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1 Úvod
Důvodem vzniku této práce bylo sestavení seznamu vad a analýza příčin a následků během
prototypové výroby studentské formule. Vlivem obměny členů se vytrácí know-how celého týmu
a nový členové opakují chyby svých předchůdců. Výsledky této práce poslouží k odhalení míst
pro zlepšení včetně jejich priorit.
Před započetím analýzy neshod je nezbytné provést rešerši životního cyklu výrobku, aby bylo
možné najít místa v rámci životního cyklu, kde neshody vznikají. Místo vzniku a místo detekce
neshody rozhodují o dopadu neshody na výrobek. V praxi jsou používány softwarové nástroje
pro předcházení neshod, které jsou též zahrnuty v rešerši. Rešeršní část práce je zakončena
výběrem a popisem nástrojů kvality, které jsou v praktické části použity pro analýzu neshod.
Prototypová výroba je odlišná od výroby běžného produktu. V této práci je rozebrán celý životní
cyklus prototypu soutěžního vozu. Projekt je z hlediska nákladů zhodnocen, aby bylo možné
odhadnout ztráty, které vady přináší.
Samotná analýza neshod je umístěna v Příloze III, přičemž v textu této práce jsou zmíněny úpravy
běžné analýzy příčin a následků do analýzy vhodné pro takto specifickou oblast strojírenství.
Z analýzy jsou vybrány nejzávažnější a nejnebezpečnější vady, které jsou podrobněji rozebrány
včetně navržených řešení. Ambice této práce nekončí u analýzy příčin a následků, ale u zavedení
základních procesů řízení kvality prototypu studentské formule.
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2 Životní cyklus výrobku a jeho fáze
Životní cyklus je souhrnné označení všech etap, kterými každý produkt prochází od počátečního
nápadu až po jeho likvidaci nebo jinými slovy „od kolébky až do hrobu“. Životním cyklem prochází
fyzické výrobky, tak i služby. Pro účely této práce jsou vybrány pouze fyzické výrobky. Životní
cyklu lze rozdělit do několika částí. První částí je počátek životního cyklu. V této fázi je dochází
k vytvoření výrobku. Ve střední části životního cyklu je výrobek užíván. V konečné fázi cyklu
dochází k likvidaci výrobku. Na Obr. 1. je počáteční část zobrazena nejsytější modrou barvou,
střední část je méně sytá a konečná fáze má velmi světlou modrou barvu. [1] [2]

Likvidace

Nápad

(Recyklace)

(Příležitost)

Definice
(Návrh)

Realizace
(Výroba)

Obr. 1: Životní cyklus výrobku

Zcela první někdy též nultá fáze životního cyklu je fáze nápadu. V této fázi se shromažďují pouze
nápady, jak má výrobek vypadat a jakou má výrobek plnit funkci. Během této fáze jsou vytvářeny
kapacitní plány a je určen čas dodání na trh. V následující fázi dochází k definici výrobku. Funkce
a charakteristicky výrobku jsou převedeny do měřitelných parametrů výrobku. Funkce
a charakteristiky výrobku jsou sepsány tak, aby všechny požadavky na výrobek byly jednoznačně
určené. Následně je výrobek vyvíjen až do jeho realizace. Realizační fáze životního cyklu výrobku
je charakterizována vývojem výrobních procesů a výrobou výrobku. Výrobou a dodáním výrobku
zákazníkovi končí počáteční část životního cyklu. Ve střední části životního cyklu je výrobek
užíván zákazníkem. Výrobce zprostředkovává zákazníkovi podporu. Výrobek je udržován
a opravován až do konečné části životního cyklu. V konečné části životního cyklu dochází k odpisu
výrobku jeho odklizení do likvidačního zařízení, kde je výrobek recyklován, popřípadě uložen.
Zobrazení fází cyklu je zobrazeno na Obr. 1. [1] [2]
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Fáze nápadu a hledání obchodní příležitosti
Za každým produktem se vždy nachází důvod jeho vzniku. Užitek výrobku udává jeho hodnotu
pro zákazníka. Nejúspěšnější výrobky jsou takové, které přinášejí značnou hodnotu zákazníkovi
a ten je ochoten vyměnit je za své zdroje. Inovativnost nápadů nebo výrobků lze rozdělit
do několika kategorií. První kategorií jsou výrobky, které poskytují větší hodnotu, než zbytek
výrobků na trhu anebo jsou cenově dostupnější. Tyto výrobky tvoří značnou část konzumního
trhu. Především elektronika nabízí každý rok vyšší hodnotu a její cena roste pouze mírně. Tyto
méně inovativní výrobky z první kategorie mají nízkou rizikovost neúspěchu na trhu. Druhou
kategorií jsou výrobky, které objevují skrytá místa na trhu anebo hledají dosud nepoužívaná,
ale známá řešení. Těchto výrobků je na trhu nižší množství a vyznačují se vyšší rizikovostí
neúspěchu. Třetí kategorií jsou zcela nové vizionářské výrobky. Vytvářejí zcela nové typy služeb
a používají dosud neznámá řešení. U těchto typů výrobků je riziko neúspěchu největší. [2] [3]
Při hledání unikátního řešení je vytvářeno velké množství nápadů. Množství unikátní idey bývá
přímo úměrné množství vytvořených nápadů, proto se při fázi nápadu uplatňují především
nástroje jako je brainstorming a brainwriting. Pro filtraci sepsaných myšlenek je používán
diagramu afinity nebo dalších nástroje kvality. Použitím nástrojů je dosaženo zaměření na
příležitosti, do kterých se vyplatí investovat. Pomocí několika cyklů filtrování sepsaných myšlenek
je vybráno několik nápadů, které jsou dále rozvíjeny. Nepoužité nápady nejsou zavrhovány, nýbrž
slouží jako odrazová místa v případě, kdy by se vývoj výrobku dostal do slepé uličky. [2] [3]
V určité fázi filtrace nápadů je zahrnuto i základní plánování. Každý nápad na výrobek se stává
projektem, ke kterému je nutné přidělit zdroje, tj. vyřešit financování, vývojové a výrobní kapacity
atd. Poté je nápad na výrobek je zanesen do mapy portfolia a do plánu investic na nová účetní
období. [2] [3]
Následně jsou nápady na výrobek porovnány s průzkumem trhu. Trh lze prozkoumávat různými
způsoby. Nejméně vhodnou metodou je vývoj přímo na základě popisu požadavků zákazníkem.
Zákazník vždy není schopen vysvětlit své potřeby a jejich důležitost, a tak je vhodné použít
marketingové průzkumy trhu nebo nejlépe sledovat nákupní zvyklosti a používání výrobků
zákazníkem. Sledování chování zákazníků pomáhá najít skryté možnosti pro značné vylepšení
výrobku. Tuto metodu však nelze použít pro všechny typy výrobků. Data z průzkumů jsou pak
transformována do jednoduchých požadavků s různým stupněm prioritizace. Priority jsou
vytvořeny, jelikož je možné, že bude nutné udělat kompromisy mezi dobou dodání na trh, náklady
a přínosem pro zákazníka. [2] [3]
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Výsledkem fáze nápadu jsou projekty, které jsou již přezkoumány trhem a mají reálné možnosti
vývoje a výroby. Cíle, jak uspokojit potřeby zákazníka, jsou rovněž definovány stejně tak jako
rámcová cena výrobku a čas uvedení na trh. [2] [3]

Fáze definice a vytvoření návrhu
Po vytvoření projektu s nápadem a cíli stanovenými zákazníkem následuje hlavní část vývoje.
Nejdříve dochází k převodu požadavků zákazníka a prvotního návrhu výrobku na měřitelné
parametry. Tyto parametry jsou vytvořeny jako ideální bez značných omezení z hlediska
následujících procesů. Pro převod požadavků na měřitelné specifikace lze použít matici
požadavků a metrik. Většina výrobků není na trhu monopolní. Srovnání ideálních hodnot
parametrů produktu s parametry konkurenčních výrobků je pro úspěšný výrobek nezbytné. Data
o konkurenčních výrobcích jsou stejně důležitá jako konkrétní požadavky zákazníka. Konkurenční
výrobky bývají často fyzicky rozebírány, aby jejich parametry mohly být přesně určeny.
Z informací získaných průzkumem konkurenčních výrobků lze zjistit minimální hodnoty
parametrů výrobku, které budou poskytovat užitné vlastnosti zákazníkovi. Jak minimální,
tak ideální hodnoty parametrů se porovnají s parametry konkurenčních výrobků např.: metodou
QFD (Quality Function Deployment). Z porovnání jsou určeny návrhové specifikace pro výrobek
tak, aby výrobek byl v parametrech sledovaných výrobcem lepší než konkurence. Specifikace
výrobku jsou následně omezeny výsledky předběžného vývoje, které určují možnosti dosažení
navrhovaných parametrů výrobku, cenu kalkulovanou za pomocí předběžného kusovníku a dobu
dodání na trh. Výsledné návrhové parametry výrobku jsou opět porovnány s konkurenčními.
V případě, že parametry konkurenčního produktu dosahují ve sledovaných kategoriích lepších
užitých vlastností pro zákazníka, je nutné návrh přepracovat nebo projekt celkově ukončit. [2] [3]
Výsledné parametry výrobku jsou především dány konceptem výrobku. Pro určení finálních
specifikací je tudíž nutné vytvořit základní koncept fungování výrobku a uvážit způsob jeho
výroby. V některých případech postačí papírový náčrt, někdy je nutné vytvořit počítačovou skicu
nebo jednoduchý model. Na Obr. 2 je zobrazen návrhový výkres konceptu hřebíkovací pistole.
Tvorba konceptu začíná zadáním problému a pokračuje hledáním možných řešení za pomoci
vnějších i vnitřcích zdrojů. Struktura a systém dokumentace je při vývoji konceptů jedním
z klíčových aspektů tvorby a výběru konceptu výrobku. Do výběrového řízení jsou začleněny
pouze koncepty, jejichž parametry vyhovují parametrům navrženým ve fázi nápadu, a které jsou
technicky zvládnutelné. Všechny koncepty se pomocí stejných specifikací postaví proti
referenčnímu, který je v nejjednodušeji uskutečněný. Za pomocí matice třídění a matice
rozhodovaní je vybrán finální koncept. [2] [3]
Během vývoje konceptu dochází k menším nebo větším odchylkám od původních požadavků
zákazníka. Pro zjištění reakcí potencionálních zákazníků na výrobek, jsou vytvořeny vizualizace
12

konceptu nebo celý virtuální koncept výrobku. V extrémních případech jsou vytvářeny fyzické
prototypy. Značné zdroje jsou vynaloženy, aby bylo možné ohodnotit, jestli jsou požadavky
zákazníků naplněny. Pro počáteční testy je vybrána testovací skupina a způsob testování. Reakce
zákazníků jsou monitorovány. Výsledky testování jsou zpracovány a interpretovány zpět
do parametrů výrobku. Testování může pomoci při výběru konceptu, jelikož mezi odhadovaným
a otestovaným dopadem sledované funkce výrobku může být velký rozdíl. Koncepty nebo studie
se hojně využívají v automobilovém průmyslu. Automobilka po představení studie může
měřitelně sledovat ohlas odborné veřejnosti i zákazníků. [2] [3]

Obr. 2: Návrhový výkres konceptu výrobku s čísly dílů, převzato z lit. [2]

