
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou deformace a napětí rázem zatížené přední části 

automobilu Škoda Octavia II. generace využitím explicitního přístupu metody konečných prvků 

(MKP). Cílem této práce je posouzení odolnosti přední části vozu při tomto rázovém namáhání 

a porovnání dat, které byly získány z počítačové simulace nárazu vozidla s pevnou nepoddajnou 

bariérou, s  přístupy využívaným ve vědní disciplíně s názvem Soudní inženýrství. Porovnání 

počítačové simulace nárazu vozidla s tuhou bariérou bude provedeno s korelační metodou a 

metodou tzv. energetického rastru.  
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ABSTRAKT 

This work deals with the stress and strain analysis of the car front part of Škoda Octavia II. generation 

under impact loading using an explicit formulation of finite element method (FEM). The aim of this 

work is examination of resistance of the car front part under this impact loading and comparison of 

the data, which were get out of the FEM simulation of the car impact on the rigid wall with methods, 

which are used in forensic engineering. The comparison of the FEM simulation of the car impact on 

the rigid wall will be provided with the correlation method and with the method of energetic grid. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou deformace a napětí rázem zatížené přední části 

automobilu Škoda Octavia II. generace využitím explicitního přístupu metody konečných prvků 

(MKP).  

Cílem práce je posouzení odolnosti přední části vozu při rázovém namáhání a porovnání dat, která 

byla získána z počítačové simulace nárazu vozidla s pevnou nepoddajnou bariérou, s přístupy 

využívanými ve vědní disciplíně s názvem Soudní inženýrství. Porovnání počítačové simulace nárazu 

vozidla s tuhou bariérou bude provedeno s korelační metodou a metodou tzv. energetického rastru.  

K této simulaci bylo použito MKP modelu automobilu Škoda Octavia, modelu tuhé bariéry a vozovky. 

Tyto modely byly vytvořeny pracovníky FEM oddělení firmy Škoda-auto a.s. a mou prací bylo 

vytvoření podmínek, za jakých uvedená simulace bude provedena. Tyto podmínky v sobě zahrnovaly 

nastavení rychlosti pro vozidlo, zabránění posuvů na bariéře vozovce atd. MKP analýza byla 

provedena pro tři nárazové rychlosti, a to 45 km/h, 55 km/h a 65 km/h. 

 Význam této diplomové práce spočívá v posouzení výhod a nevýhod jednotlivých přístupů mezi 

sebou a následné zhodnocení všech třech přístupů. K řešení popsané problematiky, mimo MKP 

přístupu, který je založený na čistě mechanickém pojetí řešeného problému, je možno použít i jiné 

simulační programy pro řešení dopravních nehod, jejich nevýhodou ovšem je, že se zabývají výhradně 

přeměnou energie, a to hlavně na pohybovou energii a otázce deformace vozidla při kolizi se dotýkají 

pouze okrajově.  

Práce je rozčleněna na pět částí, a to na teoretickou (kde je pojednáno o druhu karoserie, která je 

užita na řešeném modelu, druzích kolizí, explicitním přístupu MKP a nelineární mechanice kontinua – 

to vše pouze v obecné rovinně), dále pak na část obsahující informace o vozidle a jeho MKP modelu 

(zabývá se informacemi o MKP modelu a vysvětlení užití explicitního řešiče PAM-CRASH při analýze), 

na část obsahující výsledky z počítačové simulace (deformační a napěťová analýza), na část, kde jsou 

porovnány s MKP simulací tři metody (přístup dle kapitoly I.2.1.1, korelační metoda a metoda 

energetického rastru) a v poslední řadě část, v níž je uvedeno zhodnocení. 

 Závěrem je nutné říci, že případů, kdy vozidlo narazí do tuhé nepohyblivé bariéry je velice málo, 

proto by bylo dobré na tuto práci navázat a získat další poznatky o jiných případech střetů vozidla 

s překážkou, které se vyskytují v mnohem větší míře (střet s kůlem, s jiným vozidlem atd.). 
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I.  Část - teorie 

I.1  TEORIE A NÁRAZY VOZIDEL (čerpáno z literatury [1])  

I.1.1   Samonosná karoserie (druh karoserie použitý u výpočtového modelu) 

 Nemá samostatný rám 

 Hnací ústrojí a ostatní části podvozku jsou ke karoserii přímo upevněny nebo jsou 

upevněny pomocí pomocných konstrukcí 

 Využití konstrukce samonosné karoserie jako nosné části jak pro podvozkové skupiny, 

tak pro namáhání při jízdě 

 Lehká konstrukce (hmotnostní hledisko) 

 

Obr. č. 1 – Samonosná karoserie [7] 

I.1.2   Kompatibilita a nárazy vozidel 

Pokud dojde ke srážce osobního automobilu s jiným objektem, rozhodují o přežití posádky ve 

vozidle tato kritéria: velikost prostoru pro přežití posádky a velikost přetížení lidského 

organismu. Kritérium dostatečně velkého prostoru pro přežití nám říká, že musí být 

dostatečně velký prostor pro to, aby se do něj vešlo celé tělo pasažéra bez újmy na jeho 

zdraví (při nesplnění následuje smrt cestujícího). Druhé kritérium zase vypovídá o tom, že při 

překročení mezních hodnot přetížení organismu, dochází k velké újmě na zdraví (vnitřní 

krvácení způsobené přetržením cév, roztržení některého z orgánů v těle apod.) nebo 

v horším případě ke smrti pasažéra. [1] 

O tom, jakým způsobem budou tato kritéria splněna, rozhoduje i druh srážky vozidla s jiným 

objektem. Podívejme se nyní na to, jaké druhy srážek jsou nejčastější: 
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 Boční náraz - cca 20 % dopravních nehod 

 Převrácení automobilu, jeho pád – cca 10 % dopravních nehod 

 Náraz ze zadu - cca 6 % dopravních nehod 

 Čelní plný náraz - cca 16 % dopravních nehod 

 Čelní přesazený náraz na pravý bok automobilu (z pohledu řidiče) - cca 16 % 

dopravních nehod 

 Čelní přesazený náraz na levý bok automobilu (z pohledu řidiče) - cca 32 % 

dopravních nehod 

Dalším důležitým pojmem je kompatibilita vozidla (vozidlo je kompatibilní pro náraz na 

pevnou bariéru až do určité rychlosti, při které byly splněny limity pro přežití posádky). 

Zásadní je taktéž ochrana proti nárazům, díky které jsou následky nehod podstatně méně 

tragické. [1] 

I.1.2.1   Čelní náraz vozidla na pevnou bariéru 

Jelikož se tato práce zabývá nárazem osobního automobilu na pevnou stěnu, bude této části 

věnována větší pozornost. 

I.1.2.1.1  Deformační charakteristiky přídě vozidla 

Dá se předpokládat, že se vozidlo při čelním nárazu na tuhou nepoddajnou a nepohyblivou 

bariéru zastaví a nedojde k odražení vozidla od bariéry. Dojde tedy k plně plastickému rázu 

a tudíž koeficient restituce vyjádřený vztahem  (I.1.1), je roven nule. Potom je 

rychlost nárazu rovna rychlosti . 

 

Obr. č. 2 - Jednoduchý dynamický model vozu při čelním nárazu na pevnou stěnu 

F 

 

x 
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Kinetická energie v okamžiku nárazu   se při plastickém rázu přemění 

v deformační práci, platí tedy vztah 

 

kde F je okamžitá deformační síla, Δx je okamžité stlačení přídě, Δv je pokles rychlosti vozidla 

a Δxmax je maximální stlačení přední části vozidla po jeho zastavení kdy v0 = 0. 

Při nárazu vozidla na pevnou stěnu je pak velikost jeho okamžité deformace rovna posuvu 

nedeformované karoserie, tj. x = Δx (obr. č. 2). Pohybová rovnice od okamžiku nárazu vozidla 

na tuhou bariéru má tedy tvar 

 

Podívejme se nyní na 3 základní možnosti průběhu deformační síly: 

1.  

2.  - deformační síla je lineárně závislá na stlačení přídě, c je konstanta 

tuhosti přídě 

3.   - deformační síla je lineárně závislá na rychlosti stlačení přídě a k je 

součinitel tlumení přídě 

Dále pak označme maximální dovolené zpoždění vozidla při nárazu na tuhou bariéru amax 

(z biomechanického hlediska se většinou volí amax = 300 m/s2) Poté je zde předpoklad, že ve 

všech případech má vozidlo stejné zpoždění amax a že nárazová rychlost v0 je ve všech třech 

případech stejná. [1] 

ad 1.  F = konst. (deformační charakteristika přídě je konstantní) 

Z rovnice (I.1.3) vyplývá že 

 

pokud je F = konst., pak dle (I.1.2) platí 

 

pak je maximální deformace rovna výrazu 

 

ad 2.   (lineární deformační charakteristika přídě) 

Jestliže dosadíme do rovnice (I.1.2) za deformační sílu  získáme 
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Zároveň taktéž platí 

 

Nebo tedy 

 

Tuhost přídě c lze vyjádřit z rovnice (I.1.9) 

 

Můžeme tedy vyjádřit maximální deformaci 

 

Závěrem se dá konstatovat, že při stejných hodnotách amax a v0 je deformace Δxmax 2x větší 

než v případě F = konst.  

ad 3.   (lineární závislost deformační síly na deformační rychlosti) 

jelikož je Δx = x, rovnice (I.1.3) nabývá tvaru pro  

 

Řešením této rovnice, dostáváme pro posuv nedeformované části vozidla 

 

A pro rychlost 

 

Maximální deformační rychlost  je v okamžiku nárazu t = 0, neboli při splnění 

 pak dle (I.1.12) platí 

 

Maximální deformace Δxmax = xmax při  je 



11  
 

 

Závěrem se dá konstatovat, že při stejných hodnotách amax a v0 je nyní deformace Δxmax  

stejná jako v případě . 

I.1.3   Nárazové zkoušky (CRASH TESTY) 

Hodnocení vozidel z pohledu ochrany pasažérů při nárazu vozidla na překážku se používají 

různé druhy nárazových zkoušek (crash testů). Úkolem těchto kolizních zkoušek je simulace 

srážek vozidel, jako je čelní náraz, boční srážka a střet zezadu. Názvosloví pro kolize vozidel je 

dáno normou ISO 6813-81 (ČSN 30 0040), obr. č. 25 a 26. Pro nárazovou zkoušku zepředu 

platí v Evropě Předpis EHK – R 95. [1] 

 

 

 

 

                          A                                   B                           C                                      D 

 

Obr. č. 3 – Úhel kolize vozidel podle ČSN 30 0040, ISO 38 94: A – šikmo, B – podélně (čelní náraz), C – podélně 

(náraz zezadu), D - kolmo 

 

 

 

 



12  
 

                        A                                              B                                                  C 

 

Obr. č. 4 – Kolize vozidel podle ČSN 30 0040, ISO 38 94: A – čelní srážka, B – boční srážka, C – srážka zezadu 

Překážka neboli bariéra je dle Předpisu R 33 tuhá (železobetonová) s šířkou čela min. 3 m 

a výškou 1,5 m. U testu čelního nárazu dle Předpisu R 94 je používána bariéra, u níž je její 

čelo kolmé na směr pohybu narážejícího vozu, ale vůz překrývá čelo bariéry pouze 40 % své 

šířky. Čelo bariéry není nepoddajné, nýbrž má deformačními charakteristikami definovanou 

strukturu. [1] 

Pro test bočního impaktu se dle předpisu R 95 používá pohyblivá bariéra. Rychlost pohybu 

bariéry v okamžiku srážky má být 50 km/h. Samozřejmě nesmí být ani překročeny 

biomechanické limity vztahující se k tomuto druhu zkoušky a i k jiným. 

K odolnostním zkouškám vozidel při kolizích se používají také nárazové testy na přesazenou 

bariéru, tzv. offset crash. 
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Obr. č. 5 – Offsetový crash [7] 

 

 

Obr. č. 6 – Boční náraz [7] 

 

 



14  
 

I.1.4   Výpočet karosérie 

Pevnostní návrh tvaru struktury karoserie se provádí výpočtem a ověřuje experimentem. 

Experiment bývá prováděn teprve po výrobě první karoserie, tudíž je nutnost provedení 

předběžného výpočtu již ve vývojovém stádiu. 

K výpočtu karoserie je možno užít různých metod s rozdílnými náročnostmi a přesnostmi, jež 

vycházejí ze známých metod mechaniky kontinua. V současnosti se k optimálnímu tvarování 

konstrukčních prvků karoserie z pevnostního a tuhostního hlediska užívá metoda konečných 

prvků (MKP), kdy je struktura karoserie nahrazena adekvátním matematickým modelem. [1] 

K vyšetření deformačních vlastností přídě vozu je užito statických a dynamických zkoušek. 

Statická zkouška: 

 Vozidlo je zakotveno na místě a proti přídi vozu působí hydraulicky ovládaná svislá 

stěna, která příď stlačuje 

 

Dynamická zkouška: 

 Vozidlo najíždí na pevnou bariéru (stěna, sloup) 

 

Obr. č. 7 – Dynamická zkouška (náraz na přesazenou bariéru – offset crash) [7] 
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Obr. č. 8 – MKP model vozu najíždějícího na pevnou bariéru v softwaru ANSA v12.1.6 

 

 

I.2   EXPLICITNÍ METODA KONEČNÝCH PRVKŮ A NELINEÁRNÍ 

MECHANIKA KONTINUA (čerpáno z literatury [3],[4]) 

I.2.1   Explicitní MKP (čerpáno z literatury [3]) 

Základním principem explicitní MKP je druhý Newtonův zákon vyjádřený v maticové podobě 

a definovaný v jistém časovém okamžiku. Dynamická rovnováha nastane v případě, je-li 

splněn následující vztah 

 

v němž  značí vektor zrychlení v čase t,  je matice hmotnosti,  je vektor 

aplikovaných sil v čase t a výraz  udává vektor vnitřních sil v čase t interpretovaný 

vztahem 
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ve kterém je  vektor kontaktních sil, výraz  je vektor tlumících sil hourglassingu, 

 interpretuje prvkovou matici tvarových funkcí přetvoření a  je prvková matice 

vnitřních napětí. Rychlosti a posuvy lze posléze vyčíslit ze vztahů 

 

 

V dalším časovém kroku se geometrie změní z důvodu přidání posuvů k původní geometrické 

konfiguraci. 

 

Předchozí vztahy vyjadřují rovnováhu v uzlech a stanovují jejich posuvy, rychlosti a zrychlení. 

V následujících krocích se počítá změna přetvoření prvků dε z rychlosti deformace , za 

pomoci konstitutivních vztahů se stanoví napětí σ 

 

a spočte se nový vektor vnitřních sil pro uzly. Veličiny s označením Δt + t se přeznačí na t 

a výpočet pokračuje do následného neboli dalšího kroku. [3]  

O explicitní časové integraci lze říci, že je podmíněně stabilní. To jest, že výsledků, jež jsou 

stabilní, můžeme dosáhnout jen tehdy, pokud časový krok nepřekročí svoji kritickou 

hodnotu. Tato kritická hodnota je definována jako čas, za který čelo napěťové vlny projde 

elementem 

 

kde výraz  vyjadřuje nejvyšší vlastní frekvenci prvku, která je dána vztahy 

 

 

kde c značí rychlost šíření vlnění v materiálu, l označuje charakteristický rozměr prvku, E je 

Youngův modul pružnosti a ρ je hustota materiálu. Po dosazení můžeme kritický časový krok 

vyjádřit ve tvaru 
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Z této rovnice je patrné, že velikost časového kroku a tím i rychlost výpočtu je přímo úměrná 

velikosti prvku a druhé odmocnině hustoty a nepřímo úměrná druhé odmocnině tuhosti 

materiálu. [3] 

I.2.1.1   Kritická hodnota časového kroku a hourglassing 

Časový krok, se kterým je výpočet zahájen, je stanoven za pomocí řešiče automaticky. 

Postupně se procházejí veškeré prvky a z jejich materiálových vlastností a rozměrů jsou 

určeny kritické časové kroky. Pro výpočet je použit ten nejmenší a z důvodu zlepšení stability 

je navíc snížen o 10 %. Lze tedy konstatovat, že pokud se v síti objevuje pouze jeden jediný 

výrazně malý prvek, výpočetní čas je díky tomuto prvku výrazně prodloužen. Proto je velice 

důležité mít u explicitních kódů rovnoměrnou a kvalitní síť s co nejmenšími rozdíly ve 

velikosti prvků. [3] 

Obvyklé pro explicitní úlohy je použití prvků, které obsahují jeden Gaussův integrační bod. 

