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Anotace 

Tato práce se zabývá zjišťováním únavového poškození podvozku vrtulníku způsobeného 

pojezdem vrtulníku po přímé dráze, na které se nacházejí nerovnosti. Zjištěné únavové 

poškození se porovnává pro různé pojezdové rychlosti vrtulníku a pro dvě různé dráhy 

s různými úrovněmi nerovností. V první části se nachází výpočet dynamické reakce způsobené 

nerovnostmi dráhy a ve druhé části se nachází výpočty pro zjištění únavového poškození, 

vycházející z naměřených dat. 

 

Abstrackt 

This thesis is devoted the detection of fatigue damage of helicopter undercarriage, which is 

caused by the movement on a straight track with surface roughness. The fatigue damage 

detected is compared for different helicopter speeds and for two different tracks with different 

levels of roughness. There is a calculation of the dynamic reaction caused by the roughness of 

the track in the first part and there are calculations for the detection of fatigue damage based on 

taken data in the second part. 
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá výpočtem únavového poškození podvozku vrtulníku pojíždějícího po 

přímé dráze, na které se nacházejí nerovnosti. Vlivem nájezdu vrtulníku na tyto nerovnosti se 

v podvozku vrtulníku generují přídavná zatížení. Takto vzniklá únavová poškození se následně 

vzájemně porovnávají pro různé rychlosti pojíždění vrtulníku a také pro dvě různé dráhy 

s různými rozsahy velikostí nerovností.  

Zjišťování čerpání životnosti i vlivem tohoto typu zatěžování podvozku je důležité, neboť 

ačkoliv síly v podvozku tímto způsobem generované se nemusejí zdát na první pohled příliž 

výrazné, jejich cyklické opakování, které vzniká při pojíždění vrtulníku po dráze s častým 

výskytem nerovností, může mít na únavovou životnost významný vliv.  

1.1. Únava materiálu 

Únava materiálu je velmi nebezpečný jev, který může nastat i při zdánlivě nepříliš výrazném 

namáhání, které se ovšem často cyklicky opakuje. Na výsledné únavové poškození má vliv 

např. typ a velikost zatěžování, materiál součásti, tvar těles, a především pak přítomnost vrubů, 

které působí jako koncentrátory napětí a snadno v nich vzniká a šíří se trhlina, povrchová úprava 

součásti atd. 

Únava materiálu se dá definovat jako proces, při kterém vzniká a šíří se trhlina nebo trhliny 

v materiálu při jeho časově proměnném zatěžování. Historie výzkumu únavy materiálu sahá do 

roku 1852, kdy August Wöhler zkoumal lomy u náprav železničních vozidel. Wöhler zjistil, že 

existuje souvislost mezi počtem otáček nápravy čili počtem cyklů a poškozením. Definoval tak 

Wöhlerovu křivku, která je závislostí napětí a počtu cyklů do poruchy, jejíž velký význam 

přetrvává dodnes [9]. 

Vznik a rozvoj únavového poškození je vždy podmíněn cyklicky opakující se plastickou 

deformací. Proces únavy probíhá ve třech etapách, nejprve se iniciuje trhlina, v další fázi se tato 

trhlina šíří a v poslední fázi únavy dochází k dolomu a tedy destrukci součásti [9]. 

Únava se obvykle rozděluje na nízkocyklovou a vysokocyklovou. Nízkocyklová probíhá při 

počtu zatěžujících cyklů 102 ≤ 𝑁 >  105 a vysokocyklová při 105 ≤ 𝑁 ≥  107, pokud při 

počtu cyklů vyšším než 107 nedojde k poruše, obvykle se životnost hodnotí jako neomezená 

[9]. U nízkocyklové únavy dochází k zatěžování nad mezí kluzu materiálu a jsou zde výraznější 

projevy plastické deformace [6]. 
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1.2. Zadání úlohy 

Pro tuto úlohu je dán vrtulník o zadané hmotnosti a rozměrech viz obr.1, který pojíždí po přímé 

dráze konstantní rychlostí. Na zadané dráze se nacházejí v konstantních rozestupech nerovnosti. 

V důsledku nájezdu vrtulníku na tyto nerovnosti se v podvozku vrtulníku generuje přídavné 

zatížení.  

Tvar nerovností je vždy definován tak, že se dráha pokaždé skokově zvýší nebo sníží o určitou 

výšku. Stěna nerovnosti je tedy k dráze kolmá, takže nerovnosti na dráze vytvoří jakési nízké 

„schody“. 

1.3. Popis úlohy 

Pro výše definovaný středně těžký dopravní vrtulník východní provenience, je zkoumáno 

zatížení podvozku, a to vlivem nájezdu vrtulníku na nerovnosti. Průběh sil se zjišťuje a 

porovnává pro různé rychlosti pojíždění vrtulníku a pro různé drsnosti drah, tj. na 

porovnávaných drahách je různý rozsah výšek nerovností. Tento získaný průběh sil se poté 

přepočte na napětí, které se metodou Rain-flow a následným přepočtem podle Odingovy 

rovnice pro ekvivalentní kmit připraví pro výpočet čerpání životnosti, která se počítá pomocí 

Palmgren-Minerovy rovnice.  

Tato práce je dělena na dvě části, v první se počítá dynamické zatížení podvozku způsobeného 

nerovnostmi dráhy, zjišťuje se tedy průběh napětí v podvozku, tato část je čistě výpočtová. Ve 

druhé části se z naměřených hodnot zatížení získaných při skutečném pojíždění vrtulníku po 

drahách počítá již výsledný skutečný čerpání životnosti podvozku. Tyto dvě části jsou tedy 

        Obr. 1 Nákres vrtulníku 
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počítány nezávisle na sobě a není mezi nimi žádná vazba, pouze se porovnávají spočítané 

průběhy napětí s těmi naměřenými. K tomuto rozhodnutí se dospělo až téměř v závěru výpočtu, 

a to z důvodu, že se při výpočtu úloha příliš zjednodušila a výsledky příliš neodpovídají 

správnému popisu reality. 

Celý výpočet úlohy dle požadavků zadavatelské firmy má být, kromě metody Rain-flow, 

realizován pomocí programu Microsoft Excel. Pouze metoda Rain-flow je realizována pomocí 

programu Rainflow Counting Software od firmy Jesmond engineering 

Vstupními daty výpočtu jsou hmotnost vrtulníku, jeho rozměry, rychlost pojíždění vrtulníku po 

dráze, hodnoty tuhosti a tlumení podvozku a výšky a počet nerovností a jejich poloha na dráze.  

Výstupními daty této úlohy má být zjištění velikosti únavového poškození podvozku vzniklého 

vlivem generování sil od nájezdu vrtulníku na tyto nerovnosti, a porovnání tohoto poškození 

pro dvě různé rychlosti pojíždění vrtulníku a pro dvě různě drsné dráhy. Zadané rychlosti 

pojíždění vrtulníku po dráze jsou 5 km/h a 10 km/h. Na hladší z drah se nacházejí nerovnosti 

v rozsahu 10 mm až 30 mm a na drsnější dráze se nacházejí nerovnosti v rozsahu 10 mm až 60 

mm. Tyto nerovnosti jsou po drahách rozmístěny náhodně. 