Po výběru konceptu a případném otestování reálné studie začíná hlavní inženýrská část vývoje
výrobku. Všechny finální parametry je nutné převést do návrhu, který je dnes nejčastěji realizován
v CAD systému. Již v prvotní fázi návrhu se používají různé nástroje, které pomáhají zaručovat
kvalitu výsledného výrobku. Jedním z nástrojů může být analýza FMEA (Failure Mode and Effect
Analyses), při níž se analyzuje možnost selhání výrobku a dopady selhání. Návrh probíhá i
v několika desítkách cyklů, při kterých se návrh zpřesňuje, pozměňuje, jsou opravovány vady
funkcí výrobku a začleňována opatření proti vzniku vad. [2] [4]
Při návrhu úspěšného výrobku jsou zohledňovány možnosti standardizace dílů a sestav. V dnešní
době se nejčastěji vytváří výrobky modulárně. Výhodou modulárního uspořádání je možnost
vyměnit část podsestav tak, aby výrobek lépe vyhovoval potřebám různých zákazníků. Rozdílný
stupeň modularizace a standardizace je dán typem výrobku. [2] [5]
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Během vývoje je nutné zohlednit i požadavky, které nejsou zákazníky zcela jednoduše vysvětleny.
Prvním požadavkem je uživatelská přívětivost a jednoduché použití. Výrobek musí splňovat
ergonomické požadavky zákazníků, aby mohl být snadno a efektivně používán. Zároveň je velmi
podstatné, aby vzhled výrobku charakterizoval značku, výrobce a účel užití výrobku. Estetické
a ergonomické vlastnosti se uplatňují především při výběru a zkoušení výrobku zákazníkem.
Nepominutelný aspektem při výběru výrobku jsou ekologické aspekty produktu. Z výzkumů
vyplývá, že zákazníci raději volí produkty šetrnější k životnímu prostředí. Hlavním stimulem je
společnost, která výrobky nešetrné k životnímu prostředí zavrhuje, nevyhledává a v extrémních
případech bojkotuje. Informace o nešetrných výrobcích nebo provozech se rychle šíří a poškozují
všechny účastníky výrobního i prodejního řetězce. [2]
Nejpodstatnějším parametrem výrobku je jeho cena. V případě sériové výroby cenu výrobku
nejvíce ovlivňuje návrh, jelikož určuje náklady, které bude nutné vynaložit, aby mohl být výrobek
po sérii procesů dopraven k zákazníkovi. Z tohoto důvodu se při návrhu výrobku značně dbá
na optimalizaci tak, aby náklady při výrobě celého výrobku byly, co nejnižší. Komplexnost
pro výrobu není vyjádřena pouze názory expertů nebo pomocí vytvoření výrobního postupu
s odhadovanými výrobními časy a nutnými nástroji. Výrobní systém může být vytvořen v CAM
(Computer Aided Manufacturing) softwaru. Zde je možno simulovat celou řadu výrobních
procesů, včetně manipulace při výrobních a montážních operacích. Simulovaná data pak mohou
být vložena do softwaru pro digitalizaci továrny. Z výrobních dat lze před započetím samotné
výroby simulovat dopad výrobních časů na kapacitní propočty, odhalovat úzká místa, zjišťovat
optimální počet a rozložení výrobních zařízení a optimalizovat logistiku. Snižování nákladů nesmí
být spojeno se snížením kvality. Kvalita výrobku by měla být zachována, popřípadě by se měla
naopak zvýšit. Optimalizací, simplifikací a standardizací dojde ke snížení náročnosti procesů a tím
sníží se riziko chyby při výrobě a montáži. Během optimalizace výrobku pro výrobu je nutné
hluboce rozumět faktorům a charakteristikám výrobku, které zvyšují náklady na jeho výrobu.
Optimalizace výrobku pro výrobu může prodloužit vývojovou fázi. Často vede ke kompromisům
mezi navrhovanými parametry a cenou výrobku. Pro sestavení nákladů na výrobek je využíváno
kusovníků, ve kterých je zahrnuta cena jednotlivých procesů včetně režií pro výrobu a montáž
finálního výrobku. [2] [5]
K validaci dosažení parametrů žádaných zákazníkem je používána řada výpočetních a testovacích
metod. Před vytvořením reálného výrobku nebo prototypu může být použita celá řada CAE
(Computer Aided Engineering) softwarů, které dokáží kalkulovat mechanické vlastnosti výrobku
pomocí metody MKP (Metoda Konečných Prvků). Pomocí jiných metod lze vypočítat optické nebo
termodynamické vlastnosti výrobku. V dnešní době lze simulovat celé matematické modely
výrobků, a tak vytvářet jejich digitální dvojčata. Každá situace simulovaná v CAE softwaru
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potřebuje vstupní data, která mohou být pro první simulace získána z tabulkových hodnot.
Postupné zpřesňování vstupních dat pro virtuální simulace je možné završit importem výsledků
CAM softwaru do CAE softwaru, jelikož výrobní proces má značný dopad na vlastnosti materiálu
výrobku. Pro validaci simulací je nutné provést řadu měření a experimentů. Okrajové podmínky
pro fyzické i virtuální experimenty musí být stejné, aby výsledky byly porovnatelné. Data
z fyzických experimentů lze použít pro zpřesnění výsledků simulací. Počátečních a okrajových
podmínek může být celá řada. Hojně je využíváno metody DOE (Design of Experiments). Pomocí
této metody se stanoví metriky, odstraní nekontrolovatelné jevy a vytvoří plán experimentů,
které je následně provedeny a vyhodnoceny. Experimenty a zkoušky mohou být prováděny
na částech výrobku nebo na celých prototypech výrobku. Prototypy prokazují uskutečněný vývoj
zákazníkům a vedení podniku. Díky prototypům lze ověřit funkce výrobku a najít neshody
s požadavky nebo funkcemi před započetím produkce výrobku. Důvod vytvoření prototypu by
měl být znám před jeho vytvořením spolu s úrovní zjednodušení v porovnání s finálním
výrobkem. [2] [5] [6] [7] [8] [9]
Vytvořením finálního prototypu končí fáze vývoje. Během vývoje je použita celá řada nástrojů
pro zaručení kvality. Žádný úspěšný výrobek nemůže být vytvořen pouze v jednom cyklu vývoje
a pak předán do výroby. Každá část definiční fáze může mít i několik desítek opakování. V konečné
předvýrobní části vývojové fáze je navržený výrobek porovnán s konkurencí např.: pomocí
metody QFD. Před předáním návrhu do výroby proběhne několikátá iterace analýzy FMEA, jak
návrhu, tak i procesu výroby. [2] [4] [5]
Během celé vývojové fáze se uplatňují nástroje pro management projektu jako je analýza rizik,
metody kritické cesty a Ganttův diagram. Pro ekonomické zhodnocení projektu je použita celá
řada ukazatelů na základě finančního modelu a analýzy ziskovosti projektu. Veškeré kompromisy
by měly být prováděny v součinnosti s analýzou jejich dopadu na výsledek projektu. [2] [5]