V tomto bodě se zaznamenává napětí a vyhodnocují se v něm energie. Užití jediného 

integračního bodu je dobré vzhledem k úspoře výpočtového času. Prvky s tímto jedním 

integračním bodem, jsou taktéž vhodné pro sítě podrobené velkým deformacím. Jejich 

nevýhoda spočívá ve snížení numerické stability oproti vícebodové integraci. Problém je 

v tom, že pokud je deformace prvku symetrická kolem Gaussova bodu, tak tato deformace 

má nulový vliv na vnitřní energii prvku, ovšem geometrie prvků a tím pádem i celého tělesa 

se mění. Toto chování je neobvyklé, jelikož každé deformaci přísluší odpovídající změna 

vnitřní energie. Tento problém je čistě numerický a pro obvyklou deformaci sítě se o něm 

hovoří jako o hourglassingu. O hourglassingu lze říci, že se jedná o deformační mód 

s nulovou energií kmitající s frekvencí mnohem vyšší než je celková odezva struktury. Módy 

hourglassingu disponují nulovou tuhostí a projevují se jako cikcak deformace konečně-

prvkové sítě. Velký hourglassing vede až ke zhroucení výpočtu, a proto je ve výpočtu 

nežádoucí a měl by být minimalizován. Za hranici se považuje, když energie hourglassingu 

dosáhne 5 % vnitřní energie modelu. K jeho omezení lze přispět následovně 

 Nepoužívat bodová zatížení 

 Zjemnění konečně-prvkové sítě 

 Užití plně integrovaných elementů 

 Zvýšení viskozity příp. tuhosti modelu 

I.2.1.2   Zaokrouhlovací chyby 

Při řešení problémů explicitní metodou je nutné velké množství kroků (desítky až stovky tisíc 

cyklů). Při tomto množství kroků může mít nasčítaná zaokrouhlovací chyba vliv na přesnost 

řešení, to se někdy projeví ukončením výpočtu nebo jindy materiál exploduje. Proto se 

v instalacích objevují řešiče ve dvou variantách 

 Single precision (jednoduchá přesnost) 

 Double precision (dvojitá přesnost) 
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Některé úlohy, jež nekonvergují z důvodu zaokrouhlovacích chyb ve standardním řešiči, při 

užití řešiče s dvojitou přesností tento problém s konvergencí postrádají. Pokud ovšem počet 

kroků dosáhne určité extrémní hodnoty (3 000 000), tak nás od problémů se 

zaokrouhlovacími chybami neochrání ve většině případů ani řešiče s dvojitou přesností. [3] 

I.2.1.3   Vhodné typy úloh 

 Rychlé dynamické děje (rázové děje) 

 Složité kontaktní úlohy (např. pád spotřebiče, jehož polystyrenový ochranný obal při 

dopadu praskne) 

 Post-stabilní úlohy (ztráta stability) 

 Silně nelineární kvazi-statické úlohy (kování, válcování, plošné tváření) 

 Materiály s degradací a porušováním (řezání, obrábění, stříhání) 

I.2.2   Nelineární mechanika kontinua (čerpáno z literatury [4])   

Co se týká lineárního problému řešeného pomocí MKP má základní rovnice pro MKP tvar 

 

U problému nelineárního má tato rovnice tvar 

 

kde matice tuhosti  není konstantní a U ilustruje odezvu na zatížení F. 

 

I.2.2.1   Příčiny nelineárního chování konstrukcí 

 Geometrie 

 Velké posuvy 

 Velká přetvoření (a posuvy) 

Vzhledem ke geometrii můžeme říci, že úloha je lineární za předpokladu, že posuvy jsou 

malé a zanedbatelné z hlediska změny geometrie jako celku. [4] 

 Materiál 

 Kontakt (kontaktní úlohy) 

 Dochází zde ke změně stykových poměrů během zatěžování, tedy ke změně 

okrajových podmínek 

I.2.2.2   Metody řešení nelineární soustavy rovnic  

 Metoda přímé iterace (metoda sečen) 

 Newton-Raphsonova metoda (podstatou je eliminace rezidua, tzn. zbytku) 

 Modifikovaná Newton-Rhapsonova metoda 
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I.2.2.3   Geometrická nelinearita 

I.2.2.3.1  Velké posuvy 

Mějme výchozí nedeformovanou geometrii X a deformovanou geometrickou konfiguraci x, 

rozdíl mezi těmito konfiguracemi lze popsat vztahem x = X + u. podmínky rovnováhy 

vyjádřené rovnicí MKP K.U = F v lineárním případě popisují deformovaný vztah. Při 

sestavování matice tuhosti se ovšem vychází ze známé nedeformované konfigurace, tedy 

 

To přináší rozpor a výsledky jsou akceptovatelné za předpokladu, že posuv u, je 

zanedbatelný z hlediska změny geometrie řešeného problému. Na otázku, kdy to lze 

předpokládat, bohužel neexistuje přijatelná odpověď. U tenkostěnných konstrukcí se uvádí 

jako hrubé měřítko požadavek, aby průhyb nepřekročil tloušťku stěn. Dá se přesvědčit, že 

v některých případech dominantního namáhání ohybem, příp. spojeného s tahovou 

membránovou napětí stěn, je odezva lineárního charakteru i při překročení zmíněného 

kritéria. Naopak v případě, kdy je přítomné tlakové membránové namáhání stěn, dochází 

k nelineárnímu chování už při řádově menších průhybech. Z toho plyne závěr, že v případě 

tlakového membránového namáhání a jiných sporných případech je nutné použít nelineární 

algoritmus řešení, jež je obecnější a lineární případy v sobě zahrnuje. [4] 

I.2.2.3.2  Velká přetvoření 

Za předpokladu, že jsou složky tenzoru přetvoření malé cca 10-3 lze zanedbat kvadratické 

členy geometrických vztahů a používat známý inženýrský tenzor přetvoření 

 

Tato formulace je vyhovující pro inženýrskou analýzu ocelových strojních konstrukcí. Mez 

použitelnosti inženýrského tenzoru přetvoření bývá obvykle vyjádřená hodnotou přetvoření 

1 %. Pro případy, jako je např. simulace toku materiálu při tváření, deformace součástí 

z plastu, pryže a jiných materiálů netradičního charakteru mohou složky přetvoření 

dosahovat stovek procent. Nelineární členy potom nejsou zanedbatelné a je nutno užít 

obecnějších tenzorů přetvoření. Ty lze definovat nejrůznějším způsobem závislým na tom, 

kterou geometrickou konfiguraci považujeme za základní vztažnou. Existují dva základní 

přístupy, jež popisují kinematiku při velkých deformacích: 

 Lagrangeův (nezávisle proměnnou je nedeformovaná geometrie X, pohyb je popsán 

funkcí xi = xi(Xj,t) 

 Eulerův (nezávisle proměnnou je deformovaná geometrie x, pohyb je popsán funkcí 

Xi = Xi(xj,t) 
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I.2.2.3.2.1  Lagrangeův přístup 

Tento přístup je užit pro popis problematiky řešené v této práci. Je typický pro popis pohybu 

tvárných těles, kdy je v čase sledována trajektorie jednotlivých materiálových bodů, které 

jsou přiřazeny počáteční geometrické konfiguraci v čase t0. Jednoduše lze také sledovat 

deformačně napěťovou historii v každém bodě kontinua, jež je nezbytná pro popis chování 

materiálu u mnoha typů konstitutivních vztahů (plasticita atd.). Tenzor přetvoření, který je 

svázán s Lagrangeovým popisem, se nazývá Greenův-Lagrangeův tenzor 

 

Úlohy MKP řešené Lagrangeovským přístupem disponují typickou sítí prvků, jejichž uzlové 

body jsou svázány s materiálem a která je v průběhu řešení podrobena deformaci a protéká 

vymezeným prostorem. [4] 

I.2.2.3.2.2  Eulerův přístup 

Je typický pro popis kapalin a plynů, kdy je vztažný souřadnicový systém svázaný s fixovanou 

oblastí prostoru (lopatková mříž atd.) a médium, které pozorujeme, touto oblastí protéká. 

Tenzor přetvoření svázaný s Eulerovým přístupem se nazývá Almansiho (Almansiho-

Hamelnův) tenzor přetvoření 

 

Úlohy MKP řešené Eulerovským přístupem disponují typickou sítí prvků, jejichž uzlové body 

jsou svázány s pevnými body v prostoru a kterými pozorované médium protéká. 

 Důležitou vlastností obou dvou uvedených tenzorů, je jejich objektivnost, čili 

nezávislost na posuvech a rotacích tělesa jako tuhého celku. Inženýrský tenzor 

nedisponuje touto vlastností tudíž je použitelný jen pro malá přetvoření. [4] 

I.2.2.3.3  Druhy tenzorů přetvoření 

 Tenzor deformačního gradientu 

 Vyjadřuje transformaci mezi výchozí a aktuální geometrickou konfigurací 

 Fyzikální význam jeho složek jsou poměrná protažení  

 

 Přirozené (Cauchyho, logaritmické) přetvoření (Cauchyho tenzor konečných 

přetvoření) 

 Vztahuje každý přírůstek k aktuální geometrické konfiguraci 
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   (I.2.11) 

       (I.2.12) 

               Vztah (I.2.11) je pro jednoosý případ, vztah (1.2.12) pro trojosý. 

 Cauchy-Greenův tenzor deformace 

 Pravý Cauchy-Greenův tenzor deformace  

 Levý Cauchy-Greenův tenzor deformace  

 Nepracuje s přetvořeními, ale s poměrnými protaženími 

                Maticový zápis Cauchyho tenzoru je (pro trojosý případ) 

 

 Almansi-Hamelnův tenzor konečných přetvoření 

 Poměrné přetvoření se vztahuje ke konečným rozměrům 

 

 Green-Lagrangeův tenzor přetvoření 

 Poměrná deformace je vztažena k původním nedeformovaným souřadnicím, 

je ale respektováno natáčení elementu 

 

I.2.2.3.4  Druhy tenzorů napětí při velkých přetvořeních 

 Cauchyho tenzor skutečných napětí 

 Síla je vztažena ke skutečné ploše v aktuální deformované geometrické 

konfiguraci 

 

 První Piola-Kirchhoffův tenzor napětí 

 Síla je vztažena k ploše v počáteční geometrické konfiguraci 
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 Druhý Piola-Kirchhoffův tenzor napětí (jeho transformace na skutečný tenzor je dána 

vztahem (I.2.11))  

 K ploše v počáteční geometrické konfiguraci je vztažena fiktivní síla, 

přepočtená ze skutečné síly za pomocí deformačního gradientu 

     (I.2.11) 

I.2.2.4   Materiálová nelinearita 

Jako materiálovou nelinearitu můžeme popsat nelineární závislost mezi přetvořením 

a napětím. Tato závislost je dána vlastnostmi materiálu, které byly vytvořeny (konstituovány) 

přírodou. Proto jsou tyto závislosti označovány jako konstitutivní závislosti. V širším slova 

smyslu se k nim počítají závislosti mezi dalšími odvozenými veličinami, souvisejícími se 

závislostí na čase (rychlostní deformace). Jejich matematický popis je nutně do jisté míry 

zjednodušený, proto se pro něj používá označení konstitutivní vztahy nebo modely. 

Konstitutivní model je matematický nebo grafický popis konstitutivní závislosti a konstitutivní 

závislosti jsou příčinné závislosti mezi tenzory přetvoření a napětí. [4] 

I.2.2.4.1  Příklady konstitutivních modelů 

 Lineárně elastický materiál, který je izotropní nebo anizotropní – Hookův zákon 

 Elasticko-plastický materiál se zpevněním nebo bez zpevnění 

 Tuhoplastický materiál, kde jsou elastické deformace zanedbatelné vůči plastickým 

 Viskoelastický materiál, u něhož napětí a deformace jsou mj. funkcí času 

 Hyperelastický materiál, jež vykazuje velká elastická přetvoření 

 Ideální kapalina 

 Newtonovská kapalina                                 

 Nenewtonovská kapalina 

 Ideální plyn 

 Viskózní plyn 

I.2.2.4.2  Rozdělení konstitutivních modelů 

 Základní (definice ideální látky v základních skupenstvích - ideálně tuhá látka, ideální 

kapalina, ideální plyn) 

 Jednoduché (konstitutivní modely popisující chování látek, které se od ideálních liší 

určitou jedinou vlastností – ideálně plastická látka, ideálně elastická látka atd.) 

 Kombinované (modely, jež vzniknou kombinací dvou nebo více jednoduchých 

konstitutivních modelů – viskoelastické látky, elasto-plastické látky apod.) 

 

 

Předpoklad jisté formy závislosti mezi 

napětími a rychlostí tvarových změn 

(přetvoření) →lze je zahrnout mezi 

konstitutivní modely 
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I.2.2.4.3  Charakteristiky základních konstitutivních modelů 

 Ideálně tuhá látka 

 Nekonečně velký odpor proti deformaci 

 Ideální kapalina 

 Nulový odpor proti změně tvaru (nulová viskozita) 

 Nekonečně velký odpor vůči změně objemu (nestlačitelnost) 

 Ideální plyn 

 Nulový odpor proti změně tvaru 

 Malý odpor proti změně objemu 

Abychom odlišili látky v různých skupenstvích, je nutno oddělovat tvarovou a objemovou 

složku deformace – tak tomu je např. u plasticity, kde je podle podmínek plasticity trvalá 

deformace dána pouze deviátorem tenzoru napětí, kulová část tenzoru napětí nevyvolává 

trvalou deformaci. [4] 

I.2.2.4.4  Rozdělení tenzorů napětí a přetvoření 

 Tenzor přetvoření 

 

 

 Volumetrická kulová část 

 

 Deviátor tenzoru přetvoření 

 

 Tenzor napětí   
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 Kulový tenzor napětí 

 

 Deviátor tenzoru napětí 

 

 

I.2.2.4.5  Typy závislostí, které vyjadřují chování látek 

Z pohledu mechaniky je chování látek popsáno následnými závislostmi: 

 Deformačně-napěťová odezva 

 Vyjadřuje závislost mezi tenzorem napětí a přetvoření 

 Z důvodů praktických, se často používají zjednodušené tvary tohoto vyjádření, 

platící pouze pro specifické případy napětí (jednoosá atd.) 

 Creepová odezva 

 Závislost deformace na čase – tzv. tečení materiálu (creep) 

 Obvykle se vyšetřuje při statickém zatížení, které vyvolává jednoosou napětí 

danou napětím , kde H(t) je Heavisideova funkce 

 Relaxační odezva 

 Závislost napětí na čase 

 Obvykle se vyšetřuje při stavu deformace daném přetvořením , kde 

H(t) je opět Heavisideova funkce 

 Rychlostní odezva 

 U látek vykazujících časovou závislost deformačně-napěťové odezvy na zatížení se 

udává i závislost napětí  na rychlosti deformace , tedy závislost . 

I.2.2.5   Kontakt 

U kontaktních úloh dochází ke změně stykových poměrů v průběhu zatěžování, tzn. ke 

změně okrajových podmínek. [4] 

I.2.2.5.1  Základní strategie řešení kontaktu využitím MKP 

 Pokutový přístup (penalty algorithm) 

 Základ spočívá v tom, že tuhost kontaktního prvku kn se mění v závislosti na 

kinematických poměrech 
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 Základní tuhost kn0 vygeneruje systém sám podle tuhosti okolních materiálů. 

Pokud je tuhost uživatelem zvýšena, má to za důsledek zpřesnění kinematických 

podmínek (menší penetrace), ale vede to k vyšší výpočtové náročnosti 

 Lagrangeovy multiplikátory 

 Užití multiplikátoru  představujícího kontaktní tlaky v místě styku 

 Kombinace pokutového přístupu a Lagrangeových multiplikátorů 

 Zadává se počáteční tuhost kn0 plus penetrace 

I.2.2.5.2  Realizace kontaktních problémů 

Spočívá v aplikaci kontaktních prvků. Kontaktní prvky se aplikují pouze na povrch stýkajících 

se těles. Kontakty klasifikujeme následovně: 

 Tuhý – poddajný (rigid – flexible) 

 Poddajný – poddajný (flexible – flexible) 

 Uzel na uzel (node to node) 

 Uzel na povrch (node to surface) 

 Povrch na povrch (surface to surface) 

I.2.2.6   Ztráta stability tenkostěnných konstrukcí jako problematika nelineární 

mechaniky 

Tlakové hodnoty membránových a osových složek napětí mohou vést u tenkostěnných 

konstrukcí, jež mohou být složeny z prutů, skořepin či stěn, ke ztrátě stability. To je okamžik, 

kdy se výchozí geometrická konfigurace stává nestabilní, přechod do nové stabilní 

konfigurace je spojený mimo přerozdělení napětí zpravidla s velkými, funkčně nepřípustnými 

deformacemi ztrátou únosnosti celé konstrukce jako takové nebo její části. Z energetického 

hlediska je tento jev chápán jako přeměna akumulované energie napětí membránových 

složek napětí v energii napětí ohybových složek napětí. Jelikož membránová tuhost a tuhost 

ohybová jsou u tenkostěnných konstrukcí řádově rozdílné, je tento proces ztráty stability 

doprovázen již zmíněnými velkými průhyby (boulením) střednicové části konstrukce. [4] 

Dílčí závěr k teoretické části 

Tato část práce popisuje teoretický základ, který ve stručnosti shrnuje teoretické poznatky, 

týkající se problematiky řešené v této práci, ať už se jedná o charakteristiku samonosné 

karoserie vozu (tuto karoserii má vozidlo užité v MKP simulaci nárazu), teorii týkající se 

kompatibility a nárazu vozidel na pevnou překážku (zde jsou uvedeny pouze analytické 

vztahy pro popis chování srážky vozu s bariérou, které nejsou přesné), teorii zabývající se 

druhy crash testů, výpočtů karoserie, teorii zabývající se explicitním přístupem MKP 

a teorii nelineární mechaniky kontinua.  
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II.  Část - Informace o vozidle a MKP modelu 

simulujícího srážku vozu s bariérou 

Tato část se zabývá problematikou simulace crash testu osobního automobilu Škoda Octavia 

II. generace do pevné nedeformovatelné (tuhé) bariéry při třech různých nárazových 

rychlostech za pomocí MKP modelu tohoto vozu a bariéry, do níž narazí. Ve výpočetní části 

je zahrnuta jak deformační analýza přídě vozu, která je pro tuto práci stěžejní, jelikož velikost 

této deformace (velikost stlačení přídě) na numerickém modelu vozu bude porovnávána s  

přístupy, jež používají soudní znalci při výpočtu nárazové rychlosti, z již zdeformovaného 

vozidla po kolizi. Napěťová analýza bude provedena pro část podélníku. 