Výpočty se provádí pro část podvozku, která je pro tento typ zatěžování nejvíce namáhaná. 

Tato součást je zobrazena na obr. 2, a na této části podvozku byly také při měření nalepeny 

tenzometry. 

Obr. 2 Součást podvozku, pro kterou se provádí výpočty a měření 
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2. Dynamický model 

Podvozek vrtulníku je pro zjednodušení na začátku uvažován jako podvozkové kolo o nulové 

hmotnosti, zavěšené sériově řazenou ideální pružinou a ideálním tlumičem na vrtulník o zadané 

hmotnosti. Hmotnost podvozkového kola se pro zjednodušení neuvažuje. Hodnoty tlumení a 

tuhosti se pro tento zjednodušený model berou zatím pro všechny podvozkové nohy 

dohromady. 

2.1. Matematický popis  

Pro výše popsaný model je tedy zřejmé, že se jedná o dynamickou úlohu kmitání, taková úloha 

se dá pro jednorozměrný případ, jako je tento, popsat rovnicí: 

𝑚�̈� + 𝑏�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑓(𝑡)     (2.1) 

Kde m je hmotnost odpružené části soustavy, v tomto případě je to hmotnost vrtulníku, b je 

tlumení soustavy a k je tuhost soustavy, v tomto případě se uvažují hodnoty tlumení a tuhosti 

pouze podvozku a f(t) je zobecněná funkce budící síly. 

V tuto chvíli je potřeba určit funkci budící síly, což se provede za 

pomoci obr. 8. Síla potřebná k vychýlení je také popsána rovnicí 

kmitání s tím rozdílem, že hmotnost kola se zanedbává, a tudíž 

hmotnostní člen rovnice bude nulový. Rovnice budící síly tedy bude 

vypadat: 

𝑓(𝑡) = 𝑏�̇�𝑝 + 𝑘𝑦𝑝   (2.2) 

Souřadnicový systémem je tedy definován tak, že souřadnice y je ve 

svislém směru, takže stlačování podvozku probíhá ve ose y. Rovnice 

kmitání pro tento případ, která vznikne dosazením rovnice (2.1) do 

rovnice (2.2), bude tedy vypadat: 

ÿ +
𝑏

𝑚
ẏ +

𝑘

𝑚
𝑦 = 𝑏�̇�𝑝+𝑘𝑦𝑝     (2.3) 

Kde yp je buzení vlivem nerovnosti a ẏp je jeho první derivace, ty je potřeba získat řešením 

nájezdu kola podvozku na nerovnost. Vliv na buzení od nerovnosti má u tohoto problému výška 

nerovnosti, rychlost nájezdu na nerovnost, poloměr podvozkového kola a samozřejmě tvar 

Obr. 3 Zjednodušený nákres 

podvozku po jeho vychýlení 

ze stabilní polohy 
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nerovnosti, který je ovšem pro všechny případy stejný, a je definován tak, jak již bylo výše 

uvedeno, tedy že na každé nerovnosti se vždy dráha skokově zvýší nebo sníží o zadanou 

hodnotu výšky nerovnosti. 

2.2. Výpočet odezvy na přejezd nerovnosti 

Pro vypracování výpočtu je tedy nejprve potřeba 

určit výpočet buzení stlačení podvozku vlivem 

nerovnosti yp. Toto vypočtené buzení a jeho 

derivace se v následujícím kroku dosadí do rovnice 

(2.3). 

Průběh situace nájezdu podvozkového kola na 

nerovnost je zobrazen na obr.3. Střed 

podvozkového kola se při nájezdu kola na nerovnost 

pohybuje po kruhové trajektorii s osou otáčení 

procházející hranou schodu. Poloměr trajektorie 

středu kola se rovná poloměru kola R. Jelikož je 

však výška schodu výrazně menší než poloměr kola, 

lze zakřivení z důvodu zjednodušení výpočtu 

zanedbat a místo úseku kružnice se dá jen s malou 

chybou počítat rovnou s přímkou L, viz obr.2. 

Jak je vidět z obr.2 vodorovná vzdálenost středu kola od hrany nerovnosti označená s se 

jednoduše určí pomocí Pythagorovy věty jako: 

𝑠 = √𝑅2 − (𝑅 − ℎ)2      (2.4) 

Dále je však potřeba vyjádřit buzení stlačení podvozku vlivem nerovnosti ypi pro každý 

konkrétní čas ti. Čas potřebný ke zdolání vzdálenosti s se určí z rychlosti pojíždění vrtulníku po 

dráze, která je, jak je uvedeno v zadání úlohy, konstantní pro celý průběh děje. Časový úsek ts 

je tedy popsán rovnicí: 

𝑡𝑠 =
𝑠

𝑣
       (2.5) 

Buzení stlačení podvozku vlivem nerovnosti yp vlivem nájezdu na nerovnost se tak následně 

počítá rovnicí: 

𝑦𝑝𝑖 =
𝑡𝑖

𝑡𝑠
ℎ = 𝑡𝑖

 ℎ 𝑣

𝑠
      (2.6) 

Obr. 4 Nákres situace při nájezdu podvozkového kola na 

nerovnost 
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3. Numerické řešení dynamického modelu 

Výpočet průběhu síly v podvozku generované nájezdem vrtulníku na nerovnost by se dal řešit 

několika způsoby, jedním z těchto způsobů je i např. výpočet pomocí Fourierových řad. Řešení 

pomocí Fourierovy řady bylo taktéž vyzkoušeno, nakonec však bylo zavrhnuto, neboť, jak bylo 

zjištěno, bylo v důsledku své složitosti nepříliš vhodné pro řešení výpočtu pomocí programu 

MS Excel, ve kterém při výpočtu snadno vznikaly chyby. Vybráno tedy nakonec bylo vybráno 

numerické řešení, a to i po konzultaci v zadavatelské firmě. Důvodem pro toto rozhodnutí byla 

právě především z jednoduchost numerického řešení. Následující kapitola se tedy zabývá právě 

numerickým postupem, jež vede k řešení rovnice (2.3). 

Pro výpočet dynamické reakce v podvozku pomocí rovnice (2.3) je nejprve potřeba numericky 

vyjádřit jednotlivé derivace v rovnici. Numericky je první derivace v určitém místě obecné 

funkce definována jako: 

z´(x) =
𝑧

𝑖+
1
2

 − 𝑧
𝑖−

1
2

ℎ
+ 𝑂(ℎ2)    (3.1) 

Tento vztah je popsán v [2], přičemž 𝑧
𝑖+

1

2

  odpovídá v tomto případě z(x+
ℎ

2
) a 𝑧

𝑖−
1

2

  odpovídá 

z(x−
ℎ

2
), kde h je délka kroku a O(h2) je zde chyba metody. Metoda je tedy druhého řádu 

přesnosti, chyba diskreditace se dá odhadnout, tato práce se však tímto problémem nezabývá.  