Fáze realizace neboli výroby produktu
Předvýrobní etapy začínají již během definiční fáze životního cyklu. Návrh výrobku a jeho
realizace jsou pevně spjaty. Sebemenší změny v návrhu mají dopad na výrobu. Během návrhu je
zvolen primární výrobní proces pro daný výrobek. Primárními výrobními procesy pro kovové
materiály jsou metody tváření, slévání, popřípadě prášková metalurgie. Výsledkem primárního
výrobního procesu jsou polotovary pro finální výrobek. Polotovar může být obecného nebo
přibližného tvaru ke tvaru výrobku. Závisí především na ekonomickém zhodnocení, jelikož
výroba polotovaru přibližného k tvaru výrobku ve většině případů vyžaduje investice do nástrojů,
modelů a výrobních zařízení. Výroba nástrojů je časově náročná, a proto v některých případech
začíná již po výběru a otestování konceptu. Investice do nástrojů se vyplácí především
ve velkosériové výrobě. [2] [10]
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Volba následujících procesů přichází při vytvoření prvního funkčního návrhu. Výběr procesu
ovlivňuje především dosažitelná přesnost a jeho cena. Přesnější výrobní procesy jsou časově
náročné, za to zjednodušují sestavení výrobku, což naopak redukuje náklady. Přesnost též souvisí
s požadavky na funkčnost výrobku. Po výběru procesu většinou dochází k použití analýz, z jejichž
výsledků lze vyvodit, jestli lze výrobek vyrobit v navržené kvalitě. Jednou ze základních metod je
analýza FMEA procesu, ve které jsou hodnoceny možnosti vad výrobního procesu. [2] [4] [5] [10]
Komplexnost výrobků a výrobní kapacity ve většině případů neumožňují výrobci vyrábět všechny
komponenty výrobku na jednom místě. Specializace je jednou ze základních hodnot podniku,
a proto každý výrobce vytváří síť dodavatelů a subdodavatelů, kteří se podílejí na výrobě
komponent výrobku. Rozhodnutí, zda výrobek vyrábět uvnitř podniku nebo ho outsourcovat
z jiného podniku většinou záleží na nákladech. Náklady by neměli pouze vyjadřovat cenu
komponenty výrobku, kterou je nutné za každý kus zaplatit, ale měli by počítat s možností
výpadku dodávek. Riziko výpadku dodávek vytváří nutnost pro větších skladovacích ploch.
V hromadných výrobách se též zohledňuje možnost vymáhání ušlého zisku na dodavateli,
který nedodal shodné výrobky ve stanovený čas. [5] [10]
Výrobní procesy lze simulovat v různých programech typu CAM, avšak všechny děje odsimulovat
zatím nelze. Stejně jako inženýrské výpočty, tak i produkční simulace kalkulují výsledky
na základě vstupů, které se většinou neshodují přesně s realitou. Vstupních parametrů je značné
množství a část z nich nelze kontrolovat. Z tohoto důvodu je nutné provést technologické zkoušky
a vyrobit testovací dávky. Opět je použita metoda DOE. Ze simulovaných a testovaných procesů se
sbírají výrobní časy a další data. Získaná data, z nichž je nejdůležitější čas, jsou značně důležité
pro plánování celé výroby a též složí jako vstupy do softwarů pro digitalizaci podniku. Během
technologických zkoušek a plánování výroby mohou nastat rozpory s požadavky na termín
dodání, s maximální možnou zmetkovitostí atd. Návrh výrobku musí být pozměněn, aby bylo
možné výrobu provést ve stanovených výrobních dávkách, v navrženém čase a především
s plánovanými náklady. [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Výroba prototypů nespadá přímo do realizační fáze, ale v některých odvětvích je při výrobě
prototypu testována výrobní technologie. Návrh výrobku po vyrobení prototypu nebývá zcela
koncepčně změněn, takže poznatky z výroby prvních funkčních prototypů jsou aplikovány později
při hromadné výrobě. [2] [5] [10]
Po finalizaci návrhu i návrhu celého procesu nastává fáze výroby testovací série(í). Testovací série
může být různě velká a je testována dosažitelnost kvality a funkčnosti výrobku. Zároveň jsou
optimalizovány výrobní parametry. Testování by mělo odhalit problémy procesu výroby
a validovat výrobní časy uvažované při plánování výroby. Výrobky v testovací sérii jsou
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vystavovány důkladnému měření rozměrů i vlastností zprocesovaných materiálů tak, aby mohla
být predikována stabilita procesu. Nezřídka se stává, že je v této fázi zjištěna vada v konstrukci
nebo technologii. Vady odhalené v této fázi je nákladné odstranit, avšak stále není poškozeno
dobré jméno značky a nedochází k ohrožení zákazníka. Testovací série výrobků často není vhodná
k prodeji zákazníkovi, takže výrobky bývají buď vystaveny nebo rovnou likvidovány. [2] [4] [5]
[10]
Po odladění všech procesů výroby by měla nastat samotná výroba. Ve výrobních analýzách jako
jsou metoda rybí kosti nebo analýza FMEA by měly být zaneseny všechny vady, které se mohou
během výroby nebo ve výrobku vyskytnou. Během výrobního procesu dochází stále k ladění
parametrů procesů. Ladění procesů a ladění plánu výroby je nutné především z hlediska
opotřebení nástrojů, příjmem jiné šarže materiálu nebo vynucenou změnou některých dílu
v závislosti na neshodných dodávkách, změnou dodavatele nebo změnou části výrobku. [2] [4] [5]
[10]
Během výrobky je snaha optimalizovat výrobní dávky tak, aby byla nejmenší možná
rozpracovanost výroby, ale zachovat nízké zásoby, aby bylo možné vyrábět a montovat i při
krátkodobém výpadku dodávek. Snahou je, aby podnik měl co nejštíhlejší výrobu s nejmenší
možnou zmetkovitostí. Z tohoto důvodu se zavádí metody Lean Six Sigma. [2] [4] [5] [10]
Ideálně je celá výroba naplánována včetně přijatelné zmetkovitosti, odstávek preventivní údržby
i nevýrobního času. Velmi přesné plánování je vyžadováno pro masové produkce, jelikož
hodinové ztráty mohou dosahovat řádu miliónů euro. Kapacita výroby by měla být pouze přesně
dimenzována včetně sledování výrobních strojů. Všechny jejich závady nebo neočekávané
události by měly být zaznamenány. Data z výrobních zařízení není možné ručně analyzovat,
a proto jsou vyhodnocována v digitálních systémech. Analyzovaná data mohou být převedena
do digitálního modelu továrny, která umožňuje simulovat stavy výrobního systému, aby se dala
efektivněji plánovat údržba a preventivní výměna kritických komponent výrobního zařízení. [5]
[6] [7] [8] [9]
Hotové, změřené a otestované výrobky směřují k obchodníkům nebo ke koncovým zákazníkům.
Záleží na obchodní strategii, sériovosti výroby a orientaci podniku. Zboží vyráběné v hromadných
sériích je ve většině případů rozesíláno obchodníkům, není příliš individualizované zákazníkovi,
ale je k dostání téměř okamžitě. Opakem je nízkosériová výroba, ve které jsou možnosti
individualizace výrobku vyšší, ale po uskutečnění objednávky zákazník čeká někdy i roky
na výrobek. Hodnotnější výrobky mají vyšší možnosti individualizace, a proto jsou vyráběny
na objednávku. Příkladem může být automobilový průmysl, kde je každý vůz z produktové řady
koncepčně stejný, ale zákazník má možnost upravit si parametry vozu. [2] [4]
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Fáze užití a údržby
Po prodeji výrobku nastává fáze užití, která by měla být charakterizována spotřebou hodnoty
výrobku zákazníkem. Od prodeje plyne záruční lhůta, ve které se výrobce zaručuje, že je dodaný
výrobek bez vad. Za všechny zákazníkem nezpůsobené vady nese zodpovědnost výrobce. Záruka
se liší dle lokálních nařízení a zákonů a též dle specifikací výrobce. Výrobce může záruku limitovat
dobou běhu zařízení, která musí být předem známa. Zároveň má povinnost podporovat výrobek
do dobu stanovenou lokálními nařízeními. [1] [11]
Z těchto důvodů je nutné vyrábět více komponentů, než je jich smontováno do finálních výrobků.
V případě velkosériové výroby je většinou jednoduší vyrábět, skladovat a opravovat moduly
větších montážních celků. V případě menších sériích je nutnost modularizace menší. [5] [11]
Udržovatelnost a opravitelnost je určená návrhem. Levnější návrh spojující několik funkcí
výrobku do jednoho nebo spojující montážní celky nerozebíratelně, je mnohem náročnější a také
nákladnější udržovat. Stejně nákladné mohou být celky s mnoha šroubovými spoji. Náklady na
montáž i demontáž mohou být tak vysoké, že se celek vyplatí vyměňovat i v případě záručních
oprav. Výměna modulu nemusí být jediným řešení. Existuje možnost repase komponent. Repase
je používá především v případě hodnotnějších komponent. Zrenovovány mohou být jak kovové,
keramické, plastové tak i kompozitní výrobky. Je použito metod spojování nebo nanášení
materiálu, při které se opotřebované části zrenovují a trhliny vyplní. Nanesený materiál, pak bývá
obráběn, aby funkce výrobku zůstala zachována. [5] [10] [11]
Údržba výrobku by měla být plánována na celou jeho životnost. Efektivní údržba je koordinována
na specializované místo a rozvržena na konkrétní úkony v daném čase. Pravidelné kontroly a
údržba prodlužují životnost výrobku a snižují riziko nákladných vad nebo řetězového poškození
od vadné součásti. Tento princip platí pro průmyslové výrobky i výrobky pro běžného zákazníka.
Stejně jako sledování zákazníků, modelování virtuálních továren, tak i sledování stavu výrobku
s velkou efektivitou pomáhá při vývoji, výrobě i údržbě výrobku. Konečný dopad na životní
prostředí může být snížen díky zefektivnění údržby. Dat z průmyslových výrobků a spotřebního
zboží může být extrémní množství a jejich vyhodnocení je možné provádět pouze na speciálních
výpočetních zařízeních a za pomocí specializovaných digitálních systémů. [5] [6] [7] [8] [9] [12]
[13]
V poslední letech se rozšířil trend bezúdržbových výrobků, které v případě selhání jedné
komponenty ukončí fázi použití. Nový směr udržitelného rozvoje se snaží tento typ výrobků
eliminovat, jelikož způsobují zátěž pro životní prostředí po několika letech používání. Zákazníci
tento typ výrobků nevyhledávají, jelikož se ve většině případů nechtějí zabývat likvidací a koupí
nového výrobku. Nový výrobek bývá pro zákazníky nečekaným výdajem, a proto raději zaplatí
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za opravu starého. Opravitelnosti výrobků přispívá trend z digitálních technologií, které přechází
na model produktu jako služby, za kterou je vybírán měsíční poplatek. Tento obchodní model se
dostává i na další trhy, jelikož ne všichni zákazníci využijí všechny funkce výrobku každý den. Pro
zákazníka je jednoduší zaplatit za výrobek poplatek jen v době jeho použití a šetřit tak své zdroje.
[5] [11]

Závěrečná fáze životního cyklu
V konečné fázi životního cyklu je výrobek likvidován. Likvidace probíhá různými způsoby na
základě typu výrobku a způsobu jeho selhání. První možností je odložení staršího výrobku
zákazníkem z důvodu nedostatečné schopnosti plnit požadavky, které soudobé výrobky zvládají.
Ve většině případů se jedná o spotřební elektroniku, která během let použití morálně zastará.
Druhou kategorií jsou částečně poškozené nebo opotřebené výrobky. Třetí kategorií jsou zcela
zničené výrobky. [2] [5] [11]
Morálně zastaralé výrobky mohou být darovány na dobročinné účely, popřípadě existují firmy,
které z nich použijí komponenty k opravě novějších zařízení. Stejné společnosti také vykupují
hodnotnější poškozené výrobky, aby z nich vyjmuly komponenty k opravě jiných. Pokud výrobky
nejsou znovu použity nebo repasovány viz 0.0, pak jsou likvidovány. [2] [5] [11]
Většina výrobků je v dnešní době recyklována. Pokud nebudou uvažovány obaly, tak většina
výrobků obsahuje recyklovatelné materiály, které se vyplatí z odpadu získat. Z běžných výrobků
mají nejlepší recyklovatelnost obecně automobily a to až 75 %. Nejlépe se recyklují výrobky, které
lze snadno rozebírat. Ve většině případů je použito běžně dostupných nástrojů nebo extrémních
sil k separaci komponent výrobku. Pestrost výrobců a množství výrobků nedovoluje recyklačním
stanicím sbírat podklady pro všechny vyrobené produkty a školit zaměstnance. Zmíněné
automobily jsou vyráběny pro možnost demontáže a s přihlédnutím k jejich velikosti a hmotnosti,
je zákazník nemůže snadno odložit na jiném než sběrném místě. V případě chemických výrobků
bývá recyklována pouze část vysloužilé chemikálie. Z ropných sloučenin jsou vyráběny topné
oleje, ze sloučenin na bázi vody je separována a čištěna voda. [2] [5] [11]
Poslední možností je uložení, popřípadě pálení výrobků. Většinu výrobků odeslaných ke spálení
tvoří potravinářské výrobky a obaly. Zbytek výrobků nebo nerecyklovatelná část ukončuje životní
cyklus na skládkách, kde se postupně rozkládají do půdy. Nebezpečné, toxické a radioaktivní
materiály musí být uloženy na speciálních místech. Kontaminace půdy a podzemní vody je
nepřípustná, a proto je jejich uložení nákladné a pod přísným dohledem. [2] [5] [11]
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Management životního cyklu výrobku
Během životního cyklu výrobku je nutné využít celou řadu metod, procesů, dat a zdrojů, které
nebývají zcela propojeny. Jednotlivá oddělení často pracují nezávisle na sobě a vytvářejí duplicitní
práci, přičemž rose riziko chyb. Pro propojení všech fází životního cyklu se zavádí management
životního cyklu výrobku. Nástroj umožňuje vnímat celý životní cyklus výrobku jako jeden celek,
následující procesy jsou vždy ovlivněny předchozím. I zlikvidovaný výrobek má dopad na nové
výrobky. V anglické literatuře je tento pojem znám pod zkratkou PLM (Product LifeCycle
Management). Řízení všech fází životního cyklu výrobku vyžaduje, aby procesy, metody, data a
zdroje byly pevně propojeny. Propojování vyvolává změny v organizační struktuře, procesech
a prostředí podniku. Definice a struktura výrobku se mění stejně jako data o výrobku. Data o
výrobku jsou spravována metodou PDM (Product Data Management) tak, aby byla dostupná
v rámci celého podniku. Zavádění managementu dat a celého životního cyklu je zaváděno
z prostého důvodu, kterým je snižování nákladů. Pomocí managementu celého cyklu lze snižovat
počet neshod, jak s nastavenými procesy v podniku, tak i ve výrobku, a tak šetřit čas, náklady a
ušlý zisk. Na Obr. 3 jsou zobrazeny náklady na odstranění neshody v rámci fází životního cyklu.
Nejvíce příčin se objevuje v raných fázích cyklů. Příčiny se nejjednodušeji detekují až při kontrole
kvality, kdy je jejich odstranění velmi nákladné. [1] [14]