II.1   OBECNÉ INFORMACE O VOZIDLE A MKP MODEL POPISUJÍCÍ 

SIMULACI NÁRAZU DO BARIÉRY 

II.1.1  Obecné informace o vozidle 

Počítačová simulace nárazové zkoušky je prováděna na modelu Škoda Octavia druhé 

generace (vývojové označení SK351), proto se jen v krátkosti podívejme, čím se tento model 

vozu vyznačuje a jaký je například rozdíl mezi ním a jeho starší verzí SK341 (Škoda Octavia 

I. generace). 

Podívejme se například na základní údaje o Škodě Octavii II. generace, a to např. na 

informace o Škodě Octavii 1.9 TDI PD: 

Výrobce Škoda 

Označení Octavia 1.9 TDI PD 

Typ 1Z 

Země výroby CZ 

Výroba od 01/2004 

Výroba do 12/2006 

Objem [ccm] 1896 

Výkon *kW+ 77 

Druh motoru Diesel 

Druh karoserie Lim/4 

Pohotovostní hmotnost *kg+ 1395 

Délka *m+ 4.57 

Šířka [m] 1.77/1.97 

Výška *m+ 1.44 

Rozchod [m] 1.54/1.52 

Výška těžiště *m+ - 

Vzdálenost těžiště od PN *m+ 1.08 

Maximální rychlost *km/h+ 192 

Průměr zatáčení *m+ 10.2 
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Druh pohonu Front 

Počet náprav 2 

Druh vozidla PKW 

Počet stupňů S/5 

Stálý převod 3.39 

Převodové stupně 3.78 2.07 1.35 0.97 0.74 

Průběh momentu 197 240 250 242 231 210 185 145 

Otáčky při max. výkonu 4000 

Max. otáčky 4800 

Max. moment [Nm] 250 

Otáčky při max. momentu 1900 

Rozvor [m] 2.58 

Rozměr pneu 1 205/55R16W/6.5Jx16 

Zrychlení z 0-100 km/h 11.4 

Převis zadní [m] 1.08 

Převis přední *m+ 0.91 
Tabulka č.1 

Je nutné ovšem podotknout, že typů modelů II. řady Octavie je mnohem více. Každý typ se 

odlišuje jiným druhem motoru (Diesel, Benzín), jiným zrychlením z 0 na 100 km/h, jinou 

maximální rychlostí, atd. Společné pro tuto druhou řadu však je znatelně větší míra použití 

pevnostních plechů než u řady první (SK341). Tím je dán hlavní rozdíl mezi těmito řadami. Na 

otázku, proč se tyto pevnostní plechy užívají u II. generace tohoto vozu ve velké míře, zní 

odpověď: 

 Redukce váhy 

 Optimalizace nárazových a homologačních zkoušek 

 Prodloužení životnosti karoserie 

 

Obr. č. 8 – Struktura karoserie Octavie druhé generace [7] 
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Obr. č. 9 – Grafické vyjádření četnosti použití vysokopevnostních plechů mezi modely SK 341 a SK 351 [7] 

 

Obr. č. 10 – Použití vysokopevnostních plechů u modelu SK 341 [7]  

 

Obr. č. 11 – Použití vysokopevnostních plechů u modelu SK 351 [7]  

 

 

Octavia sedan /SK 341/ 
Octavia druhé generace /SK 351/ 
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II.1.2  MKP model popisující simulaci crashe neboli nárazu automobilu na tuhou 

bariéru 

Zaměřme se nyní na numerický model, který znázorňuje samotnou crash simulaci Octavie 

(SK351) s motorem 1.4 TFSI. Ten je znázorněn na obrázku č. 12. Je v něm zahrnut jak model 

automobilu se dvěma pasažéry, tak i model tuhé bariéry a vozovky. 

 

Obr. č. 12 – MKP model Octavie SK 351, tuhé bariéry a vozovky  

Příprava modelu, tzv. pre-processing, je provedena v softwaru ANSA v12.1.6, výpočet neboli 

samotná simulace průběhu kolize s tuhou bariérou, je uskutečněn za pomoci explicitního 

řešiče PAM–CRASH a konečné vyhodnocení výsledků simulace, tzv. post-processing, bylo 

vytvořeno za pomocí softwaru Metapost v6.4.1 a MS Excel 2007.  

Podívejme se nyní na základní informace o kompletním modelu: 

HLAVNÍ INFORMACE  

TOTAL NUMBER OF ALL ELEMENTs 628278 

TOTAL NUMBER OF ALL PROPERTIEs 1441 

TOTAL NUMBER OF ALL MATERIALs 312 

Tabulka č. 2 

PAM-CRASH PARTS  

Parts Number of entities 

SHELL 1289 

SOLID 31 

BEAM 37 

BAR 10 

SPRING 23 

JOINT 36 

KJOIN 10 
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PLINK 5 

Tabulka č. 3 

CELKOVÝ POČET ELEMENTŮ  

ELEMENT NUMBER PERC % 

SHELL /  606246 96.493 

SOLID /  11383 1.812 

BAR /  154 0.025 

BEAM /  857 0.136 

SPRING/  29 0.005 

MASS /  682 0.109 

RBODY / (0) 739 0.118 

SLIPR /  4 0.001 

RETRA /  2 0.000 

SENSOR/  4 0.001 

BAGIN /  4 0.001 

PLINK /  8049 1.281 

KJOIN /SPH  22 0.004 

KJOIN /REV  46 0.007 

KJOIN /CYL  2 0.000 

KJOIN /TRS  4 0.001 

KJOIN /GEN  9 0.001 

KJOIN (all) 83 0.013 

JOINT /  42 0.007 

Total 628278 100.000 

Tabulka č. 4 

INFORMACE O HMOTNOSTI 

TYPE NET MASS ADDED MASS TOTAL MASS MASS INCR. % 

SHELLs 1071.02 40.8373 1111.86 3.813 

SOLIDs 11.4986 2.31531 13.8139 20.136 

BARs 0.767201 0 0.767201 0.000 

BEAMs 22.9229 2.30313 25.2261 10.047 

SPRINGs 0.761 0 0.761 0.000 

MASSes 536.034 0 536.034 0.000 



31  
 

RBODY_3s 154.844 0 154.844 0.000 

TOTAL 1797.85 45.4558 1843.3 2.528 

TOTAL SOLID VOLUME 4.26226e+07 
   

C.O.G. Cartesian coordinates (x,y,z) 1041.92 4.36117 265.957 

Tabulka č. 5 

INFORMACE O MATERIÁLU 

 Druh materiálu 

1 PAM SHELL Material 103 

2 PAM BEAM / BAR Material 201 

3 PAM SHELL Material 101 

4 PAM SHELL Material 150 

5 PAM KINEMATIC JOINT Material 230 

6 PAM BAR Material 204 

7 PAM BAR Material 203 

8 PAM SOLID Material 41 

9 PAM SHELL Material 100 

10 PAM SOLID Material 1 

11 PAM BEAM Material 212 

12 PAM JOINT Material 221 

13 PAM SPRING Material 220 

14 PAM JOINT Material 222 

15 PAM BAR Material 205 

16 PAM LINK Material 302 

17 PAM SOLID Material 99 

18 PAM SHELL Material 105 

19 PAM SOLID Material 5 

20 PAM BEAM / BAR Material 200 
Tabulka č. 6 

Celkový model se skládá z tzv. includů (souborů s příponou .inc), laicky řečeno jednotlivých 

částí, které utváří celkový model (obr. č. 14) a jednoho řídícího souboru SK351_2FO_012.pc 

(*.pc – PAM CRASH), jež je posléze řešen v softwaru PAM-CRASH. Přehled jednotlivých 

includů z nichž je tento model sestaven je zde: 

      INCLUDE FILE: SK351_SFO_012_2006.inc 

      INCLUDE FILE: SK351_SFO_car_mat_002_2006.inc     

      INCLUDE FILE: SK351_SAB_right_front_door_001_2006subst.inc 

      INCLUDE FILE: SK351_SAB_right_rear_door_001_2006subst.inc  

      INCLUDE FILE: SK351_SFO_front_end_002_2006.inc  

      INCLUDE FILE: SK351_SFO_defo_002_2006.inc    

      INCLUDE FILE: SK351_SAB_engine_14TFSI_85kW_MQ200_6F_001_2006.inc    

      INCLUDE FILE: SK351_SAB_rear_seat_mass_001_2006.inc    

      INCLUDE FILE: SK351_SFO_masstrimm_1285kg_001_2006.inc    

      INCLUDE FILE: SK351_SFO_seats_drivers_002_2006.inc    

      INCLUDE FILE: SK351_SAB_dashboard_001_2006.inc  

      INCLUDE FILE: SK351_SAB_pedal_001_2006.inc    
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      INCLUDE FILE: SK351_SFO_substitude_packet_connection_001_2006.inc   

      INCLUDE FILE: SK351_SFO_crash_box_001_2006.inc  

      INCLUDE FILE: SK351_SFO_damage_yes_001_2006.inc    

      INCLUDE FILE: SK461_SFO_roadway_601_2006.inc     

      INCLUDE FILE: SKxxx_xFW_barrier_003_2005-rigid_wall.inc     

      INCLUDE FILE: ANSA_MAT_DB_all_mat_2006.inc 

     

     

 

Nyní si můžeme názorně ukázat, jak takový include soubor vypadá, resp. jeho grafická 

interpretace (include – soubory jsou jinak textové soubory o velikosti až několik desítek 

megabajtů obsahující definici jednotlivých MKP entit, materiálů, kontaktů, počátečních 

podmínek atd.). Znázornění bude stejné, jaké bylo provedeno u kompletních informací 

o celkovém modelu v tabulkách 2 - 5. 

 

Vezměme například tento include soubor: 

 SK351_SAB_engine_14TFSI_85kW_MQ200_6F_001_2006.inc.    

Jedná se o motor s jeho příslušenstvím, ten je znázorněn na obr. č. 13. 

 

Obr. č. 13 – MKP model motoru a jeho příslušenství (chladič apod.) 

Informace o tomto includu jsou popsány v tabulkách 6-10 viz níže: 

HLAVNÍ INFORMACE 

TOTAL NUMBER OF ALL ELEMENTs 66569 

TOTAL NUMBER OF ALL PROPERTIEs 172 

TOTAL NUMBER OF ALL MATERIALs 23 

Tabulka č. 7 
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PAM-CRASH PARTS  

Parts Number of entities 

SHELL 162 

SOLID 1 

BEAM 5 

SPRING 3 

KJOIN 1 

Tabulka č. 8 

 

CELKOVÝ POČET ELEMENTŮ 

ELEMENT NUMBER PERC % 

SHELL /  58719 88.208 

SOLID /  7156 10.750 

BEAM /  39 0.059 

SPRING/  3 0.005 

MASS /  568 0.853 

RBODY / (0) 77 0.116 

KJOIN /SPH  4 0.006 

KJOIN /REV  1 0.002 

KJOIN /TRS  2 0.003 

KJOIN (all) 7 0.011 

Total 66569 100.000 

Tabulka č. 9 

 

 

INFORMACE O HMOTNOSTI 

TYPE NET MASS ADDED MASS TOTAL MASS MASS INCR. % 

SHELLs 103.366 4.62419 107.99 4.474 

SOLIDs 6.17994 0 6.17994 0.000 

BEAMs 12.8766 1.42206 14.2987 11.044 

SPRINGs 0.021 0 0.021 0.000 

MASSes 86.4705 0 86.4705 0.000 
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RBODY_3s 0 0 0 - 

TOTAL 208.914 6.04625 214.96 2.894 

TOTAL SOLID VOLUME 1.71713e+07 
   

C.O.G. Cartesian coordinates (x,y,z) -275.93 28.4634 186.353 

Tabulka č. 10 

INFORMACE O MATERIÁLU 

 Druh materiálu 

1 PAM SHELL Material 103 

2 PAM BEAM / BAR Material 201 

3 PAM SHELL Material 101 

4 PAM KINEMATIC JOINT Material 230 

5 PAM SOLID Material 41 

6 PAM SHELL Material 100 

7 PAM SPRING Material 220 

8 PAM SHELL Material 105 
Tabulka č. 11 

II.1.2.1  Geometrie modelu 

II.1.2.1.1  Rozměry modelu automobilu 

 Délka vozu cca 4.5 m 

 Šířka vozu cca 1.77 m 

 Výška vozu cca 1.45 m 

II.1.2.1.2  Rozměry modelu bariéry 

 Tloušťka bariéry cca 0.00045 m 

 Šířka bariéry cca 2 m 

 Výška bariéry cca 1.376 m 

 Poloha bariéry nad vozovkou cca 0.075 m 

 Vzdálenost bariéry od vozu cca 0.0010 m 

II.1.2.1.3  Rozměry modelu sinice 

 Délka vozovky cca 6 m 

 Šířka vozovky cca 3 m 

 Tloušťka vozovky 0 m 

II.1.2.2  Časový interval, ve kterém byla simulace nárazu provedena 

 Δt = 100 ms 
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Obr. č. 14 – celkový MKP model zahrnující model vozidla, vozovky a bariéry 

 

Obr. č. 15 – Změření vzdálenosti na MKP modelu mezi přední částí vozidla a bariérou (vzdálenost cca 10 mm) 

II.1.2.3  Jednotky, ve kterých byl proveden výpočet 

 Délkové rozměry [mm] 

 Hmotnost [kg] 

 Čas *ms+ 

 Teplota [Kelvin] 

II.1.2.4  Hmotnost modelu vozidla, bariéry a silnice 

 hmotnost vozu cca 1396 kg bez posádky 

 hmotnost vozu, která je pro tuto simulaci zásadní je cca 1 574 kg s posádkou, kterou 

tvoří figurína řidiče vozu s jeho spolujezdcem  
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 hmotnost figuríny řidiče a spolujezdce je stejná a činí pro každou figurínu cca 89 kg 

 hmotnost bariéry a vozovky není nutno znát (při analýze je deformaci podroben jen 

vůz) 

II.1.2.5  Informace o kompletním modelu jako je počet prvků, celková hmotnost, 

materiály atd. 

 Tabulka č. 2 – 5, kapitola II.1.2 

II.1.2.5.1  Informace o modelu bariéry 

HLAVNÍ INFORMACE  

TOTAL NUMBER OF ALL ELEMENTs 1680 

TOTAL NUMBER OF ALL PROPERTIEs 12 

TOTAL NUMBER OF ALL MATERIALs 2 

Tabulka č. 12 

PAM-CRASH PARTS  

Parts Number of entities 

SHELL 12 

Tabulka č. 13 

CELKOVÝ POČET ELEMENTŮ  

ELEMENT NUMBER PERC % 

SHELL /  1680 100.000 

Total 1680 100.000 

Tabulka č. 14 

INFORMACE O HMOTNOSTI  

TYPE NET MASS ADDED MASS TOTAL MASS MASS INCR. % 

SHELLs 128.009 0 128.009 0.000 

TOTAL 128.009 0 128.009 0.000 
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C.O.G. Cartesian coordinates (x,y,z) -950.378 -19.9797 496.508 

Tabulka č. 15 

INFORMACE O MATERIÁLU 

 Druh materiálu 

1 PAM SHELL Material 103 

2 PAM SHELL Material 100 
Tabulka č. 16 

II.1.2.5.2  Informace o modelu vozovky 

HLAVNÍ INFORMACE  

TOTAL NUMBER OF ALL ELEMENTs 8 

TOTAL NUMBER OF ALL PROPERTIEs 1 

TOTAL NUMBER OF ALL MATERIALs 1 

Tabulka č. 17 

PAM-CRASH PARTS  

Parts Number of entities 

SHELL 1 

Tabulka č. 18 

CELKOVÝ POČET ELEMENTŮ  

ELEMENT NUMBER PERC % 

SHELL /  4 50.000 

RBODY / (0) 4 50.000 

Total 8 100.000 

Tabulka č. 19 

INFORMACE O HMOTNOSTI 

TYPE NET MASS ADDED MASS TOTAL MASS MASS INCR. % 

SHELLs 141.182 0 141.182 0.000 

RBODY_3s 0.004 0 0.004 0.000 

TOTAL 141.186 0 141.186 0.000 

C.O.G. Cartesian coordinates (x,y,z) 1000 -1.28836e-13 -266.4 

Tabulka č. 20 
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INFORMACE O MATERIÁLU 

 Druh materiálu 

1 PAM SHELL Material 100 
Tabulka č. 21 

II.1.2.5.3  Informace o modelu automobilu 

HLAVNÍ INFORMACE  

TOTAL NUMBER OF ALL ELEMENTs 626594 

TOTAL NUMBER OF ALL PROPERTIEs 1428 

TOTAL NUMBER OF ALL MATERIALs 309 

Tabulka č. 22 

PAM-CRASH PARTS  

Parts Number of entities 

SHELL 1276 

SOLID 31 

BEAM 37 

BAR 10 

SPRING 23 

JOINT 36 

KJOIN 10 

PLINK 5 

Tabulka č. 23 

CELKOVÝ POČET ELEMENTŮ  

ELEMENT NUMBER PERC % 

SHELL /  604562 96.484 

SOLID /  11383 1.817 

BAR /  154 0.025 

BEAM /  857 0.137 

SPRING/  29 0.005 

MASS /  682 0.109 

RBODY / (0) 739 0.118 

SLIPR /  4 0.001 

RETRA /  2 0.000 
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SENSOR/  4 0.001 