Pro tento případ se za polovinu kroku tj. 
ℎ

2
 zvolí celý časový krok Δt, jehož určení bude popsáno 

níže v kapitole 4.1. Upravená rovnice tak bude pro výpočet této úlohy vypadat: 

�̇� =
𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1

2∆𝑡
      (3.2) 

 

 

Následně je potřeba určit pro výpočet této úlohy také druhou derivaci, ta je v určitém místě 

funkce je definována jako: 

 
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
=

𝑢
𝑖+

1
2

−2𝑢𝑖+ 𝑢
𝑖+

1
2

ℎ2
+ 𝜂𝑖

2    (3.3) 
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Tato rovnice je taktéž popsána v [2]. ηi je zde lokální chyba diskretizace. Použitá metoda je 

tedy opět druhého řádu nepřesnosti a lokální chyba i této diskretizace se v této práci opět neřeší.  

Za polovinu kroku  
ℎ

2
  se zde opět zvolí celý časový krok Δt a rovnice tak bude vypadat: 

�̈� =
𝑦𝑖+1 − 2𝑦𝑖 + 𝑦𝑖−1

∆𝑡2
     (3.4) 

Po dosazení těchto derivací do rovnice (2.3) bude rovnice vypadat: 

𝑚
𝑦𝑖+1 − 2𝑦𝑖 + 𝑦𝑖−1

∆𝑡2 + 𝑏
𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1

2∆𝑡
+ 𝑘𝑦𝑖 = 𝑏

𝑦𝑝𝑖+1
−𝑦𝑝𝑖−1

2∆𝑡
+ 𝑘𝑦𝑝𝑖

  (3.5) 

Z této rovnice se jednoduše vyjádří stlačení podvozku pro jednotlivé časy jako: 

𝑦𝑖+1 = (
∆𝑡2

𝑚
(𝑏

𝑦𝑝𝑖+1
−𝑦𝑝𝑖−1

2∆𝑡
+ 𝑘𝑦𝑝𝑖

−  𝑏
𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1

2∆𝑡
− 𝑘𝑦𝑖) + 2𝑦𝑖− 𝑦𝑖−1)  (3.6) 

Zrychlení stlačování podvozku značené �̈� je tudíž definováno, jak je patrné z rovnic (2.6) a 

(3.6) jako: 

�̈� =
1

𝑚
(𝑏

𝑦𝑝𝑖+1
−𝑦𝑝𝑖−1

2∆𝑡
+ 𝑘𝑦𝑝𝑖

 −  𝑏
𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1

2∆𝑡
− 𝑘𝑦𝑖)   (3.7) 

Do rovnic (3.6) a (3.7) je samozřejmě, jak je zřejmé, ještě potřeba dosadit vždy dvě 

předcházející hodnoty stlačení podvozku 𝑦𝑖 a 𝑦𝑖−1 a buzení tohoto stlačení vzniklého vlivem 

nerovností, tj. 𝑦𝑝𝑖
 a 𝑦𝑝𝑖−1

. Tyto hodnoty jsou vždy určeny předchozím výpočtem, pouze pro čas 

t ≤ 2Δt se určí oboje tyto předcházející hodnoty z počátečních podmínek jako nulové: 

𝑦𝑝𝑖
, 𝑦𝑝𝑖−1

,  𝑦𝑖  , 𝑦𝑖−1 = 0. 
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4. Výpočet dynamické odezvy v programu 

Microsoft Excel 

Dle požadavků firmy, která zadala tuto bakalářskou práci, byl výpočet dynamické reakce 

proveden pomocí programu Microsoft Excel. Tato kapitola se tedy zabývá výpočtem 

numerického řešení uvedeného v předchozí kapitole, realizovaném v tomto programu. Výpočet 

byl proveden pro tři různé rychlosti pojezdu vrtulníku po dráze, a to konkrétně pro rychlosti     

10 km/h, 20 km/h a 30 km/h a pro tři výšky nerovností a to 5 mm, 10 mm a 20 mm, tzn. pro 

devět různých případů. 

4.1. Volba časového kroku 

Pro správnost výpočtu je nejprve potřeba vhodně určit časový krok výpočtu, jak již bylo 

uvedeno výše v kapitole 3, která se zabývá numerickým řešením problému. Čím je časový krok 

menší, tím je výpočet přesnější, ovšem potom je výpočet počítán na více řádcích, což může být 

často zbytečné, je tedy potřeba určit maximální krok, při kterém bude chyba aproximace již 

zanedbatelná. Volba časového kroku je závislá na rychlosti vrtulníku a výšce schodu. Čím větší 

rychlost vrtulníku, tím rychleji nájezd na nerovnost proběhne, takže je potřeba menší časový 

krok, aby jich byl dostatek k simulaci nájezdu. V krajním případě by totiž mohlo dojít k tomu, 

že bude časový krok delší než doba potřebná k nájezdu na nerovnost a poloměr kola podvozku 

tak nebude respektován a dojde ke skokové změně. V takovém případě by se derivace limitně 

blížily k nekonečnu, a tudíž i výsledná síla by se blížila k nekonečnu. Obráceně je tomu pak u 

výšky schodu, čím je výška schodu větší, tím delší časový krok může být, což je opět způsobeno 

delším časem k nájezdu na nerovnost. 

Ověření, zda je časový krok dostatečně krátký se provede porovnáním výpočtu průběhu síly 

s výpočtem, kde bude časový krok ještě kratší např. poloviční. Pokud rozdíly ve výpočtech 

budou malé, dá se původní časový krok brát jako dostatečný. Když by byly rozdíly výraznější, 

je potřeba zvolit časový krok kratší a postup ověřování stejným způsobem zopakovat. Příklad 

porovnání průběhu sil při výšce nerovnosti 10 mm pro dva časové kroky a to 0,01 s a 0,005 s je 

pro lepší představu zobrazen na grafu 1. Jak je z grafu patrné, časový krok 0,01 sekundy 

rozhodně není dostatečně krátký, takže nemůže být použit a musí se hledat kratší časový krok. 
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Graf 1 – Porovnání získaného průběhu síly pro dva různé časové kroky 

4.2. Výpočet dynamické reakce 

Do programu MS Excel je nejdříve potřeba zadat parametry vrtulníku, tj. jeho hmotnost, tuhost 

a tlumení podvozku, průměr podvozkového kola a dále rychlost pojíždění vrtulníku po dráze, 

zvolený časový krok a výšku schodu, přičemž tyto hodnoty se samozřejmě dají měnit a výpočet 

se tak dá provést pro různé režimy. 

Z těchto hodnot se vypočítá pomocí rovnice (2.6) buzení stlačení podvozku vlivem nerovnosti 

ypi, je však potřeba, aby ypi rostlo jen do výšky schodu, takže rovnice (2.6) se použije jen když 

platí |ypi | ≤ |h|, pokud tato podmínka není splněna platí, že ypi = h. K zajištění tohoto se využije 

logické funkce KDYŽ a funkce ABS, funkce ABS vrátí absolutní hodnotu zadaného čísla, 

absolutní hodnota v podmínce je totiž potřeba pro případ, kdy by byla výška nerovnosti záporná 

tzn. schod by směřoval dolů. Funkce KDYŽ ověří zadanou podmínku a podle toho, zda je 

splněna či nikoliv vrátí buď jednu nebo druhou hodnotu, které byly do funkce zadány. Rovnice 

(2.6) se v Excelu pouze přepíše do funkce KDYŽ a to tím způsobem, že pokud je splněna 

podmínka |ypi | ≤ |h|, vrátí funkce KDYŽ ypi podle výpočtu (2.6), pokud ne, vrátí funkce hodnotu 

ypi = h. Tím se zajistí, že se buzení vlivem nerovnosti ypi postupně roste až do hodnoty výšky 

schodu h a následně bude rovno této hodnotě. 

