokokem byl v roce 1981 rám formule F1 McLaren MP4/1 

dosahoval torzní tuhosti 19662Nm/° [16]. Modernějším zástupcem vozu s karbonovým 

monokokem od stejné společnosti je Lamborghini Aventador, vyráběný od roku 2011 který 

dosahuje torzní tuhosti 35000N.m/° při hmotnosti hmotnost rámu pouhých 147kg. Monokok 

Lamborghini Aventador je na Obr. 5 Lamborghini Aventador.  
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Obr. 5 Lamborghini Aventador [17] 

 

V případě použití karbonového monokoku jsou částí rámu, které obsahují zavěšení 

náprav, vyrobený z kovových materiálů, a k monokoku jsou připojeny pomocí šroubových 

spojů prostřednictvím přírubových desek, viz Obr. 6 McLaren 650s [18]. 
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Obr. 6 McLaren 650s [18] 

 

Někteří výrobci používají kombinaci karbonového monokoku a kovových materiálů pro 

konstrukci střechy viz Obr. 7. 
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Obr. 7 Arash AF10 EV [19] 

 

V následující tabulce číslo dvě jsou uvedeny mechanické vlastnosti vybraných 

hliníkových slitin, karbonových vláken a kevlaru. 

Tab.  2 Mechanické vlastnosti Al,CF [11, 20] 

Materiál 
Mez pevnosti 

[MPa] 

Mez kluzu  

[MPa] 

Tažnost 

[%] 

Měrná 

hmotnost 

[kg.m
-3

] 

ENAW 6063T6 245 195 10  

ENAW 3105H22 130-180 105 15  

CF až 3000  1,5 1800-2000 

Kevlar 3600  4 1440 

 

2.1.3 Karoserie vytvořená pomocí 3D tisku 

Novinkou z pohledu technologie výroby jsou nosné struktury vyrobené technologií 3D 

tisku. Takto připravené nosníky a vyztužení zajišťující nosnou funkci jsou integrovány 

s konstrukčními prvky vytvářejícími architekturu karoserie. Možnost 3D tisku nosných struktur 

vozu otvírá řadu možností na využití tvarů k vytvoření rovnoměrně namáhané konstrukce, 

bohužel současné materiály pro 3D tisk nedosahují potřebných mechanických parametrů 

vyžadovaných pro silně dynamicky namáhané konstrukce. 
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Obr. 8 Rám vozu vytvořený pomocí 3D tisku 

Ukázkou je vůz vyrobený z ABS materiálu s příměsí karbonových vláken metodou 3D 

tisku viz Obr. 8 Rám vozu vytvořený pomocí 3D tisku. Hmotnost vozu je 800kg, materiál 

použitý pro tisk zmíněného vozu je plast ABS s podílem karbonových vláken (CFR ABS), 

který dosahuje pevnosti v tahu 36 MPa viz Obr. 9 Porovnání vlastností tisknutelných materiálů. 

[21] 

 

Obr. 9 Porovnání vlastností tisknutelných materiálů [21] 
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Dalším příkladem využití technologie 3D tisku pro výrobu rámu vozidla také 

z materiálu ABS s příměsí dvaceti procent karbonových vláken je na Obr. 10. Technologie 3D 

tisku byla rovněž zhotovena karoserie, která v tomto případě netvoří s rámem vozu jeden celek. 

 

 
Obr. 10 Shelby Cobra 

 

 

2.2 Rozbor zatěžování rámu při provozu vozidla 

 

Hlavními zatěžujícími účinky působící na rám automobilu jsou síly a momenty 

vznikající ve stykové ploše kola s vozovkou. Zatížení v podélném směru vzniká při akceleraci 

a brzdění vlivem setrvačné síly. V příčném směru se automobil zatěžuje při průjezdu zatáčkou 

vlivem působení odstředivé síly. Svisle orientované zatížení je způsobeno statickou váhou 

automobilu, setrvačnými účinky způsobenými jízdními manévry a přejezdem nerovností. [22] 

Orientace jednotlivých složek sil působících na kolo automobilu je na Obr. 11 Orientace 

působících sil na kolo.  
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Obr. 11 Orientace působících sil na kolo [22] 

 

2.2.1 Jízdní odpory 

Proti pohybu vozidla působí jízdní odpory. Odpor proti valení, vzdušný odpor případně 

odpor sklonu vozovky. 

 

Odpor proti valení  

Vzniká jako důsledek deformace pneumatik při styku kol s vozovkou. Zjednodušeně se 

dá uvažovat, že v přední části stopy (místo styku kola s vozovkou) dochází ke stlačování 

pláště, v zadní části pak k návratu pláště do kruhového tvaru. Podrobnější rozbor problematiky 

modelování vlastností pneumatiky v kontaktu s vozovkou je uveden v literatuře [23,24,25]. Pro 

definování sil vstupujících do výpočtu rámové konstrukce vozu lze uvažovat, že reakce ZK je 

ve stopě přesunuta vpřed ve směru jízdy o rameno valení e,. viz Obr. 12 Odpor proti valení. 

Odpor proti valení lze tedy stanovit dle rovnice (1.) Rovnice (1.-23.) pochází ze zdroje [26]. 

 

d

Kf
r

e
ZO   

(1)  
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Obr. 12 Odpor proti valení [26] 

 

Vzdušný odpor 

Představuje aerodynamické síly, které působí na pohybující se vozidlo. Vzdušný odpor 

Ov je závislý na dynamickém tlaku pd, který se stanový z Bernouliho rovnice, čelní ploše 

vozidla Sx a součiniteli odporu vzduchu cx (pro sportovní automobily (0,3 – 0,35) [26]). 

xxxxxdv cSvcSpO  2

2

1
  

(2)  

 

Součinitel přilnavosti pneumatiky 

Součinitel přilnavosti vyjadřuje odpor pneumatiky proti proklouznutí, závisí na 

vlastnostech pneumatiky (velikost, tvar, materiál, tlak nahuštění a teplota) a stavu vozovky 

(materiál, vlhkost, kvalita povrchu a teplota). Nejvyšší hodnota součinitele přilnavosti 

pneumatiky je pro suchý povrch betonové vozovky (0,8-1,0) a nejnižší hodnotu má vozovka 

pokrytá náledím (0,1-0,3). [26] 

Přilnavost pneumatiky závisí také na rychlosti vozidla, viz Obr. 13 Součinitel 

přilnavosti pro podélný a boční směr v závislosti na rychlosti [26] 

 

Obr. 13 Součinitel přilnavosti pro podélný a boční směr v závislosti na rychlosti [26] 
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Kammova kružnice  

S přilnavostí pneumatiky úzce souvisí Kammova kružnice, která popisuje maximální 

přenositelné síly, které je schopna pneumatika přenést. Můžou to být síly hnací či brzdné 

(obvodové), nebo boční síly. Maximální přenositelná obvodová síla je závislá na součiniteli 

přilnavosti v podélném směru µv a svislé síle působící na pneumatiku ZK, dle vztahu:  

Kv ZB  max  (3)  

Působí-li ve stopě pneumatiky zároveň obvodová BK a boční síla SK, přičemž nemá dojít 

ke smyku kola, nesmí geometrický součet těchto sil překročit hodnotu, která závisí na 

přilnavosti. V praxi se užívá předpoklad, že přilnavost pneumatiky je stejná v podélném i 

příčném směru (ve skutečnosti je přilnavost vyšší v podélném směru). Výsledná přenositelná 

síla RK je pak rovna: 

KvKKK ZSBR  22
 

(4)  

 

V případě kdy bude maximální brzdná síla rovna přenositelné síle, tedy BK = Bmax , 

potom je boční síla SK rovna nule a kolo není bočně vedeno. Pokud však dojde k překročení BK 

> Bmax nebo vzroste boční síla SK, dojde ke smyku kola. Tyto poznatky jsou velmi důležité pro 

nastavení řiditelnosti automobilu, viz [27]. 

 

 

Obr. 14 Kammova kružnice [26] 

 

Mnoho softwarů pro dynamické simulace jízdních stavů vozidel, jako jsou 

MSC.Software ADAMS, Altair HyperWorks MotionSolve a další využívá pro své výpočty 

zmíněnou metodiku z kapitoly 2.2 [28].  

 



24 

2.2.2 Rozbor sil 

Pro stanovení sil, které působí na nápravy automobilu při různých jízdních stavech, se 

používají pohybové rovnice. [29] Tyto síly se pak dále přenáší přes nápravy na rám vozidla. 

Automobil lze z pohledu výpočtu rozdělit na karoserii (nosný rám), přední a zadní nápravu, 

v případě zatáčení na rám vozidla, vnitřní a vnější kolo.  

Pro výpočet akcelerace a brzdění je do těžiště každé části zavedena  D´Alambertova síla 

a díky tomu se z dynamických stávají úlohy statické. Při rozboru průjezdu konstantního 

průjezdu zatáčkou je využito odstředivé síly působící na každou část automobilu.  

Umístění těžiště je dáno rozložením hmotnosti automobilu. Poloha těžiště má 

významný vliv na zatěžování rámové konstrukce a na jízdní vlastnosti vozu. Ke zjištění polohy 

těžiště lze využít několik metod: 

 Metoda vážení v šikmé poloze. [26] 

 Metoda překlopení. [26] 

 Za pomocí centrifugy viz Obr. 15. [30] 

 

 

Obr. 15 Metodika měření polohy těžiště za pomocí centrifugy [30] 
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Rozbor sil – brzdění  

Pří brzdění je uvažováno konstantní zpomalení automobilu, dochází tedy k rovnoměrně 

zpomalenému pohybu. Známými hodnotami jsou tíha automobilové karoserie, předního a 

zadního kola. Dále je znám brzdný moment pro přední a zadní nápravu (platí předpoklad, že 

brzdné momenty jsou na levých a pravých kolech stejné). 

Pohyb každého tělesa je určen souřadnicemi x, z, f. Je předpokládáno, že nedochází ke 

svislým kmitavým pohybům a karoserie automobilu se nehoupe. Při silovém rozboru je 

uvažována každá náprava jako tuhý celek, pro získání sil na každém kole, je nutné výsledné 

síly podělit dvěma.  

Rozbor sil při brzdění dle [26] je uveden na Obr. 16 Rozbor sil vznikajících při brzdění. 

 

 

Obr. 16 Rozbor sil vznikajících při brzdění [26] 

 

Rovnice pro karoserii automobilu: 

00  vXZXPix OFFamF  
(5)  



26 

00  GFFF ZZZPiz  
(6)  

    00  dXZXPBZBPPZPZZZiT rhFFMMlFlFM  
(7)  

 

Rovnice pro přední kolo: 

00  PXPPPix BFamF  
(8)  

00  PZPPiz GFZF  
(9)  

00  eZrBMJM pdPBPPPiT   
(10)  

Rovnice pro zadní kolo: 

00  ZXZZZix BFamF  
(11)  

00  ZZZZiz GFZF  
(12)  

00  eZrBMJM zdZBZZZiT   
(13)  

 

Moment setrvačnosti kola: 

222
2

1
dkdkzp rmrmJJ   

(14)  

Hmotnost kola se do výpočtu započítává dvakrát, protože se při výpočtu uvažuje každá 

náprava jako jeden celek. 

 

Rozbor sil – zatáčení 

Druhým jízdním stavem kde dochází k významné změně poměrů sil je průjezd zatáčkou 

při konstantní rychlosti. Jedná se o rovnoměrný pohyb. Známé hodnoty pro výpočet jsou tíha 

automobilové karoserie, předního a zadního kola. Na každou část vozidla působí odstředivá 

síla, která je závislá na hmotnosti a rychlosti vozidla, dále na poloměru zatáčky.  

Pohyb každého tělesa je určen souřadnicemi y, z, f. Pro výpočet je potřeba určit 

klopnou tuhost karoserie, pomocí které je možné získat úhel naklopení karoserie vlivem 

odstředivé síly. Dále je nutné určit radiální reakce a klopný moment karoserie, způsobený 
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odstředivou silou. V posledním kroku je potřeba získat, dosazením získaných hodnot do 

statických rovnic rovnováhy, zbývající síly působící na nápravě automobilu při zatáčení. 

Rozbor sil vznikajících na nápravách automobilu je zobrazen na Obr. 17 Rozbor sil při 

zatáčení. V těžišti karoserie působí vlastní tíha, která je dána rozložením hmotnosti 

automobilu. Odstředivá síla působící na karoserii vozidla je reprezentována klopným 

momentem a složkou odstředivé síly, působící ve středu klopení. Odstředivá síla působí také na 

každé kolo. Detailní rozbor sil viz [26]. 

 

Obr. 17 Rozbor sil při zatáčení [26] 

 

Rovnice pro karoserii automobilu: 

00 ___  iodiyoiyiiy FFFF  
(15)  

00 __  ioziiziiz GFFF  
(16)  

    0
22

0 ______  kloiiiidiyoiyi
i

izi
i

oziiSK MMMprFF
t

F
t

FM

 

(17)  

Rovnice pro vnitřní kolo automobilu: 

00 ___  iodiyiiiiy FFPF  
(18)  

00 ___  ikiziiiiz GFZF  
(19)  

00 __  diiiiiSK rPMM  
(20)  
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Rovnice pro vnější kolo automobilu: 

00 ___  oodoyioiiy FFPF  
(21)  

00 ___  okozioiiz GFZF  
(22)  

00 __  doioiiSK rPMM  
(23)  

 

Velikost odstředivé síly je ovlivněna poloměrem zatáčky a rychlostí, kterou vozidlo 

jede. Pro výpočet maximálních sil vstupujících do náprav, potažmo do rámové konstrukce se 

volí velikost odstředivé síly tak, aby nastal mezní stav, těsně před příčným proklouznutím 

pneumatik. Je uvažováno, že vozidlo jede v zatáčce konstantní rychlostí, tzn., že hnací 

obvodové síly jsou minimální, tudíž je příčný součinitel přilnavosti mezi vozovkou a 

pneumatikou roven jedné ( 1p ). Odstředivá síla působící na celé vozidlo se musí rovnat 

součtu všech příčných sil, vznikajících mezi koly a vozovkou. Z kammovy kružnice vyplývá, 

že příčná síla je závislá na svislé zátěži kola a příčném součiniteli přilnavosti mezi vozovkou a 

kolem. 

Síly definované pomocí zmíněných jízdních stavů se používají jako vstupní zatížení při 

prováděných pevnostních analýzách při matematickém modelování mezních stavů a sil 

působících na rámu vozidla během provozního zatížení. 

Pro výpočet sil zatěžujících nápravy a nosnou konstrukci vozu lze využít výpočetní 

software k tomu určený např. Lotus Suspension Analysis, Adams Car [31, 32]. 

 

2.3 Pevnostní analýzy 

Pro návrh vhodného materiálu rámové konstrukce a její topologie je nutné podrobit 

rámovou konstrukci pevnostním analýzám s využitím metody konečných prvků pomocí 

výpočtových softwarů (Ansys, Patran a jiné) [34,35]. Níže budou popsány následující analýzy: 

- modální analýza, 

- torzní tuhost, 

- průjezd zatáčkou, 

- přímá jízda s maximálním brzděním. 

Na základě těchto výpočtů bude možno stanovit materiál pro konkrétní topologii 

rámové konstrukce automobilu. Materiál ve výpočtových softwarech je definován pomocí 
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měrné hmotnosti, modulu pružnosti v tahu E a Poissonovy konstanty, případně pomocí modulu 

pružnosti ve smyku G.   

 

2.3.1 Modální analýza 

Jedním z prostředků ke zjištění tuhosti rámu jako celku slouží modální analýza.  

V případě rámu vozidla je prováděna tzv. volná modální analýza, kdy rám není uchycen 

k okolí. Získanými výsledky jsou nejnižší vlastní frekvence a tvary kmitání. Zároveň se tak 

zjistí i resonanční frekvence rámu automobilu. 

Pro účely posouzení rámu vozidla z pohledu vlastních frekvencí se počítá jedenáct 

frekvenčních stavů, kde prvních šest se nevyšetřuje (jedná se o posunutí a rotaci v ose x,y,z). 

Frekvence rámu vozidla by měla být vyšší než 30Hz aby nedocházelo k resonanci [35]. 

Pomocí těchto výsledků je možno získat první pohled na chování navrhované 

konstrukce rámu. Analýza odhalí kde je konstrukce nejvíce i nejméně tuhá. Na základě 

výsledků modální analýzy se určí, zda konstrukce bude podrobena dalším analýzám, nebo je 

nevyhovující. 

 

2.3.2 Torzní tuhost 

Torzní tuhost popisuje chování rámu při provozních podmínkách. Přitom platí, čím 

tužší, tím lepší jízdní vlastnosti. Pro potřeby této analýzy se do modelu rámu přidávají 

zjednodušené nápravy. Jedním ze způsobů analýzy je že se přední náprava vetkne. Zadní 

náprava se propojí tuhou tyčí, která je uprostřed uložena kloubově. Na oba konce zadní 

nápravy se aplikují jednotkové síly, které vyvolají krouticí moment kolem podélné osy rámu 

(viz Obr. 18 Model s okrajovými podmínkami pro analýzu torzní tuhosti ). Další způsoby 

analýzy torzní tuhosti jsou uvedeny v [22]. V článku [36] je uvedeno srovnání vypočtených dat 

s experimentem. 
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Obr. 18 Model s okrajovými podmínkami pro analýzu torzní tuhosti  

 

Z výsledku natočení φ [°]v závislosti na zatěžujícím krouticím momentu Mkmax [N.m], 

je pak vypočtena torzní tuhost rámu k dle vzorce [22]: 

 

Torzní tuhost  𝑘 =
𝑀𝑘𝑚𝑎𝑥

𝜑
= [

𝑁∙𝑚

°
]      (24) 

 

2.3.3 Průjezd zatáčkou  

Pro analýzu průjezdu zatáčkou v MKP softwaru se zavádí síly odvozené z pohybových 

rovnic, viz kapitola 2.2. Z důvodu zachování statické určitosti se do míst, kde jsou na 

nápravách umístěny těhlice, jsou postupně zaváděny síly a vetknutí a to v těchto kombinacích: 

- přední náprava zatížena, zadní náprava vetknuta (a), 

- přední náprava vetknuta, zadní náprava zatížena (b). 
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Obr. 19 Model s okrajovými podmínkami pro analýzu průjezdu zatáčkou (vlevo - a, vpravo -b) 

Výsledkem jsou pak průběhy napětí během simulace průjezdu zatáčkou zobrazeného 

pomocí barevné mapy, viz Obr. 20 Průběh napětí na rámu vozidla při průjezdu zatáčkou. 