Obr. 3: Vývoj nákladů na odstranění neshod během fází životního cyklu výrobku včetně možnosti detekce. Převzato z lit:
[14]
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2.2 Softwarové vybavená podpora životního cyklu výrobku PLM
Dříve bylo využíváno různých nástrojů a vyspělých ručně tvořených systémů pro management
životního cyklu výrobku. S digitalizací vývojových prostředí, dokumentace i komunikace začali
vznikat stále sofistikovanější programy. V dnešní době je vyvinuta celá řada digitální systémů pro
řízení a správu procesů v různých fázích životního cyklu výrobku. Každý vývojář softwaru se
specializuje na určité odvětví, jelikož není možné obsáhnout celý životní cyklus výrobku tak,
aby byl vyvinutý software na trhu konkurenceschopný. [15]
Softwarové vybavení podniku je zobrazeno v koláčovém grafu na Obr. 4. Více systémů uvedených
v grafu může být sloučeno v jednom komerčně dostupném softwaru. Hlavními softwarovými
systémy jsou z hlediska podniku ERP (Enterprise resource planning), CRM (Customer Resource
Management) a SCM (Supply Chain Management). Výrobci softwarů pro ERP jsou si vědomi
nezbytnosti těchto softwarů, a proto většina z nich skupuje menší vývojáře, kteří se zaměřují
právě na SCM nebo CRM. Díky tomuto rozhodnutí soudobé ERP softwarová řešení obsahují velmi
vyspělé moduly SCM a CRM.
Systémy pro řízení podnikových zdrojů ERP umožňují řídit a plánovat zdroje podniku. Plánováno
je především hospodaření podniku, rozvaha a rozpočet. Všechny příjmy, výnosy, výdaje a náklady
se rovněž zapisují do účetnictví. Jako podklady složí vnitřní databáze ERP systému. Evidovány jsou
skladové zásoby, dlouhodobý majetek, majetek v pronájmu, zaměstnanci a jejich mzdy a další
zdroje včetně celé řady finančních. Pro evidenci kusovníků, zásob materiálu, rozpracované
výroby, hotových komponent, smontovaných výrobků včetně výrobních příkazů a stavu jejich
realizace jsou k ERP systémům přidávány moduly SCM. Zaměstnanci pracují v jednom systému, a
tak není nutné data integrovat do jiného systému. Pro výrobní podniky jsou dostupné i další
nadstavbové moduly jako MES nebo APS. Vývojáři ERP systémů jsou schopni dodat značné
množství různorodých modulů. Moduly nebývají těžištěm systému, takže možnosti a podpora
dodatečných modulů může být nižší v porovnání se specializovanými systémy.
CRM systémy byly vyvinuty na hledání, získání a udržení zákazníků. Někdy jsou zákazníci vnímáni
jako jedna z největších hodnot podniku. O náležité vztahy se zákazníky se stará oddělení
marketingu. Databáze zákazníků a data o nich získaná přes různé komunikační kanály jsou
dostupná vedení podniku i analytickým nástrojům pro plánování, rozvržení a řízení aktivit před
prodejem a po prodeji výrobku.
Systémy SRM (Supplier relation management) umožňují podniku lépe komunikovat s dodavateli.
Jsou koncipované podobně jako programy CRM, ale jsou jejich zaměření je na komunikaci mezi
podniky. Především zjednodušují dohled nad naplňováním závazků podniků, výměnu
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dokumentace a pomáhají zautomatizovat rutinní úkony jako objednávky, hlídají fakturační období
a dodací lhůty.
Z hlediska životního cyklu výrobku by měly být nejdůležitější softwary PLM a jiný inženýrský
software. Ač zkratka PLM poukazuje na životní cyklus výrobku, možnosti použití PLM softwarů
v celém životním cyklu jsou značně omezené na menší části několika fází životního cyklu výrobku.
Záleží však na konkrétním výrobci, jaké schopnosti vyvíjený software bude mít. Většina PLM
softwarových řešení je dodávána s konstrukčními (CAD), výpočetními (CAE), výrobními softwary
(CAM) a v některých případech softwarem pro plánování výroby. Z původu PLM aplikací vychází
i jejich použití. Používají se zjednodušeně řečeno jako databáze konstrukční, výrobní, plánovací,
kontrolní a jiné dokumentace. Jejich je tak použití omezeno na převážně vývojovou a realizační
fázi výrobku. Většina PLM softwarů nedokáže shromažďovat data pro fáze nápadu. Vzhledem
k citlivosti dat a know-how uložených v nich, je není možno používat mimo podnik. Pro většinu
druhů výroby je použití PLM softwaru vyloučeno pro fázi užití, kdy je nutné výrobek udržovat
nebo opravovat i pro fázi likvidace. Databáze PLM systémů se prolínají s databázemi ERP systémů.
V některých případech ERP systémy sdílí databázi s PLM systémy, jindy jsou odděleny a data mezi
nimi jsou převáděna. I přenosy dat mají svá pravidla. Řízení přenosů a sdílení dat jsou nastavena
integračních systémech PDM (Product Data Management). PDM softwary umožňují, aby data byla
dostupná pro všechny pracovníky i zařízení ve správném formátu. Většina PLM systémů PDM
modul v sobě obsahuje.
Pro řízení výroby ve výrobní hale jsou vytvořeny programy typu MES (Manufacturing Executive
Systems). Do této kategorie softwaru patří: systémy pro řízení výrobních zařízení a výroby ve
výrobní hale, systémy pro zaručení kvality a software pro monitorování výrobních strojů.
Pro opravdu velmi přesné plánování jsou pak vyvinuty systémy APS, které dokáží pružně a rychle
reagovat na změny v plánech, které mohou být způsobeny jak změnou objednávky, tak i
poruchami nebo úzkými místy pro výrobu či montáž konkrétního výrobku nebo celého výrobního
programu. Většinou dovolují naplánovat celou řadu scénářů a libovolně mezi nimi během dne
přepínat, popřípadě je upravovat, tak aby byly naplněny kapacity, minimalizovala se
rozpracovanost výroby a zeštíhlila se výroba. Systémy APS jsou vyvinuty tak, aby komunikovali
s ostatními systémy podniku. Z SCM systému zjišťují dlouhodobé plány výroby a do softwarů
pro výrobní zařízení vysílají informace, jaké výrobky vyrábět. [15]
Databázový systém DBMS na Obr. 4 (Database management system) je základní prvek
softwarového vybavení pro práci daty podniku. Většinou je databázových systémů je dodávána
výrobci ERP systémů. S databázemi všech programů mohou komunikovat všechny softwary
podniku právě za pomocí databázového operačního systému. [15]
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Obr. 4: Základní softwarové vybavení podniku, převzato z [15]

2.3 ERP softwarová řešení
Na trhu je celá řada ERP systémů větších nebo menších vývojářů. Pro menší nevýrobní podniky
existují jednodušší a levnější systémy, které zvládají kalkulovat skladové zásoby na základě
dodávek a objednávek a vytvářet účetnictví. Naopak pro velké výrobní podniky existují rozsáhlé
systémy s mnoha moduly, které dokáží realizovat plánování všech zdrojů podniku. Dokáží
komunikovat a sdílet data s jinými softwary a databázemi. Největší podíl na trhu má původně
německý systém SAP, který nabízí řešení pro různé typy a velikosti podniků. Dále jsou zmíněny
další ERP systémy zahraničního i tuzemského vývoje.
Oracle
Americký korporát Oracle vyvíjí přes desítku produktových řad aplikací pro podniky. Ve všech
produktových řadách se nachází enormní množství softwarových produktů pro většinu druhů
podnikání od programů určených pro instituce vyššího vzdělání k softwarovým systémům pro
těžké strojírenství. Softwarové produkty jsou především zaměřeny na finanční, logistickou a
výrobní stránku podniku, a pak na vztahy se zákazníky a dodavateli. Z kategorií systémů
uvedených na Obr. 4 je možné v portfoliu firmy Oracle najít všechny programy vyjma
inženýrských softwarů. Jednotlivé produkty jsou děleny ještě do kategorií na ERP, SCM, HCM
(Human Capital managemnet), EX (Customer experience) a EPM (Enterprise performace
management). Nejzajímavějšími produktovými řadami jsou z pohledu životního cyklu výrobku
aplikace v řadě Oracle PLM Cloud a Suppy chain management. V Oracle PLM cloud se nachází
aplikace pro vytváření nových produktů. Ze získaných dat je možné vytvářet základní ideu
o budoucím výrobku a posléze definovat parametry nového výrobku. Produktová řada softwarů
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SCM obsahuje celou řadu programů pro řízení výroby, od dodávek, jak vnitřních, tak vnějších,
k řízení kvality výsledného výrobku. S produktovou řadou SCM jsou spojeny i produkty MES pro
řízení výroby na výrobním podlaží. Všechny nabízené aplikace pro výrobní podniky se zaměřují
na realizační fázi a na finanční plánování ve fázi nápadu a definice. [16] [17] [18]
SAP
Původně německá firma SAP nabízí celou řadu produktů pro podniky různých odvětví. SAP je
vedoucí značkou na trhu s ERP systémy. SAP však nenabízí pouze ERP systémy, ale stejně jako
největší konkurent Oracle nabízí všechny zmíněné systémy na Obr. 4 krom inženýrských aplikací.
Z pohledu životního cyklu výrobku SAP nabízí systémy PLM, SCM a systémy pro výrobní podlaží
typu MES. Do portfolia patří programy pro digitalizaci továrny, avšak systémy pro digitalizaci
produktu nejsou realizovány. Pro správu úvodní fáze životního cyklu jsou nabízena řešení, která
kombinují CRM a ERP pro vytvoření výrobku vhodného pro aktuální trh. Zároveň pro závěrečnou
fázi životního cyklu jsou nabízeny moduly pro ekologickou likvidaci a možnosti, jak s použitými
materiály nakládat. SAP může být implementován v místech autorizovaných servisů, což vede
k možnosti vhodnější údržby během životního cyklu. [19] [20]
Dynamics
Dynamics 365 je nejnovější verze ERP systému od Microsoftu. Tento ERP systém je určen pro
různě velké podniky libovolného zaměření. Dynamics 365 není postaven na možnosti
modularizace jako ERP systémy ostatních výrobců. Obsahuje části pro plánování, vztahy se
zákazníky i s odběrateli. Velkým benefitem je propojení s celým portfoliem aplikací a systémů od
Microsoftu včetně cloudových aplikací. Operační systémy z vývojářský center Microsoftu běží
na výpočetní technice po celém světě, a tak mohou být data zaslána uživatelsky mnohem
přívětivěji v porovnání z konkurencí. Data umístěná na cloudové výpočetní platformě Azura
mohou být z ERP systému Dynamics umístěna do zařízení pro virtuální nebo rozšířenou realitu, a
tak napomáhat realizaci a urychlovat celou řadu procesů během celého životního cyklu výrobku.
Dynamics též obsahuje modul pro sledování trendů a komunikaci se zákazníky. Tento module je
vhodný zejména pro fázi nápadu a definice nového výrobku. [21] [12] [13]
Assecco Solutions
Německá firma Assecco Solutions vyvíjí ERP systémy pro celou řadu aplikací včetně státní správy
a zdravotnictví. Jednotlivé produkty se od sebe příliš neliší a jsou značně zaměřeny na konkrétní
trhy. Assecco Solutions má pobočky po celé Evropě, a proto je vývoj softwaru lokalizován pod
značky v dané zemi. Nejzajímavější z hlediska strojírenské výroby jsou produkty Helios Green a
APplus+. Ostatní softwarová řešení jsou jednodušší a zaměřená na oblast služeb. Helios Green a
AP plus pracují na základě linuxové databáze. Obsahují moduly zmíněné na Obr. 4 vyjma PLM
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systémů a inženýrského softwaru. Hlavní databáze výrobků a kusovník vždy bývá umístěna v ERP
systému, takže se zmíněné systémy zaměřují na možnosti užití stejné databáze, jakou má software
PLM externího dodavatele. Helios je produktová řada systémů, které se instalují do konkrétního
zařízení, kdežto AP plus je webová aplikace. Zmíněné ERP systémy mohou být propojeny se
systémem SCS. Tato platforma pro digitalizaci továrny a výrobků obsahuje aplikace pro plánování,
analýzu, projektování a propojení výrobních zařízení. Výhoda digitální továrny spojené s ERP
systémem s celou řadou modulů se projevuje především v při plánování definiční fáze, dále pak
v realizační, užitné a částečně v likvidační fázi životního cyklu produktu. [22] [23] [24]