Dále je potřeba určit počáteční podmínky pro i = 1, 2 tzn. před nájezdem podvozku na 

nerovnost, jak již bylo uvedeno výše obě hodnoty, jak hodnota stlačení y a tak hodnota buzení 

vlivem nerovnosti yp jsou pro i = 1, 2 nulové. Stlačení podvozku pro i ≥ 3  se vypočítá pomocí 
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rovnice (3.6). Tuto rovnici stačí do programu MS Excel pouze přepsat, tím se určí velikost 

stlačení podvozku pro jednotlivé časy. 

V dalším sloupci se nachází výpočet zrychlení stlačování podvozku �̈�, který se získá dosazením 

do rovnice (3.7) a v následujícím sloupci je vypočtena již síla vzniklá nájezdem podvozku na 

nerovnost, která je rovna: 

 F =  m ∙ �̈�      (4.1)  

Kde m je celková hmotnost vrtulníku. Obě rovnice stačí do programu MS Excel opět pouze 

přepsat. Tímto se již získá průběh síly generované v podvozku vlivem nájezdu vrtulníku na 

nerovnost, jak již bylo uvedeno výše v programu bylo počítáno devět různých případů 

zatěžování. 

V Grafu 2 je pro ukázku zobrazen zjištěný průběh síly v podvozku při nájezdu vrtulníku na 

nerovnost pro jeden z výše uvedených případů zatěžování. Průběh této síly byl vypočten výše 

popsaným způsobem, přičemž zadanými hodnotami pro výpočet byla hmotnost vrtulníku 8 500 

kg, tlumení podvozku 300 000 N/m, tuhost podvozku 20 000 Ns/m, výška nerovnosti 20 mm a 

rychlost vrtulníku 10 km/h. 

 

Graf 2 – Průběh síly v podvozku generovaný vlivem nájezdu vrtulníku na nerovnost 

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

0
,0

0

0
,1

2

0
,2

4

0
,3

5

0
,4

7

0
,5

9

0
,7

1

0
,8

3

0
,9

4

1
,0

6

1
,1

8

1
,3

0

1
,4

2

1
,5

3

1
,6

5

1
,7

7

1
,8

9

2
,0

1

2
,1

2

2
,2

4

2
,3

6

2
,4

8

2
,6

0

2
,7

1

2
,8

3

2
,9

5

3
,0

7

3
,1

9

3
,3

0

3
,4

2

3
,5

4

3
,6

6

3
,7

8

3
,8

9

Sí
la

 [
N

]

Čas od začátku nájezdu [s]



 

- 17 - 

 

4.3. Přerozdělení sil na podvozkové nohy 

Neboť se až doposud počítalo pouze se zjednodušeným modelem, kde nebyly brány v potaz 

jednotlivé podvozkové nohy, nýbrž podvozek byl brán jako celek, je nyní již potřeba sílu 

působící na celý podvozek přerozdělit na jednotlivé podvozkové nohy.  

Za tímto účelem je nejprve ukázáno přerozdělení gravitační síla od vrtulníku na jednotlivé nohy 

podvozku, což se uskuteční za pomoci Obr.1 a pomocí momentové rovnice a rovnice 

rovnováhy. Pro přerozdělení síly od nájezdu vrtulníku na nerovnost se potom použije stejný 

systém výpočtu. 

Jedna z momentových rovnic pro tento případ, pro přerozdělení gravitační síly od vrtulníku, 

může vypadat například následovně: 

𝐹1 ∙ (𝑥1 + 𝑥2) = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑥2     (4.2) 

přičemž rovnice rovnováhy je pro tuto úlohu tedy definována vztahem: 

𝑚 ∙ 𝑔 = 𝐹1 + 2𝐹2            (4.3) 

Z těchto rovnic se již získají samotné rovnice sil působící na první a druhou podvozkovou nohu 

a to síly F1 a F2: 

      𝐹1 =
𝑚∙𝑔∙𝑥2

𝑥1+𝑥2
      (4.4) 

   𝐹2 =
𝑚∙𝑔

2
(

𝑥1

𝑥1+𝑥2
)         (4.5) 

Tímto způsobem se tedy přerozdělí gravitační síla na jednotlivé nohy podvozku, stejným 

způsobem se však na jednotlivé nohy rozdělí i síly generované nájezdem vrtulníku na 

nerovnost. Pouze se za gravitační sílu 𝐺 = 𝑚 ∙ 𝑔 dosadí aktuální síla v každém konkrétním 

okamžiku vzniklá nájezdem vrtulníku na nerovnost, jejíž průběh byl popsán výpočet byl výše 

v kapitole 4.2. Následně se po sečtení těchto dvou sil získá zjednodušený celkový průběh sil 

působící na každou jednotlivou podvozkovou nohu zvlášť. Veškeré následující výpočty tedy 

již budou brány pro jednotlivé podvozkové nohy, nikoliv pro podvozek jako celek, jak tomu 

bylo u předchozích výpočtů. 
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4.4. Extrémy průběhu síly 

Vypočtená data je potřeba upravit pro následující metodu dekompozice napětí, použita bude 

metoda Rain-flow (v českém překladu metoda stékajícího deště), ve které se berou v potaz 

pouze lokální extrémy daného průběhu funkce. Proto je potřeba z vypočteného průběhu síly 

získat lokální extrémy této síly. Tyto extrémy ovšem potřeba pouze od určité velikosti síly, od 

které všechny síly větší, než je tato síla, mohou ovlivnit při cyklickém namáhání únavové 

poškození podvozku. Síly, které jsou nižší, než je tato síla, nebudou mít v podstatě na životnost 

podvozku vliv, a tudíž je zbytečné se jimi dále zabývat.  

Pro vyhledání extrému je nejdříve nutné upravit průběh tak, aby byly vypsány pouze lokální 

extrémy funkce. Toto se opět zajistí funkcemi KDYŽ a ABS. Zápis bude vypadat tak, že pokud 

je hodnota v absolutní hodnotě předchozí buňce daného sloupce nižší než absolutní hodnota 

v aktuální buňce, vrátí funkce hodnotu aktuální buňky, pokud podmínka splněna není, vrátí 

funkce hodnotu nula. Toto by však k zjištění lokálního extrému funkce nestačilo, hodnota 

zároveň musí být v absolutní hodnotě vyšší než absolutní hodnota buňky následující, to se 

zajistí obdobným způsobem s tím rozdílem, že pokud je podmínka splněna, funkce vrátí 

hodnotu jedna, pokud není, vrátí stejně jako v předchozím případě hodnotu nula. Nakonec se 

tyto dvě funkce KDYŽ spolu vynásobí, což způsobí, že v daném sloupci budou vypsány jen 

lokální extrémy funkce. 