 

Obr. 20 Průběh napětí na rámu vozidla při průjezdu zatáčkou [33] 

 

2.3.4 Přímá jízda s maximálním brzděním 

Při analýze přímé jízdy s maximálním brzděním se využívá stejného modelu 

i principu zatížení, jako v případě průjezdu zatáčkou (viz Obr. 21 Model s okrajovými 

podmínkami pro analýzu přímé jízdy s maximálním brzděním (vlevo - zatížena přední náprava, 

vpravo - zatížená zadní náprava)). Opět se jedna náprava zatíží a druhá vetkne. 
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Obr. 21 Model s okrajovými podmínkami pro analýzu přímé jízdy s maximálním brzděním (vlevo - zatížena přední 

náprava, vpravo - zatížená zadní náprava) 

Na Obr. 22 Průběh napětí na rámu vozidla při maximálním brzdění [33] je možno vidět 

průběh napětí na rámové konstrukci malosériového vozu během simulace zatěžování rámu 

pomocí maximálního brzdění. 

 

Obr. 22 Průběh napětí na rámu vozidla při maximálním brzdění [33] 

 

Takto definované zátěžné stavy vedou ke stanovení materiálových vlastností, kde bude 

nutné získat patřičné smykové a tahové moduly pružnosti jako vstupní parametry do 

výpočtového softwaru pro konkrétní topologii rámové konstrukce automobilu. 

2.4 Zkoušení vozidel a jeho částí 
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Zkoušení vozidel a jeho částí lze rozdělit na zkoušky prováděné v reálných 

podmínkách, to jsou zkoušky provozní. Druhou částí jsou zkoušky laboratorní, kde dochází ke 

zkoušení za simulovaných podmínek.  

 

2.4.1 Provozní zkoušení  

Provozní zkoušky jsou při vývoji automobilu a jeho částí velmi důležité, protože ke 

zkoušení dochází za skutečných podmínek, kde použité materiály jsou vystaveny vlivům 

průběhů napětí během definovaných jízdních stavů. V průběhu zkoušení lze zaznamenávat 

měřená data, které lze následně použít jako vstupní data při provádění laboratorních zkoušek. 

K bezpečnému provedení provozních zkoušek slouží zkušební dráhy „polygony“ viz Obr. 23 

Zkušební areál Tatra [37] a Obr. 24 Letecký snímek okruhu VW Group ve Wolfsburgu [38]. 

Na kterých je možno testovat vozidla na dráhách s definovaným povrchem co se týče sklonu 

nebo i materiálu. Na polygonech je možno provádět krátkodobé zkoušky, případně i 

dlouhodobé testy. 

 

 
 

Obr. 23 Zkušební areál Tatra [37] 
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Obr. 24 Letecký snímek okruhu VW Group ve Wolfsburgu [38] 

 

 Pro testování vozidel se používají následující normované jízdní stavy: 

Dvojitá změna směru  

 Jedná se o zkoušku, kde dochází ke dvojité změně směru, dráha vozu je stanovena 

normou a vyznačena pomocí kuželů viz Obr. 25 Dráha dvojité změny směru dle ISO 3888 

[40]. Při zkoušce se do sekce "A" vjede stanovenou rychlostí, dále se pokračuje pouze 

setrvačností vozu. Následuje první změna směru do sekce "B" a druhá změna směru do sekce 

"C". Vstupní rychlost se postupně zvyšuje. Test je úspěšný, pokud nejsou kužely nebo vůz 

převrácen.[39]  

 

Obr. 25 Dráha dvojité změny směru dle ISO 3888 [40] 

 Test je velmi náročný na reakční schopnosti řidiče. Pro zamezení vlivu lidské chyby, 

lze využít např. řídícího robota VEHICO CS-B jak je popsáno ve článku [41], kde byly 

provedeny testy na pěti různých vozech. 



35 

Fish hook 

 Jedná se o test, který probíhá za obdobných podmínek, jako test dvojíte změny směru. 

Na začátek dráhy se vjede ustálenou definovanou rychlostí, dále pak vozidlo pokračuje 

setrvačností. Po úspěšném testu se počáteční rychlost zvýší. Sleduje se bezpečná rychlost, kdy 

nedojde k převrácení vozu. [42] 

 

Obr. 26 Fish hook manévr [43] 
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Jízda po kružnici v ustáleném stavu 

  Zkouška se provádí konstantní rychlostí a tato rychlost je zvyšuje, až do rychlosti, 

která hraničí se ztrátou stability. Jedním z výstupů zkoušky je graf závislosti úhlu natočení 

volantu na bočním zrychlení a zkoumání reakcí kol působících na vozidlo. Manévr může být 

proveden s použitím konstantního poloměru se zvyšující se rychlostí, nebo konstantní rychlosti 

a zmenšujícího se poloměru. [44] 

 

Zastavovací vzdálenost při přímém brzdění  

 Přímá brzda ze 100 km/h na 0 km / h. Poskytuje informace o brzdné vzdálenosti. 

Rovněž ukazuje stabilitu vozidla při přímém brzdění. Další informace týkající se manévru jsou 

k dispozici v [45]. 

 Další prováděné testy dle norem: ISO 7401, ISO 8725, ISO8726, ISO14512, ISO 7975, 

ISO 9816. 

 Pro ověření zatěžování materiálů rámové konstrukce během testovaných jízdních stavů 

je možno použít tenzometry. Tenzometry se umísťují na rám vozu (Obr. 27) na předem 

definované místa, kde je možno očekávat a sledovat významné zatížení, tato zatížení se určují 

na základě MKP výpočtů.  

 

Obr. 27 Ukázka tenzometru na rámové konstrukci [46] 

 K zaznamenání vstupujících sil do rámové konstrukce vozu lze použít tzv. 

tenzometrické kola viz Obr. 28. Tyto kola lze použít při výše uvedených provozních měřeních 

a lze tak konkretizovat síly vstupující do rámu vozu a následně je porovnat s pevnostními 

výpočty. 
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Obr. 28 Vozidlo osazené tenzometrickými koly [47] 

2.4.2 Laboratorní zkoušení  

Laboratorní zkoušky slouží ke zjištění funkčních, únavových a pevnostních vlastností 

materiálů rámů vozidel, nebo jeho částí. Zkoušení v laboratorních podmínkách při získaných 

naměřených budících signálů z provozních zkoušek umožňuje trvale pozorovat a kontrolovat 

chování materiálu rámové konstrukce a dalších zkoušených částí vozu za simulovaných 

okolních podmínek (teplota, vlhkost atp.) Díky trvalému pozorování můžeme při vzniku 

poruchy zjistit i její šíření, které pak následně můžeme přesně vyhodnotit. 

 

Laboratorní zkoušení je možné provádět na pracovišti: 

 hydrodynamické zkušebny, 

 crashové zkušebny, 

 materiálové zkušebny. 

 

Hydrodynamické zkušebny 

 Hydrodynamické zkušebny se používají k simulaci zátěžných stavů působících za 

provozu na vozidlo. Pomocí servohydraulických válců napojených na rozvod hydraulického 

oleje a doplněných o snímače zdvihu a síly dochází k přenosu zatížení. Válce jsou řízeny 

měřícím a regulačním systémem. 
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 Dynamické zkoušky částí vozidel je možno provádět za pomocí jednoho válce viz Obr. 

29 . Zkoušky složitějších celků, případně celého vozidla se pak provádějí víceosých stavech, 

viz Obr. 30. 

 

Obr. 29 Jednoosá zkouška zadní části Škoda Octavia [48] 

 

Obr. 30 Víceosé testování přední nápravy [49] 

 Ve Škoda auto a.s. se pro testování používá 4kanálový vertikální simulátor, kde se 

testují celé vozy podle metodiky VW a také dle naměřených signálů ze zkušební trati. 

Dále využívají 14 kanálový simulátor pro testování celého vozu, nebo jednotlivých náprav a 

také 16 kanálový simulátor pro simulaci reálného zatížení celého vozidla [50]. Ukázka 

testovacího systému 16 kanálové zkoušky je na Obr. 31. 
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Obr. 31 16kanálová zkouška celého vozidla [51] 

 

 Na univerzitě v Cincinnati používají hydrodynamické válce umístěné pod koly vozidla 

ke zjištění vibrační odezvy budících signálů na konstrukci vozidla, viz Obr. 32 [52]. 
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Obr. 32 Měření vibrační odezvy budících signálů [52] 

 

Crashové zkušebny 

 Zkušebnou kde lze testovat vozidla z pohledu pevnosti rámové konstrukce a 

bezpečnosti vozidla je crashová zkušebna- zkušebna pro nárazové zkoušky vozidel. Jedná se o 

destruktivní zkoušení. Nárazové zkoušky probíhají za předem definovaných podmínek, které 

jsou stanoveny v jednotlivých normách. Vozidlo je během zkoušky snímáno 

vysokorychlostními kamerami pro následné vyhodnocení deformačního chování jednotlivých 

materiálů vozu. Nárazové zkoušky jsou důležité při vývoji nových vozidel pro definování 

vhodného materiálu v případě, že rám vozu by byl příliš tuhý, tak by se většina energie 

přenesla na posádku vozu a působící přetížení by mohlo způsobit závažné poranění. V případě 

že by byla nosná část vozu příliš poddajná tak by hrozilo, že se bude konstrukce vozu 

deformovat až do prostoru posádky a cestujícím bude hrozit riziko poranění. 

Typy zkoušek dle norem: 

 EHK R94 - Ochrana proti čelnímu nárazu. Dovolená rychlost taženého vozu 

proti deformovatelné bariéře se 40% přesazením je 56km/h a vyšší. [53] 

 EHK R12 - Jedná se o čelní nárazovou zkoušku pro zjištění bezpečnosti 

posádky vozidla. Vůz je tažen rychlostí 48,3-53,1 km/h proti tuhé bariéře, zjišťuje se 
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maximální posunutí sloupku řízení v ose x a v ose Y (maximální posunutí je 127mm). 

[54] 

 FMVSS 208 - ochrana cestujících při nárazu. Jedná se o platnou normu pro státy 

USA, oproti EHK R94 jsou definovány i podmínky pro boční náraz a pro převrácení 

vozidla. Vozidlo je taženo rychlostí 48,3km/h (30mph) proti pevné bariéře.[55] 

 

 Nárazové zkoušky dle EuroNCAP- Nejsou podmínkou k homologaci vozidel. 

Jedná se o populární zkoušku, které přikládají sami výrobci důležitost. Zkouška vychází 

z EHK R94. Rychlost je definována na 64km/h, nebo vyšší. Náraz je do 

deformovatelné bariéry s 40% přesazením. [56] Ukázka z průběhu testu viz Obr. 33. 

 

Obr. 33 Volkswagen Golf při čelní nárazové zkoušce dle EuroNCAP [57] 

 

Materiálové zkušebny 

 Pro správné vyhodnocení a sledování chování materiálu rámu vozidla během reálného 

či simulovaného zatěžování pomocí mezních stavů je nutné definovat chování základního 

materiálu. Pro tyto účely se využívají následující zkoušky: 

 Instrumentovaná zkouška rázem v ohybu dle ČSN EN ISO 14556 - Princip zkoušky 

spočívá v měření nárazové síly v závislosti na průhybu zkušebního tělesa v průběhu 

zkoušky rázem v ohybu prováděné v souladu ČSN ISO 148-1.[58] 
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 Tahová zkouška dle ČSN EN ISO 6892-1 - Slouží ke stanovení napěťově 

deformačních charakteristik.[59] 

 Nárazová zkouška tahem- pro automobilový průmysl se používá nárazová zkouška 

tahem pro hodnocení odolnosti materiálu proti dynamickému poškození - 

obdobnému jako nastává během crashové zkoušky. Tato zkouška přispívá k vývoji 

nových materiálů pro automotive jak je uvedeno ve článku [60] Ukázka zkoušky viz 

Obr. 34. 

 

Obr. 34 Nárazová zkouška tahem a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce [61] 

 

 Zkouška ohybem - Podle evropské normy ISO 7438. Ohybová zkouška dovoluje 

stanovit modul pružnosti u materiálů, u kterých to není možné s dostatečnou 

přesností určit z tahových či tlakových zkoušek.[62] 

 Únavové zkoušky dle ČSN ISO12107- Slouží ke stanovení bezpečného počtu 

cyklického zatěžování bez porušení. Výsledkem zkoušení je Wöhlerova křivka, 

která definuje závislost počtu cyklů do porušení materiálu na amplitudě napětí. [63] 

 Materiálové zkoušky pro měření modulu pružnosti v tahu a ve smyku, lze je 

provádět pomocí statické, případně dynamické metody. Moduly pružnosti jsou 

přímým vstupem do výpočtového softwaru jako hodnota definující materiálové 

vlastnosti. 
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3 Východiska pro vlastní výzkum 

Vyvíjená metodika zkoušení pro aplikaci na rámu vozidel je realizována na rámu 

sportovního elektromobilu. Design vozu je na  Obr. 35 Design karoserie vozu SCX. Nejprve je 

nutné vytvořit návrh topologie rámové konstrukce pro volbu vhodného materiálu, ze které bude 

následně rám vyroben. Dále budou provedeny matematické simulace pro optimalizaci navržené 

topologie, pro kterou bude navrhnut experimentální plán zkoušení.  

 

 

Obr. 35 Design karoserie vozu SCX 

 

3.1 Faktory ovlivňující topologii rámové konstrukce 

 

Pro vytvoření návrhu rámové konstrukce automobilu, která se početně ověří a následně 

zpřesní a připraví do výroby. Byl vytvořen prostorový model, do kterého byly zahrnuty 

základní informace o prostoru rámu a to především: 

 design vozu 

 umístění náprav,  

 umístění bateriového boxu, 

 poloha motorů, 

 ergonomii vnitřního uspořádání, 

 odhadovaná váha vozu 1500kg,  

 elektrický pohon 4x4. 
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Koncepční uspořádání vozu s umístěním baterií, motorů, měniče a zavěšení kol v 

prostoru vymezeném designovým návrhem vozu viz  Obr. 36 Koncepční uspořádání 

vyvíjeného vozu. 

 

Obr. 36 Koncepční uspořádání vyvíjeného vozu 

 

Prostorový model rámu byl vytvořen v CAD softwaru Autodesk Inventor Professional 

pro možný následný přenos dat do MKP softwaru pro pevnostní ověření. Pro definování 

materiálových parametrů v prostředí výpočtového softwaru je nutné jednotlivým prutům 

přiřadit modul pružnosti v tahu, případně ve smyku a také měrnou hmotnost. Ukázka 

prutového modelu návrhu rámu je na Obr. 37 Návrh prutové konstrukce. 
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Obr. 37 Návrh prutové konstrukce 

 

3.2 Definice materiálu pro vývojový rám vozidla 

 

Již z počátku návrhu rámové konstrukce je nutné stanovit technologické a konstrukční 

požadavky na materiál. Z technologických aspektů je důležitým parametrem dobrá svařitelnost 

metodou 111, 131, 135 nebo 141. 

Z konstrukčního pohledu je vhodné mít k danému materiálu dostupnou širokou škálu 

standardizovaných profilů, aby bylo možné dosáhnout optimální distribuce materiálu v daném 

návrhovém prostoru. 

Pro konstrukci rámů malosériových sportovních automobilů se používají kovové slitiny 

s pevností v tahu min. 200MPa, které jsou vhodné na výrobu trubek případně jiných tažených, 

či svařovaných profilů. S ohledem na průběh zatížení je nutno vzít také v potaz elasto-plastické 

chování materiálu a jeho únavovou charakteristiku. 

Dané požadavky splňují následující typy materiálů, které jsou běžně užívány 

v automobilovém průmyslu pro rámové konstrukce vozidel: 

 Hliníkové slitiny  

 CrMo oceli 

 Nízkouhlíkové oceli  

 

3.2.1 Hliníkové slitiny  

Rámové konstrukce s užitím hliníkových slitin se vyznačují především nižší hmotností. 

V porovnání ocelového a hliníkového rámu dochází ke snížení hmotnosti až o 30%. Z důvodu 
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nižší pevnosti musí být exponované části rámu masivnější. Profily z hliníkových slitin s 

požadovanou mezí pevnosti se vyskytují v jakosti EN AW 6060, EN AW 6063 a EN AW 

6082. Z důvodu širokého sortimentu a zaručené dostupnosti byla řešena slitina EN AW 6060. 

 

Slitina EN AW 6060 

Slitina EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22) je precipitačně vytvrditelná slitina. Pro vhodnou 

kombinaci dobré tvářitelnosti za tepla a dobré pevnosti ve ztvrdlém se tato jakost často používá 

při výrobě tažených profilů. Profily ve stavu tepelně vytvrzeném F22, jsou kaleny a poté 

vytvrzené za tepla. Odolnost proti korozi je v místních atmosférických podmínkách dobrá, 

případně ji lze zlepšit anodickou oxidací. [64] 

Chemické složení slitiny EN AW 6060 dle ČSN 42 4410 je uvedeno v Tab.  3. 