BAGIN /  4 0.001 

PLINK /  8049 1.285 

KJOIN /SPH  22 0.004 

KJOIN /REV  46 0.007 

KJOIN /CYL  2 0.000 

KJOIN /TRS  4 0.001 

KJOIN /GEN  9 0.001 

KJOIN (all) 83 0.013 

JOINT /  42 0.007 

Total 626594 100.000 

Tabulka č. 24 

INFORMACE O HMOTNOSTI 

TYPE NET MASS ADDED MASS TOTAL MASS MASS INCR. % 

SHELLs 801.83 40.8373 842.667 5.093 

SOLIDs 11.4986 2.31531 13.8139 20.136 

BARs 0.767201 0 0.767201 0.000 

BEAMs 22.9229 2.30313 25.2261 10.047 

SPRINGs 0.761 0 0.761 0.000 

MASSes 536.034 0 536.034 0.000 

RBODY_3s 154.844 0 154.844 0.000 

TOTAL 1528.66 45.4558 1574.11 2.974 

TOTAL SOLID VOLUME 4.26226e+07 
   

C.O.G. Cartesian coordinates (x,y,z) 1212.63 6.80225 295.817 

Tabulka č. 25 

INFORMACE O MATERIÁLU 

 Druh materiálu 

1 PAM SHELL Material 103 

2 PAM BEAM / BAR Material 201 

3 PAM SHELL Material 101 

4 PAM SHELL Material 150 

5 PAM KINEMATIC JOINT Material 230 

6 PAM BAR Material 204 

7 PAM BAR Material 203 

8 PAM SOLID Material 41 

9 PAM SHELL Material 100 
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10 PAM SOLID Material 1 

11 PAM BEAM Material 212 

12 PAM JOINT Material 221 

13 PAM SPRING Material 220 

14 PAM JOINT Material 222 

15 PAM BAR Material 205 

16 PAM LINK Material 302 

17 PAM SOLID Material 99 

18 PAM SHELL Material 105 

19 PAM SOLID Material 5 

20 PAM BEAM / BAR Material 200 
Tabulka č. 26 

II.1.2.6  Podmínky vztahující se k modelu vozu, bariéry a vozovky 

II.1.2.6.1  Počáteční podmínky pro vůz s posádkou 

 Rychlost před srážkou s bariérou – 45 km/h (12.5 m/s) 

 Rychlost před srážkou s bariérou – 55 km/h (15.28 m/s) 

 Rychlost před srážkou s bariérou - 65 km/h (18.06 m/s) 

 Gravitační zrychlení 9.87 m/s 

II.1.2.6.2  Okrajové podmínky pro bariéru 

 Zabránění posuvů a natočení bariéry - UX=0,UZ=0,UZ=0, ROTX=0,ROTY=0,ROTZ=0 

II.1.2.6.3  Okrajové podmínky pro vozovku 

 Zabránění posuvů a natočení bariéry - UX=0,UY=0, ROTX=0,ROTY=0,ROTZ=0 

 

Obr. č. 16 – Aplikace okrajových podmínek resp. zamezení rotací a posuvů na bariéře 

posuvy natočení 
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Obr. č. 17 – Aplikace počátečních podmínek resp. gravitačního zrychlení na model vozu 

 

 

Obr. č. 18 – Aplikace počátečních podmínek resp. rychlosti na model vozu 
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Obr. č. 19 – Aplikace okrajových podmínek resp. zamezení rotací a posuvů na bariéře a vozovce 

 

II.1.2.7  Kontakty použité při analýze 

 Kontakt typu 33 (surafce to surface) – BARIÉRA x AUTO 

 Kontakt typu 34 (node to surface) – KOLA x VOZOVKA 

 Kontakt typu 36 (Self impacting contact) – APLIKOVÁN NA VOZIDLO 

II.1.3   Explicitní řešič PAM-CRASH a jeho role při řešení této crash simulace (čerpáno 

z literatury [5]) 

Jak již bylo řečeno dříve, pro řešení této úlohy bylo užito explicitního řešiče PAM-CRASH. Od 

toho se odvíjí i samotná příprava modelu v pre-processoru ANSA v12.1.6, ve kterém probíhá 

příprava tzv. include souborů (tvorba konečně prvkové sítě, nastavení kontaktů, mezi 

jednotlivými částmi, které obsahuje include soubor atd.) a jejich následné sestavení v jediný 

model (opět probíhá nastavení okrajových podmínek, tvorba kontaktů atd.) tzv. vstupní 

soubor do PAM-CRASH řešiče s příponou .pc. Výstupní soubor z řešiče PAM-CRASH, který 

obsahuje výsledky počítačové simulace má pak příponu .DSY a .THP. Tyto soubory dat lze 

načíst v postprocessoru Metapost, Pam-View atd. Podívejme se nyní ve zkratce na to, jaké 

máme typy prvků a druhy materiálu s jejich charakteristikami v tomto explicitním řešiči. Je to 

z toho důvodu, aby byly osvětleny výrazy užité v tabulkách 2 až 26, které popisují užité typy 

prvků a materiálů na celkovém MKP modelu (vůz + bariéra + vozovka), modelu motoru 

s příslušenstvím (viz ukázka include souboru), modelu samostatného vozu, bariéry a vozovky. 

Dále pak zde bude proveden výčet kontaktních prvků a tato kapitola bude zakončena 

doplňkovými informacemi k modelu. 
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II.1.3.1  Elementy (prvky) v softwaru PAM-CRASH 

V této části rozebereme základní druhy elementů, které se využívají v softwaru PAM-CRASH. 

Rozdělení a jejich popis bude pouze velice stručný, mimo skořepinové elementy tvořící 

strukturu součásti podrobené deformačně napěťové analýze v této práci, stejně jako 

u dalších navazujících statí, jelikož se jedná o velice rozsáhlou problematiku. To, které 

elementy byly užity pří této analýze lze najít v tabulkách č. 4, 9, 14, 19 a 24 dle klíčových slov 

(uvedeny v 1. sloupci tabulky).  

Rozlišujeme zde tři třídy elementů: 

 3D - Hexa a tetra elementy 

 2D – Skořepinové (shell) a membránové (membrane) elementy 

 1D – Prutové elementy namáhané pouze tahem (Bar), prutové elementy namáhané 

ohybem (Beam), pružinové elementy (Spring), kontaktní elementy (Joint) 

II.1.3.1.1  Rozdělení elementů 

II.1.3.1.1.1  3D Solid elementy 

 8-uzlový solid element – klíčové slovo (Keyword) SOLID / 

 4-uzlový tetrahedrický element – klíčové slovo TETR4 / 

 10-uzlový tetrahedrický element – klíčové slovo TETRA / 

II.1.3.1.1.2    2D Shell (skořepinové) elementy - charakteristiky 

 Klíčové slovo SHELL / 

 Pro struktury tvořené z plechů a skořepin 

 C0 kontinuita 

 5 stupňů volnosti pro každý uzel 

 Trojúhelníková spojitost: N1, N2, N3, 0: C0 trojúhelník 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

Obr. č. 51 – Trojúhelníková spojitost 
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 Definice tloušťky 

 Počet integračních bodů po tloušťce: NINT 

 Pro reprezentaci nelineárního rozložení napětí po tloušťce 

 NINT = 3 do 5 – doporučeno pro standardní crashové aplikace 

 NINT = 1 – skořepiny jsou degenerovány na membrány 

 Neužívá se pro kompozitní materiály 

 

 

 

 

Obr. č. 52 – Znázornění nelineárního průběhu napětí a integračních bodů po tloušťce skořepiny 

 Formulace založená na Mindlinově teorii skořepin 

 Podmínky rovinné napětí 

 Rovinné řezy zůstávají rovinnými, ale ne nezbytně ortogonálními vzhledem ke 

střednicové ploše 

 Obvyklá formulace skořepinových elementů: 

 Belytschko-Tsai (BT) 

 Bilineární, isoparametrická skořepina 

 Podintegrace s kontrolou hourglassu 

 Korotační formulace 

 Nedostatečná přesnost pro hrubější a zdeformované elementy 

 Jednoduché, levné, robustní. Doporučeno ve většině případů 

 Používá Škoda Auto ve většině modelů z důvodů: rychlost, 

dostatečná věrohodnost simulací při srovnání s experimentem 

 Belytschko-Wong-Chiang (BWC) 

 Zlepšení BT skořepin pro lepší chování zdeformovaných elementů 

 Dodatečná anti-deformační podmínka k BT formulaci 

 Velmi přesná deformace v kombinaci s ADP (Anti Drilling 

Projection)  

 BWC plně integrované 

 Založeno na BWC elementu s domnělým polem přetvoření proti 

smykovému zablokování (shear locking) 

 Více přesné než BWC s redukovanou integrací 

 Více stabilní než HT element 

 Podpora všech typů materiálů! 

 Hughes-Tezduyar (HT) 

 Bilineární, isoparametrická skořepina 

Integrační bod 

Nelineární průběh napětí 

po tloušťce skořepiny 
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 Plně integrovaná pro membránová a ohybová napětí 

s přetvořeními 

 Speciální interpolační pravidlo pro transverzální smyk 

 Žádná nestabilní deformace prvků sítě (hourglass) 

 Více náročné na procesor počítače 

II.1.3.1.1.3  Další druhy elementů  

 2D Membránové elementy – klíčové slovo MEMBR / 

 1D Prutové elementy namáhané pouze tahem (Bar), prutové elementy namáhané 

ohybem (Beam) – klíčové slova BAR /;  BEAM / 

 1D Pružinové elementy – klíčové slovo SPRING / 

 1D Penalty joints (kontaktní elementy – stupně volnosti jsou vázané pokutovou 

metodou) – klíčové slovo JOIN / 

 1D Spring Beam elementy (simulace tlumičů) – klíčové slovo SPRGMB / 

 1D Kinematic joints (kontaktní elementy - stupně volnosti jsou vázané kinematickou 

metodou) – klíčové slovo KJOIN / 

 KJOIN /SPH 

 KJOIN /REV 

 KJOIN /CYL 

 KJOIN /TRS 

 KJOIN /GEN 

II.1.3.2  Druhy materiálů a jejich charakteristiky v softwaru PAM-CRASH 

Tabulka č. 8 popisuje materiály užité při této analýze. Podívejme se jen ve stručnosti na to, 

jaké materiály software PAM – CRASH obsahuje, na typické charakteristiky oceli, algoritmy 

plasticity, elastické a elasto-plastické materiály, definici zpevnění materiálů a druhy 

poškození v tomto programu.  

II.1.3.2.1  Materiálová knihovna v softwaru PAM-CRASH 

 Materiál typ 1 až 99: Materiál pro solid prvky 

 Materiál typ 100 až 199: Materiál pro skořepinové prvky 

 Materiál typ 200 až 299: 1D materiál 

 Materiál typ 300 až 399: Materiál pro spojení (svary atd.) 

II.1.3.2.2  Druhy materiálů  

 Oceli (1D, 2D, 3D) 

 Pěny (3D) 

 Kompozity (2D, 3D) 

 Honeycomb – plástvové – šestihranná struktura (3D) 

 Gumy (3D) 

Druhy kontaktních elementů (kloubových spojení) 
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 Plasty (2D,3D) 

 Model skla (2D) 

 Materiál definovaný uživatelem (1D, 2D, 3D) 

 Rigid body materiál – „tuhý“ materiál (1D, 2D, 3D) 

Druhy přetvoření: 

 Nominální přetvoření (inženýrské) – pro malá přetvoření 

 

 Přirozené přetvoření (logaritmické) – pro velká přetvoření 

 

 Green-Lagrangeovo přetvoření – pro gumy a membrány 

 

Druhy napětí: 

 Nominální napětí 

 

 Přirozené napětí 

 

 Napětí dle 2. Piola-Kirchoff 

 

Důležité je, že se křivky, jež popisují materiálové vlastnosti (získané např. tahovou zkoušku), 

zadávají do programu PAM-CRASH v přirozeném přetvoření a napětí!  
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Obr. č. 20 – Závislost napětí versus přetvoření  

II.1.3.2.3  Typické charakteristiky ocelí 

 Elasticita  

 

 

 

 

 
Obr. č. 21 – Elastické chování materiálu 

 

 Plasticita  

 

 

 

 

Obr. č. 22 – Plastické chování materiálu 
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 Rychlost deformace 

 

 

 

 

Obr. č. 23 – Znázornění rychlosti deformace 

 Poškození (Damage) 

 

Obr. č. 24 – Znázornění poškození [6] 

 Prasknutí 

II.1.3.2.4  Elasticita – elastické typy materiálů (MTYP) 

 MTYP 1: lineární elastický isotropní solid prvek 

 MTYP 101: lineární elastický isotropní tenký (shell) skořepinový prvek 

 MTYP 201: elastický beam (prut namáhaný ohybem) a bar (prut namáhaný tahem) 

prvek 

II.1.3.2.5  Elasto – plastické typy materiálů s isotropním zpevněním  

 MTYP 1: elasto-plastický pro solid prvky 

 MTYP 102: elasto-plastický pro skořepinové prvky 

 MTYP 103: elasto-plastický pro skořepinové prvky (iterativní) 

 MTYP 202: elasto-plastický pro prutové prvky namáhané tahem 

 MTYP 212: elasto-plastický pro prutové prvky namáhané tahem 

 MTYP 213: elasto-plastický pro prutové prvky namáhané tahem a ohybem 

 

 

σ 

ε 

dynamické 

statické  
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II.1.3.2.6  Algoritmy plasticity 

 Radial return metoda – pro solid prvky 

 Non iterativní metoda – materiál typ 102 

 Iterativní metoda – materiály typu 103, 105, 106, 115 

II.1.3.2.7  Definice zpevnění materiálu 

 Pomocí křivky (MAT 103) 

 Analytická 

 Krupkowského definice 

 Power law definice 

 Multi-segmentální (MAT 1, 16, 202, 212, 213) 

 Bilineární zákon napětí – přetvoření 

 Polygonální definice křivky 

II.1.3.2.8  Rychlost deformace (Strain rate) 

Existují dva způsoby jak definovat rychlost deformace, a to: 

 Sadou křivek

 

Obr. č. 25 – Sada křivek pro definici rychlosti deformace [6] 

 Klasickými analytickými modely (Cowper-Symonds, Johnson-Cook atd.) 

II.1.3.2.9  Druhy poškození 

 Isotropní 

 Anisotropní 

 Isotropní Gursonovo 

 II.1.3.3   Druhy kontaktů v softwaru PAM-CRASH 

V této stati se jen zkráceně podívejme na rozdělení kontaktů. Jejich kompletní definice je 

uvedena v manuálu PAM-CRASH.  
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 Kontakty typu CRASH 

 Node – surface (typ kontaktu 34) 

 Suraface – surface (typ kontaktu 33) 

 Self impacting (typ kontaktu 36) 

 Edge to edge (typ kontaktu 46) 

 Node – surface & zero thickness (typ kontaktu 54, orientovaný) 

 Kontakty typu SAFE 

 Body – body (typ kontaktu 21, orientovaný) 

 Node – surface (typ kontaktu 37) 

 Specifické kontakty 

 Node – smooth surface (typ kontaktu 44) 

 Internal kontakt – typ 10 

II.1.3.4  Dodatečné informace 

V tabulkách 6, 13, 20, 25, 34 se vyskytují tato klíčová slova pro PAM-CRASH, ke kterým 

ještě nebylo napsáno, co vůbec znamenají. Podívejme se nyní ve stručnosti, jaký tato 

klíčová slova mají význam: 

MASS / - toto klíčové slovo označuje přidání hmotnosti na některou z částí, které model 

obsahuje a slouží k dovažování modelu podle reálné změřené hodnoty v experimentu, 

RBODY / - toto klíčové slovo označuje element o nekonečně velké tuhosti, jež je 

definován na sadu nodů – slouží k definici okrajových podmínek -RIGID BODY- (absolutně 

tuhá část), 

SLIPR / - toto klíčové slovo se týká pásů (zádržného systému použitého u figurín) – 

definování kluzných kroužků, 

RETRA / - toto klíčové slovo udává charakteristiku navíječe pásů (zádržného systému 

použitého u figurín), 

SENSOR/ - toto klíčové slovo se vztahuje k airbagům (jejich spuštění), zádržným 

systémům jako jsou např. pásy atd., 

BAGIN / - toto klíčové slovo se vztahuje k airbagům a jejich modelování, 

PLINK / - toto klíčové slovo označuje bodový svar, 

NSMASS / - toto klíčové slovo značí přidání hmotnosti – např. kompenzace hmotnosti 

(reálný stav neodpovídá modelu – lak, barva, tmely, lepidla), 

  

Tyto tři typy kontaktů, jsou založeny 

na stejném druhu algoritmu 
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II.1.3.5  Na co je například si potřeba dávat pozor při výpočtu 

 Model, resp. SHELL prvky jsou nastaveny na Belytschko – Tsay (podintegrovány) – 

proto je potřeba např. kontrolovat energii hourglass způsobující nestabilní deformaci 

prvků sítě 

 Penetrace – kontrola vhodnosti a funkčnosti zvoleného kontaktu, případně jeho 

absence („co není v kontaktu, penetruje na rozdíl od reality“)  

 Shear lockinging – smykové zablokování 

Dílčí závěr 

V této části jsou popsány základní informace, jak o celkovém MKP modelu, tak i informace  

o modelu motoru, bariéry a vozovky. Také jsou zde uvedeny informace o MKP síti, užitých 

typech materiálů, prvcích, hmotnostech atd. Dále jsou zde pak popsány informace týkající 

se geometrie, okrajových podmínek, kontaktů apod. a v neposlední řadě též stručné 

informace o řešiči PAM-CRASH a jeho využití při popisované simulaci (prvky v tomto řešiči, 

materiály atd.). Volba výpočtového modelu vycházela z dlouholetých zkušeností 

pracovníků FEM oddělení ve firmě Škoda Auto. Tito lidé jsou ve svém oboru odborníky a 

s danou problematikou mají, na rozdíl ode mne, velké zkušenosti.   
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III. Část – výsledky dosažené pomocí MKP 

simulace srážky vozu s bariérou 

III.1 DEFORMAČNÍ ANALÝZA PŘÍDĚ VOZU PRO RYCHLOSTI 

NÁRAZU VOZU NA BARIÉRU 45, 55 a 65 km/h A NAPĚŤOVÁ 

ANALÝZA ČÁSTI PODÉLNÍKU PRO TYTO TŘI NÁRAZOVÉ 

RYCHLOSTI 

III.1.1  Deformační analýza přídě vozu pro rychlosti 45 km/h 

Deformační analýza je provedena pro nárazovou rychlost 45  km/h. Zhodnocení max. stlačení 

přídě vozidla je uskutečněno pomocí posuvů tzv. THNODŮ 4001 a 349791 (klíčové slovo 

THNOD /), což jsou body, které jsou definovány přímo v modelu před spuštěním vlastního 

výpočtu a mají význam jakýchsi míst, ve kterých zjišťujeme námi požadované veličiny. Tyto 

nody jsou umístěny v zadní části vozu, viz obr. č. 26 a 27, kde nedochází k deformaci vozu. 