Následně je potřeba vypsat tyto extrémy do řádku vedle sebe, aby se s nimi dalo pracovat, musí 

se tedy v každém sloupci postupně nalézat po sobě jdoucí minima a maxima funkce. První 

maximum případně minimum funkce se jednoduše nalezne funkcí MAX, popřípadě MIN, které 

vrátí maximální (či minimální) hodnotu ze zadané oblasti. Zadanou oblastí, ze které se toto 

maximum, popřípadě minimum vyhledává, je zde celý sloupec s výpočtem extrémů síly 

vygenerované nájezdem na nerovnost. 

První extrém je vždy v absolutní hodnotě největší, další extrémy se následně postupně 

v absolutní hodnotě zmenšují. Zda se bude u prvního extrému jednat o maximum nebo 

minimum je jasné z hodnoty výšky schodu, pokud je kladná, tj. podvozek najíždí nahoru, 

prvním lokálním extrémem bude maximum, pokud bude záporná, tak jím bude minimum a 

podvozek se v první fázi odlehčí. Toto se opět zajistí funkcí KDYŽ, pokud tedy je výška 

nerovnosti h > 0, tak se použije nejdříve funkce MAX, pokud je h < 0, tak funkce MIN, 

maximum popřípadě minimum se bude hledat ve sloupci s naleznutými extrémy. 

Tímto postupem se zjistí první lokální extrém funkce. Aby bylo možno nalézt následující 

lokální extrémy, je potřeba hodnoty překopírovat do dalšího sloupce, ve kterém se bude hledat 

následující extrém. Hodnoty v tomto novém sloupci již ovšem musí být bez prvního extrému, 

tak aby bylo možno v následujícím sloupci hledat následující hodnotu extrému, která již bude 

v tomto sloupci z hodnot největší, nebo v případě minima nejmenší. Zajištění toho, aby 
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následující sloupec již neobsahoval první extrém se opět zajistí funkcí KDYŽ, pokud se hodnota 

v dané buňce bude rovnat již nalezenému extrému, funkce v novém sloupci vrátí hodnotu nula, 

pokud bude od hodnoty odlišná, původní hodnota zůstane ponechána.  

V takovémto novém sloupci se bude hledat následující extrém obdobným způsobem, jak již 

bylo popsáno, s tím rozdílem, že tentokrát pokud h > 0, hledá se minimum funkce a pokud bude 

h < 0, tak se hledá maximum. Jelikož je funkce harmonická, střídají si po sobě pravidelně 

minima a maxima, takže lze tyto metody využívat s tím, že se vždy po sobě pravidelně střídá, 

zda se aktuálně hledá minimum či maximum funkce, a to stále systémem popsaným výše. 

Takovéto vyhledávání lokálních extrémů, jak již bylo řečeno, má smysl pouze do určité 

hodnoty, příliš nízké hodnoty napětí nemají na namáhání podvozku v podstatě žádný vliv a je 

tedy zbytečné je uvažovat. Všechny hodnoty extrémů nižší, než je tato hodnota se tedy položí 

rovny nule a nebudou se dále uvažovat.  

Tato hodnota se dá nejlépe určit z Wöherovy křivky, která zobrazuje závislost počtu cyklů na 

mezní hodnotě napětí, při které by došlo k poruše, způsobené únavovým poškozením. Obvykle 

se zjednodušeně uvádí, že pokud počet cyklů, při kterém dojde u daného napětí k poruše, je 

vyšší než 107, bere se obvykle životnost jako neomezená, a tudíž takové hodnoty napětí již 

nemá efekt ve výpočtu dále uvažovat [6]. Získání nejnižšího napětí, které by bylo ještě potřeba 

pro výpočet uvažovat, v tuto chvíli však nemá smysl, neboť tyto vypočtené hodnoty se pro 

výpočet únavového poškození uvažovat nebudou. K výpočtu únavového poškození se použijí 

hodnoty naměřené, a tedy získání mezního počtu cyklů pro dané napětí pomocí Wöherovy 

křivky bude popsáno níže v kapitole 7.2.1. 

Nakonec se v následujícím kroku k sekvenci po sobě jdoucích lokálních extrémů sil, pro každou 

z podvozkových noh, připočítá statická síla od hmotnosti vrtulníku přerozdělená na jednotlivé 

nohy podvozku pomocí rovnic (4.4) a (4.5), a tím se již získá skutečný průběh síly periodicky 

namáhající podvozkové nohy pulsujícím zatížením.  

Z těchto sil se následně jednoduše vydělením síly plochou řezu podvozku v nejvíce namáhaném 

místě získá napětí: 

 𝜎 =  
𝐹

𝑆 [𝑚𝑚]
 [MPa].       (4.5) 

Tímto způsobem se získá sekvence extrémů průběhů napětí v podvozku. 
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Graf 2 zobrazuje sekvenci napětí pro zadané hodnoty: hmotnost vrtulníku 8 500 kg, tlumení 

podvozku    300 000 N/m, tuhost podvozku 20 000 Ns/m, rychlost vrtulníku 10 km/h a tři výšky 

nerovností a to 5 mm, 10 mm a 20 mm. 

 

Graf 3 – Sekvence extrémů napětí pro zadané hodnoty 
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5. Dekompozice napětí 

V této chvíli se již výpočet dostal do stádia, kde hodnoty získané výpočtem jsou ve stejné fázi 

jako hodnoty získané měřením napětí. Měření napětí proběhlo při pojíždění vrtulníku po dráze 

za pomoci tenzometrů, které byly umístěny v nejvíce namáhané části podvozku. Neboť kvůli 

správnosti hodnot skutečného únavového poškození se použijí hodnoty naměřené, 

v následujících kapitolách se již budou pouze zpracovávat skutečné průběhy zatěžování. Což 

znamená, že předchozí výpočty nemají s následujícími kapitolami, alespoň co se hodnot týče, 

v podstatě žádnou souvislost. 

Hodnoty se získávají pro dvě různé dráhy a dvě různé rychlosti. Takto získaný průběh zatížení 

je potřeba dále zpracovat a upravit pro další výpočty únavového poškození. K tomuto účelu se 

použije často používaná metoda Rain-flow.  

Tato metoda je založena na určování uzavřených hysterezních smyček [5]. Hysterezní smyčka 

zobrazuje závislost deformace na napětí při odezvě materiálu zatěžovaného cyklickým 

namáháním viz obr.5. Amplituda celkového poměrného prodloužení ɛa je tvořena, jak je vidět 

z obr.5, plastickou ɛapl a elastickou ɛael složkou, σa značí amplitudu průběhu zatěžujícího napětí. 

Přičemž při únavovém zatěžování má rozhodující vliv složka plastické deformace [6].  

 

Metoda byla tedy odvozena ze studia cyklických deformačních vlastností mezi napětím a 

přetvořením kovového materiálu, přičemž se snaží co nejdokonaleji simulovat chování v oblasti 

plastického namáhaní. K tomu využívá skutečnosti, že plastická deformace je určující složkou 

pro akumulaci únavového poškození [4]. 