Tab.  3 Chemické složení slitiny ENAW6060 dle ČSN 42 4401 [65] 

Chemické složení slitiny ENAW6060 [hm. %] 

  Mg Si Fe Cu Cr Mn Zn Ti 

min. 0,40 0,30 0,05 - - - - - 

max. 0,90 0,70 0,40 0,10 0,10 0,10 0,20 0,05 

 

Mechanické vlastnosti  

Mechanické vlastnosti slitiny EN AW 6060 jsou definovány normou DIN 1748 [66]: 

 Pevnost v tahu ≥ 215 N/mm
2
 

 0,2% mez kluzu ≥ 160 N/mm
2
 

 Tažnost A5  ≥ 12%, A10 ≥10% 

 Tvrdost 70 HB 

 

Svařitelnost 

Slitina EN AW 6060 je dobře svařitelná především metodami MIG a TIG. V tepelně 

ovlivněné oblasti svaru je nutné počítat se snížením pevnosti. Vhodným tepelným zpracováním 

(rozpouštěcím žíháním a vytvrzením) je však možné docílit původní pevnosti. Svar má v 

zásadě vždy nižší pevnost než základní materiál. Díky náchylnosti k prasklinám způsobených 

vneseným teplem se u dané slitiny musí svařovat vhodným přídavným materiálem. [64] 

 

Únavové vlastnosti  

Únavová charakteristika definovaná Wőhlerovou křivkou má u hliníkových slitin jiný 

tvar než je tomu u ocelí. U ocelí lze charakterizovat mez únavy σc v oblasti počtu cyklů do 
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lomu nad 10
7
 cyklů na Obr. 38 je definována křivkou „a“ a je typická pro materiály, u kterých 

se projevuje deformační stárnutí (např. u nízkouhlíkových ocelí). U slitin hliníku tomu tak 

není, protože křivka životnosti klesá s klesajícím napětím. K lomu dochází při konečném počtu 

cyklů pro všechny hodnoty napětí. Z toho důvodu jsou hliníkové slitiny charakterizovány 

časovou mezí únavy σNc pro počet cyklů Nc. Horní hranice Nc bývá obvykle 10
8
 cyklů [67], 

viz Obr. 38. 

 

 

Obr. 38 Wőhlerova křivka pro materiál s mezí únavy a s časovanou mezí únavy[68] 

Na Obr. 39 lze vidět Wőhlerovu křivku pro slitinu ENAW6060 kde vzorky byly 

zatěžovány konstantní sinusovou amplitudou s frekvencí 100Hz, hodnoty pro napěťový 

součinitel R-1 jsou výsledkem při zatížení pomocí střídavého cyklu. Hodnoty R0 jsou pro 

míjivý cyklus. [69] 

 

 

Obr. 39 Wőhlerova křivka pro slitinu ENAW6060 [69] 

Tahová zkouška pro slitinu ENAW6060 je na Obr. 40, kde je možno vidět průběh 

napětí a plastické deformace pro experiment a také pro aproximované data.  



48 

 
Obr. 40 Tahová zkouška slitiny ENAW 6060 včetně aproximací [70] 

 

3.2.2 CrMo oceli 

Chrom-molybdenové oceli se jsou běžně užívanými slitinami v motorsportu pro rámové 

konstrukce rallyových vozů, závodních vozů typu formule SAE, apod. [5,71,72]  

 

Slitina DIN 25CrMo4/ČSN 41 5130 

Typickým zástupcem pro skupinu Cr-Mo ocelí je materiál ČSN 15 130/ DIN 25CrMo4/ 

SAE 4130. Jedná se o nízkolegovanou, vysoko pevnostní ušlechtilou chrom-molybdenovou 

ocel vhodnou k zušlechťování. Vhodná je ke kalení ve vodě i v oleji, s příznivými hodnotami 

vrubové houževnatosti při vysoké pevnosti. Ocel má zvýšenou odolnost proti popouštění a 

může být používána i za zvýšených teplot do cca 500°C. Není náchylná k popouštěcí křehkosti, 

má dobrou obrobitelnost, je svařitelná. Polotovary jsou běžně k dostání ve formě bezešvých 

tenkostěnných trub. [71] 

 

Chemické složení 

V Tab.  4 je uvedeno chemické složení materiálu.  

Tab.  4 Chemické složení oceli 15130 dle ČSN 41 5130 [73] 

Chemické složení oceli 15130 [hm. %] 

  C Si Mn P S Cr Mo 

min. 0,22 -  0,6 -  -  0,9 0,15 

max. 0,29 0,4 0,9 0,025 0,035 1,2 0,30 
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Mechanické vlastnosti 

Polotovary slitiny DIN 25CrMo4 jsou dodávány v základním stavu, jsou tedy 

normalizačně žíhány. Mechanické vlastnosti pro daný stav jsou [73]:  

 Pevnost v tahu ≥ 669 N/mm
2 

. 

 0,2% mez kluzu ≥ 436 N/mm
2
. 

 Tažnost A  ≥ 28%. 

 Tvrdost 200 HB. 

 Vrubová houževnatost KCU 3 = 98 J/cm
2
. 

 

Svařitelnost 

Slitina DIN 25CrMo4 je jejíž svařitelnost je zaručená podmíněná (je nutný předehřev 

250-300°C). V případě svařování rámových konstrukcí se předehřev nepoužívá kvůli malé 

tloušťce stěny trubky/profilu. Výrobci svařovaných konstrukcí se snaží volit parametry 

svařování tak, aby TOO byla co nejmenší z důvodu možného vzniku prasklin v hrubozrnné 

kalené oblasti. CrMo oceli jsou také náchylné ke vzniku žíhacích trhlin, z toho důvodu je nutné 

předejít při návrhu rámu koncentrátorům napětí a brát v potaz možný vrubový účinek. Velmi 

často se volí jako následné tepelné zpracování žíhání ke snížení vnitřního pnutí a zlepšení 

metalografické struktury. [74,75] 

 

Únavové vlastnosti 

Wőhlerova křivka (S-N křivka) získaná jako výsledek řady únavových zkoušek na 

různých úrovních namáhání pro slitinu 25CrMo4 je vidět na Obr. 41. 
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Obr. 41 Výsledky únavových zkoušek vzorků z oceli SAE 4130/ DIN 25CrMo4 [76] 

 

Zatěžující sinusový cyklus byl v tomhle případě souměrný symetrický s frekvencí 

30Hz. Hodnota středního napětí Sm=0. Na svislé ose jsou vyneseny hodnoty napětí na lineární 

stupnici. Na vodorovné ose je vyjádřen počet cyklů do porušení na logaritmické škále. 

 

Ve článku [77 ] jsou porovnány tahové zkoušky svarů daného materiálu DIN 25CrMo4 

svařených pomocí technologií TIG, LBW (Laser Beam Welding) a základního materiálu. Pro 

porovnání je uveden graf s následným tepelným zpracováním na hodnotu 400°C  po dobu dvou 

hodin a graf bez tepelného zpracování.  

 

Obr. 42 Tahová zkouška svarů 25CrMo4 [77] 
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3.2.3 Nízkouhlíkové oceli 

Označení nízkouhlíkových ocelí platí pro ocel s obsahem uhlíku pod 0,25%. Oceli 

s obsahem uhlíku 0,25-0,6% se označují jako středně uhlíkové a s obsahem uhlíku nad 0,6% to 

jsou oceli vysokouhlíkové. Nízkouhlíkové konstrukční oceli mají velmi široké možnosti 

použití. S ohledem na mechanické vlastnosti a dostupnost široké škály rozměrů svařovaných 

profilů byla řešena slitina S355. 

 

Slitina  S355J2/ČSN 11503 

Ocel typu S355J2 je charakterizována jako nelegovaná jakostní jemnozrnná konstrukční 

ocel, která se používá pro svařované ocelové konstrukce ve všeobecném použití.  

Označení S355J2 vyplývá z normy ČSN EN 10027-1 (01 3125). S - označení pro 

konstrukční oceli 355 - minimální mez kluzu Re v N/mm2 pro nejmenší tloušťku výrobku J2 - 

nárazová práce neboli vrubová houževnatost KV odpovídající 27 J při zkušební teplotě -20°C. 

[78] 

Chemické složení jakostního stupně S355J2, které se stanovuje z rozboru tavby, musí 

odpovídat hodnotám uvedených v Tab.  5. Hodnoty jsou převzaty z normy ČSN EN 10025-

2:2004 [79]. 

Tab.  5 Chemické složení oceli 11523 dle ČSN 41 1523 [79] 

Chemické složení oceli 11523 [hm. %] 

C  Mn Si P S N 

max. max. max. max. max. max. 
0,20 1,60 0,55 0,040 0,040 0,009 

 

Mechanické vlastnosti 

Prověření mechanických vlastností se provádí podle taveb nebo skupin. Pro jakostní 

stupeň J2 se prověřování mechanických vlastností provádí podle taveb. Mechanické zkoušky 

se provádějí podle normy ČSN EN 10025-2:2004 [79]. 

 Pevnost v tahu ≥ 450 N/mm
2
. 

 Mez kluzu ≥ 355 N/mm
2
. 

 Tažnost A5  ≥ 22%. 

 Tvrdost 155 HB. 

 Vrubová houževnatost KV = 27 J/cm
2
. 
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Svařitelnost 

Ocel S355J2 je vhodná ke svařování všemi používanými způsoby svařování a má 

zaručenou svařitelnost. Doporučuje se dodržovat podmínky pro svařování dle normy EN1011-

2. 

Tvorbu trhlin za studena lze omezit: 

 snížením obsahu difúzního vodíku ve svarovém kovu (svařovat v prostředí s 

nízkou relativní vlhkostí), 

 předehřevem potlačit vznik zákalné struktury v ovlivněné oblasti, 

 vhodným postupem svařování potlačit koncentraci tahových napětí ve 

svarových spojích. 

Všeobecně se předpokládá, že tepelně ovlivněná oblast v těsné blízkosti svaru má horší 

křehkolomové vlastnosti, a proto se často místa svarových spojů dodatečně tepelně upravují 

žíháním. [78,81,82,83] 

 

Únavové vlastnosti  

Únavová charakteristika definovaná Wöhlerovou křivkou pro materiál S355 viz Obr. 43 

byla určena při symetrickém zatěžování tah - tlak ( P = 1). Hodnota meze únavy, stanovená z 

této křivky, je σC=204,7MPa  tato hodnota srovnatelná s údaji, které jsou uvedeny v 

materiálových listech. [84] 

 

Obr. 43 Wőhlerova křivka pro ocel S355 [84] 
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Tahová zkouška slitiny S355 s porovnáním se slitinou S690 je na Obr. 44, kde je 

možno vidět rozdílnou pevnost a tažnost v porovnání obou materiálů. 

 

 

Obr. 44 Tahový diagram slitiny S355 a S690 [85] 

4 Návrh metodiky řešení  

Na základě analýzy současného stavu a východisek pro vlastní výzkum a s ohledem na 

nutné pevnostní a únavové vlastnosti navrhuji pro dynamicky zatěžovaný rám vozidla použití 

nízkolegované uhlíkové oceli typu S355. Lineární chování materiálu bude v matematickém 

modelu popsáno modulem pružnosti v tahu, Poissonovým číslem a měrnou hmotnost, viz Obr. 

45. 

 

 Obr. 45 Ukázka prutového modelu se vstupními materiálovými parametry 
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V rámci disertační práce budou provedeny následující matematické simulace: 

 Modální analýza – pro posouzení tuhosti rámové konstrukce i při nesymetrických 

tvarech kmitání. 

 Analýza torzní tuhosti – pro vyhodnocení tuhosti rámové konstrukce během 

definovaného zatížení, za použití konkretizované topologie rámové konstrukce vozidla 

s definovaným materiálem. 

 Simulace zatížení rámu při průjezdu vozidla zatáčkou, jejímž výstupem jsou napěťová 

pole popisující zatížení materiálů rámové konstrukce při tomto mezním stavu. 

 Simulace zatížení rámu v případě přímé jízdy vozidla při maximálním brzdění, jejímž 

výstupem jsou napěťová pole popisující zatížení materiálů rámové konstrukce při tomto 

mezním stavu. 

 Zatížení vozidla vlastní tíhou při gravitačním zrychlení 2g v osách x, y, z, simulace 

toho stavu dává opět informaci o charakteru mechanického zatížení působícího na 

materiál rámu. 

 

Pro možné správné vyhodnocení pevnostních analýz a matematických simulací je nutné 

znát mechanické vlastnosti konkrétního typu použitého modelového materiálu. 

Pro ověření správnosti navržených matematických simulací budou provedeny 

následující laboratorní a provozní experimenty na rámu vozidla: 

 

 Experimentální měření torzní tuhosti na dynamické zkušebně. 

 Definované jízdní zkoušky – jízda po kružnici na hranici smyku, přímá jízda 

s maximálním brzděním, dvojitá změna směru. 

 Crashová zkouška- pro posouzení bezpečnosti materiálu rámové konstrukce vůči 

posádce vozidla. 

 

Pro stanovení vhodnosti volby materiálu rámové konstrukce vozidla během 

dynamického zatěžování budou zmíněné výpočty a experimenty doplněné o nutné materiálové 

zkoušky k ověření strukturně mechanických vlastností daného materiálu.  
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5 Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je navrhnout ucelenou metodiku pro zkoušení materiálů rámů 

vozidel. Během analýzy současného stavu byly prozkoumány aktuální trendy návrhu rámových 

konstrukcí s ohledem na používané materiály a technologicko konstrukční přístupy použité při 

navrhování nosných částí vozidel. Dále byly vyhledány a sestaveny výpočetní postupy 

popisující přenos sil mezi kolem a vozovkou, které se přenáší přes nápravy do rámu vozu. 

V závislosti na výpočtem definovaných vstupních silách do rámu vozu byly stanoveny 

pevnostní analýzy, kterými se bude navržená koncepce rámové konstrukce zatěžovat a dále 

upravovat. Vstupním materiálovým parametrem do výpočtového softwaru je modul pružnosti a 

Poissonova konstanta pro definování odporu materiálu proti pružné deformaci. Okrajovými 

podmínkami pro navržené postupy výpočtů jsou zároveň faktory, které ovlivňují topologii 

rámové konstrukce a distribuci testovaného materiálu. 

Pro zkoušení zvoleného materiálu budou v rámci disertační práce provedeny laboratorní 

a provozní zkoušky s cílem verifikovat navržené pevnostní analýzy pomocí definovaných 

zátěžných stavů a normovaných testů. Jako vstupní parametr do pevnostních analýz budou 

vstupovat materiálové vlastnosti v podobě modulu pružnosti E, Poissonova čísla μ, hustoty ρ. 

Při dané metodice návrhu, výpočtu a zkoušení lze materiály na rámové konstrukci vozu 

kombinovat tak, aby byly splněny náročné požadavky na rámovou konstrukci vozu. 

Takhle definovaná metodika návrhu a zkoušení materiálu pro rámovou konstrukci 

automobilu poskytne vědomostní východisko v oblasti dalšího návrhu nosných částí vozidel za 

použití nových materiálů, které budou mít zásadní vliv na celkovou hmotnost, bezpečnost a 

spotřebu vozidla, což jsou velmi aktuální témata probíraná napříč celou společností.  

 

V souladu s tématem disertační práce byly stanoveny tyto hlavní cíle: 

 

 Rozbor strukturně mechanických vlastností materiálů z pohledu relevance pro 

aplikace na rámů vozidla, volba vhodného modelového materiálů, na kterém 

proběhne vývoj metodiky zkoušení. 

 Návrh koncepce metodiky zkoušení materiálu pro aplikaci na rámu vozidel  – 

tvorba CAD modelů, pevnostní analýzy. 

 Experimentální ověření metodiky zkoušení materiálu. 

 Shrnout zjištěné poznatky a vytvořit tak znalostní východisko pro navazující 

výzkumně vývojové práce. 
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6 Příprava experimentu 

Příprava pro experimentální část disertační práce se zaměřuje na popis materiálového 

modelu vstupujícího do výpočtů pomocí metody konečných prvků, CAD návrh a přípravu 

příhradového rámu vozu, který se následně podrobí pevnostním výpočtům a simulacím 

zátěžných stavů. 

 

6.1 Příprava CAD modelu 

 

Pro vytvoření ideového CAD návrhu rámu vozu, který se početně ověří a poté zpřesní, 

je nutné vytvořit nejprve předběžný prutový model rámové konstrukce vozu, ve kterém budou 

zahrnuty veškeré nutné prostorové omezení ovlivňující výsledný tvar rámové konstrukce 

(umístění náprav, pohonné jednotky, ergonomie vnitřního uspořádání, design vozu aj.) 

Po provedení MKP výpočtů prutové soustavy a následné optimalizaci prostorového 

uspořádání jednotlivých prutů z pevnostního a hmotnostního hlediska bude následně vytvořen 

skořepinový CAD model, na kterém proběhnou zpřesňující výpočty. 

 

6.1.1 Prutový CAD model rámu 

Prutový CAD model rámu vozu je tvořen ve 3D  prostoru pouze pruty, které představují 

profily konstrukce. Při výpočtech jsou jednotlivé pruty diskretizovány na konečné prvky. Tyto 

pruty prezentují chování daného profilu, co se týče momentů průřezu, hmotnosti atd. Prutový 

CAD model rámu vozu, který byl vytvořen pomocí CAD softwaru Autodesk Inventor 

Professional je na Obr. 46. 

 

 

Obr. 46 Prutový CAD model rámu 
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Výhoda prutového modelu je zjednodušené modelování s možností pohotových úprav a 

výsledky MKP analýz jsou pak k dispozici v krátkém čase. Prutový model slouží především 

pro orientační výpočty, z důvodu že nejsme schopni vyšetřit napěťové stavy v oblasti styku 

jednotlivých prutů. Pro zpřesnění MKP výsledků se následně používá skořepinový model.  

 

6.1.2 Skořepinový CAD model rámu 

Skořepinový CAD model rámu vozu je tvořen střednicovými plochami profilů, které 

prezentují střed každé stěny profilu, viz Obr. 47, kde je zobrazen objemový model profilu a 

modrou barvou jsou zvýrazněny střednicové plochy.   