Průběh deformace přídě vozu pro rychlost 45 km/h je znázorněn na obrázcích 28, 29, 30. 

 

 

Obr. č. 26 – Znázornění THNODŮ 4001 349791 na modelu vozu 

THNOD 4001 

THNOD 349791 
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Obr. č. 27 – Znázornění THNODU 4001 na modelu vozu 

 

Obr. č. 28 – Znázornění průběhu kolize vozu s bariérou v čase cca 10 ms (deformace vozu o bariéru) 

 

Obr. č. 29 – Znázornění průběhu kolize vozu s bariérou v čase cca 55 ms (deformace vozu o bariéru) 
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Obr. č. 30 – Znázornění průběhu kolize vozu s bariérou v čase cca 97.5 ms (odraz vozu od bariéry) 

Na obrázcích č. 31 a 32 vidíme posuv THNODŮ v průběhu času 100 ms. Z nich lehce vyčteme 

stlačení, neboli deformaci přídě vozu. Maximální posuv THNODU s označením 4001 dle 

obr. č. 31 je 519.58 mm v čase 62.6 ms, z obr. č. 32 zjistíme, že posuv druhého THNODU 

s označením 349791 je 520.044 mm v čase 63.0 ms. Protože obě hodnoty posunutí jsou 

takřka totožné, zaokrouhleme je na hodnotu 520 mm a řekněme, že o tuto hodnotu se 

vozidlo zkrátí. To však není pravda, jelikož vzdálenost mezi vozidlem a bariérou činila 

cca 10 mm. Je zřejmé, že tuto hodnotu musíme odečíst od max. posuvu, jež činí našich 520 

mm, protože tato hodnota je v něm obsažena. Po odečtení dostaneme výsledné zkrácení 

vozu, které činí 510 mm. Lze tedy prohlásit, že výsledné zkrácení přídě automobilu, dle 

provedené MKP analýzy střetu vozu a tuhé bariéry při rychlosti 45 km/h, je 510 mm. 

 

Obr. č. 31 – Grafické znázornění posuvu THNODU 4001 v časovém intervalu 100 ms 

Deformace vozu Odraz vozu 
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Obr. č. 32 – Grafické znázornění posuvu THNODU 349791 v časovém intervalu 100 ms 

Dílčí závěr k deformační analýze pro rychlost 45 km/h: 

Vozidlo podrobené nárazu se zkrátí o hodnotu zhruba 510 mm. 

III.1.2  Napěťová analýza části podélníku pro rychlost nárazu 45 km/h 

V předchozí části této práce byla provedena deformační analýza přídě vozidla. Při kolizi vozu 

s bariérou ovšem nedochází pouze k deformaci přídě a jejích jednotlivých částí, ale při této 

deformaci přídě o bariéru dochází i k tvorbě napětí na jednotlivých částech konstrukce, ze 

které se automobil potažmo příď vozidla skládá. Hodnoty napětí jsou důležitým ukazatelem 

toho, kde se na konstrukci či konstrukčním prvku (součásti) nachází nebezpečné místo nebo 

místa, ve kterých může dojít k různým mezním stavům, jako je např. mezní stav pružnosti 

atd. Podívejme se nyní například na rozložení napětí na podélníku (tvoří nosnou část přídě) 

resp. jeho jedné části viz obr. č. 33 a zanalyzujme u této části možnost vzniku jednoho 

z těchto mezních stavů, a to mezního stavu pružnosti. Je nutno podotknout, že tato 

napěťová analýza má pouze informační charakter (proto zde nebudou rozvedeny věci týkající 

se vazby této části na její okolí, okrajové podmínky atd.), protože stěžejní je pro tuto práci 

analýza deformační, a její porovnání s přístupy užívanými v soudním inženýrství. Základní 

informace o analyzované části podélníku jsou tyto: 

Tloušťka plechu součásti: 

 2.6 mm 

Hmotnost součásti: 

 18.45 kg 

Deformace vozu Odraz vozu 
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Použitý druh prvku: 

 SHELL / 

Materiál, ze kterého je část vyrobena: 

 ZSTE 260 – jedná se o ocelový plech s vyšší pevností 

Materiálové vlastnosti ZSTE 260: 

 Mez kluzu (smluvní) materiálu Rp0.2 = 0.26 – 0.32 GPa 

 Mez pevnosti materiálu Rm = 0.36 – 0.44 GPa 

 Tažnost materiálu A80 = min 28 % 

 Youngův modul pružnosti E = 210000 MPa 

 Poassonovo číslo µ = 0.3 

 Hustota ρ = 7850 kg/m3 

 Model materiálu v softwaru PAM-CRASH - PAM SHELL Material 103 

Čtenář si může říci, že jsou to pouze velice strohé informace a nejsou zde uvedeny přesné 

hodnoty meze kluzu a pevnosti a další informace o materiálu. Bohužel, materiály jsou 

důležitým know-how firmy Škoda Auto a nejsou veřejné. 

 

 

Obr. č. 33 – Umístění analyzovaného podélníku na MKP modelu vozidla 
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III.1.2.1  Napěťová analýza části podélníku 

Průběh rozložení maximální redukovaného napětí v čase (Max Von Mises stress – dle 

podmínky plasticity HMH ( )) na součásti je ve zkrácené podobě znázorněn na 

obrázcích 34 – 43 (kompletně na obrázcích viz příloha 1) a popsán tabulkou č. 27 a grafem 1.  

 

 

Obr. č. 34 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 0 ms 

 

Obr. č. 35 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 2.5 ms 
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Obr. č. 36 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 7.5 ms 

 

Obr. č. 37 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase cca 10 ms 
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Obr. č. 38 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 12.5 ms 

 

 

Obr. č. 39 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 32.5 ms 
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Obr. č. 40 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 57.5 ms 

 

 

Obr. č. 41 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase cca 60 ms 
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Obr. č. 42 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 62.5 ms 

 

 

 

 

 

Obr. č. 43 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase cca 95 ms 
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ČAS [ms] REDUKOVANÉ NAPĚTÍ *GPa+ 

0 0 

2.5 0.049 

5 0.089 

7.5 0.124 

10 0.346 

12.5 0.39 

15 0.337 

17.5 0.376 

20 0.448 

22.5 0.399 

25 0.457 

27.5 0.458 

30 0.407 

32.5 0.419 

35 0.413 

37.5 0.493 

40 0.496 

42.5 0.506 

45 0.509 

47.5 0.503 

50 0.51 

52.5 0.512 

55 0.498 

57.5 0.491 

60 0.463 

62.5 0.469 

65 0.478 

67.5 0.495 

70 0.5 

72.5 0.503 

75 0.461 

77.5 0.461 

80 0.444 

82.5 0.45 

85 0.451 

87.5 0.447 

90 0.469 

92.5 0.47 

95 0.469 

97.5 0.449 

100 0.443 
Tabulka č. 27 – Průběh redukované napětí (Max Von Mises)  
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Graf č. 1 – Závislost redukovaného napětí (Max. Von Mises stress) na čase 

Dílčí závěr k analýze redukovaného napětí na části podélníku pro nárazovou rychlost 

45 km/h: 

Z tabulky č. 27 je zřejmé, že k meznímu stavu pružnosti na dané části podélníku dojde, a to 

v časovém rozmezí Δt = 7.5 – 10 ms, jelikož dojde k překročení meze kluzu (smluvní) Rp0.2, 

jejíž hodnotu pro tuto část tvořenou materiálem ZSTE 260 činí interval 0.26 – 0.32 GPa. 

Dále z obrázků 34 – 43 vidět, že místa, kde se vyskytuje max. hodnota redukovaného 

napětí, se v průběhu času mění a jeho hodnota kolísá (viz graf č. 1). To je např. způsobeno 

interakcí části podélníku s jinými částmi vozu, šířením napěťových vln v této části a také 

geometrií této části. Rozvádět zde úvahy o jiném konstrukčním řešení a úpravách 

materiálu (tak aby třeba nedošlo k meznímu stavu pružnosti vůbec anebo v pozdějším 

čase) této součásti je zbytečné. Jedná se totiž o velice složitou problematiku (příď vozu se 

má při nárazu deformovat určitým způsobem tak, aby došlo k dostatečně 

velkému utlumení nárazové energie a aby byl zajištěn dostatečný prostor pro přežití 

cestujících – toto platí i pro napěťovou analýzu pro zbylé dvě nárazové rychlosti). 

III.1.2.2  Časový průběh max. plastického přetvoření 

Pro zajímavost si ještě udělejme analýzu max. plastického přetvoření (deformace). Časový 

průběh rozložení max. hodnot tohoto přetvoření je ve zkrácené podobě zobrazen na 
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obrázcích č. 44 – 53 (kompletně na obrázcích viz příloha 2), sepsán v tabulce č. 28 a vyjádřen 

pomoci grafu č. 2. 

 

 Obr. č. 44 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 0 ms 

 

Obr. č. 45 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 2.5 ms 
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Obr. č. 46 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 7.5 ms 

 

 

Obr. č. 47 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 10 ms 
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Obr. č. 48 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 12.5 ms 

 

 

 

 

Obr. č. 49 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 32.5 ms 
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Obr. č. 50 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 57.5 ms 

 

 

Obr. č. 51 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 60 ms 
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Obr. č. 52 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 62.5 ms 

 

 

 

Obr. č. 53 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 95 ms 
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ČAS [ms] MAX. PLASTICKÉ PŘETVOŘENÍ [-] 

0 0 

2.5 0 

5 0 

7.5 0 

10 0.00075 

12.5 0.008 

15 0.0154 

17.5 0.01541 

20 0.04955 

22.5 0.05592 

25 0.05916 

27.5 0.12981 

30 0.13044 

32.5 0.13044 

35 0.13044 

37.5 0.13748 

40 0.18933 

42.5 0.29267 

45 0.38561 

47.5 0.39602 

50 0.43599 

52.5 0.5857 

55 0.64532 

57.5 0.67315 

60 0.67976 

62.5 0.67976 

65 0.6801 

67.5 0.71651 

70 0.76236 

72.5 0.79427 

75 0.81674 

77.5 0.81674 

80 0.81674 

82.5 0.81674 

85 0.81674 

87.5 0.81674 

90 0.81683 

92.5 0.8199 

95 0.8299 

97.5 0.82393 

100 0.82393 
Tabulka č. 28 – Průběh max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain)  
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Graf č. 2 – Závislost max. plastického přetvoření (Max. Plastic strain) na čase 

Dílčí závěr k analýze max. plastického přetvoření na součásti 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 28 lze konstatovat, že k plastické deformaci součásti 

dojde v časovém intervalu Δt = 7.5 – 10 ms, tedy po překročení smluvní meze kluzu a tato 

plastická deformace dále s přibývajícím časem roste, dokud se nezastaví v časovém 

intervalu 72.5 – 75 ms (graf č. 2). Místa výskytu max. plastické deformace se opět mění (viz 

obr. č. 44 – 53). Důvodem těchto změn míst výskytu je opět např. geometrie součásti, 

šíření napěťových vln v součásti a interakce s okolními částmi vozu v průběhu srážky. Co je 

to plastická deformace, je znázorněno na deformační křivce materiálu (nese v sobě 

informace o velikosti elastické a plastické deformace) na obr. č. 54. Co se týká slovního 

vyjádření, jedná se o nevratnou deformaci materiálu vznikající po překročení meze kluzu. 

 

Obr. č. 54 – Deformační křivka materiálu [8] 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 20 40 60 80 100 120

M
ax

. p
la

st
ic

ke
 p

re
tv

o
re

n
i [

-]

Cas [ms]



71  
 

III.1.3  Deformační analýza přídě vozu pro rychlost 55 km/h 

Na obrázcích č. 55 a 56 vidíme posuv THNODŮ v průběhu času 100 ms. Maximální posuv 

THNODU s označením 4001 dle obr. č. 55 je 613.949 mm v čase 59.6 ms, z obr. č. 56 zjistíme 

posuv druhého THNODU s označením 349791, který činí 622.056 mm v čase 60.9 ms. 

Protože obě hodnoty posunutí jsou takřka totožné (rozdíl 8 mm je zanedbatelný), 

zaokrouhleme je na hodnotu 618 mm a řekněme, že o tuto hodnotu se vozidlo zkrátí. To 

však opět není pravda, jelikož vzdálenost mezi vozidlem a bariérou činila cca 10 mm. Je 

zřejmé, že tuto hodnotu musíme odečíst od max. posuvu, jež činí našich 618 mm, protože 

tato hodnota je v něm obsažena. Po odečtení dostaneme výsledné zkrácení vozu, které činí 

608 mm. Lze tedy prohlásit, že výsledné zkrácení přídě automobilu, dle provedené MKP 

analýzy střetu vozu a tuhé bariéry při rychlosti 55 km/h, je zhruba 608 mm. 

 

 

Obr. č. 55 – Grafické znázornění posuvu THNODU 4001 v časovém intervalu 100 ms 

 

Deformace vozu Odraz vozu 
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Obr. č. 56 – Grafické znázornění posuvu THNODU 349791 v časovém intervalu 100 ms 

Dílčí závěr k deformační analýze pro rychlost 55 km/h: 

Vozidlo podrobené nárazu se zkrátí o hodnotu zhruba 608 mm. 

III.1.4  Napěťová analýza části podélníku pro rychlost 55 km/h 

Jedná se zde o analýzu části podélníku rozebrané již v kapitole III.1.2 Opět zde bude 

provedeno zhodnocení průběhu redukovaného napětí dle podmínky plasticity HMH a také 

pro zajímavost opět provedena analýza max. plastického přetvoření pro jednotlivé rychlosti.  

III.1.4.1  Napěťová analýza části podélníku pro rychlost 55 km/h 

 

Obr. č. 57 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 0 ms 

Deformace vozu Odraz vozu 
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Obr. č. 58 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 2.5 ms 

 

 

Obr. č. 59 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 5 ms 
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Obr. č. 60 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 7.5 ms 

 

 

Obr. č. 61 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 10 ms 
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Obr. č. 62 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 12.5 ms 

 

 

 

Obr. č. 63 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 32.5 ms 
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Obr. č. 64 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 57.5 ms 

 

 

Obr. č. 65 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 60 ms 
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Obr. č. 66 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 62.5 ms 

 

 

 

 

 

Obr. č. 67 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Mises) v čase 95 ms 
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ČAS [ms] REDUKOVANÉ NAPĚTÍ [GPa] 

0 0 

2.5 0.049 

5 0.099 

7.5 0.37 

10 0.374 

12.5 0.366 

15 0.375 

17.5 0.393 

20 0.446 

22.5 0.476 

25 0.453 

27.5 0.425 

30 0.41 

32.5 0.503 

35 0.527 

37.5 0.527 

40 0.527 

42.5 0.527 

45 0.527 

47.5 0.51 

50 0.501 

52.5 0.496 

55 0.492 

57.5 0.474 

60 0.475 

62.5 0.478 

65 0.485 

67.5 0.488 

70 0.495 

72.5 0.493 

75 0.475 

77.5 0.473 

80 0.472 

82.5 0.466 

85 0.469 

87.5 0.464 

90 0.47 

92.5 0.47 

95 0.472 

97.5 0.471 

100 0.471 
Tabulka č. 29 – Průběh redukovaného napětí (Max Von Misses)  
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Graf č. 3 – Závislost redukovaného napětí (Max. Von Mises stress) na čase 

Dílčí závěr k analýze redukovaného napětí na části podélníku pro nárazovou rychlost 

55 km/h: 

Z tabulky č. 29 je zřejmé, že k meznímu stavu pružnosti na dané části podélníku dojde, a to 

v časovém rozmezí Δt = 5 – 7,5 ms, jelikož dojde k překročení meze kluzu (smluvní) Rp0.2, 

jejíž hodnotu pro tuto část tvořenou materiálem ZSTE 260 činí interval 0.26 – 0.32 GPa. 

Dále z obrázků 57 – 67 vidět, že místa, kde se vyskytuje max. hodnota redukovaného 

napětí, se v průběhu času mění a jeho hodnota kolísá (viz graf č. 3). To je např. způsobeno 

interakcí části podélníku s jinými částmi vozu, šířením napěťových vln v této části a také 

geometrií této části. 