 Obr. 5 Zobrazení hysterezní smyčky při daném průběhu     zatěžování [6] 
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Metoda Rain-flow neboli metoda ztékajícího deště je tedy metodou dekompozice časově 

proměnného průběhu napětí, která tedy respektuje reálné chování materiálu s tzv. paměťovým 

efektem, kdy se k sobě postupně skládají odpovídající půlkmity do uzavřených hysterezních 

smyček deformační odezvy materiálu viz obr. 6 [3]. 

Právě tímto určováním uzavřených hysterezních smyček napěťově deformační odezvy a jejích 

rozkmitů a středních hodnot má metoda své fyzikální opodstatnění, na rozdíl od mnohých 

jiných metod, které jsou často pouze hypotetické [4].  

Metoda je odvozena, jak již název napovídá, od představy stékání deště po střechách, které 

představují jednotlivé kmity [4]. 

Obr. 6 Příklad zpracování napětí pomocí metody Rain-flow [3] 
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Během metody je však potřeba při této představě dodržovat tato pravidla [4]:  

a) Největším lokálním maximem záznamu vyhodnocování začíná a opět končí, přičemž 

zahajovací půlkmit 0-6, je pouze pomocný a nezapočítává se [4]. 

 

b) Proudy vody vytékají ze všech vnitřních koutů (tj. pro minima směrem doprava a pro 

maxima směrem doleva) [4]. 

 

c) Proud vody pokračuje po nižších střechách až do okamžiku, kdy se buď kladný proud 

během svislého toku dostane do bodu naproti lokálnímu minimu, které je menší než 

lokální minimum, kde proud začal (např. 9-10, kde bod 1 < bod 9 na obr.6). Obdobně 

je tomu u záporného proudu, který pokračuje, dokud svislý proud nenarazí na lokální 

maximum, které je větší než lokální maximum, kde proud začal (např. 2-3, kde               

bod 4 > bod 2 na obr.6), tím se každý rozkmit započte jako půlkmit [4]. 
 

d) Proud vody pokračuje po nižších střechách, dokud nenarazí na proud padající z vyšší 

střechy (např. 10-9 na obr.6). Tím se definuje další rozkmit stejně velký ale opačné 

velikosti než kmit v odstavci c). Tímto se získá úplný kmit odpovídající uzavřené 

hysterezní smyčce viz obr.6 [4]. 

 

Při dekompozice zatížení je potřeba kromě četnosti výskytu amlitud zároveň zaznamenávat 

četnost výskytu jednotlivých uzavřených kmitů. Z tohoto důvodu se často používá 

dvouparametrické třídění do matice četnosti tzv. Rain-flow matrix, kde se sledují dolní a horní 

hodnoty kmitu anebo amplitudy a střední hodnoty kmitu [5]. 

Příklad matice četnosti, kdy se sledují amlitudy a střední hodnoty kmitu, je zobrazen na obr.7.  
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5.1. Výpočet metodou Rain-flow 

V následujících grafech, tj. v grafu 3, grafu 4, grafu 5 a grafu 6 jsou zobrazena naměřená data 

průběhu napětí, která byla použita pro následnou dekompozici pomocí Rain-flow. Úsek měření 

byl dlouhý 500 m, hmotnost vrtulníku byla 8 500 kg plus náklad, který byl naložený ve formě 

pytlů s pískem přibližně do těžiště, tak aby vrtulník při pojíždění vážil 10 tun. Na hladší dráze 

Obr.7 Příklad záznamu četnosti amplitud a středních hodnot kmitu v záznamu zatížení [3] 
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se nacházejí nerovnosti v rozsahu 10 mm až 30 mm a na drsnější dráze se nacházejí nerovnosti 

v rozsahu 10 mm až 60 mm. Nerovnosti nižší než 10 mm nemá smysl uvažovat, jsou příliž malé 

a nemají tedy na průběh napětí významný vliv. Měřeny byly průběhy napětí při dvou 

rychlostech a to 5 km/h  10 km/h.  

 

Graf 4: Průběh napětí v měřené části podvozku vrtulníku při jeho pojíždění po hladší dráze rychlostí 5 km/h 

Rozsah napětí v nejvíce namáhané části podvozku při pojezdu vrtulníku po hladší dráze 

rychlostí 5 km/h byl σ ϵ (45; 64) MPa. 
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Graf 5: Průběh napětí v měřené části podvozku vrtulníku při jeho pojíždění po hladší dráze rychlostí 10 km/h 

Při pojezdu vrtulníku po hladší dráze rychlostí 10 km/h byl rozsah napětí v nejvíce namáhané 

části podvozku podvozku σ ϵ (40; 70) MPa. 

 

Graf 6: Průběh napětí v měřené části podvozku vrtulníku při jeho pojíždění po drsnější dráze rychlostí 5 km/h 

Při pojezdu vrtulníku po drsnější dráze byl rozsah napětí v podvozku σ ϵ (40; 70) MPa. 
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Graf 7: Průběh napětí v měřené části podvozku vrtulníku při jeho pojíždění po drsnější dráze rychlostí 10 km/h 

A při pojezdu vrtulníku po drsnější dráze rychlostí 10 km/h by rozsah napětí v podvozku              

σ ϵ (45; 73) MPa. 

Výpočet metodou Rain-flow byl v tomto případě proveden v programu Rainflow Counting 

Software od firmy Jesmond engineering. Do tohoto programu se pouze zadávají hodnoty 

naměřeného průběhu zatěžování a veškeré potřebné výpočty si potom provádí program sám. 

Výsledkem výpočtu pomocí tohoto programu potom jsou již jak hodnoty amplitud napětí, tak 

jejich četnost výskytu při daném zatěžování. Data získaná z programu programu Rainflow 

Counting Software byla překopírována do programu MS Excel, kde byla následně přepočítána 

dalšími metodami popsanými níže.  
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6. Výpočet ekvivalentní amplitudy kmitu 

V této fázi výpočtu je potřeba získaný průběh napětí upravit na ekvivalentní průběh kmitů se 

stejným únavovým účinkem [3]. 

6.1. Odingova metoda  

Odingova metoda přepočtu se často využívá právě v leteckém průmyslu, především proto je 

použita i pro tento výpočet. Průběh napětí se pomocí této metody, kdy se počítá ekvivalentní 

míjivý kmit, upravuje tak, aby ekvivalentní půlkmit, kterým se původní kmit nahradí, měl 

nulovou složku středního napětí σm = 0 a ekvivalentní hodnotu amplitudy napětí σh,eq. Rovnice 

pro výpočet této metody se dělí podle toho, jestli je předpětí tlakové tzn. σm > 0, v takovém 

případě má rovnice tvar [3]: 

𝜎ℎ,𝑒𝑞 = √2 ∙ (𝜎𝑎 + 𝜎𝑚) ∙ 𝜎𝑎     (6.1) 

Pro případ tahové předpětí tzn. σm < 0, má rovnice tvar: 

𝜎ℎ,𝑒𝑞 = √2 ∙ 𝜎𝑎        (6.2) 

Obě rovnice (6.1) i (6.2) jsou popsány v [3]. 

V tomto případě je předpětí v podvozku tlakové od gravitační síly od vrtulníku, která podvozek 

stlačuje, takže se pro výpočet použije vzorec (6.1). 