 

 

 

Obr. 47 Tvorba skořepiny 

 

Střednicovým plochám se jejich tloušťka přiřazuje následně v MKP softwaru, kde jsou 

diskretizovány na konečné prvky. Skořepinový model byl také vytvořen v CAD softwaru 

Autodesk Inventor Professional. Ukázka skořepinového modelu je na Obr. 48. 

 

Skořepina 

Objemový 

model profilu 
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Obr. 48 Skořepinový CAD model 

Ve srovnání s prutovým modelem rámu nebyly provedeny na skořepinovém modelu 

žádné zásadní konstrukční změny. Byly pouze přidány profily pro uchycení karoserie 

automobilu. Do skořepinového modelu nebyly zahrnuty žádné další součásti ani oplechování 

rámu. Model obsahuje pouze samotné profily. Ve srovnání s prutovým modelem výpočty 

skořepinového CAD modelu detailněji popisují průběh napěťových stavů na konstrukci i 

v místech napojení profilů. 

 

6.1.3 Materiálový model 

Pro následné výpočtové analýzy je nutné mít představu o rozměrech a materiálu 

dostupných profilů, které bude možno použít pro experimentální část. Po řadě iterací byl 

definován tvar a skladba tenkostěnných profilů viz Obr. 49 Použité profily na rámu jsou 

barevně rozlišeny. Zelená barva značí profil 30x30x2, modrá profil 50x50x2, červená profil 

20x20x1,5, žlutá profil 50x30x3. 
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Obr. 49 Použité profily na rámu vozu 

Pro možné vyhodnocení experimentu byl zvolen jako základní modelový materiál ocel 

typu S355J2H na profily velikosti: 30x30x2, 50x50x2, 50x30x3. Pro profil velikosti 20x20x1,5 

byl zvolen materiál S235. 

Do následujících výpočtových analýz bude zvolený materiál vstupovat za předpokladu 

izotropního materiálu pomocí objemové hmotnosti a modulu pružnosti, nebo Poissonovy 

konstanty. Parametry byly zvoleny podobně jako v [86] viz Tab.  6. 

 

Tab.  6 Materiálové parametry 

Modul pružnosti E 210 000 MPa 

Objemová hmotnost ρ 7 850 kg/m3 

Poissonův součinitel µ 0,3 - 

 

Pro zatížení rámové konstrukce během výpočtových analýz bylo nutné nadefinovat 

hmotnost celého vozu do výpočtového modelu rámové konstrukce, to se provedlo upravením 

hodnoty objemové hmotnosti, tak aby celková hmotnost odpovídala předpokládané hmotnosti 

celého vozu. 
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6.2 MKP analýzy 

 

Ke zjištění a správného rozložení zatížení jednotlivých profilů prutového příhradového 

CAD modelu byly provedeny MKP analýzy: 

 Modální analýza,  

 analýza torzní tuhosti, 

 zatížení vozidla vlastní tíhou při zrychlení 2g v osách X, Y, Z,  

 simulace zatížení rámu vozidla při maximálním brzdění,  

 simulace zatížení rámu při průjezdu vozidla zatáčkou. 

 

Po úpravách vedoucí k optimální topologii prutového modelu byly následně provedeny 

MKP analýzy na skořepinovém modelu: 

 Modální analýza,  

 analýza torzní tuhosti,  

 zatížení vozidla vlastní tíhou při zrychlení 2g v osách X, Y, Z,  

 simulace zatížení rámu vozidla při maximálním brzdění, 

 simulace zatížení rámu při průjezdu vozidla zatáčkou. 

 

Výsledný tvar prutového CAD modelu je pak pro přehlednost prezentován 

v následujících kapitolách společně s výsledky skořepinového modelu. 

 

6.2.1 Modální analýza  

Modální analýza byla řešena jako volná modální analýza. Při provádění MKP simulace 

modální analýzy rámu vozu bylo vyšetřeno pět vypovídajících tvarů s nejnižší vlastní 

frekvencí. Vstupními parametry do výpočtového sw jsou za předpokladu izotropního materiálu 

hustota a modul pružnosti, nebo Poissonova konstanta. Nejnižší zjištěná vlastní frekvence rámu 

vozu by neměla být nižší než 30Hz [35], což je uváděná hodnota budící frekvence u osobních 

automobilů. V případě že by se shodovala vlastní frekvence s budící frekvencí, těleso by začalo 

resonovat. 
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Modální analýza prutového modelu 

 

1. vl. frekvence  - dochází zde k torznímu kmitání celého rámu kolem osy x s frekvencí 

46,1 Hz viz Obr. 50 1. vl. frekvence prutového modelu;[Hz]. 

 

Obr. 50 1. vl. frekvence prutového modelu;[Hz] 

 

 

2. vl. frekvence – dochází zde k ohybovému kmitání celého rámu v rovině xz s 

frekvencí 58,1 Hz viz Obr. 51 2. vl. frekvence prutového modelu;[Hz].  

 

Obr. 51 2. vl. frekvence prutového modelu;[Hz] 
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3. vl. frekvence – dochází zde k ohybovému kmitání celého rámu v rovině xz 

s frekvencí 66,2 Hz viz Obr. 52 3. vl. frekvence prutového modelu;[Hz]. 

 
Obr. 52 3. vl. frekvence prutového modelu;[Hz] 

 

4. vl. frekvence – dochází zde k ohybovému kmitání celého rámu v rovině xz s 

frekvencí 68,2 Hz viz Obr. 53 4. vl. frekvence prutového modelu;[Hz]. 

 

Obr. 53 4. vl. frekvence prutového modelu;[Hz] 

 

 

5. vl. frekvence – dochází zde k ohybovému kmitání celého rámu v rovině xz s 

frekvencí 80,8 Hz viz Obr. 54 5. vl. frekvence prutového modelu;[Hz]. 
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Obr. 54 5. vl. frekvence prutového modelu;[Hz] 

  

Modální analýza skořepinového modelu 

 

Pro ověření byla provedena modální analýza také na skořepinovém modelu rámu vozu 

pro nalezení vlastních tvarů kmitání a jejich frekvencí. Stejně jako u prutového modelu bylo 

vyšetřeno pět nejnižších vlastních frekvencí. 

 

1. vl. frekvence – dochází zde k torznímu kmitání celého rámu kolem osy x při 

frekvenci 40,0 Hz viz Obr. 55 1. vl. frekvence skořepinového modelu; [Hz]. 

 

Obr. 55 1. vl. frekvence skořepinového modelu; [Hz] 
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2. vl. frekvence – dochází zde k ohybovému kmitání celého rámu v rovině xz při 

frekvenci 51,1 Hz viz Obr. 56 2. vl. frekvence skořepinového modelu;[Hz]. 

 

Obr. 56 2. vl. frekvence skořepinového modelu;[Hz] 

 

 

3. vl. frekvence – dochází zde k ohybovému kmitání střešních profilů v rovině xz při 

frekvenci 60,8 Hz viz Obr. 57 3. vl. frekvence skořepinového modelu;[Hz]. 

 

 

Obr. 57 3. vl. frekvence skořepinového modelu;[Hz] 
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4. vl. frekvence dochází zde k ohybovému kmitání celého rámu v rovině xy při 

frekvenci 81,8 Hz. 

 

Obr. 58 4. vl. frekvence skořepinového modelu u;[Hz] 

 

 

5. vl. frekvence – dochází zde k ohybovému kmitání celého rámu v rovině xz při 

frekvenci 89,2 Hz viz Obr. 59 5. vl. frekvence skořepinového modelu;[Hz]. 

 

 

Obr. 59 5. vl. frekvence skořepinového modelu;[Hz] 
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Vlastní frekvence rámu jsou uvedeny v Tab.  7, kde jsou srovnány výsledky prutového 

a skořepinového rámu modelu. 

Tab.  7 Porovnání vlastních frekvencí na prutovém a skořepinovém modelu 

Vlastní tvar 

[-] 

Frekvence [Hz] 

Prutový model 

Frekvence [Hz] 

Skořepinový model 

1 46,1 (torzní kmitání celého rámu) 40,0 (torzní kmitání celého rámu) 

2 
58,1 (ohybové kmitání celého 

rámu) 

51,2 (ohybové kmitání celého 

rámu) 

3 
66,2 (ohybové kmitání celého 

rámu) 

60,8 (ohybové kmitání střešních 

profilů) 

4 
68,2 (ohybové kmitání celého 

rámu) 

81,8 (ohybové kmitání celého 

rámu) 

5 
80,8 (ohybové kmitání celého 

rámu) 

89,2 (ohybové kmitání celého 

rámu) 

 

Z výsledků modální analýzy je patrno, že nejnižší zjištěná vlastní frekvence je 40 Hz při 

torzním kmitání celého rámu, u skořepinového modelu. Nejnižší frekvence u prutového 

modelu je 46,1Hz, také při torzním kmitání celého rámu. Rozdíl v hodnotách skořepinového 

oproti prutovému modelu může být způsoben zjednodušením u prutového modelu především 

v oblasti napojení profilů. U prutového modelu se jednotlivé pruty stýkají bodově v jednom 

uzlu, zatím co u skořepinového modelu jsou jednotlivé střednice napojeny hranami ploch 

profilů napojeny na sebe. Ukázka napojení profilů v uzlu pro oba modely je na Obr. 60.  

 

 

V případě, že by byla hodnota nejnižší frekvence nižší než 30Hz bylo by nutné vyztužit 

místa s nižší tuhostí přidáním profilu, případně zvětšením průřezu použitého profilu. Případně 

v místech s vyšší tuhostí naopak odebrat vyztužující profil, případně zmenšit jeho průřez, tak 

aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení podílu tuhosti a hmotnosti rámové konstrukce.  

Obr. 60 Uzel napojení na prutovém (vlevo) a skořepinovém (vpravo) modelu 



67 

6.2.2 Torzní tuhost  

Torzní tuhost je jedním ze stavů modální analýzy. Torzní tuhost má velkou 

vypovídající hodnotu zejména u automobilu, kde dochází v průběhu jízdních manévrů ke 

zkrutu rámové konstrukce vozu. Torzní tuhost vozu má také vliv na jízdní vlastnosti a 

charakter celého automobilu. Obecně se dá říci, čím vyšší je hodnota torzní tuhosti vozu, tím je 

vozidlo stabilnější a čitelnější z pohledu řízení.  

V rámci řešení disertační práce byly provedeny kontroly torzní tuhosti rámové 

konstrukce jednak na prutovém modelu a také na skořepinovém modelu pomocí MKP 

softwaru. Model rámové konstrukce se v MKP softwaru zatíží v místě přední nápravy silovou 

dvojicí, zadní náprava bude vetknuta a odečte se výsledné posunutí, z něhož se pak získá úhel 

zkrutu. A pomocí vzorce se vypočítá hodnota torzní tuhosti. Schéma zatěžujících sil je na Obr. 

61, kde silová dvojice je znázorněna modrou barvou. 

 

 

Obr. 61 Schéma zatěžujících sil při torzi 

Torzní tuhost prutového modelu 

 

Prutový model rámové konstrukce vozu byl v MKP softwaru zatížen v místě přední 

nápravy silou F=10kN na rameni o velikosti poloviny rozchodu vozu. Zadní náprava byla 

vetknuta. Z této analýzy torzní tuhosti byla získána maximální hodnota posunutí v ose z, a to 

∆z=13,02 mm viz Obr. 62. Na základě získané hodnoty maximálního posunutí rámové 

konstrukce vypočteme úhel natočení a dále torzní tuhost na prutovém modelu. 
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Obr. 62 Maximální hodnota posunutí v ose z;[mm] 

 

Úhel natočení 

• 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
∆𝑧

𝑙
) =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

13,02

810
) = 0,921°      (25) 

Kde l je polovina rozchodu, ∆z je posunutí ve směru z. 

Torzní tuhost prutového modelu 

• 𝑘 =
2∙𝑙∙𝐹

𝜑
=

1,62∙10000

0,921
= 17 591 

𝑁∙𝑚

°
       (26) 

 

Torzní tuhost skořepinového modelu rámu 

Pro ověření výsledků získaných při analýze prutového modelu byla také provedena 

analýza torzní tuhosti rámu na skořepinovém modelu rámu vozu pomocí MKP softwaru. 

Postup probíhal analogicky. Z maximální hodnoty posunutí v místě nápravy 12,2 mm (viz Obr. 

63), byl vypočten úhel natočení a dále torzní tuhost. 
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Obr. 63 Maximální hodnota posunutí v ose z;[mm] 

 Úhel natočení 

•    𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
∆𝑧

𝑙
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

12,2

810
) =  0,86°   (27) 

   

Torzní tuhost 

•    𝑘 =
2∙𝑙∙𝐹

𝜑
=

1,62∙10000

0,86
= 18 837 

𝑁∙𝑚

°
    (28) 

Vypočtená torzní tuhost rámu pro skořepinový model je 18 837 
𝑁∙𝑚

°
, pro prutový 

model je hodnota torzní tuhosti 17 591 
N∙m

°
. Rozdíl ve výsledcích prutového a skořepinového 

modelu je dán především tím, že u prutového modelu dochází v místech napojení jednotlivých 

profilů k drobným nepřesnostem, zejména u uzlů kde nejsou profily souose napojeny. 

Výsledné hodnoty torzní tuhosti jsou na přijatelné úrovni, podobných hodnot dosahují 

produkční vozy: Porsche 911 Carrera (16500 Nm/°, VW Golf 5 (18400 Nm/°), BMW Z4 

(14500 Nm/°) [87]. 

 

6.2.3 Zatížení rámu vozidla vlastní tíhou při zrychlení 2g v osách x, y, z 

Jedná se o doplňkovou analýzu ke zjištění napěťového chování rámu, při statickém 

zatížení. Rám je postupně zatěžován dvojnásobnou gravitační silou ve všech směrech (x, y, z). 

Ve výpočtu se jedna náprava vždy uchytí vetknutím a druhá pomocí kloubové posuvné vazby. 

Schematické znázornění umístění vazeb je na Obr. 64, kde v levé části je vyobrazeno použití 

posuvné kloubové vazby pro přední nápravu a vetknutí pro zadní nápravu. V pravé části 
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obrázku je použito vetknutí pro přední nápravu a zadní náprava je uchycena kloubovou 

posuvnou vazbou.  

Analýzy byly provedeny na prutovém i na skořepinovém modelu, kde se posuzuje 

redukované napětí dle hypotézy HMH. Celkem tedy vzniklo šest analýz pro prutový model a 

šest analýz pro skořepinový model. Zátěžné stavy tedy byly: 

 

 Přední náprava je uchycená kloubovou posuvnou vazbou, zadní náprava vetknuta, 

síla zavedena v ose X, viz Obr. 64. 

 Zadní náprava je uchycená kloubovou posuvnou vazbou, přední náprava vetknuta, 

síla zavedena v ose X, viz Obr. 64. 

 Přední náprava je uchycená kloubovou posuvnou vazbou, zadní náprava vetknuta, 

síla zavedena v ose Y, viz Obr. 64. 

 Zadní náprava je uchycená kloubovou posuvnou vazbou, přední náprava vetknuta, 

síla zavedena v ose Y, viz Obr. 64. 

 Přední náprava je uchycená kloubovou posuvnou vazbou, zadní náprava vetknuta, 

síla zavedena v ose Z, viz Obr. 64. 

 Zadní náprava je uchycená kloubovou posuvnou vazbou, přední náprava vetknuta, 

síla zavedena v ose Z, viz Obr. 64. 

 

 

Obr. 64 Schéma vazeb a zatížení rámu vozidla vlastní tíhou při zrychlení 2g 
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Zatížení vozidla vlastní tíhou na prutovém modelu 
 

Přední náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy 

X. Zadní náprava je vetknuta. Dle Obr. 65 je maximální posunutí 1,1mm a maximální 

redukované napětí 92,7 MPa. 

 

 

Obr. 65 Přední náprava uložena kloubově se silou ve směru X;[MPa] 

 

Zadní náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy 

X. Přední náprava je vetknuta. Dle Obr. 66 je maximální posunutí 0,9 mm a maximální 

redukované napětí 179,4 MPa. 

 

 

 

Obr. 66 Zadní náprava uložena kloubově se silou ve směru X;[MPa] 
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Přední náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy 

Y. Zadní náprava je vetknuta. Dle Obr. 67 je maximální posunutí 15,9 mm a maximální 

redukované napětí 375,5 MPa. 

 

 

 

Obr. 67 Přední náprava uložena kloubově se silou ve směru Y;[MPa] 

 

Zadní náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy 

Y. Přední náprava je vetknuta. Dle Obr. 68 je maximální posunutí 14,1 mm a maximální  

redukované napětí 385,4 MPa. 

 

Obr. 68 Zadní náprava uložena kloubově se silou ve směru Y;[MPa] 
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Přední náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy 

Z. Zadní náprava je vetknuta. Dle Obr. 69 je maximální posunutí 2,0 mm a maximální 

redukované napětí 162,9 MPa. 

 

Obr. 69 Přední náprava uložena kloubově se silou ve směru Z;[MPa] 

 

Zadní náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy Z. 

Přední náprava je vetknuta. Dle Obr. 70 je maximální posunutí 1,2 mm a maximální 

redukované napětí 235,9 MPa. 

 

Obr. 70 Zadní náprava uložena kloubově se silou ve směru Z;[MPa] 
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Zatížení vozidla vlastní tíhou na skořepinovém modelu 

 

Pro dosažení relevantnějších výsledků byly provedeny pomocí MKP softwaru analýzy 

zatížení vozidla vlastní tíhou při zrychlení 2g v osách x, y, z, také na skořepinovém modelu 

rámu vozu ve stejných režimech jako u prutového modelu. 

 

Přední náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy 

X. Zadní náprava je vetknuta. Dle Obr. 71 je maximální redukované napětí na skořepinovém 

modelu 86,0 MPa. 