2.4 APS softwarová řešení
Z popisu APS softwarů v úvodu kapitoly vyplívá, že softwary jsou velice specializované
na plánování výroby na sekundy přesně. Využití těchto aplikací je především v hromadné výrobě,
ve které jsou výrobní časy přesně dány. Příkladem může být dodavatel automobilek, jež musí
vyrábět dávky přesně dle specifikací zákazníků, přičemž bývá nezbytné uspokojit několik
automobilek v krátkém časovém období. Přesně pro tyto účely jsou APS systémy navrženy.
Součástí dodávky softwarů je i know-how a podpora ze strany dodavatele softwaru. Každý podnik
má odlišné postupy, avšak obecné nastavení od vývojáře výrazně zkrátí implementaci nového
systému. V této práci jsou zmíněny dva softwary tuzemských vývojářů. Úzká specializace softwarů
neumožňuje výrazně měnit jádro pro plánovaní, ale pouze moduly pro propojení s jinými
softwary nebo grafické rozhraní.
Aimtech
Plzeňská firma Aimtech se specializuje na digitální řešení pro automobilový průmysl. Vyvíjí
nadstavbu Sappy pro SAP ERP, systém pro integraci dodavatelsko-odběratelského řetězce DCIx a
APS systém Asprova. Sappy je nadstavba pro rychlou implementaci ERP systému SAP. Systémy
DCIx dokáží monitorovat množství vyrobených výrobků, jejich kvalitu atd. Data pak převádí do
dalších systémů podniku. APS systém Asprova se zaměřuje na přesné plánování výrobních dávek
a sestavování plánů v reálném čase. Kromě možnosti vytváření množství plánů, lze mezi nimi
jednoduše přepínat a posílat data do MES systému podniku. Plány lze modifikovat, vytvářet
analýzy dopadu plánu na výrobu a během několika sekund přeplánovat výrobu z důvodu
nenadálé

události.

Pružnou

změnu

výsledků

plánování

lze

integrovat

za
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předpřipravených propojovacích mechanismů do dalších digitálních systémů podniku. Firma
Aimtech se zaměřuje na dodání softwarového řešení pro dodavatele automobile. Těžiště řešení
spočívá především v realizační fázi životního cyklu výrobku. [25]
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Merica
Merica je českým vývojářem APS systému APS Fabrio. Tento systém disponuje jednoduchým
rozhraním dostupným odkudkoli z webového prohlížeče. Stejně jako konkurenční produkty je
schopen naplánovat mnoho scénářů a poté vybrat nejvhodnější pro konkrétní záměr podniku. APS
Fabrio je schopen reagovat na náhlé překážky ve výrobě (nedostatek materiálu, porucha stroje),
avšak hotové řešení pro propojení s výrobními zařízeními a sdílení databází s ERP, MES a jinými
systémy není ještě navrženo. V životním cyklu výrobku tento systém napomáhá při menší části
realizační fáze a při plánování výroby ve fázi definice. [26]

2.5 PLM softwary a řešení pro digitalizaci výroby a výrobků
Původně byly PLM softwary vyvíjeny pro sdílení dat mezi skupinou uživatelů pracujících
na stejném projektu ve stejném softwaru, avšak s postupným vývojem jsou PLM softwary schopny
propojovat větší množství diverzifikovaných programů. PLM softwary a digitální platformy jsou
vyvíjeny především vývojáři inženýrských softwarů. Výjimkou je digitální platforma Predix
od koncernu GE.
Softwarová řešení Siemens
Jedním z dodavatelů softwarového vybavení je koncern Siemens. Siemens pro svou produktovou
řadu i pro ostatní inženýrské aplikace vyvíjí PLM systém Siemens Teamcenter. Tato aplikace
propojuje v reálném čase data z konstrukčních softwarů pro mechanický i elektrický návrh
s kusovníkem, dokumentací k dílům i k celým montážním celkům. Aplikace dále dokáže
shromažďovat data pro výrobu uvnitř podniku nebo pro externího partnera. Siemens Teamcenter
lze propojit s celou řadou partnerských softwarů. Pomocí licencovaných doprogramovatelných
prostředí lze Teamcenter propojit i s celou řadou konkurenčních softwarů. Z celého životního
cyklu výrobku je software Teamcenter orientovaný převážně na definiční a realizační fázi
životního cyklu. Plnohodnotně lze propojit data z konstrukce s výrobními procesy, výrobní
dokumentací a plánováním výroby. Kvalitu výsledného výrobku lze sledovat v propojených
softwarech. Dokumentace a data k podpoře výrobku, opravám a údržbě mohou být v tomto
softwaru uloženy, avšak uživatel výrobku k nim nemá přístup. Dokumenty a data pro likvidaci
nebo recyklaci mohou být v tomto softwaru též uloženy, ale je pravděpodobné, že externí
likvidační nebo recyklační stanice k těmto datům nebude mít přes aplikaci Teamcenter přístup.
[7] [12] [27] [28]
Pro digitalizaci továrny Siemens vyvíjí cloudovou platformu MindSphere. Cloudová platforma
slouží jako základ pro tvorbu specializovaných aplikací zákazníka. Operační systém Mindsphere
dokáže propojit stroje, výrobky, softwarové vybavení i celé závody, a tak vytvářet IoT (Internet of
Things) ze zákazníkova portfolia. Systém je schopen s jednotlivými subjekty komunikoval, ale i
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sbírat data, pro která poskytuje nástroje pro vyhodnocení. Po analýze dat lze předpovídat poruchy
jednotlivých připojených zařízení, řídit výrobu a hledat úzká místa ve výrobě. Připojené výrobky
mohou posílat záznamy o své funkci, a tak lze odstraňovat jejich nedostatky. Na základě dat lze
v platformě MindSphere vytvářet digitální dvojčata výrobků i strojů a simulovat jejich chod,
zatížení a jiné parametry. Digitalizována může být celá továrna, což vede k finančním úsporám
především kvůli predikci chování celého výrobního systému. Největší konkurenční výhodou
Siemens MindSphere je možnost propojení s již vyráběnými systémy z koncernu Siemens bez
nutnosti pořizování a vývoje dalších zařízení a softwarů. Pomocí aplikace postavené na platformě
MindSphere lze podporovat definiční a realizační fázi životního cyklu výrobku. Vzhledem
k možnosti monitorování chování a simulaci stavu v digitálním dvojčeti lze podporovat údržbu.
V likvidační fázi cyklu je možné software využít, avšak likvidace musí probíhat v součinnosti
s výrobním podnikem, kde bude možné přesně roztřídit díly na likvidaci, recyklaci nebo znovu
použití. [8]
Dassault Systèmes
Dassault Systèmes staví na platformě 3DExperience. Tato platforma je orientovaná na celý podnik
a též na vytváření obchodních rozhodnutí. Do platformy 3DExperience lze začlenit celou
produktovou řadu Dassault Systèmes a pomocí cloudového rozhraní sdílet data mezi různě
orientovanými softwary. Pomocí platformy 3DExperience lze navíc sledovat trendy, jež mohou
pomoci při zrodu a definici nových produktů. Výrobky je pak možné vytvářet v konstrukčních
softwarech a propojovat je s výpočetními softwary, CAM softwary a se softwary pro plánování
výroby. V softwaru Enovia, který je zaměřen nejvíce na PLM lze organizovat kusovníky, sledovat
konstrukční změny, kontrolovat kvalitu produktu a sledovat dodavatelské a zákaznické vztahy.
V softwaru Exalead lze provádět analýzy nasbíraných dat výrobkem, analyzovat nákladovou a
výnosovou stránku výrobku při výrobě a následné údržbě. Též lze nalézat možnosti
standardizace. Pomocí platformy 3DExperience lze všechna tato data a informace sledovat
v různých úrovních managementu. Produkty Dassault Systèmes pomáhají začít životní cyklus
výrobku, přejít do realizační fáze a podporovat výrobky ve fázi užití. Data a informace pro údržbu,
opravu, likvidaci či recyklaci mohou být dostupná skrz portfolio Dassault Systèmes, avšak pro
externí servisy a recyklační střediska tato data pravděpodobně nebudou dostupná přes tuto
platformu. [6]
Autodesk
Struktura portfolia produktů firmy Autodesk je řádově jiná, než u konkurentů jako je Siemens a
Dassault Systèmes. Autodesk se zaměřuje na menší společnosti, kterým dodává systémy
s různými stupni výbavy a intuitivnosti pod podobnými obchodními značkami. Cena systémů
s velmi podobnými jmény může být řádově jiná. [29] Pro propojení několika odlišných systémů
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pro definiční fází životního cyklu výrobku jsou vyvíjeny softwary pod značkou Autodesk Fusion.
Autodesk Fusion Team je cloudová platforma pro sdílení dat a správu verzí, projektů a práv pro
různé softwary Autodesk. Podporované jsou převážně konstrukční softwary. Na platformě je
možné zobrazovat modely v reálném čase za použití výpočetních serverů, které do vzdáleného
zařízení např.: tabletu přenášejí vypočtená data pro zobrazení. Dalším softwarem je pak Autodesk
Fusion 360, což je CAD/CAM/CAE software. Tento software v jednom prostředí spojuje tvorbu
modelů, sestav, výpočtů a drah obráběcích nástrojů. Cloud produktu Fusion 360 v sobě zahrnuje
produkt Fusion Team v němž lze provádět úkony zmíněné výše. Fusion 360 je určen pro menší
společnosti vytvářející nekomplikované výrobky pro zákazníky z široké veřejnosti. Pro
komplikovanější výrobky Autodesk nabízí své profesionální aplikace, které spojuje Autodesk
Fusion Lifecycle. Tato cloduová platforma je schopna spravovat nejen verze výrobku, revize a
kusovníky, ale složí jako opora při definici výrobku, návrhu, zajišťování výrobního zařízení,
managementu kvality a jako databáze pro dokumentaci k výrobku. Ve Fusion Lifecycle lze
základním způsobem plánovat výrobu, spravovat úkoly a procesy a spolupracovat s dodavateli.
Díky tomu lze produkty Autodesk použít částečně pro definiční fázi, pro realizační fázi a částečně
pro fáze použití a likvidace. [29] [30] [31] [32]
Predix
Predix je cloudová platforma pro digitalizaci továrny od koncernu GE. Platforma má v sobě řadu
implementovaných funkcí pro vytvoření aplikací na míru. Integrované funkce zahrnují možnosti
propojovat data z jiných aplikací, vybavení, výrobků a továren a převádět data do cloudové
aplikace. Pro analýzu dat jsou integrovány analytické nástroje, funkce pro strojové učení a funkce
pro vytváření digitálních dvojčat výrobků i celých výrobních závodů. Pro vývojáře platforma
nabízí jednoduché funkce pro vývoj nových aplikací. Samozřejmostí jsou funkce zabezpečení,
které zabezpečují firemní data proti útoku zvenčí. Predix je koncipován tak, aby ho bylo možné
implementovat přímo u zákazníka na jeho serverech. Schéma fungování platformy je uvedeno na
Obr. 5. Predix stejně jako MindSphere podporuje výrobce v definiční a realizační fázi životního
cyklu výrobku a vzhledem k možnosti monitorování chování a simulaci stavu v digitálním dvojčeti
podporuje údržbu. V likvidační fázi cyklu je možné použít aplikaci postavenou na Predixu, avšak
likvidace musí probíhat v součinnosti s výrobním podnikem, který tak může rozhodnout, jaké díly
se zlikvidují, zrecyklují nebo znovu použijí. [9]
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Obr. 5: Schéma funkce platformy Predix, převzato a upraveno [9]
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3 Nástroje kvality využívané v rámci životního cyklu výrobku
Různé nástroje je vhodné používat v různých fázích životního cyklu výrobku, jak je uvedeno na
Obr. 6. Dále popsané metody nejsou striktně nástroji pro řízení životního cyklu, ale s oblibou se
v rámci vybraných fází životního cyklu výrobku používají pro zvýšení kvality výrobků nebo celé
výrobkové řady. [33]
Používané nástroje:

Používané nástroje:

Brainstorming, brainwriting,
diagram Afinity, QFD, srovnávací
a převodní tabulky a matice bodový
diagram, Išikawův diagram

FMEA, Paretův graf, kontrolní
tabulky, histogram, bodový
diagram

Likvidace

Nápad

Definice

Používané nástroje:
Diagram Afinity, Paretův
graf, FMEA, kontrolní tabulky,
histogram, Išikawův diagram,
bodový diagram

Používané nástroje:
Realizace

QFD, FMEA, Paretův graf,
histogram, Išikawův
diagram, bodový diagram

Používané nástroje:
Paretův graf, FMEA,
kontrolní tabulky, histogram,
Išikawův diagram, bodový
diagram, regulační diagram

Obr. 6: Digram životního cyklu výrobku včetně nástrojů používaných během jednotlivých fází.