6.2. Výpočet Odingovy metody 

Výpočet Odingovy metody se opět provádí v programu MS Excel. V tomto případě je výpočet 

jednoduchý, do programu se pouze přepíše rovnice (6.1) a tím se získají hodnoty ekvivalentních 

míjivých kmitů s nulovou střední hodnotou napětí. Tyto přepočtené hodnoty se následně 

používají v dalších výpočtech. 
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7. Čerpání životnosti 

V závěrečném kroku je již potřeba jen únavové poškození podvozku vrtulníku a porovnat tento 

údaj pro různé režimy, tj. pro dvě různé dráhy a pro dvě různé rychlosti pojíždění vrtulníku. 

K tomuto účelu byla vybrána metoda Palmgren-Minerova a to především z důvodu své 

jednoduchosti. 

7.1. Palmgren – Minerova metoda 

Palmgren-Minerova metoda je nejjednodušším postupem výpočtu únavového poškození, kdy 

se předpokládá lineární nárůst poškození s každým kmitem stejně velké amplitudy. Pro výpočet 

se použijí informace o četnosti jednotlivých hladin amplitud zatížení [4]. Přičemž poškození od 

různých hladin amplitud zatížení se v takovém případě mohou lineárně sčítat [5]. 

Rovnice pro výpočet únavového poškození tedy bude vypadat: 

 

               𝐷 =  ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖

𝑝

𝑖=1

 

     

Tento vztah je definován v [5], přičemž D je zde hodnota poškození, ni je počet kmitů v i-té 

hladině, p je počet jednotlivých hladin a N je mezní počet kmitů při poruše na dané hladině 

amplitudy napětí [5]. 

Z tohoto se dá snadno vyvodit, že kritická hodnota poškození Dcr, která je hodnotou, při které 

dojde k poruše je rovna jedné (Dcr = 1). Z tohoto předpokladu se dá dojít k závěru, že maximální 

počet opakování daného spektra zatěžování Z, při kterém již dojde k únavovému poškození, je 

dán výrazem:   

𝑍 =
𝐷𝑐𝑟

𝐷
=

1

𝐷
      (7.2) 

(7.1) 
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7.2. Výpočet Palmgren – Minerovy metody 

7.2.1. Mezní počet kmitů 

Nejprve je tedy potřeba získat mezní počet kmitů, což se provede pomocí Wöhlerovy křivky. 

Wöhlerova křivka byla získána na internetových stránkách: www.efatigue.com, ocel zjišťované 

části podvozku má označení 4130 podle normy AISI – což je americká norma (American Iron 

and Steel Institute). 

 

Podle ČSN má tato ocel označení 15 130, nebo také bývá značena 25CrMo4. Obsahuje 0,22 až 

0,29 % uhlíku, 0,9 až 1,2 % chromu, 0,15 až 0,3 % molybdenu, 0,6 až 0,9 % manganu, dále 

jsou stanoveny maximální obsahy příměsí křemíku, síry a fosforu. Je to svařitelná ocel s nižší 

prokalitelností vhodná pro středně namáhané díly. Po zakalení dosahuje tvrdosti kolem 48 HRC 

a v zušlechtěném stavu dosahuje relativně vysoké houževnatosti a středních hodnot pevnosti a 

meze kluzu [8]. 

Mezní počet kmitů se tedy získá z Wöhlerovy křivky viz obr.8, kde je zobrazena 

v logaritmických souřadnicích. Z obr.8 je však důležitý především upravený vzorec: 

𝑁𝑓 = (
𝛥𝑆

2𝑆´𝑓
)  

1

𝑏       (7.2) 

Obr. 8 Wöhlerova křivka v logaritmických souřadnicích [7]
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Kde ΔS je daná hodnota amplitudy napětí, S´f je napětí na mezi únavy, Nf je mezní počet kmitů 

a b je sklon Wöhlerovy křivky.  

7.2.2. Výpočet v programu MS Excel 

Hodnota počtu kmitů daných amplitud napětí, které se získají z Odingovy metody přepočtem 

hodnot získaných z metody Rain-flow, se přepíší do programu MS Excel. V tomto případě je 

průběh dosti různorodý, takže každá z hodnot získaných metodou Rain-flow se vyskytuje 

pokaždé pouze jednou. Ačkoliv po přepočtu na ekvivalentní kmit pomocí Odingovy metody se 

amplitudy se stejnou hodnotou vyskytují vícekrát, je zbytečné tyto hodnoty vyhledávat a 

zjišťovat, kolik jich daný průběh obsahuje, jednodušeji se tedy zavede, že každá z těchto 

amplitud se vyskytuje jednou a pokud se daná amplituda vyskytuje vícekrát, je také vícekrát 

započítána. 

V dalším kroku se do programu MS Excel přepíše vzorec (7.2) tímto vzorcem se získá hodnota 

mezního počtu kmitů. Za b se ve vzorci dosadí -0,077 a za S´f se dosadí 1159 MPa, což jsou 

hodnoty určené pro ocel AISI 4130 [7]. 

V následujícím sloupci se provede vždy podíl skutečného počtu kmitů ku počtu meznímu, tj. 

v tomto případě 
1

𝑁𝑓
. V případě nevyplněné buňky však výpočet ukáže na chybu, neboť se ve 

výpočtu dělí nulou, součet těchto buněk, ačkoliv některé z nich by byly vyplněné a udávaly by 

reálné hodnoty, by tedy také pouze poukázal na chybu. Je tedy potřeba použít funkci IFERROR, 

do této funkce se zadává, co má být místo chybové hlášky v buňce, kde vznikne výpočtem 

chyba. V tomto případě je tedy potřeba, aby taková buňka obsahovala hodnotu nula, neboť pro 

případ s dělením nulou je jasné, že již žádné následující hodnoty pro daný případ neexistují, 

neboť nejsou buňky vyplněny.  

Funkce IFERROR se použije i při výpočtu mezního počtu kmitů počítaného pro každou 

amlitudu počítaného 𝑁 =
1

𝐷
, pro nevyplněné buňky by totiž výpočet poukázal na opět chybu, 

neboť by opět nastalo dělení nulou. 

Nakonec se tyto buňky, obsahující podíly ni a Ni pro všechny úrovně amlitud napětí, sečtou 

funkcí SUMA, která sečte veškeré buňky do ní zadané, v tomto případě se do součtu zahrne 

celý sloupec. Tímto se již získá hledaná hodnota únavového poškození podle rovnice (7.1). 

 

 



 

- 32 - 

 

8. Získané výsledky 

Z výše popsaných výpočtů tedy byly získány čtyři hodnoty únavového poškození, pro každou 

z drah s nižšími nerovnostmi a s vyššími nerovnostmi dvě a to tak, že jedna hodnota poškození 

byla vždy získána pro rychlost pojíždění vrtulníku po dráze 5 km/h a druhá pro rychlost 

pojíždění 10 km/h. Takže byla získána vždy jedna hodnota únavového poškození a mezního 

počtu cyklů pro každý ze zatěžovacích případů. Výsledky byly zpracovány do tabulky 1 a 

tabulky 2. 