 

 

Obr. 71 Přední náprava uložena kloubově se silou ve směru X;[MPa] 

Zadní náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy 

X. Přední náprava je vetknuta. Dle Obr. 72 je maximální redukované napětí na skořepinovém 

modelu 71,3MPa. 

 

Obr. 72 Zadní náprava uložena kloubově se silou ve směru X;[MPa] 
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Přední náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy 

Y. Zadní náprava je vetknuta. Dle Obr. 73 je maximální redukované napětí na skořepinovém 

modelu mimo špičky 352 MPa. 

 

 

Obr. 73 Přední náprava uložena kloubově se silou ve směru Y;[MPa] 

 

Zadní náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy 

Y. Přední náprava je vetknuta. Dle Obr. 74 je maximální redukované napětí na skořepinovém 

modelu mimo špičky 330 MPa. 

 

 

Obr. 74 Zadní náprava uložena kloubově se silou ve směru Y;[MPa] 
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Přední náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy 

Z. Zadní náprava je vetknuta. Dle Obr. 75 je maximální redukované napětí na skořepinovém 

modelu 120 MPa. 

 

 

Obr. 75 Přední náprava uložena kloubově se silou ve směru Z;[MPa] 

 

Zadní náprava uchycena kloubovou posuvnou vazbou. Síla je zavedená ve směru osy Z. 

Přední náprava je vetknuta. Dle Obr. 76 je maximální redukované napětí na skořepinovém 

modelu 104 MPa. 

 

 

Obr. 76 Zadní náprava uložena kloubově se silou ve směru Z;[MPa] 
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Výsledky analýzy zatížení rámu vozidla vlastní tíhou při zrychlení 2g v osách x, y, z 

pro prutový i skořepinový model jsou pro porovnání uvedeny v Tab.  8. 

 

 
Tab.  8 Výsledky analýzy zatížení rámu vozidla vlastní tíhou při zrychlení 2g v osách x, y, z 

 Prutový model Skořepinový model 

Vetknutá 

náprava 
Hodnota 

Zatížení 

ve směru 

X 

Zatížení ve 

směru Y 

Zatížení ve 

směru Z 

Zatížení ve 

směru X 

Zatížení 

ve směru 

Y 

Zatížení 

ve směru 

Z 

Přední 
Max. red. 

nap. 
92,7 MPa 375,5 MPa 162,9 MPa 86,0 MPa 352 MPa 120 MPa 

Zadní 
Max. red. 

nap. 
179,4 MPa 385,4 MPa 235,9 MPa 71,3 MPa 330 MPa 104 MPa 

 

 

Z výsledků analýzy lze vidět, že dochází k určitým odchylkám při porovnání 

redukovaného napětí u prutového a skořepinového modelu. Výpočty na prutovém modelu nám 

poskytují rychlé orientační výsledky a je možné snadno korigovat topologii konstrukce, zatím 

co skořepinový model nám poskytuje relevantnější data z důvodu zjednodušení napojení 

uzlových bodů v prutovém modelu. U prutového modelu je v uzlu napojení definováno pomocí 

bodu, zatím co u skořepinových modelů se připojený profil od uzlu stýká s ostatními celým 

průřezem, kde dochází k napojení sítě konečných prvků, přesnost výsledků v místě napojení je 

pak dána velikostí a tvarem elementu sítě. 

Maximálních hodnot redukovaného napětí, mimo napěťové špičky (kde dochází ke 

koncentraci napětí z důvodu chybně napojených prvků sítě) je dosaženo při zatížení ve směru 

Y a to jak u prutového tak i u skořepinového modelu. U skořepinového modelu je to konkrétně 

stav zatížení dvounásobným zrychlením ve směru osy Y při vetknuté přední nápravě, kde 

mimo špičky se pohybuje max. redukované napětí do 352 MPa a to v oblastech výskytu 

materiálu S355J2H u kterého je mez kluzu Re= 355 MPa [7]. U profilů z materiálu S 235 se 

hodnoty napětí také pohybují pod mezí kluzu. 

Při těchto analýzách bylo na rám působeno zrychlením 2G, postupně ve všech osách, 

jedná se o velmi přísnou metodiku hodnocení napětí při zatěžování rámu. Tomuto zatížení 

bude vozidlo vystaveno jen v ojedinělých případech, proto je možné považovat výsledky 

analýzy za vyhovující. Výsledky analýzy slouží především pro odhalení nejvíce zatěžovaných 

míst na rámové konstrukci vozu. 
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6.2.4 Simulace zatížení rámu při průjezdu vozidla zatáčkou 

Jedná se o statickou analýzu simulující průjezd vozidla zatáčkou konstantní rychlostí na 

samé hranici smyku. Při zatáčení působí na kola vozidla příčná síla v důsledku odstředivé síly, 

vyvolané zatáčením vozidla. Kola v příčném směru přenesou pouze tak velikou sílu, jako je 

velikost třecí síly v příčném směru. Tyto síly byly do MKP softwaru přeneseny ze softwaru 

Python Software Solution. Python je programovací jazyk, ve kterém byly nadefinovány 

pohybové rovnice z kapitoly 2.2, a v závislosti na parametrech vozu vypočte síly působící na 

jednotlivá kola.  

Parametry vozu vstupující do sw Python:  

 Předpokládaná hmotnost vozu 1500kg. 

 Předpokládané rozložení hmotnosti na nápravu přední 45%, zadní 55%. 

 Příčný adhezní součinitel. 𝑢 = 0,8 [−]. 

 Výška těžiště vozidla nad povrchem vozovky 450mm. 

 Rozměr pneumatik a disků kol 205/55 R16, ET35. 

 Rozvor=2575mm, rozchod= 1620mm . 

 Dynamický součinitel = 2. 

Výstupem z Pythonu tedy jsou jednotlivé síly  na kolo viz Tab.  9. 

Tab.  9 Hodnoty mezních sil, působících na vozidlo v případě zatáčení. 

Síly při průjezdu zatáčkou Hodnota 

Svislá síla na vnitřním zadním kole 4 496 N 

Svislá síla na vnějším zadním kole 11 690 N 

Příčná síla na vnitřním zadním kole 3 597 N 

Příčná síla na vnějším zadním kole 9 352 N 

Svislá síla na vnitřním předním kole 3 679 N 

Svislá síla na vnějším předním kole 9 565 N 

Příčná síla na vnitřním předním kole 2 943 N 

Příčná síla na vnějším předním kole 7 652 N 
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Simulace zatížení rámu při průjezdu vozidla zatáčkou na prutovém modelu 

Simulace zatížení rámu vozidla při průjezdu zatáčkou byla provedena na prutovém 

modelu ve dvou stavech. Jedna náprava vetknuta a na druhou nápravu byly zavedeny působící 

síly získané ze softwaru Python. Na modelu byly ponechány absolutně tuhé nehmotné nápravy 

a v místech těhlic byly zavedeny síly a vetknutí. Výsledkem je redukované napětí dle hypotézy 

HMH. Schéma umístění sil a vazeb viz Obr. 77. Rám vozu, nemá významné odlišnosti 

z pohledu levé a pravé části a je téměř souměrný, proto není nutné provádět analýzy pro levý a 

pravý smysl zatáčení zvlášť. 

 

Obr. 77 Schéma vazeb a sil při simulaci průjezdu zatáčkou 

Průjezd zatáčkou při zatížené přední nápravě, se zadní vetknutou nápravou viz Obr. 78.  

Maximální napětí na prutovém modelu se pohybuje mimo napěťové špičky na hodnotě 

325 MPa. 

 

 
 

Obr. 78 Průjezd zatáčkou (zatížená přední náprava) – redukované napětí;[MPa] 
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Průjezd zatáčkou při zatížené zadní nápravě a vetknuté přední nápravě viz Obr. 79 Zde 

se maximální napětí pohybuje mimo napěťové špičky na hodnotě 380 MPa. 

 

 

Obr. 79 Průjezd zatáčkou (zatížená zadní náprava) – redukované napětí;[MPa] 

 

Simulace zatížení rámu při průjezdu vozidla zatáčkou na skořepinovém modelu 

Simulace zatížení rámu vozidla při průjezdu zatáčkou na skořepinovém modelu byla 

obdobně jako na prutovém. V MKP softwaru byly zavedeny síly vždy na jednu nápravu, 

zatímco druhá náprava byla vetknutá. Výsledkem simulace je redukované napětí dle 

hypotézy HMH. 

Průjezd zatáčkou při zatížené přední nápravě se zadní vetknutou nápravou viz Obr. 80  

Maximální redukované napětí na skořepinovém modelu se pohybuje mimo napěťové špičky 

kolem hodnoty 350 MPa. 
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Obr. 80 Průjezd zatáčkou (zatížená přední náprava) – redukované napětí;[MPa] 

 

Průjezd zatáčkou při zatížené zadní nápravě a vetknuté přední nápravě viz Obr. 81 Zde 

se maximální redukované napětí pohybuje mimo napěťové špičky kolem hodnoty 376 MPa. 

 

Obr. 81 Průjezd zatáčkou (zatížená zadní náprava) – redukované napětí;[MPa] 

Výsledky MKP simulace zatížení rámu při průjezdu vozidla zatáčkou, pro prutový i 

skořepinový model jsou pro porovnání uvedeny v Tab.  10. 
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Tab.  10 Výsledky simulace zatížení rámu při průjezdu zatáčkou 

Prutový model Skořepinový model 

Zatížení na 

přední nápravě 

Zatížení na 

zadní nápravě 

Zatížení na 

přední nápravě 

Zatížení na 

zadní nápravě 

325 MPa 380 MPa 350 MPa 376 MPa 

 

Výsledky MKP simulace zatížení při zatáčení vozu vycházejí na prutovém modelu i na 

skořepinovém modelu nad úroveň meze kluzu řešeného materiálu. V daném případě se jedná o 

velmi konzervativní výpočet, který slouží pro návrh a zpřesnění rámové konstrukce vozu. 

Metodika návrhu rámu vozu počítá s variantou kdy je náprava zatížena silami na úrovni 

maximálních sil přenositelných pneumatikou. Vstupní síly byly vypočteny z pohybových 

rovnic za použití dynamického součinitele 2, což nadhodnocuje vypočtené napětí. Dalším 

aspektem, který nadhodnocuje dané výsledky je ten fakt, že při simulaci se vždy vetkne 

nezatížená náprava, a zátěžné síly působí na rameně vůči vetknutí. Tento stav lze v reálném 

provozu jen stěží navodit. Získané výsledky ze simulace zatížení při zatáčení vozu budou 

následně konfrontovány s výsledky z definovaných jízdních zkoušek. 

 

6.2.5 Simulace zatížení rámu vozidla při maximálním brzdění 

Simulace zatížení vozu při maximálním brzdění vychází z předpokladu, že vozidlo se 

pohybuje v přímočarém dopředném pohybu a brzdná síla, působící na obvodu kola proti 

smyslu jeho otáčení, může být nanejvýš tak veliká, jako je velikost třecí síly v místě styku kola 

s vozovkou ve směru podélné osy vozidla (osa x). 

Síly vstupující do výpočtu rámu vozu jsou opět výstupem ze sw Python, který na 

základě vstupních dat, které jsou totožné se vstupy pro simulaci průjezdu vozidla zatáčkou. 

Výsledné svislé a brzdné síly na předních a zadních kolech vozidla pro případ přímé jízdy při 

maximálním brzdění jsou vypsány v Tab.  11.  

Tab.  11 Hodnoty mezních sil, působících na vozidlo v případě přímé jízdy při maximálním brzdění. 

Síly při brzdění Hodnota 

Svislá síla na předním kole 8 679 N 

Svislá síla na zadním kole 6 036 N 

Brzdná síla na předním kole 6 943 N 

Brzdná síla na zadním kole 4 829 N 
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Simulace zatížení rámu vozidla při maximálním brzdění na prutovém modelu 

Jedná se o statickou analýzu simulující přímou jízdu s maximálním brzděním. Při 

jednotlivých simulacích byla opět vždy jedna náprava vetknuta a na druhou nápravu byly 

zavedeny síly působící na dané kolo získané ze sw Python. Výsledkem je redukované napětí 

dle hypotézy HMH. Schéma umístění sil a vazeb je na Obr. 82. Nápravy se zde uvažují jako 

absolutně tuhé a nehmotné. 

 

Obr. 82 Schéma vazeb a sil při simulaci max. brzdění 

Simulace přímé jízdy s maximálním brzděním na prutovém modelu při zatížené přední 

nápravě je na Obr. 83. Maximální redukované napětí zde dosahuje hodnot mimo napěťové 

špičky 335 MPa. 

 
Obr. 83 Přímá jízda s max. brzděním (zatížená přední náprava) – redukované napětí;[MPa] 

 

Přímá jízda s maximálním brzděním při zatížené zadní nápravě je na Obr. 84 Zde se 

maximální redukované napětí pohybuje mimo napěťové špičky na hodnotě 249 MPa. 
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Obr. 84 Přímá jízda s max. brzděním (zatížená zadní náprava) – redukované napětí;[MPa] 

 

Simulace zatížení rámu při maximálním brzdění na skořepinovém modelu 

Simulace zatížení rámu vozidla při maximálním brzdění na skořepinovém modelu byla 

provedena za obdobných podmínek jako na prutovém modelu. Simulace byly provedeny ve 

dvou stavech, kdy jedna náprava byla vetknuta, a na druhou nápravu byly zavedeny působící 

síly získané ze softwaru Python. Výsledkem je redukované napětí dle hypotézy HMH. 

Simulace přímé jízdy s maximálním brzděním na skořepinovém modelu při zatížené 

přední nápravě je na Obr. 85, kde maximální redukované napětí se pohybuje mimo napěťové 

špičky na hodnotě 343 MPa. 

 

Obr. 85 Přímá jízda s max. brzděním (zatížená přední náprava) – redukované napětí;[MPa] 
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Přímá jízda s maximálním brzděním při zatížené zadní nápravě je na Obr. 86. 

Maximální redukované napětí se zde pohybuje mimo napěťové špičky okolo 304 MPa. 

 

 

Obr. 86 Přímá jízda s max. brzděním (zatížená zadní náprava) – redukované napětí;[MPa] 

 

Výsledky MKP simulace zatížení rámu vozu při maximálním brzdění, pro prutový i 

skořepinový model jsou pro porovnání uvedeny v Tab.  12. 

Tab.  12 Výsledky simulace zatížení rámu při brzdění 

Prutový model Skořepinový model 

Zatížení na 

přední nápravě 

Zatížení na 

zadní nápravě 

Zatížení na 

přední nápravě 

Zatížení na 

zadní nápravě 

335 MPa 249 MPa 343 MPa 304 MPa 

 

Výsledky MKP simulace zatížení při brzdění vozu jsou na exponovaných částech pod 

mezí kluzu pevnostního materiálu použitého na nosné části rámové konstrukce a to jak u 

prutového modelu tak i u skořepinového. Obdobně jako u simulace zatížení při průjezdu 

zatáčkou se jedná o velmi konzervativní výpočet, který slouží pro návrh a zpřesnění rámové 

konstrukce vozu, kde byl použit dynamický součinitel 2. Také výsledky z analýzy simulace 

zatížení při brzdění budou porovnány s daty z definovaných jízdních zkoušek. 
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6.2.6 Shrnutí výsledků MKP analýz 

Modální analýza 

Výsledky modální analýzy odhalily nejnižší vlastní frekvenci rámové konstrukce. 

Hodnota u skořepinového modelu je 40 Hz při torzním kmitání celého rámu. U prutového 

modelu je to 46,1Hz, také při torzním kmitání celého rámu. Rozdíl v hodnotách skořepinového 

oproti prutovému modelu může být způsoben zjednodušením u prutového modelu především 

v oblasti napojení profilů, ale i tak oba výpočty splňují danou podmínku, kdy nejnižší zjištěná 

vlastní frekvence musí být více než 30Hz. [35] 

 

Torzní tuhost  

Vypočtená hodnota torzní tuhosti rámu pro skořepinový model je 18 837 
𝑁∙𝑚

°
, pro 

prutový model byla torzní tuhost 17 591 
N∙m

°
. Rozdíl ve výsledcích prutového a skořepinového 

modelu je dán především tím, že u prutového modelu dochází v místech napojení jednotlivých 

profilů k drobným nepřesnostem, zejména u uzlů kde nejsou profily souose napojeny. 

Výsledné hodnoty torzní tuhosti jsou na přijatelné úrovni, podobných hodnot dosahují 

produkční vozy: Porsche 911 Carrera (16500 Nm/°, VW Golf 5 (18400 Nm/°), BMW Z4 

(14500 Nm/°). [86] 

 

Zatížení rámu vozidla vlastní tíhou při zrychlení 2g v osách x, y, z 

Maximálních hodnot redukovaného napětí, mimo napěťové špičky je dosaženo při 

zatížení ve směru Y a to jak u prutového tak i u skořepinového modelu. Na prutovém modelu 

bylo dosaženo hodnot redukovaného napětí 385,4 MPa při zatížené přední nápravě a 375,5MPa 

při zatížené zadní nápravě. U skořepinového modelu při vetknuté přední nápravě bylo max. 

redukované napětí do 352 MPa.  

Při těchto analýzách bylo na rám působeno zrychlením 2G. Jedná se o přísnou 

metodiku hodnocení napětí při zatěžování rámu, proto je nyní možné považovat výsledky 

analýzy za vyhovující.  

 

Simulace zatížení rámu při průjezdu vozidla zatáčkou 

MKP simulace zatížení při zatáčení vozu vycházejí na prutovém modelu i na 

skořepinovém modelu nad úroveň meze kluzu řešeného materiálu. U prutového modelu při 
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zatížené zadní nápravě je redukované napětí na rámu 380 MPa a u skořepinového modelu je to 

376 MPa. 

V daném případě se jedná o velmi konzervativní výpočet. Vstupní síly pro MKP 

simulaci byly vypočteny z pohybových rovnic za použití dynamického součinitele 2. Získané 

výsledky ze simulace zatížení při zatáčení vozu budou následně konfrontovány s výsledky 

z definovaných jízdních zkoušek. 