III.1.4.2  Časový průběh max. plastického přetvoření 

Pro zajímavost si opět udělejme analýzu max. plastického přetvoření (deformace). Časový 

průběh rozložení max. hodnot tohoto přetvoření je ve zkrácené podobě zobrazen na 

obrázcích č. 68 – 78 (kompletně na obrázcích viz příloha 3), sepsán v tabulce č. 30 a vyjádřen 

pomoci grafu č. 4. 
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68 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 0 ms 

 

69 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 2.5 ms 
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70 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 5 ms 

 

71 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 7.5 ms 
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72 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 10 ms 

 

73 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 12.5 ms 
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74 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 32.5 ms 

 

 

 

 

75 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 57.5 ms 
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76 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 60 ms 

 

77 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 62.5 ms 
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78 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 95 ms 

 

ČAS [ms] MAX. PLASTICKÉ PŘETVOŘENÍ [-] 

0 0 

2.5 0 

5 0 

7.5 0.00063 

10 0.00244 

12.5 0.01841 

15 0.01953 

17.5 0.04037 

20 0.05023 

22.5 0.10921 

25 0.13578 

27.5 0.13584 

30 0.13854 

32.5 0.19947 

35 0.37235 

37.5 0.81744 

40 0.92393 

42.5 1.01473 

45 1.08168 

47.5 1.13408 

50 1.18104 

52.5 1.2057 

55 1.20881 
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57.5 1.20881 

60 1.20881 

62.5 1.20881 

65 1.21524 

67.5 1.23257 

70 1.2511 

72.5 1.25886 

75 1.27317 

77.5 1.27413 

80 1.27413 

82.5 1.27413 

85 1.27413 

87.5 1.27413 

90 1.27413 

92.5 1.27413 

95 1.27413 

97.5 1.27413 

100 1.27413 
Tabulka č. 30 – Průběh max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain)  

 

Graf č. 4 – Závislost max. plastického přetvoření (Max. Plastic strain) na čase 
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Dílčí závěr k analýze max. plastického přetvoření na součásti: 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 30 lze konstatovat, že k plastické deformaci součásti 

dojde v časovém intervalu Δt = 5.5 – 7,5 ms, tedy po překročení smluvní meze kluzu a tato 

plastická deformace dále s přibývajícím časem roste, dokud se nezastaví v časovém 

intervalu 67,5 – 70 ms (graf č. 4). Místa výskytu max. plastické deformace se opět mění (viz 

obr. č. 68 – 78). Důvodem těchto změn míst výskytu je opět např. geometrie součásti, 

šíření napěťových vln v součásti a interakce s okolními částmi vozu v průběhu srážky. 

III.1.5 Deformační analýza přídě vozu pro rychlost 65 km/h 

Na obrázcích č. 79 a 80 vidíme posuv THNODŮ v průběhu času 100 ms. Maximální posuv 

THNODU s označením 4001 dle obr. č. 79 je 714,255 mm v čase 61.9 ms, z obr. č. 80 zjistíme, 

že posuv druhého THNODU s označením 349791 je 726,821 mm v čase 62.5 ms. Protože 

můžeme opět uvažovat, že obě hodnoty posunutí jsou takřka totožné (rozdíl 12,5 mm je 

zanedbatelný), zaokrouhleme je na hodnotu 720,5 mm a řekněme, že o tuto hodnotu se 

vozidlo zkrátí. To však opět není pravda, jelikož vzdálenost mezi vozidlem a bariérou činila 

cca 10 mm. Je zřejmé, že tuto hodnotu musíme odečíst od max. posuvu, jež činí našich 720,5 

mm, protože tato hodnota je v něm obsažena. Po odečtení dostaneme výsledné zkrácení 

vozu, které činí 710,5 mm. Lze tedy prohlásit, že výsledné zkrácení přídě automobilu, dle 

provedené MKP analýzy střetu vozu a tuhé bariéry při rychlosti 55 km/h, je zhruba 710,5 

mm. 

 

Obr. č. 79 – Grafické znázornění posuvu THNODU 4001 v časovém intervalu 100 ms 

 

Deformace vozu Odraz vozu 



88  
 

 

Obr. č. 80 – Znázornění posuvu THNODU 349791 v časovém intervalu 100 ms 

Dílčí závěr k deformační analýze pro rychlost 65 km/h: 

Vozidlo podrobené nárazu se zkrátí o hodnotu zhruba 710.5 mm. 

 

III.1.6  Napěťová analýza části podélníku pro rychlost 65 km/h 

Jedná se zde o analýzu části podélníku rozebrané již v kapitole 1.4. Opět zde bude provedeno 

zhodnocení průběhu redukovaného napětí dle podmínky plasticity HMH a také pro 

zajímavost opět provedena analýza max. plastického přetvoření pro jednotlivé rychlosti. 

III.1.6.1  Napěťová analýza části podélníku pro rychlost 65 km/h 

 

Obr. č. 81 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 0 ms 

 

Deformace vozu Odraz vozu 
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Obr. č. 82 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 2.5 ms 

 

 

 Obr. č. 83 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 5 ms 
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Obr. č. 84 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 7.5 ms 

 

 

Obr. č. 85 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 10 ms 
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Obr. č. 86 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 12.5 ms 

 

 

 

 

Obr. č. 87 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 32.5 ms 
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Obr. č. 88 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 57.5 ms 

 

 

Obr. č. 89 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 60 ms 
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Obr. č. 90 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 62.5 ms 

 

 

 

 

Obr. č. 91 – Průběh rozložení redukovaného napětí (Max Von Misses) v čase 95 ms 
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ČAS [ms] REDUKOVANÉ NAPĚTÍ *GPa+ 

0 0 

2.5 0.049 

5 0.099 

7.5 0.37 

10 0.398 

12.5 0.42 

15 0.389 

17.5 0.479 

20 0.499 

22.5 0.397 

25 0.5 

27.5 0.526 

30 0.527 

32.5 0.527 

35 0.527 

37.5 0.527 

40 0.526 

42.5 0.520 

45 0.509 

47.5 0.527 

50 0.509 

52.5 0.488 

55 0.486 

57.5 0.468 

60 0.457 

62.5 0.472 

65 0.472 

67.5 0.475 

70 0.482 

72.5 0.5 

75 0.489 

77.5 0.483 

80 0.479 

82.5 0.468 

85 0.469 

87.5 0.471 

90 0.469 

92.5 0.47 

95 0.469 

97.5 0.461 
Tabulka č. 31 – Průběh redukovaného napětí (Max Von Mises)  
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Graf č. 5 – Závislost redukovaného napětí (Max. Von Mises stress) na čase 

Dílčí závěr k analýze redukovaného napětí na části podélníku pro nárazovou rychlost 

65 km/h: 

Z tabulky č. 31 je zřejmé, že k meznímu stavu pružnosti na dané části podélníku dojde, a to 

v časovém rozmezí Δt = 5 – 7,5 ms, jelikož dojde k překročení meze kluzu (smluvní) Rp0.2, 

jejíž hodnotu pro tuto část tvořenou materiálem ZSTE 260 činí interval 0,26 – 0,32 GPa. 

Dále z obrázků 81 – 91 vidět, že místa, kde se vyskytuje max. hodnota redukovaného 

napětí, se v průběhu času mění a jeho hodnota kolísá (viz graf č. 5). To je např. způsobeno 

interakcí části podélníku s jinými částmi vozu, šířením napěťových vln v této části a také 

geometrií této části. 

III.1.6.2  Časový průběh max. plastického přetvoření 

Pro zajímavost si opět udělejme analýzu max. plastického přetvoření (deformace). Časový 

průběh rozložení max. hodnot tohoto přetvoření je ve zkrácené podobě zobrazen na 

obrázcích č. 92 – 102 (kompletně na obrázcích viz příloha 6), sepsán v tabulce č. 32 

a vyjádřen pomoci grafu č. 6. 
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92 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 0 ms 

 

93 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 2.5 ms 
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94 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 5 ms 

 

95 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 7.5 ms 
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96 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 10 ms 

 

97 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 12.5 ms 
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98 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 32.5 ms 

 

 

 

 

99 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 57.5 ms 
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100 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 60 ms 

 

101 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 62.5 ms 
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102 – Průběh rozložení max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain) v čase cca 95 ms 

 

 

 

ČAS [ms] MAX. PLASTICKÉ PŘETVOŘENÍ [-] 

0 0 

2.5 0 

5 0 

7.5 0.00315 

10 0.01367 

12.5 0.02371 

15 0.04214 

17.5 0.07442 

20 0.13483 

22.5 0.17037 

25 0.17762 

27.5 0.25164 

30 0.82771 

32.5 1.27501 

35 1.37663 

37.5 1.38439 

40 1.38439 

42.5 1.38439 

45 1.38439 
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47.5 1.38439 

50 1.38493 

52.5 1.38439 

55 1.38439 

57.5 1.38439 

60 1.38439 

62.5 1.38439 

65 1.38439 

67.5 1.38439 

70 1.38439 

72.5 1.38439 

75 1.38439 

77.5 1.38439 

80 1.38439 

82.5 1.38439 

85 1.38439 

87.5 1.38439 

90 1.38439 

92.5 1.38439 

95 1.38439 

97.5 1.38439 
Tabulka č. 32 – Průběh max. plastického přetvoření (Max Plastic Strain)  

 

Graf č. 6 – Závislost max. plastického přetvoření (Max. Plastic strain) na čase 
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Dílčí závěr k analýze max. plastického přetvoření na součásti: 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 32 lze konstatovat, že k plastické deformaci součásti 

dojde v časovém intervalu Δt = 5,5 – 7,5 ms, tedy po překročení smluvní meze kluzu a tato 

plastická deformace dále s přibývajícím časem roste, dokud se nezastaví v časovém 

intervalu 35 – 37,5 ms (graf č. 6). Místa výskytu max. plastické deformace se opět mění (viz 

obr. č. 92 – 102). Důvodem těchto změn míst výskytu je opět např. geometrie součásti, 

šíření napěťových vln v součásti a interakce s okolními částmi vozu v průběhu srážky. 
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IV. Část – Porovnání MKP simulace s „energetickou“ 

metodou 

IV.1  POROVNÁNÍ MKP ANALÝZY SRÁŽKY VOZU S BARIÉROU 

S METODOU KORELAČNÍ A METODOU ENERGETICKÉHO RASTRU 
(čerpáno z literatury [2]) 

IV.1.1  Porovnání s korelační metodou 

Na základě podkladů experimentálních srážek v USA a ve Velké Británii byl zpracován vztah 

statistiky nárazových rychlostí a poměrných deformací. Bylo shrnuto 44 pokusů, které daly 

toleranční pole, které je znázorněno na obr. č. 103. [2] 

 

 

Obr. č. 103 – korelační diagram závislosti poškození vozu a ekvivalentní bariérové rychlosti 

 

 

EBS [m/s] 
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Použití je následné: 

 Z tabulky č. 33 se určí součtem bodové ohodnocení D – rozsah poškození se určí 

podle počtu poškozených dílů z celku 

Klasifikace poškození 
D (bodů) 

Předek (záď) Kabina Rám a podvozek 

Žádné 0 0 0 

Lehké 30 40 90 

Střední 100 110 250 

Těžké 260 300 670 

Tabulka č. 33 – Bodové hodnocení poškození 

 Spočte se koeficient deformace k 

 

 Na základě tohoto koeficientu k, se odečte v korelačním diagramu ekvivalentní bariérová 

rychlost (EBS) 

Rozmezí mezi čarami na obr. č. 103 se nazývá toleranční pole, ve kterém byly při pokusech jednotlivé 

hodnoty. Uprostřed se nachází regresní přímka, kolem které se většinou vyskytují hodnoty při nárazu 

předku vozu na příď jiného vozidla nebo na tuhou úzkou překážku. Srážky měkké (předek na bok) 

jsou v dolní, tvrdé srážky (příď na bariéru) v horní části tolerančního pole. Tento diagram byl v ČR 

ověřen pro vozidla řady Škoda 105, 102. [2] 

Nyní proveďme porovnání následujícím postupem pro všechny tři rychlosti nárazu na bariéru: 

IV.3.1.1  Porovnání pro nárazovou rychlost 45 km/h 

Toto porovnání bude provedeno pro tvrdou srážku (vůz s bariérou) inverzním způsobem, než jak je 

tomu v praxi (v praxi se napřed určí bodové ohodnocení z tabulky č. 33, spočte se koeficient 

deformace k, a poté se za pomocí korelačního diagramu určí EBS). V našem případě rychlost nárazu 

vozu na bariéru známe, je to 45 km/h (tj. 12.5 m/s), hmotnost vozu i se dvěma pasažéry taktéž, ta činí 

1 574 kg a budeme zjišťovat kolik, činí bodové ohodnocení D kolize. Postup určení bodového 

ohodnocení D je následující: 

 Z korelačního diagramu zjistíme hodnotu koeficientu deformace vozu (viz obr. č. 104) 

 Jeho hodnota po odečtení činí cca 0.82 
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Obr. č. 104 – Ukázka určení koeficientu k z korelačního diagramu pro rychlost 45 km/h 

 Vztah pro určení koeficientu deformace vyjádříme ve tvaru  , dosadíme do něj 

koeficient k = 0,82, který byl určen v předchozím kroku a hmotnost vozu m = 1 574 kg, jež 

známe. Po dosazení a spočtení dostáváme pro případ nárazu vozu na pevnou bariéru bodové 

ohodnocení 1 058,36. 

IV.3.1.2  Porovnání pro nárazovou rychlost 55 km/h 

Postup určení bodového ohodnocení je naprosto totožný jako pro případ srážky vozu s bariérou při 

45 km/h. Tedy už jen ve zkratce, rychlost vozu před nárazem je 55 km/h (tj. 15,28 m/s) a jeho 

hmotnost činí 1 574 kg. Postup určení bodového ohodnocení je: 

 Z korelačního diagramu zjistíme hodnotu koeficientu deformace vozu (viz obr. č. 105) 

 Jeho hodnota po odečtení činí cca 0,97 

12.5 

0.82 

EBS [m/s] 
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Obr. č. 105 – Ukázka určení koeficientu k z korelačního diagramu pro rychlost 55 km/h 

 Vztah pro určení koeficientu deformace vyjádříme ve tvaru  , dosadíme do něj 

koeficient k = 0,97, který byl určen v předchozím kroku a hmotnost vozu m = 1 574 kg, jež 

známe. Po dosazení a spočtení dostáváme pro případ nárazu vozu na pevnou bariéru bodové 

ohodnocení 1 480,98. 

IV.3.1.3  Porovnání pro nárazovou rychlost 65 km/h 

Postup určení bodového ohodnocení je opět naprosto totožný jako pro případ srážky vozu s bariérou 

při 45 a 55 km/h. Opět tedy už jen ve zkratce, rychlost vozu před nárazem je 65 km/h (tj. 18,06 m/s) 

a jeho hmotnost činí 1 574 kg. Postup určení bodového ohodnocení je: 

 Z korelačního diagramu zjistíme hodnotu koeficientu deformace vozu (viz obr. č. 106) 

 Jeho hodnota po odečtení činí cca 1,08 

15.3 

0.97 

EBS [m/s] 
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Obr. č. 106 – Ukázka určení koeficientu k z korelačního diagramu pro rychlost 65 km/h 

 Vztah pro určení koeficientu deformace vyjádříme ve tvaru  , dosadíme do něj 

koeficient k = 1,08, který byl určen v předchozím kroku a hmotnost vozu m = 1 574 kg, jež 

známe. Po dosazení a spočtení dostáváme pro případ nárazu vozu na pevnou bariéru bodové 

ohodnocení 1 835,91. 

 

Dílčí závěr k porovnání s korelační metodou: 

Z porovnání MKP simulace nárazu vozu Škoda Octavia II. generace s korelační metodou jasně 

vyplývá, že tato metoda je značně nepřesná pro určování ekvivalentní nárazové rychlosti (EBS) 

moderního vozu, jako je Škoda Octavia II. generace při tvrdém nárazu na tuhou bariéru. 

Z provedeného bodového ohodnocení tzv. inverzním způsobem je bodové ohodnocení této srážky 

(která je považována za tvrdou) s tuhou bariérou pro všechny tři nárazové rychlosti značně vysoké 

a přesahuje rámec max. bodového ohodnocení pro tvrdou srážku (viz tabulka č. 34 – součet hodnot 

18 

1.08 

EBS [m/s] 
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červené barvy), které je 1 230 bodů. Toto ohodnocení lze snad jen použít, pro nárazovou rychlost 

45 km/h, u kterého bodové ohodnocení činí 1 058,36 bodu. Bohužel i toto bodové ohodnocení 

postrádá smysl, protože aby k tomuto ohodnocení mohl znalec dojít (klasickým přístupem, ne 

inverzním), musela by příď vozu být zcela zdeformovaná a spolu s ní taky z více jak 70 % nebo 100 

% rám s podvozkem a zcela nebo minimálně ze 43 % by musela být zdeformovaná i kabina – toto 

tvrzení je ovšem nesmyslné, protože tomu tak v žádném případě není. Nepřesnost této metody, 

v našem případě pro tvrdé nárazy, nejspíše spočívá v době jejího vzniku a v konstrukčním pojetí 

vozidel  té doby. 

 

Klasifikace poškození 
D (bodů) 

Předek (záď) Kabina Rám a podvozek 

Žádné 0 0 0 

Lehké 30 40 90 

Střední 100 110 250 

Těžké 260 300 670 

Tabulka č. 34 – Bodové hodnocení poškození 

 

IV.1.2  Porovnání s metodou energetického rastru 

Metoda energetického rastru spočívá v rozdělení půdorysu vozu na pravoúhlou síť, kde 

jednotlivým polím této pravoúhlé sítě je příslušná jistá energie, jež je nutná na jeho trvalé 

deformování. Tyto diagramy vznikly převážně v západních zemích pro tamní vozidla, v ČR 

nebyly pokusy, vzhledem k jejich finanční náročnosti, zatím v odpovídajícím rozsahu 

provedeny. Jedná se o postupné čelní deformování přídě vozu, obdobně pak předního rohu 

pro náraz, který směřuje úhlopříčně a pro náraz do boku vozu. *2+ 

Tzv. „metodu pro všeobecné použití“ (přijatelná pouze pro čelní střety) publikovali Burg-Rau. 