3.1 Brainstorming
Brainstorming je jedním ze základních nástrojů pro generování velkého množství nápadů
v krátkém čase. Používá se v případech nutnosti velkého množství nápadů nebo v případech, kdy
je vhodné najít kreativní řešení problému. Při brainstormingu se zapojuje celý pracovní tým nebo
skupina. Je vhodné, aby se všichni členové účastnili. [33]
Brainstorming začíná přesným vysvětlením daného problému. Je naprosto kruciální, aby všichni
zúčastnění danému problému rozuměli. Nejlépe se probíraný problém vysvětluje pomocí
odpovědí na otázek: „Co? Jak? a Proč?“ Poté je vhodné začlenit pár minut na zamyšlení. Po
zamyšlení následuje hlavní část, kdy zúčastnění vykřikují nápady, které je nutné zapisovat tak, aby
všichni účastníci na nápady viděli. Nápady zapsané na tabuli nebo plátno mohou podnítit nové
nápady, které by jinak nepřišli. Po nějaké době dojde k vyčerpání nápadů zúčastněných. [33]
Důležitou součástí brainstormingu je zákaz komentářů a kritiky do ukončení sezení. Veškerý
smích a vzdechy donutí účastněné přehodnotit své nápady předtím, než je vyřknou. Pozitivní
kritika také není vhodná, jelikož též vede k přehodnocování nápadů. Pokud lidé začnou své
nápady přehodnocovat, pak se sníží počet nápadů. Výstupem z brainstormingu jsou nápady, čím
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více, tím lépe. Studie navíc poukazují na fakt, že mezi objemem nápadů a počtem výjimečných
myšlenek je přímá úměra. Nápady není vhodné nijak filtrovat ani se omezovat na vlastní nápady.
Výsledkem mohou být naprosto šílené nápady, po kterých někdo navrhne řešení, které bude
použitelné na základě prvního šíleného nápadu. Z tohoto důvodu je vhodné všechny nápady
v reálném čase zapisovat na viditelném místě. [33]
Technika Brainstormingu má několik variací a je používána v řadě dalších nástrojů. Pokud je
ve skupině několik velmi dominantních a nápaditých jednotlivců je možné použít metody
brainwriting nebo kombinaci brainwritingu s brainstormingem, kdy nejdříve zúčastnění zapisují
nápady a pak je přečítají nahlas. [33]

3.2 Brainwriting
Metoda brainwritingu je obdobou brainstormingu. Zúčastnění píší své nápady na papír a papíry
si vyměňují. Tento nástroj se užívá u kontroverzních témat nebo u témat, kdy je žádáno zapojení
úplně všech zúčastněných, kteří by jinak byli přebiti dominantnějšími členy skupiny. [33]
Brainwriting začíná podobně jako brainstorming. Nejprve je vysvětlen problém a až poté přichází
hlavní část. Každý účastník dostane papír, na který napíše maximálně čtyři nápady a pak papír
odloží doprostřed stolu a vezme si další, kde napíše opět maximálně čtyři nápady. Během sezení
je konverzace omezena na nezbytné minimum. Po vyčerpání všech nápadů jsou listy vybrány a
následuje diskuze nad návrhy. Sezení je časově náročnější než při brainstormingu, jelikož je
potřeba dát prostor tišším jedincům tak, aby řádně přispěli do debaty. Výhodou je, že stavění na
nápadech může probíhat bez přerušování výkřiky dalších nápadů. [33]
Variací je metoda 6-3-5, ve které 6 členů týmu sepíše vždy 3 nápady v rámci pětiminutového bloku
na jeden papír. Po uplynutí bloku se papír posouvá o jednoho člena dál vybraným směrem.
V momentě, kdy se ke každému členu dostane zpět papír, na který začal psát, sezení končí. [33]

3.3 Diagram afinity
Diagram afinity slouží k organizaci velkého množství nápadů do skupin. Nápady mohou vzniknout
různým způsobem. Tento nástroj využívá prvky brainstormingu a brainwritingu. Zároveň
zúčastněným pomůže rozvinou kreativitu a fantazii. Digram je sestavován, pokud je téma značně
obsáhlé, těžko uchopitelné nebo se zdá, že v něm panuje chaos. Ve většině případů je použit
k organizaci nápadů po brainstormingu, aby mohly být dále použity. [33]
Nejprve se každý nápad zapíše na jeden nalepovací lístek a všechny lístky se náhodně rozmístí
na viditelné místo. Od tohoto okamžiku není dovoleno mluvit. Účastníci začnou rozřazovat
lístečky s nápady do skupin, které spolu nějakým způsobem souvisí. Každý může mít jiný úhel
pohledu, takže je možné nalepovací papírky přemísťovat, dokud nejsou všechny lístečky
31

rozřazeny. Každý nápad nemusí být nutně propojený s nějakou ze skupin, takže je možné vytvořit
skupiny o jednom lístku. Pokud jeden nápad může spadat do více skupin, pak je vhodné vytvořit
další nalepovací papírky se stejným obsahem. Jakmile jsou všechny nápady rozřazeny, tak je
možné opět začít mluvit a domlouvat názvy skupin rozřazených lístků. V některých případech je
název skupiny uveden na jednom z lístků skupiny, jindy je nutné název skupiny vymyslet. [33]
Vytváření diagramu pomůže osobám v týmu oprostit se od konvenčního myšlení a vytváření
předpojatých skupin. Účastníci pak přemýšlí více do hloubky s větším množstvím intuice.
Z testování vychází, že každá skupina, která vytváření diagramu vyzkoušela byla překvapena
užitnou hodnotou tohoto nástroje. [33]

3.4 Paretův graf
Paretův graf je sloupcový graf, který výškou sloupce vyjadřuje buď četnost výskytu např.: vad
nebo spotřebu zdrojů, jakými jsou čas nebo peníze. Používá se v případech, kdy je obtížné nalézt
v datech skupin nějaký vzorec nebo pokud je-li důležité se zaměřit na nejzávažnější problém nebo
příčinu vady. Po vytvoření grafu je možno snadno určit priority pro vytvoření opatření pro snížení
dopadu následků vad. Dále je využíváno porovnání dvou Paretových grafů. První variací je
porovnání dvou grafů příčin a následků. Druhou variantou je porovnání nových a starých dat po
dokončené inovaci. [33]
Pro začátek je nutné zvážit jaké kategorie položek budou zahrnuty a za jakou časovou periodu
bude graf vykreslen. Dalším krokem je rozhodnutí, jaká veličina bude vykreslena. Mezi možnosti
patří četnost výskytu, procenta, náklady, čas nebo množství. Dalším krokem je sběr dat
a vykreslení dat do sloupcového grafu. Nejvyšší hodnota musí být vyjádřena prvním sloupcem
a vykreslené hodnoty by se měly postupně snižovat. Pokud je větší množství kategorií nepatrné
velikosti, je vhodnější do grafu umístit jejich součet a nazvat kategorii „různé.“ Dalšími ukazateli
Paretova grafu může být vykreslení procentuálních poměrů. Pro tento ukazatel je vytvořena
druhá stupnice tak, že 100 % je součet všech hodnot vykreslených z předchozích kroků. Při použití
dvou stupnic je nezbytné, aby hodnoty odpovídali procentům, tj. aby hodnoty tvořící 50 %
opravdu byly v polovině grafu. Pro zjištění míst, kde je soustředěno nejvíce hodnot, je možné nad
každý sloupec vynést součet jeho hodnoty plus hodnot předcházejících sloupců, např.: nad třetí
sloupec vynést součet hodnoty prvního, druhého a třetího sloupce. Součty hodnot se vynášejí do
vykresleného sloupcového grafu se stejným měřítkem. Součet všech hodnot by měl být umístěn
nad posledním sloupcem a měl by končit ve 100 %. Výsledný graf by měl jednoduše ukázat místa,
na která se zaměřit. [33]
Po vykreslení by měl graf vykazovat průběh dle Paretova pravidla, které říká, že 80 % následků je
zapříčiněno 20 % příčin. Poměr 80/20 nebude vždy přesně vykreslen, ale z výsledků by mělo být
32

patrné, že několik příčin zaviňuje značné množství následků. Paretův graf by měl též reflektovat
finanční zatížení podniku. Hodnoty v grafu by měly přímo nebo nepřímo vyjadřovat náklady
podniku. Množství nebo čas jsou vždy spjaty s náklady. [33]