Simulace zatížení rámu při maximálním brzdění 

Výsledky MKP simulace zatížení při brzdění vozu jsou na exponovaných částech pod 

mezí kluzu pevnostního materiálu použitého na nosné části rámové konstrukce a to jak u 

prutového modelu tak i u skořepinového. Největší zatížení bylo dosaženo při zatížení přední 

nápravy a to u prutového modelu 335 MPa a u skořepinového modelu 343 MPa. 

Obdobně jako u simulace zatížení při průjezdu zatáčkou se jedná o velmi konzervativní 

výpočet, kde byl použit dynamický součinitel 2. Také výsledky z analýzy simulace zatížení při 

brzdění budou porovnány s daty z definovaných jízdních zkoušek.  
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7 Experimentální měření 

V následující kapitole jsou popsány experimentální měření, které přímo reflektují na 

provedené konečnoprvkové simulace a to zejména na výpočet torzní tuhosti, simulace zatížení 

rámu vozidla při maximálním brzdění a simulaci zatížení rámu vozu při zatáčení. Pro zjištění 

bezpečnosti rámové konstrukce při simulaci čelního střetu s pevnou bariérou byla provedena 

experimentální crashová zkouška dle normy evropské hospodářské komise. 

V rámci experimentálního části disertační práce byly provedeny následující 

experimentální měření: 

 Experimentální měření torzní tuhosti. 

 Definované jízdní zkoušky (jízda po kružnici, přímá jízda s maximálním 

brzděním, vyhýbací manévr s dvojitou změnou směru). 

 Crashová zkouška dle EHK R 12.04. 

 

7.1 Experimentální měření torzní tuhosti na dynamické zkušebně 

Experimentální měření torzní tuhosti bylo provedeno na dynamické zkušebně na VŠB 

TUO, FMMI, Katedře materiálů a technologií pro automobily. Měřeným objektem byla 

rámová konstrukce vozu SCX, upevněná do přípravku na měření torzní tuhosti. Rámová 

konstrukce vozu byla uchycena tak, že v místě zadních tlumičů byly kloubově uchyceny 

vetknuté nosníky. Přední část vozu byla uchycena rovněž za místa uchycení tlumičů k 

přípravku, který umožňuje pouze natočení v rovině kolmé na osu vozu, viz Obr. 87.  

 

Obr. 87 Schéma vazeb a zatížení při měření torzní tuhosti  

rotační vazba mezi dvěma členy (povolena pouze rotace okolo podélné osy) 
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vetknutí (odebrány všechny stupně volnosti) 

rotační vazba (povolena pouze rotace okolo podélné osy) 

 

7.1.1 Způsob zatěžování 

K vyvolání krouticího momentu působícího na rámovou konstrukci vozu byl použit 

hydraulický válec, který přes páku vyvozuje požadovanou sílu na rameni vzdáleném od 

podélné roviny vozu. Síla vyvolávající moment, který torzně zatěžuje rámovou konstrukci, 

byla měřena na tenzometru, viz Obr. 88 pozice 1.  

 

Obr. 88 Měření rámu se siloměry (1), nekódovanými značkami (2), kódovanými značkami (3) a záměrný kříž (4) 

 

Jednotlivé zátěžné stavy byly vyvozovány hydraulickým válcem s cílem vyvodit určené 

síly v uchycení tlumiče. Siloměr použitý pro měření zatěžující síly měl rozsah 10kN a třídu 

přesnosti 0,5%. Jednotlivé zatěžující síly na hydraulickém válci páky a v uchycení tlumiče jsou 

uvedeny v Tab.  13. Velikost působiště ramene zatěžující síly na přípravku je 1050 mm, 

přesnost této polohy je dána vůlí ve šroubových úchytech kinematických kloubů a je 1 mm. 
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Tab.  13 Zatěžující síly pro torzní tuhost 

Číslo měření Zatěžující síla F 

1 0 N 

2 1410 N 

3 2100 N 

4 2750 N 

 

7.1.2 Měření pomocí 3d skeneru Aicon Scan Reference 

Před samotným měřením bylo nutné připravit rámovou konstrukci vozu. Svařený rám 

byl opatřen matným, nereflexním nátěrem (z důvodu eliminace odlesků při skenování). Dále 

byl na rám vozu umístěn záměrný kříž, kódované a nekódované značky. Celkem bylo použito 

přibližně 4500 značek. Takto připravený rám se umístil do přípravku na testování. Přípravek 

byl osazen kalibrovanými snímači síly a připojen k hydraulickému válci viz Obr. 88. 

Každý zátěžný stav byl naskenován pomocí skeneru Aicon Scan Reference. 3D skener 

Aicon ScanReference, využívá pro sběr dat digitální fotoaparát s vysokým rozlišením. Snímané 

body jsou v podobě kruhových značek, které jsou přilepeny na snímaný objekt. Dále také 

kódované značky a záměrný kříž, který se skenuje společně s objektem a určuje tak měřítko 

naskenovaného dílu. Skenovací systém je na Obr. 89. 

 

Obr. 89 Skenovací systém Aicon 

Skenovaný objekt je nutné vyfotit z několika směrů, tak aby se snímané body na 

jednotlivých snímcích zobrazili vícekrát. Software pak ze snímků vypočítá 3D souřadnice 
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každého naskenovaného bodu. Výpočet je založen na principu triangulace prostorového obrazu 

– fotogrammetrie. 

Pro vytvoření množiny bodů popisující chování celé rámové konstrukce vozu, bylo 

nutné pořídit přes sto snímků. Pomocí těchto snímků byl pomocí sw ScanReference sestrojen 

3D obraz množiny bodů v prostoru, které se následně zpracovali v CAD softwaru. 

Výstupem ze skeneru je naskenovaná množina bodů v 3D prostoru viz Obr. 90. 

 
Obr. 90 Množina bodů v 3D prostoru 

 

7.1.3 Proces vyhodnocení naměřených dat 

Naskenované množiny bodů bylo nutné nejprve transformovat do CAD softwaru, v 

našem případě se jednalo o Autodesk Inventor Professional. Pro možné vyhodnocení se v CAD 

sw vždy porovnávali naskenované body zátěžného stavu s naskenovanými body nulového 

zatížení. Z důvodu, že porovnávané množiny jednotlivých bodů nemají stejný souřadný 

systém, bylo nutné jim definovat vzájemnou pozici. Aby bylo dosaženo, co nejmenší odchylky 

byly dvojice množin sesazeny vůči sobě pomocí trojice vybraných bodů v rovině vetknutí 

zadní nápravy, viz Obr. 91. 
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Obr. 91 Body pro sesazení množin skenů 

 

Body množin byly sesazeny v CAD prostředí pomocí vazeb vůči sobě s nejmenší 

možnou definovanou odchylkou – pro dvojici množin nulového zatížení a maximálního 

testovaného zatížení byl dosaženo odchylky 0,051 mm. 

Pro vyhodnocení celkové torzní tuhosti byla vytvořena rovina v místě přední nápravy, 

kde by mělo dojít k největšímu posunutí. Pro vyhodnocení parciální torzní tuhosti byly 

vytvořeny v definovaných vzdálenostech v místech uzlů s předpokladem změny torzní tuhosti 

další tři roviny. Viz Obr. 92. 
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Obr. 92 Roviny pro vyhodnocení tuhosti 

V každé zmíněné rovině byly promítnuty dvojice bodů ze stavu nulového zatížení a 

odpovídající dvojice bodů ze stavu vyšetřovaného zatížení. Tyto dvojice byly proloženy 

přímkami a odměřen jejich vzájemný úhel v CAD softwaru, viz Obr. 93. 

 

Obr. 93 Odměření jednotlivých úhlů zkrutu ve vyšetřovaných rovinách  

Úhel mezi danými přímkami nám definuje zkroucení rámové konstrukce vozu.  
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Z provedených skenů byly sestaveny dvojice mračen bodů a vyhodnoceny úhly zkrutu 

pro jednotlivé vyhodnocovací roviny a zatížení. Naměřené úhly zkrutu jsou uvedeny v Tab.  

14. 

Tab.  14 Změřené úhly torzní tuhosti 

Úhel zkrutu ϕ [°] 

 Zatěžující síla [N] 

Vyhodnocovací 

rovina [mm] 
1410 N 2100 N 2750 N 

797 mm 0,034° 0,060° 0,074° 

1531 mm 0,054° 0,087° 0,115° 

1979 mm 0,058° 0,097° 0,126° 

2502 mm 0,089° 0,138° 0,188° 

 

Pro naměřené úhly zkrutu a zatěžující síly (momenty) byly vypočteny torzní tuhosti dle 

vztahu. 

    𝑀𝑘 = 𝐹. 𝑙 [𝑁𝑚]     (29) 

 

    𝑘 =
𝑀𝑘

𝜑
 [𝑁𝑚/°]     (30) 

 

Pro výpočet krouticích momentů bylo použito rameno 1050mm a síly naměřené 

tenzometrem viz Obr. 88pozice 1 (viz Tab.  13). Vypočtené torzní tuhosti rámu pro 

vyhodnocovací rovinu 2502 mm jsou Tab.  15. 

 
Tab.  15 Vypočtená torzní tuhost 

 Zatěžující síla [N] 

 1410 N 2100 N 2750 N 

Torzní tuhost 

[Nm/°] 
16672[Nm/°] 15999[Nm/°] 15345[Nm/°] 

 

7.1.4 Odhad chyby měření  

Pro výpočet chyby měření torzní tuhosti je zapotřebí znát chybu krouticího momentu a 

chybu úhlu zkrutu. Chyba měření úhlu zkrutu byla určena následujícím postupem. 
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Při měření úhlu zkrutu v CAD softwaru se měří rozdíl mezi natočením přímky spojující 

body (x1,y1) a (x2,y2) před deformací a ekvivalentními body po deformaci (x3,y3) a (x4,y4), 

viz Obr. 94. Hodnoty bodů jsou uvedeny v Tab.  16. Kružnice okolo jednotlivých bodů definují 

nejistotu jejich polohy z jednotlivých skenů. 

 

Obr. 94 Určení úhlu zkrutu  

Tab.  16 Poloha bodu pro určení úhlu zkrutu 

 Poloha bodu 
v ose X [mm] 

  Poloha bodu 
v ose Y [mm] 

x1= -191,629 mm  y1= 469,533 mm 

x2= 786,304 mm  y2= 454,103 mm 

x3= -193,185 mm  y3= 467,88 mm 

x4= 784,563 mm  y4= 455,635 mm 

 

Pro výpočet úhlu zkrutu a jeho chyby platí za předpokladu, že všechny bodu jsou ve 

stejné rovině: 

   𝜑 = 𝐴𝐵𝑆(𝜑1 − 𝜑2) ± 𝛿𝜑     (31) 

   𝜑1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
) ± 𝛿𝜑1

     (32) 

   𝜑2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑦4−𝑦3

𝑥4−𝑥3
) ± 𝛿𝜑2

     (33) 

 

Chyba výpočtu úhlu zkrutu je tedy [87]. 

   𝛿𝜑1
= √(

𝜕𝜑1

𝜕𝑥1
)

2

. 𝛿𝑥
2

1
+ (

𝜕𝜑1

𝜕𝑥2
)

2

. 𝛿𝑥
2

2
+ (

𝜕𝜑1

𝜕𝑦1
)

2

. 𝛿𝑦
2

1
+ (

𝜕𝜑1

𝜕𝑦2
)

2

. 𝛿𝑦
2

2
  (34) 
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Jednotlivé parciální derivace jsou:  

𝜕𝜑1

𝜕𝑥1
=

1

1+(
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1

)
2  .

(𝑦2−𝑦1)

(𝑥2−𝑥1)2
        

𝜕𝜑1

𝜕𝑥2
=

1

1+(
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1

)
2  .

−(𝑦2−𝑦1)

(𝑥2−𝑥1)2
   (35),(36)

  

   
𝜕𝜑1

𝜕𝑦1
=

1

1+(
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1

)
2  .

−1

𝑥2−𝑥1
               (37) 

     
𝜕𝜑1

𝜕𝑦2
=

1

1+(
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1

)
2  .

1

𝑥2−𝑥1
     (38) 

 

Ekvivalentním způsobem je určena i chyba pro úhel 𝜑2, ale místo páru bodů (x1,y1) a 

(x2,y2) je použit pár (x3,y3) a (x4,y4). 

K výpočtu chyb jednotlivých úhlů je nutné znát chyby polohy souřadnic všech 4 bodů. 

Z Obr. 94 je patrné, že pro jednotlivé skeny se uvažuje s konstantní chybu polohy danou 

kružnicí v okolí bodů. Poloměry těchto kružnic tedy definují chyby souřadnic jednotlivých 

bodů.  

  𝛿𝑥1
= 𝛿𝑦1

= 𝛿𝑥2
= 𝛿𝑦2

= 𝑅1     (39) 

   𝛿𝑥3
= 𝛿𝑦3

= 𝛿𝑥4
= 𝛿𝑦4

= 𝑅2     (40) 

Tyto chyby jsou určeny pro každý jednotlivý sken a jsou výstupem SW zpracovávacího 

vstupní fotografie a generujícího polohy bodů, jedná se o medián ze všech naměřených bodů 

daného skenu. Konkrétní hodnoty pro R1 a R2 jsou v Tab.  17. 

 

Tab.  17 Hodnoty chyb jednotlivých skenů 

 Hodnota chyby skenu 
[mm] 

R1= 0,044822 mm 

R2= 0,043555 mm 

 

Pro určení chyby úhlu zkrutu je zapotřebí uvažovat i vzájemné pootočení obou skenů 

(před a po deformaci) při jejich sesazení. Vzhledem k principu skenování jsou oba skeny v 

nezávislých souřadných systémech a musí být sjednoceny do společného souřadného systému. 

Pro tuto operaci byl použit CAD software a oba mraky bodů byly sjednoceny pomocí 3 bodů 

na zádi vozidla (předpoklad je, že jejich vzájemná poloha se v průběhu experimentu nemění). 

Tyto body mají opět svou nepřesnost danou skenováním. Také při slučování souřadných 

systémů není možné tyto body sjednotit zcela přesně. V důsledku toho lze kolem jednotlivých 

bodů vynést kružnici nejistoty jejich vzájemné polohy (viz Obr. 95).  
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Obr. 95 Natočení mraků bodů při sjednocení souřadnic 

Poloměr kružnice RERR je dán nejistotou polohy bodů ve skenu před deformací R1, 

nejistotou skenu po deformaci R2 a chybou při sjednocení polohy bodů v CAD SW (označené 

jako RCAD =0,051mm). 

    𝑅𝐸𝑅𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅𝐶𝐴𝐷    (41) 

Z Obr. 95 je patrné, že v důsledku nejistoty polohy těchto bodů může při sjednocení 

souřadných systémů dojít k pootočení mraků bodů 𝐴𝐵𝑆(𝛾1 − 𝛾2). 

 

Obr. 96 Úhel natočení mraků bodů 

Pro určení pootočení mraků bodů v rovině kolmé na osu vozidla byl použit 

zjednodušený Obr. 96., kde maximální možné pootočení je určeno tečnou k chybovým 

kružnicím (RERR). Pro výpočet pootočení se uvažuje maximální délka strany trojúhelníku z 

Obr. 95, na Obr. 96 označenou LMAX (LMAX=927,913mm).  

  𝑠𝑖𝑛(𝛾𝐸𝑅𝑅) =
𝑅𝐸𝑅𝑅

𝐿𝑀𝐴𝑋
, 𝛾𝐸𝑅𝑅 = 𝑠𝑖𝑛−1 (

𝑅𝐸𝑅𝑅

𝐿𝑀𝐴𝑋
)    (42) 
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Výsledná chyba výpočtu úhlu zkrutu tedy bude. 

    𝛿𝜑 = 𝛿𝜑1
+ 𝛿𝜑2

+ 𝛾𝐸𝑅𝑅    (43) 

Pro výpočet torzní tuhosti je zapotřebí také určit krouticí moment a jeho chybu. 

Krouticí moment je vyvozován silou (viz Tab.  13) působící na známém rameni síly 

(L=1050mm).  

    𝑀𝐾 = 𝐹 ∙ 𝐿 ±  𝛿𝑀𝐾
     (44) 

Chyba krouticího momentu je poté dána vztahem [87]. 

 𝛿𝑀𝐾
= √(

𝜕𝑀𝐾

𝜕𝐹
)

2

. 𝛿𝐹
2 + (

𝜕𝑀𝐾

𝜕𝐿
)

2

. 𝛿𝐿
2 = √𝐿2. 𝛿𝐹

2 + 𝐹2. 𝛿𝐿
2
  (45) 

Chyby určení délky a síly jsou dány přesností měřidel. Síla byla měřena siloměrem 

s chybou 𝛿𝐹 = 50 [𝑁] a délka ramene byla určena s chybou 𝛿𝐿 = 1 [𝑚𝑚].  

Výsledná konstanta torzní tuhosti vozidla je určena vztahem. 

    𝑘 =
𝑀𝐾

𝜑
± 𝛿𝑘      (46) 

Chyba torzní tuhosti je [87]. 

𝛿𝑘 = √(
𝜕𝑘

𝜕𝑀𝐾
)

2

. 𝛿𝑀𝐾

2 + (
𝜕𝑘

𝜕𝜑
)

2

. 𝛿𝜑
2 = √(

1

𝜑
)

2

. 𝛿𝑀𝐾

2 + (−
𝑀𝐾

𝜑2 )
2

. 𝛿𝜑
2
  (47) 

Po dosazení byly pro jednotlivé měření vyhodnoceny chyby určení torzní tuhosti v řádu 

8%. 