Postup je následující: 

a) Stanoví se střední hloubka deformace přídě vozu (v našem případě z MKP analýzy) 

Z MKP simulace nárazu vozu se zjistí střední hloubka deformace přídě vozu viz obr. č. 109 pro 

rychlost 45, 55, 65 km/h postupem: 

 Na nejzašší části zádi vozu si určíme bod viz obr. č. 109 

 Na přídi vozu si určíme několik bodů viz obr. č. 109 (počet bodů je čistě závislý na 

uživateli – pro tento případ byl zvolen počet bodů 15) 
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 Díky těmto bodům je možné sledovat změnu vzdálenosti v podélném směru na 

vozidle tím způsobem, že vzdálenost mezi jedním bodem na přídi vozu A a na zádi B 

v nedeformovaném stavu vozu je rovna E, v deformovaném stavu vozidla je 

vzdálenost mezi body A a B rovna hodnotě D. Pokud odečteme D od E, získáme 

hodnotu zkrácení přídě vozidla v příslušném místě. 

 Jednotlivé hodnoty sepíšeme do tabulky viz tabulka č. 35, 36, 37 a z těchto hodnot 

vypočteme střední hodnoty hloubky deformace pro jednotlivé rychlosti nárazu vozu 

na bariéru na základě vztahu [9] 

 

             Kde C1 až Cn značí hloubky deformací v příslušném místě 

 

 

 

 

Obr. č. 107 – Nedeformovaný vůz 
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Obr. č. 108 – Deformovaný vůz 

 

 

 

Obr. č. 109 – Nastavení bodů pro zjištění zkrácení přídě v jednotlivých místech 

 

 

C1 

C15 
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Měřené místo Hloubka deformace [mm] 

C1 90.34 

C2 267.94 

C3 339.22 

C4 403.54 

C5 448.2 

C6 465.47 

C7 469.06 

C8 465.73 

C9 465.28 

C10 458.4 

C11 448.69 

C12 406.25 

C13 349.25 

C14 279.65 

C15 89.69 

Cstřední 389.05 
Tabulka č. 35 – Hloubky deformací v jednotlivých místech a vypočtená střední hodnota hloubky deformace 

 

 

Měřené místo Hloubka deformace [mm] 

C1 134.23 

C2 394.7 

C3 468.19 

C4 516.28 

C5 545.85 

C6 552.35 

C7 558.55 

C8 554.95 

C9 553.33 

C10 549.74 

C11 542.01 

C12 522.31 

C13 476.75 

C14 405.42 

C15 154.66 

Cstřední 494.95 
Tabulka č. 36 – Hloubky deformací v jednotlivých místech a vypočtená střední hodnota hloubky deformace 

 

 



113  
 

Měřené místo Hloubka deformace [mm] 

C1 187.81 

C2 486.36 

C3 553.55 

C4 596.49 

C5 629.34 

C6 648.94 

C7 660.98 

C8 663.77 

C9 660.69 

C10 646.34 

C11 628.6 

C12 592.44 

C13 546.05 

C14 488.01 

C15 188.34 

Cstřední 584.12 
Tabulka č. 37 – Hloubky deformací v jednotlivých místech a vypočtená střední hodnota hloubky deformace 

b) Vykreslí se graf závislosti rychlosti na střední hodnotě hloubky deformace 

Za pomoci středních hodnot deformace přídě vozu a jednotlivým rychlostem jim 

odpovídajícím (54, 55, 65 km/h), sestavíme lineární závislost, viz obr. č. 110. Rychlost, při 

které nedochází k žádné deformaci je volena dle [2] 8 km/h. [9] 

 

 Obr. č. 110 – Závislost nárazové rychlosti na podélné deformaci 
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c) Vytvoří se energetický rastr pro nárazové rychlosti 45 km/h, 55 km/h, 65 km/h 

Šířka přídě vozidla je rozdělena do čtrnácti stejných úseků A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, 

M. Každý tento úsek má zhruba šířku 126.5 mm. V podélném směru je příď vozu rozdělena 

do osmi stejných úseků 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 po 100 mm. Z lineární závislosti na obr. č. 110 se 

spočítá pro každou zónu 1 až n odpovídající rychlost a z ní odpovídající kinetická energie Ek = 

WD, viz tabulka č. 38. 

  

 

Zóna Rychlost střetu Podélná 
deformace 

Celková 
deformační práce 

Dílčí práce 

i v [m/s] C [mm] WDi [J] ΔWD [J] 

1 4.86 100 18588.63 18588.63 

2 7.5 200 44268.75 25680.12 

3 10.14 300 80919.03 36650.28 

4 12.92 400 131371.08 50452.05 

5 15.56 500 190543.40 59172.32 

6 18.33 600 264423.26 73879.86 

7 20.97 700 346076.09 81652.83 

8 23.61 800 438699.06 92622.97 
Tabulka č. 38 – Rozdělení kinetické energie do jednotlivých zón 

 

 

Obr. č. 111 – Pole energetického rastru 

A M 

1 
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Dále je potřebné zjistit procentuální rozložení celkové síly na jednotlivé části A až M. Toto 

silové rozložení je dle MKP simulace (zjištěno pomocí rozložení tlaku na jednotlivých místech 

bariéry) zobrazeno na obrázku č. 113 pro nárazovou rychlost 45 km/h, na obrázku č. 114 pro 

nárazovou rychlost 55 km/h, na obrázku č. 115 pro nárazovou rychlost 65 km/h. [9] 

 

 

 

Obr. č. 112 – Deformovaná příď vozidla 

 

Obr. č. 113 – Rozložení celkové síly do jednotlivých zón při rychlosti nárazu 45 km/h  
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Obr. č. 114 – Rozložení celkové síly do jednotlivých zón při rychlosti nárazu 55 km/h  

 

Obr. č. 115 – Rozložení celkové síly do jednotlivých zón při rychlosti nárazu 65 km/h  
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V případě nárazu celé přídě vozu na tuhou bariéru se dá přibližně uvažovat, že deformační 

posun čelní plochy vozu je v každé z oblastí A až M totožný. Dle vztahu IV.1 a IV.2 pro určení 

deformační práce WD lze odvodit přímou úměrnost mezi deformační prací a silou F při 

posuvu s, který je konstantní. [9] 

 

 

Z úvahy viz výše lze usoudit, že se dá převzít procentuální rozdělení sil pro procentuální 

rozdělení deformační práce v jednotlivých částech rastru A až M. 

Zóna Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti A 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti B 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti C 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti D 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti E 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti F 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti G 

 Do 0.5% 2.9% 2.1% 25.8% 9.8% 8.7% 5.4% 

1 Zanedbáno  539.0703 390.3612 4795.867 1821.686 1617.211 1003.786 

2 Zanedbáno 744.7235 539.2825 6625.471 2516.652 2234.17 1386.726 

3 Zanedbáno 1062.858 769.6559 9455.772 3591.727 3188.574 1979.115 

4 Zanedbáno 1463.109 1059.493 13016.63 4944.301 4389.328 2724.411 

5 Zanedbáno 1715.997 1242.619 15266.46 5798.887 5147.992 3195.305 

6 Zanedbáno 2142.516 1551.477 19061.00 7240.226 6427.548 3989.512 

7 Zanedbáno 2367.932 1714.709 21066.43 8001.977 7103.796 4409.253 

8 Zanedbáno 2686.066 1945.082 23896.73 9077.051 8058.198 5001.64 
Tabulka č. 39 – Energetický rastr pro nárazovou rychlost 45 km/h 

 

Zóna Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti H 

Procentuální 
podíl ΔWD 

v oblasti CH 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti I 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti J 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti K 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti L 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti M 

 4.4% 4.2% 12.2% 19.5% 5% Do 1% Do 0.5% 

1 817.8997 780.7225 2267.813 3624.783 929.4315 Zanedbáno  Zanedbáno  

2 1129.925 1078.565 3132.975 5007.623 1284.006 Zanedbáno Zanedbáno 

3 1612.612 1539.312 4471.334 7146.805 1832.514 Zanedbáno Zanedbáno 

4 2219.89 2118.986 6155.15 9838.15 2522.603 Zanedbáno Zanedbáno 

5 2603.582 2485.237 7219.023 11538.6 2958.616 Zanedbáno Zanedbáno 

6 3250.714 3102.954 9013.343 14406.57 3693.993 Zanedbáno Zanedbáno 

7 3592.725 3429.419 9961.645 15922.3 4082.642 Zanedbáno Zanedbáno 

8 4075.411 3890.165 11300.00 18061.48 4631.149 Zanedbáno Zanedbáno 
Tabulka č. 40 – Energetický rastr pro nárazovou rychlost 45 km/h 
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Zóna Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti A 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti B 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti C 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti D 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti E 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti F 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti G 

 Do 0.5% 2.1% 2.2% 21.6% 8.8% 11.3% 8.1% 

1 Zanedbáno  390.3612 408.9499 4015.144 1635.799 2100.515 1505.679 

2 Zanedbáno 539.2825 564.9626 5546.906 2259.851 2901.854 2080.09 

3 Zanedbáno 769.6559 806.3062 7916.46 3225.225 4141.482 2968.673 

4 Zanedbáno 1059.493 1109.945 10897.64 4439.78 5701.082 4086.616 

5 Zanedbáno 1242.619 1301.791 12781.22 5207.164 6686.472 4792.958 

6 Zanedbáno 1551.477 1652.357 15958.05 6501.428 8348.424 5984.269 

7 Zanedbáno 1714.709 1796.362 17637.01 7185.449 9226.77 6613.879 

8 Zanedbáno 1945.082 2037.705 20006.56 8150.821 10466.4 7502.461 
Tabulka č. 41 – Energetický rastr pro nárazovou rychlost 55 km/h 

 

Zóna Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti H 

Procentuální 
podíl ΔWD 

v oblasti CH 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti I 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti J 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti K 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti L 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti M 

 4.4% 5.5% 10.8% 18.9% 6.4% Do 1% Do 0.5% 

1 817.8997 1022.375 2007.572 3513.251 1189.672 Zanedbáno  Zanedbáno  

2 1129.925 1412.407 2773.572 4853.543 1643.528 Zanedbáno Zanedbáno 

3 1612.612 2015.765 3958.23 6926.903 2345.618 Zanedbáno Zanedbáno 

4 2219.89 2774.863 5448.821 9535.437 3228.931 Zanedbáno Zanedbáno 

5 2603.582 3254.478 6390.611 11183.57 3787.028 Zanedbáno Zanedbáno 

6 3250.714 4063.392 7979.025 13963.29 4728.311 Zanedbáno Zanedbáno 

7 3592.725 4490.906 8818.506 18432.38 5225.781 Zanedbáno Zanedbáno 

8 4075.411 5094.263 10003.28 17505.74 5927.87 Zanedbáno Zanedbáno 
Tabulka č. 42 – Energetický rastr pro nárazovou rychlost 55 km/h 

 

Zóna Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti A 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti B 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti C 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti D 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti E 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti F 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti G 

 1.6% 1.2% 4.9% 19.3% 7.6% 11.6% 9.6% 

1 297.4181 223.0636 910.8429 3587.606 1412.736 2156.281 1784.508 

2 410.8819 308.1614 1258.326 4956.263 1951.689 2978.894 2465.292 

3 586.4045 439.8034 1795.864 7073.504 2785.421 4251.432 3518.427 

4 807.2328 605.4246 2472.15 9737.504 3834.356 5852.438 4843.397 

5 946.7571 710.0678 2899.444 11420.26 4497.096 6863.989 5680.543 

6 1182.078 886.5583 3620.113 14258.81 5614.869 8570.064 7092.467 

7 1306.445 979.834 4000.989 15759.00 6205.615 9471.728 7838.672 

8 1481.968 1111.476 4538.526 17876.23 7039.346 10744.26 8891.805 
Tabulka č. 43 – Energetický rastr pro nárazovou rychlost 65 km/h 
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Zóna Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti H 

Procentuální 
podíl ΔWD 

v oblasti CH 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti I 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti J 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti K 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti L 

Procentuální 
podíl ΔWD 
v oblasti M 

 4.6% 5.2% 10.5% 18.3% 5.6% Do 1% Do 0.5% 

1 855.077 966.6088 1951.806 3401.719 1040.963 Zanedbáno  Zanedbáno  

2 1181.286 1335.366 2696.143 4699.462 1438.087 Zanedbáno Zanedbáno 

3 1685.913 1905.815 3848.279 6707.001 2052.416 Zanedbáno Zanedbáno 

4 2320.794 2623.507 5297.465 9232.725 2825.315 Zanedbáno Zanedbáno 

5 2721.927 3076.961 6213.094 10828.53 3313.65 Zanedbáno Zanedbáno 

6 3398.474 3841.753 7757.385 13520.01 4137.272 Zanedbáno Zanedbáno 

7 3756.03 4245.947 8573.547 14942.47 4572.558 Zanedbáno Zanedbáno 

8 4260.657 4816.394 9725.412 16950.00 5186.886 Zanedbáno Zanedbáno 
Tabulka č. 44 – Energetický rastr pro nárazovou rychlost 65 km/h 

d) Stanoví se EES při čelní bariérové MKP simulaci vozu Škoda Octavia II. generace pro 

rychlosti nárazu 45, 55 a 65 km/h 

V měřítku se do energetického rastru vykreslí vzniklá deformace při nárazových rychlostech 

45, 55, 65 km/h, viz obr. č. 114. Poté se sečte deformační práce ohraničená v měřítku 

zakreslenou křivkou, která udává skutečnou deformaci. Pro jednotlivá pole rastru, která jsou 

zasažena deformací částečně, se počítá pouze deformační práce odpovídající její poměrné 

části. 

 

 

Obr. č. 116 – Pole energetického rastru 
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d1) Stanovení EES pro nárazovou rychlost 45 km/h 

Zóna  A B C D E F G 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 4/5 1 1 1 1 1 1 

3 1/6 11/12 1 1 1 1 1 

4  1/7 4/5 1 1 1 1 

5    1/5 1/2 7/12 8/12 

6        

7        

8        
Tabulka č. 45 – Poměrné části energetického rastru zasažených deformací 

 

Zóna  H CH I J K L M 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 5/6 

3 1 1 1 1 1 7/8 1/9 

4 1 1 1 14/15 5/12 1/30  

5 8/14 1/2 1/3 1/14    

6        

7        

8        
Tabulka č. 46 – Poměrné části energetického rastru zasažených deformací 

 

Zóna   A B C D E F G 

1 Zanedbáno  539.0703 390.3612 4795.867 1821.686 1617.211 1003.786 

2 Zanedbáno 744.7235 539.2825 6625.471 2516.652 2234.17 1386.726 

3 Zanedbáno 974.2865 769.6559 9455.772 3591.727 3188.574 1979.115 

4  209.0156 847.5944 13016.63 4944.301 4389.328 2724.411 

5    3053.292 2899.4435 3002.9953 2130.2033 

6        

7        

8        
Tabulka č. 47 – Poměrná deformační práce WD [J] jednotlivých polí rastru zasažených deformací 

Zóna   H CH I J K L M 

1 817.8997 780.7225 2267.813 3624.783 929.4315 Zanedbáno  Zanedbáno  

2 1129.925 1078.565 3132.975 5007.623 1284.006 Zanedbáno Zanedbáno 

3 1612.612 1539.312 4471.334 7146.805 1832.514 Zanedbáno Zanedbáno 

4 2219.89 2118.986 6155.15 9182.2733 1051.0846 Zanedbáno  

5 1487.7611 1242.6185 2406.341 824.1857    

6        

7        

8        
Tabulka č. 48 – Poměrná deformační práce WD [J] jednotlivých polí rastru zasažených deformací 
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Tabulka č. 45 a 46 nám udává poměrné části energetického rastru zasažené deformací při 

rychlosti nárazu 45 km/h, tabulka č. 47 a 48 zase poměrnou deformační práci WD 

jednotlivých polí rastru zasažených deformací. Po sečtení hodnot z tabulky č. 47 a 48, 

dostáváme celkovou deformační práci WDcelková = 144736 J. díky tomu, že v energetickém 

rastru je rozdělena kinetická energie, která odpovídá nárazové rychlosti do bariéry, dá se ze 

získané deformační energie při známé hmotnosti vozu i s pasažéry m = 1574 kg vypočítat EBS 

dána vztahem 

 

Pro výpočet EES je nutno snížit deformační práci o kinetickou energii na konci restituční fáze. 