3.5 Metoda FMEA
Zkratku FMEA lze do českého jazyka přeložit jako analýzu možného výskytu a vlivu vad. Metoda
představuje týmovou analýzu zaměřenou převážně na predikci vad. Vady jsou ohodnoceny
závažností, rizikem vzniku a možnostmi jejich odhalení. Z analýzy je možné nalézt místa, kde je
nutné pozměnit návrh a zavést opatření pro zmírnění rizik. Dle teorie je možné odhalit až 90 %
možných neshod. [4] [33]
Metoda FMEA se používá nejčastěji ve dvou různých aplikacích:
1. FMEA návrhu výrobku – analýza návrhu je zaměřena na rizika vad u navrhovaného
výrobku [4] [33]
2. FMEA procesu – analýza výrobního procesu, kde je předmětem a výrobní proces
navrhovaného výrobku [4] [33]
Hlavními cíli je vyhnout se nízké jakosti, špatnému návrhu, ohodnotit rizika vad, určit opatření
pro nápravu, optimalizovat návrh pro minimalizaci změn nutných pro výrobu a v neposlední řadě
snížit náklady a odhadnout možné náklady při vzniku neshod. Při analýze se využívá týmu
odborníků, kteří daný koncept nevytvářeli. Různé zaměření odborníků je nezbytné, jelikož každý
má zkušenosti s výrobky v jiné fázi životního cyklu výrobku a také jiný úhel pohledu. Průběh
metody lze rozdělit do tří fází. První fází je zhodnocení současného stavu. V následující fázi jsou
navrhnuta opatření a v závěrečné fázi se zhodnocuje stav po zavedení opatření. Analýzu FMEA lze
přizpůsobovat konkrétnímu použití, jelikož každý výrobek nebo výroba je jiná. Záleží na vnitřních
normách podniku, jak je daný nástroj používán. [4] [33]
FMEA návrhu
FMEA návrhu výrobku byla původně vymyšlena pro nově vyvinuté a zdokonalené výrobky.
V tomto případě je aplikována ihned při vzniku prvního koncepčního návrhu. Analýzu FMEA lze
použít pro stávající výrobky a výsledky dále použít jako podklady pro analýzu koncepčně
podobných výrobků u nichž návrh probíhá. [4] [33]
Před zahájením vlastní FMEA analýzy je nutné, aby pracovník přímo se podílející se na návrhu
vysvětlil všem členů FMEA týmu požadavky zákazníka, vládní nařízení, bezpečnostní nařízení
a požadavky podniku na výrobek. Tyto požadavky jsou zpracovány v matice vzniklé metodou QFD,
takže je s oblibou používána pro vysvětlení požadavků týmu. Nástrojem QFD lze velmi jednoduše
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vytvořit matici vztahů mezi požadavky a vlastnostmi výrobku. Též lze porovnat vlastnosti
výrobku s konkurencí a zahrnout hodnocení zákazníků. [4] [33]
Následuje seznámení týmu s návrhem výrobku. Při rozboru funkčních celků, dílů a podsestav
probíhá úvaha nad účelem těchto částí. Vhodnými otázkami v úvaze jsou: „Jaký je účel této části
nebo systému? Co od ní očekává zákazník?“ Po důkladném zodpovězení těchto otázek je daná část
výrobku rozebrána do předem stanovených detailů a začíná porada nad potencionálními vadami,
které mohou při použití výrobku nastat. Nezbytnou součástí je zahrnutí vad, které mohou nastat
jen v konkrétním případě. Zjištěním možných vad analýza teprve začíná. Pro každou vadu se
zjišťují její následky na výrobek nebo následky pro zákazníka. Možnými otázkami jsou: „Co se
stane, pokud vada nastane? Jak zákazník bude na vadu reagovat?“ [4] [33]
Při samotné analýze se vyhodnocuje tzv. rizikové číslo v anglické literatuře známo pod zkratkou
RPN (Risk Priority Number), který je vypočítán jako součin závažnosti následku vady,
pravděpodobnosti výskytu a pravděpodobnosti nalezení vady viz (1.1). Volitelně je možné přidat
další speciální indikátory např.: bezpečnost nebo shodu s vládními nařízeními. Většinou je pro
závažnost následků použita škála od 1 do 10, kde číslo 1 značí minimální závažnost a číslo 10
katastrofickou závažnost. Pro každý následek je možné určit kořenovou příčinu pomocí vhodných
analytických nástrojů kvality. Každá vada má vlastní pravděpodobnost výskytu. Velmi
nepravděpodobné vady jsou ohodnoceny číslem 1, vady nastávající téměř vždy jsou ohodnoceny
číslem 10. Pravděpodobnost je vyjádřena v počtu vadných výrobků na určitý počet vyrobených
výrobků. Vady ve výrobky je možné odhalit a výrobek vyřadit, před dodáním na trh. Téměř
nezjistitelné vady se hodnotí číslicí 10. Téměř vždy zjistitelné vady jsou hodnoceny číslem 1. [4]
[33]
𝑅𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜𝑣é čí𝑠𝑙𝑜 = 𝑍á𝑣𝑎ž𝑛𝑜𝑠𝑡 ∙ 𝑉ý𝑠𝑘𝑦𝑡 ∙ 𝑂𝑑ℎ𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡

(3.1)

FMEA procesu
Aplikace metody FMEA na procesy je využívána před zahájením výroby vylepšených nebo zcela
nových výroků. Lze ji použít jak pro nové, tak zavedené procesy. Ve většině případů následuje
po analýze FMEA návrhu. Je použito výsledků z návrhové analýzy a zároveň předpokládáno,
že návrh výrobku neobsahuje jiné vady, než jaké byly v návrhové analýze uvažovány. [4] [33]
Analýza FMEA pro procesy se nijak zásadně neliší od analýzy návrhu. V případě zavedeného
postupu se FMEA aplikuje pro odhalení slabých míst. Namísto konstruktéra je styčnou osobou
technolog, který pečlivě a detailně vysvětluje veškerou dokumentaci a procesy ve všech fázích
výroby i po jejím dokončení. Sledování procesů a dokumentace končí v okamžiku předání výrobku
zákazníkovi. [4] [33]
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Průběh analýzy je obdobný, avšak procesy se hodnotí v pořadí, jak na sebe navazují. U každého
kroku se provádí hledání možných vad. Vady mohou mít dopad na konečného zákazníka, vnitřního
zákazníka (další pracoviště), na obsluhu nebo na výrobek tak, že se výrobní operaci nepodaří
řádně dokončit. V nedostatcích procesu jsou hledány všechny příčiny všech vad a analyzovány
kontrolní opatření. Samotná analýza se hodnotí bodovou stupnicí viz. FMEA Návrhu. Kromě
závažnosti, výskytu a pravděpodobnosti odhalení je bodovanou položkou i dopad na další
procesy. Vždy je bodován nejzávažnější dopad vady. [4] [33]
Návrh opatření a opětovná analýza
Výsledky analýzy poukáží na nejproblematičtější vady, které mohou ve výrobku nebo procesu
vzniknout. Tyto vady se vyhodnocují jako prioritní a je pro ně nutné sjednat nápravná opatření.
Vady s extrémními hodnotami v nějaké z kategorií (hodnocení 9 nebo 10), avšak celkové malým
rizikovým číslem, se též označují jako prioritní. Vady s nižším rizikovým číslem se hodnotí jako
přijatelné. Přijatelné vady mají hodnotu rizikového čísla pod předem stanovenou hranící
(normami, vnitřními nařízeními podniku). [4] [33]
Nástin a návrh doporučených opatření jsou součástí druhé etapy analýzy. Pro vady s nižší
závažností nebo pravděpodobností výskytu je vhodné zavést doporučená opatření. Pro hůře
detekovatelné vady lze doporučit nové techniky řízení pro zvýšení pravděpodobnosti nálezu.
Každá proběhlá analýza tvoří podklady pro další. analýzu Z tohoto důvodu je vhodné analýzy
archivovat s datem provedení, datem přijetí nových opatření a zodpovědné osoby za opatření. [4]
[33]
Po úspěšném sjednání nápravných opatření se analýza FMEA provádí znovu. Se změnou návrhu
přichází změna následků vad, které stejný tým hodnotí pomocí stejné bodové škály a podle
stejných kritérií. Vyhodnocení výsledků nápravného opatření probíhá porovnáním nových
rizikových čísel se starými. Nápravné opatření je efektivní právě v okamžiku, kdy hodnota
rizikového čísla vady klesne pod přijatelnou hodnotu. V případě, že opatření dostatečně nezmírní
následky vady, pak probíhá návrh nových opatření. [4]
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4 Specifika cyklu vybraného výrobku Formula Student
Vybraným výrobkem pro tuto práci je prototyp elektřinou poháněné studentské formule ČVUT
týmu eForce FEE Prague Formula. Prototypová výroba má svá specifika. Z hlediska životního
cyklu chybí značná část výrobní fáze. Fáze užití je zkrácena na období dvou až tří měsíců a návrh
likvidace většinou není uvažován. Specifika životního cyklu prototypu soutěžního vozu jsou ještě
více odlišná od běžného strojírenského výrobku. V dnešní době jsou závodní stroje např.: soutěže
F1 stavěny pouze na jednu soutěžní sezónu, přičemž se během sezóny přizpůsobují místu konání
závodu. Během sezóny na soutěžních strojích stále probíhá vývoj, aby svými parametry
nezaostávali za konkurencí. Vývoj vozu a prototypových komponent probíhá i na několik sezón
dopředu. Změny na voze probíhají během celé sezóny s koncepčními změnami právě jednou
za rok.
Vzorem týmů Formula Student zkráceně FS jsou právě profesionální soutěžní týmy F1. Z hlediska
inovativnosti je soutěž FS na podobné úrovni jako právě F1. Většina ostatních soutěží je úzce
svazována pravidly nebo jsou všechny vozy dodávány jedním výrobcem a výrazné změny nejsou
dovoleny. Příkladem inovativnosti může být právě vývoj monopostů zmíněného týmu eForce FEE
Prague formula. První rok byla vyroben prototyp FSE.01 o hmotnosti 350 kg s výkonem okolo 25
kW. V roce 2018 byl vyroben prototype FSE.07 o hmotnosti 200 kg s maximálním výkonem
motorů 88 kW. Monopost má navíc více bezpečnostních prvků, tužší šasi o cca 2000 Nm, lepší
manévrovatelnost, zrychlení z 0 na 100 km.h-1 pod 3 sekundy a vysokou spolehlivost. Koncepční
změny probíhají stejně jako v soutěži F1 jednou ročně, avšak beze změn během sezóny. Před a
během sezóny je tým plně vytížen testováním a soutěžemi. Některé ostatní týmy již čítají desítky
členů, a proto jejich kapacity dovolují vývoj na jednu sezónu dopředu.

4.1 Historie soutěže a pravidla
Soutěž FS byla založena v roce 1981 ve Spojených státech jako projekt organizace SAE
pro studenty, kteří si během vývoje a realizace monopostu osvojí aplikaci znalostí nabitých během
studií. Účelem soutěže je vytvářet schopné zaměstnance a objevovat výjimečné talenty
pro automobilový průmysl a motorsport. Během let se postupně soutěž vyvíjela. Z jednoho
každoročního závodu, který se konal u sponzorů nebo na velkých parkovištích, se soutěž v roce
1998 rozšířila do Evropy. Ze dvou amerických soutěží, které se konaly v Lincolnu v Nebrasce
a na Michiganské ploché dráze, se soutěž do roku 2017 oficiálně konala v Austrálii, Brazílii, České
republice, Číně, Itálii, Japonsku, Maďarsku, Německu, Rakousku a ve Velké Británii. Neoficiálních
soutěží je ještě větší množství. Množství závodů v Evropě je odpovědí na počet a kvalitu
evropských týmů.
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Do roku 2010 se konaly soutěže pouze pro formule se spalovacím pohonem. Již od začátku byl
výkon motoru omezován 20mm restriktorem sání. V roce 2010 byla zavedena kategorie vozů
poháněna elektrickou energií. Výkon odebraný z baterií byl omezen na 80 kW, aby obě kategorie
byly ekvivalentní. V roce 2017 se konala první soutěž formulí bez řidiče.
Pravidla pro soutěž FS vydávala do roku 2015 pouze organizace FSAE. Během sezóny 2015
narostla komplexita, rychlost na trati a kvalita formulí evropských týmů natolik, že rozhodčí
a organizátoři FSG (Formula Student Germany) se rozhodli vydat vlastní zjednodušená a v zásadě
značně odlišná pravidla od pravidel FSEA. Od soutěžní sezóny 2017 FSG vydává pravidla, kterými
se řídí všechny oficiální závodní podniky v Evropě.
Soutěž