7.1.5 Vyhodnocení výsledků měření torzní tuhosti 

Při experimentu byly změřeny úhly zkrutu v různých vyhodnocovacích rovinách a 

celkový zkrut pro různá zatížení. Koeficient torzní tuhosti pro různá zatížení by měl vyjít 

podobný. Pro jednotlivé vyhodnocovací roviny by vypočítaná torzní tuhost měla vyjít stejná. 

Po zprůměrování naměřených údajů proto uvažujeme celkovou naměřenou tuhost rámu 

16 005 ±  1280  
𝑁∙𝑚

°
. Pro určení chyby uvažujeme odvozenou 8% chybu metody. 

Celková torzní tuhost rámu určená MKP výpočtem je pro skořepinový model 

18 837 
𝑁∙𝑚

°
 a pro prutový model je hodnota torzní tuhosti 17 591 

N∙m

°
. Při porovnání obou 

metod lze konstatovat, že výpočet realizovaný MKP modelem předpokládal větší tuhost rámu, 

než byla nakonec naměřena. Toto je patrně způsobeno zjednodušením matematického modelu 

rámu v MKP výpočtu. Metoda experimentálního měření tuhosti rámu tedy má svá 

opodstatnění.  

Pro podrobnější analýzu tuhosti rámu ve směru podélné osy vozidla, bylo provedeno 

měření v několika vyhodnocovacích rovinách. Naměřené úhly zkrutu pro maximální zatížení 

jsou vyneseny do grafu (modře) na Obr. 97 se siluetou podélného pohledu vozidla v měřítku.  
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Obr. 97 Graf rozložení úhlů zkrutu 

Do grafu byla přidána přímka charakterizující konstantní koeficient torzní tuhosti po 

celé měřené délce rámu (červeně). Z grafu lze vypozorovat, že průběh úhlu zkrutu v podélné 

ose vozidla má téměř lineární průběh, to odpovídá tomu, že při návrhu rámu vozidla bylo 

dodrženo rovnoměrné rozložení tuhosti v celém objemu rámu. V místech, kde se měřené 

(modré) hodnoty odchylují od přímky lineárního průběhu (červené) je možné upravovat 

rámovou konstrukci k rovnoměrnějšímu rozložení torzní tuhosti na rámové konstrukci. 

V oblastech, kde je křivka měřeného průběhu strmějšímu, než přímka lineární závislosti tam 

dochází k většímu zkrutu, a tudíž lze tyto místa vyztužit (přidáním profilu, případně zvětšením 

průřezu daného profilu) tak aby bylo rozložení tuhosti rovnoměrnější. Naopak tam kde má 

měřená křivka menší strmost oproti lineárnímu průběhu, tam lze danou oblast rámové 

konstrukce odlehčit (odebráním profilu, zmenšením průřezu daného profilu). Jednotlivé oblasti 

byly definovány pomocí směrnic přímek mezi vyhodnocovacími rovinami. Směrnice pro 

jednotlivé přímky včetně doporučení je v Tab.  18. 

Tab.  18 Směrnice přímek naměřené torzní tuhosti 

Oblast Směrnice přímky 

Směrnice přímky 

pro konstantní 

torzní tuhost 

Rozdíl směrnic 
Doporučení pro 

oblast 

Rovina 0-797mm y = -0,0001·x y = -8·10
-5

·x y = -2·10
-5

·x Vyztužit 

Rovina 797-1531mm y = -2·10
-5

·x y = -8·10
-5

·x y = 6·10
-5

·x Odlehčit 

Rovina 1531-

1979mm 
y = -6·10

-5
·x y = -8·10

-5
·x y = 2·10

-5
·x Odlehčit 

Rovina 1979-

2502mm 
y = -9·10

-5
·x y = -8·10

-5
·x y = -1·10

-5
·x Vyztužit 
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7.2 Definované jízdní zkoušky  

 

Definované jízdní zkoušky byly provedeny na rámové konstrukci vozu, která byla 

osazena podvozkem, karoserií, pohonnými jednotkami a veškerým vybavením do podoby 

finálního vozu, viz Obr. 98. 

 

 

 Obr. 98 Vozidlo se snímači 

 

Parametry instrumentovaného vozidla jsou uvedeny v Tab.  19. 

Tab.  19 Naměřené parametry vozu 

Hmotnost vozu 1507,5 kg 

Rozložení hmotnosti PN/ZN 49,5/50,5 

 Rozložení hmotnosti na přední levé kolo 365,5 kg 

Rozložení hmotnosti na přední pravé kolo 381,5 kg 

Rozložení hmotnosti na zadní levé kolo 392,5 kg 

Rozložení hmotnosti na zadní pravé kolo 368 kg 

Rozvor 2575 mm 

Rozchod 1620 mm 

Výška těžiště 482 mm 

 

Měření rozložení hmotnosti vozidla pomocí nápravových vah je na Obr. 99  
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Obr. 99 Měření rozložení hmotnosti vozu 

Dále byl vůz doplněn o měřící a záznamovou technikou v podobě měřící ústředny 

National Instruments- cRIO-9074, gyroskopu s akcelerometrem Bosch YRS3, snímače zdvihu 

kol CDS SEN-20, a další. Ukázka použitých snímačů a měřící ústředny viz Obr. 100. 

 

Obr. 100 Měřící a záznamová technika [89; 90; 91] 
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Experimentální měření proběhlo na uzavřeném okruhu v areálu zkušebního polygonu 

Tatra Kopřivnice a.s.. Na zmiňovaném voze byly provedeny následující definované jízdní 

zkoušky: 

 Jízda po kružnici na hranici smyku. 

 Přímá jízda s maximálním brzděním. 

 Dvojitá změna směru. 

 

7.2.1 Jízda po kružnici na hranici smyku 

Jízdní manévr jízdy v kružnici na hranici smyku přímo reflektuje definovaný mezní 

stav v kapitole 6.2.4 Simulace zatížení rámu při průjezdu vozidla zatáčkou. Účelem provádění 

této zkoušky je porovnání zatížení reálného vozu s matematickou simulací a zjištění jakých 

hodnot zatížení vozidlo dosahuje.  

Pro testování vozu pro navození stavu na hranici smyku během zatáčení byla zvolena 

kružnice o poloměru 20 m s asfaltovým povrchem. Natočení volantu bylo pevně nastaveno a 

na daném poloměru byla zvyšována rychlost vozu. Na všechna kola posílán stejný točivý 

moment. Měřenými veličinami byly zdvihy kol, natočení volantu a příčné zrychlení. Byla 

provedena řada testů s levým i s pravým smyslem otáčení. Hledaným parametrem bylo co 

největší příčné zrychlení, které je schopna pneumatika vozu přenést než dojde ke smyku. 

Naměřené hodnoty, z úspěšného testu kde bylo dosaženo nejvyšší hodnoty příčného zrychlení, 

byly vyneseny do grafu, viz Obr. 101. 

 

 

Obr. 101 Záznam jízdy po kružnici 
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Ze záznamu získáme informaci o maximálním příčném zrychlení vozu. Během 

manévru bylo dosaženo  -1,14g, což odpovídá zrychlení 11,2 m/s², to se dále použije pro 

vstupní síly do výpočtu. Vypočet vychází z pohybových rovnic uvedených v kapitole 2.2 

Rozbor zatěžování rámu při provozu vozidla.  

Vstupní data do výpočtu byly oproti MKP simulacím zpřesněny, byly použity hodnoty 

odměřené z vozidla pro jízdní zkoušky. Vozidlo bylo zváženo a pomocí nápravových vah byla 

experimentálně určena poloha výšky těžiště. Vypočtené síly vstupující do MKP softwaru jsou 

v Tab.  20.  

Tab.  20 Síly při průjezdu zatáčkou 

Síly při průjezdu zatáčkou Hodnota 

Svislá síla na vnitřním zadním kole 4 496 N 

Svislá síla na vnějším zadním kole 11 690 N 

Příčná síla na vnitřním zadním kole 3 597 N 

Příčná síla na vnějším zadním kole 9 352 N 

Svislá síla na vnitřním předním kole 3 679 N 

Svislá síla na vnějším předním kole 9 565 N 

Příčná síla na vnitřním předním kole 2 943 N 

Příčná síla na vnějším předním kole 7 652 N 

 

 

Tyto síly a zrychlení získané na základě informací z jízdních zkoušek byly zavedeny do 

MKP modelu, kde byly upraveny vazby tak aby co nejvíce korespondovaly s jízdním stavem. 

Změna okrajových podmínek výpočtu vedla především ke zpřesnění navozeného stavu během 

jízdního manévru. Vazby vetknutí byly nahrazeny kloubovou posuvnou vazbou, dále byly 

přidány pružné elementy ve směru proti působení příčného zrychlení. Tyto elementy jsou nutné 

ve výpočtu, aby nedocházelo po zavedení reakčních sil k posouvání rámu. Schéma pro 

názornost zavedení sil a vazeb viz Obr. 102. 
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Obr. 102 Schéma sil a vazeb pro jízdu po kružnici  

 

Zmiňované okrajové podmínky byly zaneseny do MKP softwaru. Redukované napětí, 

dle hypotézy HMH, na rámové konstrukci během jízdy po kružnici na hranici smyku dosahuje 

v lokální špičce hodnoty 105MPa v místě uchycení zadního tlumiče. Mimo napěťové špičky se 

se hodnoty pohybují do 60MPa. Rozložení redukovaného napětí na rámové konstrukci je na 

Obr. 103. 

 

Obr. 103 Napětí na rámu pro jízdu po kružnici 
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7.2.2 Přímá jízda s maximálním brzděním  

Jízdní manévr jízdy a následným maximálním brzděním přímo navazuje na již 

popisovaný mezní stav v kapitole 6.2.5 Simulace zatížení rámu vozidla při maximálním 

brzdění. Účelem provádění této zkoušky je porovnání zatížení reálného vozu s matematickou 

simulací a zjištění jakých hodnot zatížení vozidlo dosahuje.  

Pro testování vozu pro navození stavu při maximálním brzdění byla zvolena dlouhá 

rovinka s asfaltovým povrchem. Metoda měření vycházela z normy EHK H-13-00. Měřenými 

veličinami byly zdvihy kol, brzdný tlak a podélné zrychlení. Byla provedena řada testů brzdění 

z rychlosti 100km/h. Hledaným parametrem bylo, co největší podélné zrychlení které nastane 

během prováděného manévru. Naměřené hodnoty, z testu kde bylo dosaženo největší podélné 

zrychlení, byly vyneseny do grafu, viz Obr. 104.  

 

Obr. 104 Záznam maximálního brzdění 

 

Ze záznamu získáme informaci o podélném zrychlení vozu (bylo dosaženo záporné 

1,12g, což odpovídá 11,02 m/s²) které se dále použije pro vstupní síly do výpočtu. Vypočet 

vychází z pohybových rovnic uvedených v kapitole 2.2 Rozbor zatěžování rámu při provozu 

vozidla.  

Vstupní data do výpočtu byly oproti MKP simulacím zpřesněny a to použitím 

parametrů odměřených z vozidla pro jízdní zkoušky. Síly vypočtené z pohybových rovnic na 

základě naměřených hodnot (viz Tab.  21) zavedeme ve výpočtovém sw do MKP modelu. 

Předpokládá se symetrické zatížení levé a pravé strany rámu, síly budou tedy stejné pro levé i 

pravé kolo. 

  



106 

Tab.  21 Síly při brzdění 

Síly při brzdění Hodnota 

Svislá síla na předním kole 4955 N 

Svislá síla na zadním kole 2550 N 

Brzdná síla na předním kole 5564 N 

Brzdná síla na zadním kole 2864 N 

 

Obdobně jako u předchozího jízdního stavu bylo nutné upravit vazby tak, aby co 

nejvíce korespondovaly s měřeným jízdním stavem. Vazby vetknutí byly nahrazeny kloubovou 

posuvnou vazbou a také byly přidány pružné elementy ve směru proti působení podélného 

zrychlení. Tyto elementy jsou nutné ve výpočtu, aby nedocházelo po zavedení reakčních sil 

k posouvání modelu. Schéma zavedení sil a vazeb je na Obr. 105. 

 

Obr. 105 Schéma sil a vazeb pro max. brzdění 

Výsledné redukované napětí, dle hypotézy HMH, na rámové konstrukci během přímé 

jízdy s maximálním brzděním dosahuje v lokální špičce hodnoty 91 MPa opět v místě uchycení 

zadního tlumiče. Mimo napěťové špičky se se hodnoty pohybují do 50 MPa. Rozložení 

redukovaného napětí na rámové konstrukci je na Obr. 106. 
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Obr. 106 Napětí na rámu při max. brzdění 

7.2.3 Dvojitá změna směru 

Třetím jízdním stavem je dvojitá změna směru. Jedná se o normovaný test dle 

ISO 3888, kde vozidlo vjíždí do dráhy vyznačené kužely určitou rychlostí a následné změny 

směru pokračuje vlastní setrvačností. Test je úspěšný, pokud nebyly převráceny kužely, nebo 

vůz. Předmětem této zkoušky bylo zjištění chování rámové konstrukce během dvojité změny 

směru a také celkové stability vozu avšak při měření se ukázalo, že příčné zrychlení dosahuje 

vyšších hodnot, než bylo naměřeno u jízdy po kružnici na hranici ztráty adheze. 

Měřenými veličinami během dvojité změny směru byly zdvihy kol, natočení volantu a 

zrychlení vozu. Naměřené hodnoty z testu kde bylo dosaženo největšího zrychlení, byly 

vyneseny do grafu, viz Obr. 107. 

 

 

Obr. 107 Záznam dvojité změny směru 
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Největší dosaženou hodnotou příčného zrychlení bylo 1,25g, což odpovídá 12,3 m/s². 

Dosažené zrychlení bude opět vstupovat do výpočtů z pohybových rovnic k získání reakčních 

sil na jednotlivá kola. Schéma zavedení sil a vazeb je obdobné jako u jízdy po kružnici na 

hranici smyku viz Obr. 102. Vypočtené reakční síly jsou v Tab.  22. 

 

Tab.  22 Síly při dvojité změně směru 

Síly při dvojité změně směru Hodnota 

Svislá síla na vnitřním zadním kole 1007 N 

Svislá síla na vnějším zadním kole 7249 N 

Příčná síla na vnitřním zadním kole 1263 N 

Příčná síla na vnějším zadním kole 9 097 N 

Svislá síla na vnitřním předním kole 826 N 

Svislá síla na vnějším předním kole 5931 N 

Příčná síla na vnitřním předním kole 1034 N 

Příčná síla na vnějším předním kole 7443 N 

 

Hodnoty redukovaného napětí na rámové konstrukci během normovaného jízdního 

manévru dosahují v lokální špičce 108 MPa opět v místě uchycení zadního tlumiče. Mimo 

napěťové špičky se se hodnoty pohybují do 60 MPa. Rozložení redukovaného napětí, dle 

hypotézy HMH, na rámové konstrukci je na Obr. 108. 

 

 

 

Obr. 108 Napětí na rámu při dvojité změně směru 
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7.2.4 Srovnání výsledků jízdních zkoušek 

Série definovaných jízdních zkoušek s instrumentovaným vozidlem, společně 

s poupravenou metodikou výpočtu zatížení, nám poskytla detailnější pohled na míru 

zatěžování rámové konstrukce během jízdních režimů, které mohou během provozu 

automobilu nastat. Největší zatížení bylo dosaženo u vyhýbacího manévru, kde příčné 

zrychlení dosahovalo hodnot 12,31 m/s² které po dosazení do pohybových rovnic a následného 

zavedení do MKP výpočtu nám vygeneruje na rámové konstrukci redukované napětí v místě 

uchycení zadního tlumiče o velikosti 108 MPa v místě napěťové špičky. Mimo napěťové 

špičky se hodnoty pohybují do 60 MPa. U jízdy po kružnici na hranici ztráty přilnavosti i při 

brzdném manévru bylo rovněž nejslabším místem zadní uchycení tlumiče.  

Jízdní zkoušky prokázaly, že přenositelné zatížení naměřené navozenými jízdními stavy 

na rámovou konstrukci vozu na uzavřeném okruhu nedosahují hodnot meze kluzu použitých 

materiálů. Lze tedy konstatovat, že za daných podmínek, rámová konstrukce vozu splňuje 

pevnostní požadavky.  

 

7.3 Crashová zkouška dle EHK R 12.04 

 

Pro ověření bezpečnosti navrhovaného rámu byla provedena crashová zkouška - 

zkouška čelního nárazu vozidla do nedeformovatelné bariéry se 100% překrytím dle 

EHK R 12.04.  Cílem této zkoušky bylo zjistit, zda v případě čelního střetu nebude řidič vozu 

ohrožen posunutím sloupku řízení a také pro zjištění chování rámové konstrukce při rychlém 

mechanickém nárazu. 

 

7.3.1 Zkušební vzorek 

Pro zkoušení byla vyrobena a připravena početně ověřená rámová konstrukce vozu, 

která byla osazena nápravami. Přední tlumiče byly nahrazeny pevnými tyčemi. Motory, 

baterie, karoserie atd. byly nahrazeny závažím při zachování provozní hmotnosti včetně 

rozložení výsledné váhy vozu. Hmotnost vozu byla 1455kg. Rámová konstrukce vozu byla 

opatřena výrazným oranžovým antireflexním nátěrem (Obr. 109), pro možnou dokumentaci 

průběhu experimentu pomocí vysokorychlostních kamer se záznamem. 
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Obr. 109 Instrumentované vozidlo před testem [92] 

 

7.3.2 Měřící a zkušební zařízení 

Rámová konstrukce vozu byla doplněna o zkušební figurínu HII 50% která je vybavena 

3-osými akcelerometry v hlavě a hrudníku. 3-osý akcelerometr byl umístěn také na rám vozu 

(za pomyslné sedadlo řidiče) a jedno-osý akcelerometr byl také součástí měřící ústředny 

KiDAU, která byla umístěna v zadní části vozu. Pro zjištění míry posunutí sloupku řízení byl 

vůz osazen značkami a vizualizační tyčí umístěné na volantu (viz Obr. 110) pro možné 

odměření pomocí záznamu z vysokorychlostních kamer REDLAKE a také pomocí měřícího 

rámu Bema. Odměřování posunutí sloupku řízení bylo paralelně snímáno pomocí tří lankových 

potenciometrů.  