Z MKP simulace je známa výběhová rychlost vv = cca 2.15 ms-1 (cca 7.75 km/h) a hmotnost 

vozu m, která činí 1574 kg. Kinetická energie na konci restituční fáze je 

 

Deformační práce pro výpočet EES je 

 

Potom tedy EES bude  

 

Pokud porovnáme výsledky dosažené pomocí metody energetického rastru s výsledky z MKP 

simulace na obr. č. 117, který znázorňuje průběh kinetické energie v závislosti na čase, 

zjistíme, že kinetická energie má dle MKP simulace max. velikost 124062 J. Velikost kinetické 

energie, která představuje energii ve fázi odrazu vozu od bariéry, neboli energii se kterou se 

vůz pohybuje po střetu, je 3651.13 J. Po dosazení hodnoty max. kinetické energie z MKP 

simulace do vzorce pro výpočet EBS dostaneme nárazovou rychlost dle MKP simulace. Pokud 

dosadíme do vzorce pro výpočet hodnoty EES, která vznikne odečtením kinetické energie po 

střetu od max. kinetické energie, získáme hodnotu EES dle MKP simulace. 
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Obr. č. 117 – Průběh kinetické energie v závislosti na čase 

d2) Stanovení EES pro nárazovou rychlost 55 km/h 

Zóna  A B C D E F G 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 

3 3/4 1 1 1 1 1 1 

4 1/9 7/8 1 1 1 1 1 

5  1/9 3/4 1 1 1 1 

6    1/6 5/12 7/12 9/12 

7        

8        
Tabulka č. 49 – Poměrné části energetického rastru zasažených deformací 

Zóna  H CH I J K L M 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 4/5 

4 1 1 1 1 1 2/3 1/30 

5 1 1 1 2/3 1/5   

6 8/12 5/12 1/7     

7        

8        
Tabulka č. 50 – Poměrné části energetického rastru zasažených deformací 

 

 

 

3651.13 
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Zóna   A B C D E F G 

1 Zanedbáno  390.3612 408.9499 4015.144 1635.799 2100.515 1505.679 

2 Zanedbáno 539.2825 564.9626 5546.906 2259.851 2901.854 2080.09 

3 Zanedbáno 769.6559 806.3062 7916.46 3225.225 4141.482 2968.673 

4 Zanedbáno 927.0563 1109.945 10897.64 4439.78 5701.082 4086.616 

5  138.0688 976.3433 12781.22 5207.164 6686.472 4792.958 

6    2659.675 2708.9283 4869.914 4488.2018 

7        

8        
Tabulka č. 51 – Poměrná deformační práce WD [J] jednotlivých polí rastru zasažených deformací 

Zóna  H CH I J K L M 

1 817.8997 1022.375 2007.572 3513.251 1189.672 Zanedbáno  Zanedbáno  

2 1129.925 1412.407 2773.572 4853.543 1643.528 Zanedbáno Zanedbáno 

3 1612.612 2015.765 3958.23 6926.903 2345.618 Zanedbáno Zanedbáno 

4 2219.89 2774.863 5448.821 9535.437 3228.931 Zanedbáno Zanedbáno 

5 2603.582 3254.478 6390.611 7455.7133 757.4056   

6 2167.1427 1693.08 1139.8607     

7        

8        
Tabulka č. 52 – Poměrná deformační práce WD [J] jednotlivých polí rastru zasažených deformací 

 

Tabulka č. 49 a 50 nám udává poměrné části energetického rastru zasažené deformací při 

rychlosti nárazu 45 km/h, tabulka č. 51 a 52 zase poměrnou deformační práci WD 

jednotlivých polí rastru zasažených deformací. Po sečtení hodnot z tabulky č. 51 a 52, 

dostáváme celkovou deformační práci WDcelková = 202140.9 J. díky tomu, že v energetickém 

rastru je rozdělena kinetická energie, která odpovídá nárazové rychlosti do bariéry, dá se ze 

získané deformační energie při známé hmotnosti vozu i s pasažéry m = 1574 kg vypočítat EBS 

dána vztahem 

 

Pro výpočet EES je nutno snížit deformační práci o kinetickou energii na konci restituční fáze. 

Z MKP simulace je výběhová rychlost vv = cca 2.5 ms-1 (cca 9 km/h) a hmotnost vozu m, která 

činí 1574 kg. Kinetická energie na konci restituční fáze je 

 

Deformační práce pro výpočet EES je 
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Potom tedy EES bude  

 

Pokud porovnáme výsledky dosažené pomocí metody energetického rastru s výsledky z MKP 

simulace na obr. č. 118, který znázorňuje průběh kinetické energie v závislosti na čase, 

zjistíme, že kinetická energie má dle MKP simulace max. velikost 185229 J. Velikost kinetické 

energie, která představuje energii ve fázi odrazu vozu od bariéry, neboli energii se kterou se 

vůz pohybuje po střetu, je 4811.04 J. Po dosazení hodnoty max. kinetické energie z MKP 

simulace do vzorce pro výpočet EBS dostaneme nárazovou rychlost dle MKP simulace. Pokud 

dosadíme do vzorce pro výpočet hodnoty EES, která vznikne odečtením kinetické energie po 

střetu od max. kinetické energie, získáme hodnotu EES dle MKP simulace. 

 

 

 

 

Obr. č. 118 – Průběh kinetické energie v závislosti na čase 

 

4811.04 
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d3) Stanovení EES pro nárazovou rychlost 65 km/h 

Zóna  A B C D E F G 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 

4 7/12 1 1 1 1 1 1 

5 1/30 4/5 1 1 1 1 1 

6  1/30 1/2 24/25 1 1 1 

7    1/22 4/12 7/12 2/3 

8        
Tabulka č. 53 – Poměrné části energetického rastru zasažených deformací 

Zóna  H CH I J K L M 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 7/12 

5 1 1 1 1 1 7/12 1/30 

6 1 1 1 9/10 1/3   

7 2/3 7/12 1/4 1/30    

8        
Tabulka č. 54 – Poměrné části energetického rastru zasažených deformací 

Zóna  A B C D E F G 

1 297.4181 223.0636 910.8429 3587.606 1412.736 2156.281 1784.508 

2 410.8819 308.1614 1258.326 4956.263 1951.689 2978.894 2465.292 

3 586.4045 439.8034 1795.864 7073.504 2785.421 4251.432 3518.427 

4 470.8858 605.4246 2472.15 9737.504 3834.356 5852.438 4843.397 

5 31.5586 568.0542 2899.444 11420.26 4497.096 6863.989 5680.543 

6  29.5519 1810.0565 13688.4576 5614.869 8570.064 7092.467 

7    716.3182 2068.5383 5525.1747 5225.7813 

8        
Tabulka č. 55 – Poměrná deformační práce WD [J] jednotlivých polí rastru zasažených deformací 

Zóna  H CH I J K L M 

1 855.077 966.6088 1951.806 3401.719 1040.963 Zanedbáno  Zanedbáno  

2 1181.286 1335.366 2696.143 4699.462 1438.087 Zanedbáno Zanedbáno 

3 1685.913 1905.815 3848.279 6707.001 2052.416 Zanedbáno Zanedbáno 

4 2320.794 2623.507 5297.465 9232.725 2825.315 Zanedbáno Zanedbáno 

5 2721.927 3076.961 6213.094 10828.53 3313.65 Zanedbáno Zanedbáno 

6 3398.474 3841.753 7757.385 12168.009 1379.0907   

7 2504.02 2476.8024 2143.3868 498.0823    

8        
Tabulka č. 56 – Poměrná deformační práce WD [J] jednotlivých polí rastru zasažených deformací 
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Tabulka č. 53 a 54 nám udává poměrné části energetického rastru zasažené deformací při 

rychlosti nárazu 45 km/h, tabulka č. 55 a 56 zase poměrnou deformační práci WD 

jednotlivých polí rastru zasažených deformací. Po sečtení hodnot z tabulky č. 55 a 56, 

dostáváme celkovou deformační práci WDcelková = 275658.1 J. díky tomu, že v energetickém 

rastru je rozdělena kinetická energie, která odpovídá nárazové rychlosti do bariéry, dá se ze 

získané deformační energie při známé hmotnosti vozu i s pasažéry m = 1574 kg vypočítat EBS 

dána vztahem 

 

Pro výpočet EES je nutno snížit deformační práci o kinetickou energii na konci restituční fáze. 

Z MKP simulace je výběhová rychlost vv = cca 2.8 ms-1 (cca 10.08 km/h) a hmotnost vozu m, 

která činí 1574 kg. Kinetická energie na konci restituční fáze je 

 

Deformační práce pro výpočet EES je 

 

Potom tedy EES bude  

 

Pokud porovnáme výsledky dosažené pomocí metody energetického rastru s výsledky z MKP 

simulace na obr. č. 119, který znázorňuje průběh kinetické energie v závislosti na čase, 

zjistíme, že kinetická energie má dle MKP simulace max. velikost 258645 J Velikost kinetické 

energie, která představuje energii ve fázi odrazu vozu od bariéry, neboli energii se kterou se 

vůz pohybuje po střetu, je 3651.13 J. Po dosazení hodnoty max. kinetické energie z MKP 

simulace do vzorce pro výpočet EBS dostaneme nárazovou rychlost dle MKP simulace. Pokud 

dosadíme do vzorce pro výpočet hodnoty EES, která vznikne odečtením kinetické energie po 

střetu od max. kinetické energie, získáme hodnotu EES dle MKP simulace. 
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Obr. č. 119 – Průběh kinetické energie v závislosti na čase 

Dílčí závěr k porovnání s metodou energetického rastru: 

Z výše provedené analýzy lze konstatovat, že metoda energetického rastru je oproti metodě 

korelačního diagramu přesná. Odlišnost výsledků při použití této metody oproti MKP simulaci je 

popsána tabulkou č. 57 

MKP simulace Energetický rastr Rozdíl [%] 

EBS [km/h] EES [km/h] EBS [km/h] EES [km/h] EBS EES 

45.18 44.53 48.821 48.204 8.1 8.3 

55.22 54.50 57.956 56.989 5 4.6 

65.27 64.80 67.375 66.617 3.2 2.8 
Tabulka č. 57 – Porovnání mezi MKP simulací a metodou energetického rastru 

 

IV.1.3 Porovnání s výpočtovými vztahy uvedenými v kapitole I.1.2.1, které se 

zabývají problematikou závislosti deformace přední části vozidel při čelním 

nárazu na bariéru na rychlosti vozidla a zrychlení resp. zpomalení při nárazu 

Tyto výpočtové vztahy jsou porovnány s výsledky dosaženými pomocí MKP simulace nárazu 

vozidla Škoda Octavia II. generace na tuhou bariéru při třech rychlostech (45, 55, 65 km/h) 

IV.1.3.1  Rozbor výpočtových vztahů z kapitoly I.1.2.1 

 Vztahy vychází ze základních fyzikálních zákonů 

 Výpočty jsou omezeny těmito podmínkami 

 Zpomalení je uvažováno jako rovnoměrné 

 Zpomalení není závislé na počáteční rychlosti a je konstantní (amax = 300 ms-2) 

3651.13 
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 Veškerá energie vyvolaná pohybem vozu je při nárazu přeměněna na energii 

deformační (při výpočtech se neuvažuje s restitucí materiálu atd.) 

 Předpokládá se plně plastická deformace 

Vlastní výpočtové vztahy vycházejí ze zákona zachování energie a Newtonova zákona akce 

a reakce. Pro vlastní výpočty jsou zde uvedeny 3 možnosti deformací: 

 Předpokládá se, že síla F je konstantní 

 Předpokládá se, že síla , kde c je konstanta tuhosti přídě vozu a Δx je 

velikost zkrácení přídě vozidla 

 Předpokládá se, že síla , kde k, je součinitel tuhosti přídě vozidla a Δx je 

opět zkrácení přídě vozu 

Při aplikaci všech výše uvedených omezení a po provedení všech nezbytných matematických 

úprav lze konstatovat: 

 V případě uvažování, že deformační síla F je po celou dobu deformace konstantní 

a není závislá na konstrukci ani materiálovém složení přídě vozu, potom maximální 

zkrácení je přímo úměrné kvadrátu rychlosti nárazu a nepřímo úměrné dvojnásobné 

hodnotě maximálního zpomalení 

 

 V případě uvažování, že deformační síla F, je po celou dobu deformace lineární 

a konstrukce a materiálové složení přídě vozu je upravováno pouze konstantou c, 

potom maximální zkrácení přídě vozu je přímo úměrné kvadrátu předstřetové 

rychlosti a nepřímo úměrné maximálnímu zpomalení 

 

 V případě uvažování, že deformační síla F je po celou dobu deformace lineární a její 

linearita je závislá na součiniteli tuhosti přídě k, potom maximální zkrácení přídě vozu 

je přímo úměrné kvadrátu nárazové rychlosti a nepřímo úměrné maximálnímu 

zpomalení 

 

IV.1.3.2  Porovnání zrychlení (zpomalení) 

 Zrychlení uvedené v kapitole I.1.2.1 

 



129  
 

 Zrychlení stanovené na základě MKP simulace 

 Pro rychlost v0 = 45 km/h je zrychlení rovno cca 202 ms-2 

 Pro rychlost v0 = 45 km/h je zrychlení rovno cca 265 ms-2 

 Pro rychlost v0 = 45 km/h je zrychlení rovno cca 291 ms-2 

Dílčí závěr k porovnání zrychlení: 

Z výsledků MKP simulace nárazu vozu Škoda Octavia II. generace je možno s dostatečnou 

objektivitou konstatovat, že zpomalení není konstantní, ale jeho velikost je závislá na 

počáteční rychlosti deformační charakteristice přídě vozu. 

 

 

 

 

Obr. č. 120 – Průběhy zrychlení v závislosti na nárazové rychlosti 

 

IV.1.3.3  Porovnání zkrácení přídě vozidla v závislosti na počáteční rychlosti 

 Dle předpokladu F = konst. 
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Nárazová rychlost [km/h] Δx *mm+ 

45 260 

55 389 

65 543 
Tabulka č. 58 – Závislost zkrácení přídě vozu na nárazové rychlosti za předpokladu F = konst. 

 Dle předpokladu  nebo  

 

Nárazová rychlost [km/h] Δx *mm+ 

45 521 

55 778 

65 1087 
Tabulka č. 59 - Závislost zkrácení přídě vozu na nárazové rychlosti za předpokladu   

 Dle MKP simulace nárazu vozu na pevnou bariéru 

Nárazová rychlost [km/h] Δx *mm+ 

45 510 

55 608 

65 710.5 
Tabulka č. 60 - Závislost zkrácení přídě vozu na nárazové rychlosti dle MKP simulace 
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Dílčí závěr k porovnání zkrácení přídě vozidla v závislosti na počáteční rychlosti: 

 

 

 

Obr. č. 118 – Průběhy deformace přídě v závislosti na nárazové rychlosti 

Obr. č. 121 – Průběhy deformace přídě v závislosti na nárazové rychlosti 
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V. Část – závěr 

Z jednotlivých dílčích závěrů lze ve stručnosti konstatovat, že zkrácení přídě vozu pro 

rychlosti 45, 55, 65 km/h dle MKP simulace nárazu Škody Octavia II. generace roste zhruba 

v průměru o 15 % s nárůstem rychlosti o 10 km/h. Dalším závěrem je, že u analyzované části 

podélníku dojde k meznímu stavu pružnosti dle podmínky plasticity HMH a místo max. 

napětí na této součásti se v průběhu času mění, např. vlivem geometrie součásti, z důvodu 

šíření vln napětí v součásti vlivem rázového zatížení, interakce s okolními částmi atd. 

Z pohledu porovnávání s  metodami užívanými soudními znalci, se jeví jako vhodná metoda 

energetického rastru, korelační metoda je bohužel pro tvrdou srážku vozidla Škoda Octavia 

II. generace značně nevhodná! Co se týče porovnání s teoretickými vztahy popisujícími 

problematiku závislosti deformace přední části vozidel při čelním nárazu na bariéru, na 

rychlosti vozidla a zrychlení resp. zpomalení při nárazu, lze prohlásit, že tyto vztahy jsou čistě 

teoretického charakteru a s realitou jsou značně odlišné.  

Co ještě v této práci nebylo napsáno a mělo by být uvedeno, je fakt, že k této simulaci není 

experimentální ověření, jednak by bylo jeho provedení velice nákladné a také lze říci, že 

spíše než na nárazové zkoušky na tuhou bariéru, je kladen v dnešní době větší důraz na to, 

provádět je na deformovatelnou bariéru, která simuluje střet s dalším vozidlem. Je také 

ovšem nutno říci, že pokud se porovná laboratorní simulace nárazu s tou, která je provedena 

pomocí MKP simulace na počítači, tak výsledky obou simulací budou velmi podobné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133  
 

SEZNAM VYBRANÝCH SYMBOLŮ 

SYMBOL JEDNOTKA NÁZEV 

δ [-] Koeficient restituce 

v0 [ms-1] Počáteční (nárazová) 
rychlost 

v [ms-1] Rychlost 

EK [J] Kinetická energie 

m [kg] Hmotnost 

Δx [m] Zkrácení 

Δv [ms-1] Pokles rychlosti 

F [N] Síla 

Δxmax [m] Maximální zkrácení 

 [ms-2] Zrychlení 

 [ms-1] Pokles rychlosti 

c [-] Konstanta tuhosti přídě 
vozu 

k [-] Koeficient tuhosti přídě 
vozu 

amax [ms-2] Maximální zrychlení 

Fmax [N] Maximální síla 

 [ms-1] Rychlost 

 [MPa] Inženýrské napětí 

 [-] Inženýrské přetvoření 

 [MPa] Skutečné napětí 

 [-] Skutečné přetvoření 

σ [MPa] Napětí 

ε [-] Přetvoření 

dx [-] Diferenciál 

a [ms-2] Zrychlení 

l [m] Délka po zatížení 

l0 [m] Výchozí délka 

S [m2] Plocha průřezu po zatížení 

S0 [m2] Výchozí plocha průřezu 

WD [J] Deformační práce 

vv [ms-1] Výběhová rychlost 

s [m] Dráha  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ZKRATKA NÁZEV 

EES Ekvivalentní energetická rychlost 

EBS Ekvivalentní bariérová rychlost 

FEM, MKP Metoda konečných prvků 
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