 

Přehled výsledků – zjištěné únavové poškození D během pojíždění 

Hladší dráha 

5 km/h 

Hladší dráha 

10 km/h 

Drsnější dráha 

5 km/h 

Drsnější dráha 

10 km/h 

6,37 ∙ 10−15 9,24 ∙ 10−15 1,13 ∙ 10−14 2,21 ∙ 10−14 

Tabulka 1: Vypočtené hodnoty únavového poškození D 

 

Přehled výsledků – mezní počet cyklů N pro dané zatěžování 

Hladší dráha 

5 km/h 

Hladší dráha 

10 km/h 

Drsnější dráha 

5 km/h 

Drsnější dráha 

10 km/h 

157 ∙ 1012 108 ∙ 1012 88 ∙ 1012 45 ∙ 1012 

Tabulka 2: Vypočtené hodnoty mezního počtu cyklů N pro dané zatěžování 

8.1. Porovnání vypočteného a naměřeného průběhu 

napětí 

Naměřené hodnoty průběhu napětí neodpovídají hodnotám vypočteným, a to z několika 

důvodů. Prvním důvodem je, že zadané hodnoty tuhosti a tlumení podvozku neodpovídají 
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skutečnosti, neboť tyto hodnoty nebyly reálně zjišťovány, a to z toho důvodu, že nakonec bylo 

rozhodnuto, že výpočet čerpání životnosti bude prováděn ze skutečně naměřených hodnot, 

nikoliv hodnot naměřených. Druhý důvod odlišností obou průběhů úzce souvisí s důvodem, 

proč bylo nakonec rozhodnuto o výpočtu ze skutečně naměřených hodnot, tímto důvodem je 

přílišné zjednodušení úlohy na model, který již jen vzdáleně simuluje skutečnost, čímž se 

vypočtené hodnoty stávají příliš nepřesné. 

8.2. Porovnání únavového poškození pro různé 

dráhy 

Měření a následné výpočty byly provedeny pro dvě dráhy s různými úrovněmi výšek 

nerovností. Na hladší dráze se nacházejí nerovnosti v rozsahu 10 mm až 30 mm a na drsnější 

dráze se nachází nerovnosti v rozsahu 10 mm až 60 mm. 

Naměřená data se obtížně srovnávají, neboť byly provedena pouze dvě měření, a to ještě pro 

různé podmínky, konkrétně různé rychlosti. Z výsledků je však jasně patrné, že čím je dráha 

drsnější, tím má na životnost podvozku vrtulníku nepříznivější vliv, poškození podvozku může 

dosáhnout až dvojnásobné hodnoty u drsnější dráhy oproti dráze hladší. Větší rozdíly byly 

zaznamenány při vyšší rychlosti 10 km/h, ovšem tento závěr se nedá zobecnit, neboť není 

k dispozici potřebný počet naměřených dat. 

8.3. Porovnání únavového poškození pro různé 

rychlosti 

 Měření a následné výpočty poškození podvozku byly provedeny také pro dvě různé rychlosti 

pojíždění vrtulníku po dráze a to konkrétně 5 km/h a 10 km/h. 

Pro toto srovnání platí to samé, co pro přesnější srovnání únavového poškození pro dvě různé 

dráhy je nedostatek naměřených dat. Nicméně i tady je patrné, že s vyšší rychlostí poškození 

roste, a to opět až dvojnásobně. Větší rozdíl byl zaznamenán u drsnější dráhy, ovšem pro tato 

měření se nedá říci, že poškození s rychlostí roste rychleji u drsnější dráhy, neboť jedno měření 

pro každou rychlost a dráhu není vypovídající. 
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9. Závěr 

Jak již bylo popsáno výše v kapitole 8, měření proběhlo pouze jedno pro každý z případů. Úsek, 

po kterém pojížděl vrtulník, byl vždy dlouhý 500 metrů. Porovnávány byly dvě drsnosti drah, 

hladší z drah měla hodnoty výšek nerovností v rozsahu od 10 mm do 30 mm, drsnější z drah 

měla výšky nerovností v rozsahu od 10 mm do 60 mm. Srovnávány také byly různé rychlosti 

pojíždění vrtulníku po dráze a to 5 km/h a 10 km/h, zatížení při těchto rychlostech bylo měřeno 

pro obě dráhy. Takovéto množství dat je však příliš malé na to, aby se z něj daly vyvozovat 

přesné závěry. V tomto případě se nedají zohlednit statistické odchylky a další nepřesnosti 

měření, neboť z jednoho měření pro každý případ se nedá určit chyba měření.  

Výraznější rozdíly při porovnání vlivu rychlosti na únavové poškození byly zaznamenány u 

drsnější dráhy, ovšem jak již bylo řečeno výše v kapitole 8, tento závěr se nedá zobecnit pro 

daný počet měření. Srovnání mezního počtu cyklů, při kterém by došlo k vyčerpání únavové 

životnosti, je zobrazen na grafu 12. 

Z naměřených hodnot se dá vyvodit, že tímto typem zatěžování tzn. při pojíždění vrtulníku po 

zadaných drahách, při průměrné délce pojezdu 500 metrů a při dodržení maximální rychlosti 

pojíždění 10 km/h, nebude nikdy dosaženo meze únavové životnosti podvozku vrtulníku. Tato 

skutečnost je určitě zaručena, neboť měření bylo provedeno na nejvíce namáhané části 

podvozku, a i tak mezní počet zatěžovacích cyklů ani zdaleka nedosahuje hodnoty 107 a to ani 

u nejnepříznivějšího typu zatěžování. Pokud totiž je mezní počet cyklů konkrétního zatěžování 
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Graf 8 –  Porovnání mezního počtu cyklů pro různé případy zatěžování  
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u daného materiálu vyšší než 107, obvykle se u ocelových konstrukcí považuje únavová 

životnost jako neomezená. Vypočtené hodnoty mezního počtu cyklů pro všechny naměřené 

případy přesahují tuto hodnotu téměř dvojnásobně, u nejnepříznivějšího případu namáhání je 

hodnota mezního počtu cyklů rovna 45 ∙ 1012. 

Získaný výsledek neodpovídá předpokladu, neboť jestliže tento výsledek odpovídá realitě, 

nemá smysl se výpočty životnosti zabývat pro tento konkrétní typ zatěžování, pro dané dráhy a 

dané rychlosti pojíždění vrtulníku. Meze únavové životnosti by v takovýchto případech totiž 

nebylo nikdy dosaženo. Což tedy ovšem znamená, že pokud bude v provozu respektována 

letová příručka, ve které jsou maximální hodnoty pojíždění vrtulníku po dráze uvedeny, a 

provoz vrtulníku se tedy bude řídit podle této, k únavovému poškození podvozku vrtulníku 

vlivem tohoto typu zatížení dojít nemůže. Ačkoliv tento závěr může vypadat, že znevažuje 

přínos této práce, opak je pravdou. Tato zjištěná skutečnost totiž přináší poznatek, že se není 

třeba obávat únavového poškození podvozku, který by byl způsobený vlivem tohoto typu 

zatížení. Také to však znamená, že pokud by bylo únavové poškození u podvozku vrtulníku 

zjištěno, je potřeba příčinu tohoto poškození hledat jinde. 
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