  

 

Obr. 110 Sloupek řízení osazený vizualizační tyčí [92] 
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Zkoušku crashem zajistil TÜV SÜD Czech, v laboratoři Škody auto – Úhelnice, Česká 

republika za využití pohonného systému TÜV SÜD Czech EPJ, který táhnul instrumentované 

vozidlo rychlostí 49km/h, proti nedeformovatelné betonové bariéře s hmotností větší než 70t 

s ocelovou nárazovou deskou překrytou překližkou tloušťky 20mm.  

 

7.3.3 Výsledky crashové zkoušky 

Rychlost vozu taženého proti bariéře byla 49,1 km/h což vyhovuje povolenému rozsahu 

dle EHK R12.04, který činí 48,3-53,1 km/h. 

Ze záběru vysokorychlostních kamer byl vyhodnocen posuv sloupku řízení v podélném 

směru dozadu s hodnotou 13mm a ve svislém směru nahoru s hodnotou 19mm. Dovolené 

posunutí dle normy EHK R 12.04 je 127mm v ose x a y. 

Maximální plastická deformace prostoru pro posádku je 12mm (viz Obr. 111), hodnoty 

byly odměřeny pomocí měřícího rámu Bema. 

 

 

Obr. 111 Plastická deformace prostoru pro posádku [92] 

 

Ze záznamu měřící ústředny KiDAU byly vyhodnoceny hodnoty zrychlení na rámu 

vozu, hlavě figuríny a hrudníku figuríny viz Obr. 112. Z grafu lze vyčíst, že ke zpomalení 

došlo ve velmi krátkém časovém úseku do doby, než konstrukce vozu ztratila stabilitu, což je 

důsledkem toho, že má vozidlo velmi tuhou přední část vozu. 
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Obr. 112 Průběh zrychlení na rámu vozu a figuríně [92] 

 

Tuhost rámové konstrukce pozitivně ovlivňuje bezpečnost pasažérů z pohledu 

zachování prostoru pro přežití. Tato konstrukce je však nevýhodná z hlediska přenosu velkých 

zpomalení na posádku při nárazu a jim odpovídajících biomechanických limitů. [92] Tyto 

zpomalení působící na posádku budou ve finálním voze na nižší úrovni především z toho 

důvodu, že bude vůz osazen sklolaminátovou karoserií, bude doplněn v přední části vozu o 

chladiče, světlomety a další vybavení vozu, které při nárazu přemění část kinetické energie na 

deformační práci a tím sníží přenos zpomalení na posádku vozu. Také by bylo vhodné umístit 

do přední části rámové konstrukce absorbéry deformační energie, případně upravit nosníky 

v přední části vozu pro řízenou deformaci během nárazu. 

Dle protokolu č.51011-14-TAC [92] vystaveného společností TÜV SÜD Czech s.r.o. 

vozidlo v zadané konfiguraci vyhovuje požadavku předpisu EHK R12.04. 
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8 Závěry, shrnutí získaných poznatků  

8.1 Dosažené výsledky 

Cílem disertační práce bylo navrhnout ucelenou metodiku pro zkoušení materiálů 

rámové konstrukce vozu. Během analýzy současného stavu byly prozkoumány aktuální trendy 

návrhu rámových konstrukcí s ohledem na používané materiály, technologické a konstrukční 

přístupy, které byly použité při navrhování nosných částí vozidel. 

Dále byly stanoveny výpočetní postupy popisující přenos sil mezi kolem a vozovkou, 

které se přenáší přes nápravy do rámové konstrukce vozu. Pro výpočtové simulace byl 

stanoven materiálový model, pro zvolený materiál S355J2H použitý na profilech 30x30x2, 

50x50x2, 50x30x3 a S235 použitý na profilech 20x20x1,5, který vstupuje do výpočtů 

prutového i skořepinového modelu v podobě modulu pružnosti E, Poissonova čísla μ a hustoty 

ρ. Veličina hustoty byla v rámci zjednodušení návrhových výpočtů, kdy nebylo ještě jasné 

reálné rozložení hmotnosti, použita (po navýšení) pro vyvození předpokládaného zatížení od 

hmotnosti vozidla. Pomocí MKP výpočtů byla provedena modální analýza, kde bylo dosaženo 

nejnižší vlastní frekvence 46,1Hz na prutovém modelu a 40Hz na skořepinovém modelu. Obě 

hodnoty vlastní frekvence jsou nad nejnižší dovolenou vlastní frekvencí 30Hz [35]. Dále byla 

provedena MKP analýza torzní tuhosti, kde byla rámová konstrukce vozu zatěžována v místě 

přední nápravy jednotkovou silou a zadní náprava byla vetknuta. Z MKP výpočtu bylo 

odečteno zkroucení rámu a bylo přepočteno na torzní tuhost. Výsledek pro skořepinový model 

je 18 837 
𝑁∙𝑚

°
 a pro prutový model 17 591 

N∙m

°
 což jsou podobné hodnoty dosahované jako u 

produkčních vozů. Reálná hodnota torzní tuhosti pak, byla experimentálně ověřena. 

Navrhovaný modelový materiál byl také podroben simulaci zatížení rámu vozidla 

vlastní tíhou při zrychlení 2g postupně v osách x, y, z. Maximálních hodnot redukovaného 

napětí, mimo napěťové špičky je dosaženo při zatížení ve směru Y a to jak u prutového tak i u 

skořepinového modelu. Na prutovém modelu bylo dosaženo hodnot redukovaného napětí 

385,4 MPa při zatížené přední nápravě a 375,5MPa při zatížené zadní nápravě. U 

skořepinového modelu při vetknuté přední nápravě bylo max. redukované napětí do 352 MPa. 

Při těchto analýzách bylo na rám působeno zrychlením 2G. Jedná se o přísnou metodiku 

hodnocení napětí při zatěžování rámu, proto je možné považovat výsledky analýzy pro návrh 

modelu za vyhovující. 

MKP simulace zatížení při průjezdu vozidla zatáčkou vycházejí na prutovém modelu i 

na skořepinovém modelu nad úroveň meze kluzu řešeného materiálu. U prutového modelu při 

zatížené zadní nápravě je redukované napětí na rámu 380 MPa a u skořepinového modelu je to 
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376 MPa. U MKP simulace zatížení vozidla při maximálním brzdění bylo dosaženo největšího 

zatížení při zatížení přední nápravy a vetknuté zadní nápravě, u prutového modelu 335 MPa a u 

skořepinového modelu 343 MPa. 

Obě simulace jízdních stavů jsou ve výpočtu velmi konzervativní: 

1. Vždy zatěžujeme jednu nápravu a druhá je vetknutá, tento stav lze na reálném 

voze stěží navodit.  

2. Vstupní síly byly vypočteny z pohybových rovnic za použití dynamického 

součinitele 2.  

Z těchto dvou důvodů bylo přistoupeno k realizaci rámu vozu a experimentálnímu 

programu jízdních zkoušek i přesto, že byly místně překročeny hodnoty meze kluzu. 

Oba mezní stavy průjezd vozidla zatáčkou a zatížení vozidla při maximálním brzdění 

byly následně porovnány s naměřenými hodnotami na rámové konstrukci během 

experimentálních jízdních zkoušek.  

Pro ověření navrhovaného modelového materiálu pro použití na rámové konstrukci 

vozu byly provedeny experimentální měření torzní tuhosti, definované jízdní zkoušky a 

zkouška čelního nárazu do nedeformovatelné bariéry – crashová zkouška.  

Experimentální měření torzní tuhosti bylo provedeno na dynamické zkušebně za použití 

3D skeneru, kdy pro vyhodnocení naměřených dat ze skenování byla použita originální 

metodika a postupy umožňující vyhodnotit zkrut karoserie ve zvolených vyhodnocovacích 

rovinách pro různá zatížení. Výsledek experimentálního měření celkové torzní tuhosti je 

16 005 ±  1 280 
N∙m

°
. Naměřené výsledky z několika vyhodnocovacích rovin byly zaneseny 

do grafu, ze kterého bylo patrné rozdíly tuhosti mezi vyhodnocovacími rovinami. Na základě 

pozorovaných rozdílů mezi jednotlivými rovinami byla navržená metodika, která srovnává 

hodnoty směrnic pro reálnou konstrukci se směrnicí ideálního stavu vycházející z konstantní 

hodnoty tuhosti po délce vozidla. Tuto metodiku lze využít jako inženýrský nástroj, který 

ukazuje kde je možno konstrukci odlehčit, nebo kde by bylo vhodné provést vyztužení.  

Naměřená hodnota celkové torzní tuhosti je oproti výpočtovým hodnotám mírně nižší 

(pro prutový model 17 591 
N∙m

°
 a pro skořepinový model je 18 837 

𝑁∙𝑚

°
. Rozdíl ve výsledcích 

je patrně způsoben zjednodušením matematického modelu rámu v MKP výpočtu. 

Pro zkoušení zvoleného materiálu byly v rámci disertační práce provedeny provozní 

zkoušky s cílem verifikovat navržené pevnostní analýzy pomocí definovaných jízdních 

zkoušek jako je jízda po kružnici na hranici smyku, přímá jízda s maximálním brzděním a 

dvojitá změna směru. Bylo provedeno několik sérií definovaných jízdních zkoušek 
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s instrumentovaným vozidlem, kde hledaným parametrem bylo co největší dosažitelné 

zrychlení, které je schopno vozidlo ještě přenést než se dostane do smyku. 

Společně se zpřesněnou metodikou výpočtu zatížení, kde změna okrajových podmínek 

výpočtu vedla především k větší shodě reálně navozeného stavu během jízdního manévru se 

stavem navozeným v matematické simulaci. Vazby vetknutí byly v rámci zpřesnění metodiky 

nahrazeny kloubovou posuvnou vazbou, dále byly přidány pružné elementy ve směru proti 

působení navozeného zrychlení. A zavedené reakční síly společně s navozeným zrychlením 

byly vneseny do MKP výpočtu. 

Největší naměřené zatížení bylo dosaženo u vyhýbacího manévru, kde příčné zrychlení 

dosahovalo hodnot 12,31 m/s², které po dosazení do pohybových rovnic a následného zavedení 

do MKP výpočtu nám vygeneruje na rámové konstrukci redukované napětí v místě uchycení 

zadního tlumiče o velikosti 108 MPa, ve zbytku konstrukce do 60 MPa. U jízdy po kružnici na 

hranici ztráty přilnavosti i při brzdném manévru bylo rovněž nejslabším místem zadní uchycení 

tlumiče. 

Při MKP simulaci zatížení vozidla při průjezdu zatáčkou s vetknutou nápravou 

vycházela hodnota redukovaného napětí 380 MPa, zatímco redukované napětí stanovené 

z experimentálního provedení jízdních zkoušek dosahuje hodnot do 60MPa. Doporučil bych 

tedy používat zpřesněnou výpočetní metodiku. 

Pro ověření bezpečnosti navrhovaného rámu byla provedena crashová zkouška - 

zkouška čelního nárazu vozidla do nedeformovatelné bariéry se 100% překrytím dle EHK R 

12.04. Cílem této zkoušky bylo zjistit, zda v případě čelního střetu nebude řidič vozu ohrožen 

posunutím sloupku řízení. Instrumentovaná rámová konstrukce vozu dovážená na hmotnost 

finálního vozu byla tažená proti železobetonové bariéře rychlostí 49,1 km/h. Výsledky zkoušky 

ukázaly, že tuhost rámové konstrukce po nárazu zachovala bezpečný prostor pro posádku vozu, 

avšak dosažené zpomalení odpovídá biomechanických limitům posádky. Tyto zpomalení 

působící na posádku budou ve finálním voze na nižší úrovni, z důvodu, že bude vůz doplněn o 

karoserii a další části. Přesto by bylo vhodné do přední části umístit absorbéry deformační 

energie, případně upravit konstrukci v přední části rámu. Pro možné variantní řešení 

s následným ověřením by bylo vhodné provést MKP simulaci čelního nárazu do bariéry před 

samotným provedením zkoušky. 
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8.2 Shrnutí metodiky zkoušení materiálu pro aplikaci na rámu vozidel 

 

Z dosažených výsledků byl sestrojen následující vývojový diagram Obr. 113 popisující 

stanovenou metodiku zkoušení materiálu pro aplikaci na rámu vozidel, kde základním vstupem 

je CAD prutový model rámu vozu, který vychází z požadavků designu exteriéru vozu, umístění 

podvozkové platformy, ergonomie vnitřního uspořádání a umístění příslušenství vozu. 

V případě, že je stanovena konstrukce prutového modelu rámu a jsou stanoveny rozměry 

jednotlivých prutů a materiálové vlastnosti modelu je možno přistoupit k MKP analýzám 

prutového modelu. 

MKP analýzy prutového modelu se provádějí: modální analýza, analýza torzní tuhosti, 

simulace zatížení rámu vlastní tíhou při zrychlení 2g v osách x, y, z. Dále simulace zatížení 

rámu při maximálním brzdění a při průjezdu vozidla zatáčkou. Pokud nejsou splněny 

požadavky MKP analýz je potřeba upravit materiálový model (velikosti jednotlivých profilů, 

nebo materiálové vlastnosti) CAD prutového modelu a poté znovu prutový model podrobit 

MKP analýzám. Při splnění daných podmínek, lze přistoupit ke zpřesnění CAD modelu a 

tvorbě skořepinového modelu, kde již budou zpřesněny napojení uzlových spojů, poté je nutno 

podrobit CAD skořepinový model pomocí MKP analýz. Pokud by nebyly splněny podmínky 

MKP analýz skořepinového modelu, je nutno upravit dimenzování profilů, případně 

materiálové vlastnosti CAD skořepinového modelu a poté jej znovu analyzovat pomocí MKP 

výpočtů. 

Verifikace MKP výpočtů lze následně provést pomocí experimentálního měření torzní 

tuhosti rámu vozidla pro posouzení výsledků dosažených pomocí MKP simulací. Další 

verifikace lze provést pomocí série definovaných jízdních zkoušek na instrumentovaném 

vozidle. Na vozidle se při průjezdu zatáčkou na hranici smyku, přímé jízdě s maximálním 

brzděním (dle EHK H-13-00) a dvojité změně směru (dle ISO 3888) se naměří dosažitelné 

zrychlení. Tyto hodnoty se společně s reálnými parametry vozu zavedou zpět do MKP simulací 

ke zjištění dosažitelného redukovaného napětí, pokud se hodnoty pohybují nad mezí kluzu 

použitého materiálu, je nutné upravit CAD skořepinový model a poté opět provést MKP 

analýzy, ověření pomocí jízdních zkoušek a porovnat dosažené napětí na voze. V případě, že 

zvolená materiál na rámové konstrukci vozu splňuje všechny pevnostní požadavky je vhodné 

pro ověření bezpečnosti posádky vozu provést crashovou zkoušku dle EHK R12.04. Zkouška 

posoudí deformace vnitřního prostoru pro posádku a dosaženou hodnotu zpomalení. V případě, 

že deformace vnitřního prostoru je nad povolenou hodnotu (127mm), nebo pokud je dosažené 
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zpomalení nad hodnotu biometrických limitů posádky, je nutno přepracovat a znovu odměřit 

rámovou konstrukci vozu. V případě, že navržený materiál pro rámovou konstrukci vozu splní 

dané požadavky, lze jej považovat za bezpečný pro použití pro aplikaci na rámu vozidla. 

 

Obr. 113 Diagram metodiky 
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8.3 Doporučení pro další vývoj metodiky 

V rámci řešení problematiky disertační práce byly stanoveny následující doporučení pro 

další vývoj metodiky návrhu materiálu rámové konstrukce a jeho zkoušení. 

Jako možné úpravy provedené metodiky se jeví snížení dynamického koeficientu 

z hodnoty 2,0 na nižší hodnotu při simulaci zatížení rámu při průjezdu vozidla zatáčkou a při 

simulaci zatížení rámu při maximálním brzdění. Současně se snížením koeficientu navrhuji již 

během návrhu a kontroly pomocí MKP simulace nahradit vazby vetknutí pomocí kloubových 

posuvných vazeb s použitím pružných elementů ve výpočtu, tak jak to bylo provedeno při 

vyhodnocení napětí v kapitole jízdních zkoušek. Vypočtené hodnoty redukovaného napětí z 

MKP analýz doporučuji neporovnávat s mezí kluzu, ale s únavovou pevností použitého 

materiálu. 

Pro verifikaci dosahovaný hodnot zatěžování na rámové konstrukci vozu je možnost 

použití tenzometrického měření rámové konstrukce během jízdních zkoušek. Dalším 

zpřesňujícím měřením je možnost použít tenzometrická kola pro porovnání zatěžujících sil 

působících během jízdních manévrů se vstupními silami. 

 

Doporučení tedy jsou: 

 

 Snížení dynamického koeficientu použitého při návrhových výpočtech 

simulujících průjezd zatáčkou a maximální brzdění. 

 Úprava metodiky simulace jízdních stavů – nahrazení vetknutí posuvnou 

kloubovou vazbou a doplnění pružných elementů. 

 Výsledky redukovaného napětí z MKP simulací neporovnávat s mezí kluzu, ale 

s únavovou pevností použitého materiálu. 

 Tenzometrické měření na rámové konstrukci, během jízdních zkoušek k ověření 

výpočtových hodnot. 

 Použití tenzometrických kol k verifikaci vstupního zatížení do rámové 

konstrukce během definovaných jízdních zkoušek. 

 Pro možné variantní řešení s následným ověřením by bylo vhodné provést MKP 

simulaci čelního nárazu do bariéry před samotným provedením zkoušky. 
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