je

koncipována

jako

vývoj

prototypu

formulového

soutěžního

monopostu

pro víkendového závodníka. Fiktivně uvažovaná výrobní série činí 1000 ks monopostu ročně.
Smysl a pojetí soutěže se během let neustále vyvíjí. Z prvotní myšlenky, kdy studenti po škole
testovali své reálné dovednosti, přes závody mezi studentskými týmy na trati, se soutěž dostala
do fáze profesionální inženýrské soutěže, kdy členové předních týmů pracují v projektu FS na plný
úvazek v rámci stáže během studia. Vybrané skupiny členů nejlepších týmů jsou finančně
odměňováni v rámci úvazků. Jiné týmy mají práci na projektu ohodnoceny školními kredity,
což jim dovoluje více času investovat do návrhu vozu.
Posun soutěže do automobilového a inženýrského světa způsobila především značná konkurence
týmů v Evropě a velké množství finanční podpory ze strany německých automobilek. Automobily
se řadu let vyvíjeli pouze pomalým tempem, avšak trend autonomního řízení vozidel, vývoj
automobilů urychluje. Vedoucí postavení se snaží získat také německé automobilky, a proto se
vytvořila kategorie formulí s autonomním řízením. Aby vývoj neustál, tak je za několik let
plánována povinná autonomní disciplína pro kategorie formulí se spalovacím i elektrickým
pohonem.
Během rozvoje soutěže byly v roce 1985 vytvořeny disciplíny a jejich bodování. Pro jeden podnik
bylo stanoveno maximum 1000 bodů. Disciplíny se dělí na statické a dynamické. Statickými
disciplínami jsou Engineering design even (maximálně 150 bodů), Cost and Manufacturing event
(maximálně 100 bodů) a Bussines Plan Presentation (maximálně 75 bodů). Do statických disciplín
může tým nastoupit bez funkčního monopostu. V první zmíněné disciplíně je prezentován
kompletní návrh vozu, inovace, důvody pro zvolená řešení, validace výsledků virtuálního modelu
a výpočtů a výsledná kvalita vyrobeného prototypu. V poslední letech jsou studenti zkoušeni,
zda rozumí problematice jimi navržené sestavy včetně teorie. Z pohledu životního cyklu výrobku
je prezentována fáze nápadu, definice a částečně užití. Prezentace inženýrského návrhu probíhá
v depu týmu, a proto je možné použít libovolných podkladů pro prezentaci. Podobně probíhá
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i disciplína Cost and Manufacturing event. Dle německých pravidel se oproti pravidlům SAE
nehodnotí cena vozu, ale způsob zpracování a výpočet cen. Náklady by měly být vypočítány tak,
aby se co nejvíce blížily skutečnosti. Pro přesný výpočet nákladů je nutné hluboce porozumět
realizační fázi životního cyklu výrobku. Součástí prezentace je vysvětlení sériové výroby
monopostu včetně ekonomických a ekologických rozhodnutí. Poslední statickou disciplínou je
prezentace business plánu, která probíhá mimo depo týmu. Business plán zahrnuje prodejní
strategii, způsob užití a finanční stránku fiktivního podniku. Pro úspěšné umístění ve statických
disciplínách je nutné porozumět celému životnímu cyklu výrobku, ekonomice podniku a prodeji
samotnému.
Pokud prototyp monopostu projde technickými přejímkami a je způsobilý k bezpečné jízdě, tak
může nastoupit do dynamických disciplín. Nejdříve se konají disciplíny Acceleration (maximálně
75 bodů) a Skidpad (maximálně 75 bodů). Poté následuje Autocross (maximálně 100 bodů).
Závěrečnou disciplínou je Endurance (maximálně 325 bodů), při které se hodnotí efektivita
monopostu, disciplína Efficiency (100 bodů). Acceleration je pouze sprint na čas v délce dráhy
75 m. Je dosahováno rychlostí až 120 km.h-1 v čase 3,2 sekundy. Skidpad je jízda v osmičce, kdy
dráha má přesně daný poloměr. Disciplína se jede na čas. Čas nejvíce ovlivňuje stabilita
monopostu a dosažitelné boční přetížení. Autocross je závod na jedno kolo s pevným startem.
Soutěží se na čas bez soupeřů na trati. Endurance je hlavní závod na 22 km. Trať je většinou velice
podobná jako trať na Autocross. Soutěží se na celkový čas. Během disciplíny Endurance může být
na trati více vozů, avšak předjíždění na trati je povoleno pouze v předjížděcích zónách, do které
pomalejší monopost zajede a pustí před sebe rychlejší. Efficiency je bodové ohodnocení
spotřebované energie na zajetý čas na trati. Všechny dynamické disciplíny zajíždí vždy 2 piloti
a každý z nich se může účastnit pouze 2 disciplín. Kromě Endurance a připojené Efficiency jsou
dva pokusy pro každého pilota.
Při disciplíně Endurance probíhá výměna pilotů v polovině závodu ve vyhrazené zóně. Jelikož je
Endurance nejobtížnější, tak je i nejlépe bodovanou disciplínou. V případě nedokončení závodu
před polovinou, tým neobdrží žádné body. Je pravidlem, že vítězem soutěžního podniku se stane
jeden ze tří nejrychlejších závěrečného závodu.
Všechny disciplíny jsou bodovány relativně v závislosti na dosažených časech (a spotřebě)
v závislosti na výkonu nejlepšího nebo nejhoršího účastníka. Dynamické disciplíny a obzvláště
Endurance vyžadují, aby monoposty byly velmi spolehlivé. V případě zhasnutí motoru nebo pádu
trakčního napětí je pouze krátká doba na restart. Dojde-li poškození monopostu, uvolnění některé
z částí z monopostu nebo v případě úniku jakékoli kapaliny je tým z pokusu v daně disciplíně
diskvalifikován. Opravy je možné provádět pouze depu. Výjimkou je výměna pneumatik, která
může proběhnout ve vyhrazeném místě u startu.
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4.2 Dopad pravidel na životní cyklus vybraného výrobku
Největší dopad na životní cyklus mají pravidla soutěže samotná. Během vývoje projektu se k FS
přidalo mnoho úspěšných lidí z motorsportu a automobilového průmyslu, kteří měli vliv
na změnu a úpravu pravidel. Pravidla soutěže přesně popisují základní charakteristiky vozu,
a proto se může zdát, že výsledné prototypy z různých univerzit vypadají stejně. V roce 1985
vzniklo pravidlo vozu na jednu sezónu, které určuje že se tým smí soutěžního podniku zúčastnit
s libovolným monopostem pouze jednou ve stejné kategorii. V případě, že vozidlo zůstává stejné,
je nutné vyrobit znovu alespoň celý rám. Následkem tohoto pravidla je valná většina vozů
v Evropě projektována na jeden rok.
Bezpečnost studentských prototypů je prioritou. Z tohoto důvodu je definována nárazová práce
čelního deformačního členu, pevnost a tloušťky trubek šasi, typ zavěšení a povolené způsoby
brzdění, zatáčení a zvyšování výkonu na kola. Všechny části monopostu mohou být studenty
vyvíjeny, ale kritické díly musí splňovat jasná kritéria tak, aby byla zaručena bezpečnost.
Pevnostní a tuhostní vlastnosti návrhu jsou ověřovány pomocí dokumentů zaslaných před datem
konání soutěže. Pro elektřinou poháněné formule platí další pravidla, která zaručují jak
elektrickou bezpečnost, tak i světelnou a zvukovou signalizaci během fáze startování a jízdy.
Šíře, délka rovinek, poloměry zatáček tratě jsou v pravidlech pro všechny disciplíny jasně
definovány. Trať může být postavena pouze na asfaltu, ale pro disciplíny Autocross a Endurance
může být dle definovaných parametrů libovolně uzpůsobena místu konání. Týmy mapují tratě
pomocí GPS, výškoměrů a jiných senzorů. Ze získaných dat sestavují virtuální model trati. Model
trati je použit v simulaci průjezdu tratě virtuálním modelem monopostu. Pomocí simulace lze
optimalizovat nastavení vozu na konkrétní trať a v některých případech i v reálném čase
upravovat elektronicky nastavitelné parametry vozu.

4.3 Sezónní cyklus prototypu Formula Student
Díky pravidlům začíná pro evropské týmy cyklus prakticky po posledních závodních podnicích
předešlé sezóny, které se konají v polovině srpna. Znalosti a zkušenosti nabité během celé sezóny
lze okamžitě přenést do vývoje nového vozu, stejně tak jako technická řešení inspirovaná
ostatními týmy. Nápady musí být okamžitě zapracovány, jelikož definiční fáze vozu trvá od září
do prosince. Po prosinci musí být návrh hotový včetně výkresové dokumentace a začíná realizační
fáze formulového prototypu. Během května a června probíhá testování prototypu před závody
a finální nastavení monopostu. V červenci začínají první soutěžní podniky. Po všech oficiálních
závodních podnicích začínají neoficiální závodní podniky. Po ukončení neoficiální sezóny je
monopost opotřebován někdy i poškozen. Kvůli nutnosti zahřát gumy, a dostat objektivní data
z testování monopostu, lze provádět validní testování do poloviny října. Poté je vůz odložen nebo
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demontován na díly. Pokud není nutné přenést některé díly do nového monopostu, pak je možné
testovat nastavení monopostu následující sezónu a data z testování použít pro finální nastavení
nového soutěžního vozu.
Sezónní cyklus se může lišit v závislosti na konkrétním týmu, plánu akademického roku nebo
kreditovém ohodnocení projektu. Studenti mohou na projektu pracovat celý rok, ale v závislosti
na postoji univerzity k projektu do něj mohou investovat více nebo méně času v určitých obdobích
jako jsou zkouškové období, úvodní týdny a závěrečné týdny semestru. Rozložení zkušeností
členů se též liší tým od týmu. V týmu eForce FEE Prague Formula se nachází do deseti zkušených
členů, kteří vyvíjí již několikátý monopost, do dvaceti profesně starších členů, kteří již vyvíjí
alespoň druhou formuli a okolo 30ti nováčků, kteří pracují na projektu méně než rok. Každý starší
a zkušenější člen je zároveň managerem, konstruktérem, technologem, výrobním i montážním
pracovníkem. Členové nabírají zkušenosti během celého roku, ale během realizační a užitné fáze
se poučují z vlastních chyb, což vede k získání velmi hodnotných zkušeností.

Idea nového vozu
Z hlediska životního cyklu výrobku je idea nového vozu velmi jasná. Pokud se chce tým účastnit
dynamických disciplín, pak musí navrhnout a postavit automobil formulového typu tak,
aby splňoval všechna pravidla. Po roce 2015 může být problém postavit vůz, který vyhovuje
oběma variantám pravidel. Možnosti existují, ale výsledný stroj nemusí být stejně
konkurenceschopný jako v případě návrhu monopostu pouze pro jednu variantu pravidel. Jak již
bylo zmíněno, pravidla i profil tratě značně omezují možnost realizace nápadů. Koncept pravidel
sice zjednodušuje vývoj prvních prototypů začínajícího týmu s projektem FS, avšak pro vyspělejší
koncepce monopostu musí být doloženy zkoušky a výpočty a výpočty pevnosti a tuhosti.
Existují různé přístupy, jak navrhnout vítězný vůz. Všechny reálně i nereálně použitelné koncepty
spojuje jeden parametr vozu. Tímto parametrem je hmotnost. Z hlediska pravidel hmotnost není
omezena ani minimem, ani maximem. Hmotnost konceptu je dána především návrhem materiálu.
Z hlediska komerčně dostupných materiálů mají uhlíková vlákna s polymerovou matricí nejlepší
vlastnosti, co se týče tuhosti, hmotnosti a pevnosti. Kvůli nutnosti úspory hmotnosti kompozity
z uhlíkových vláken vytlačují ostatní konvenční materiály z dílů pro ně typických. Trend velkého
poměru uhlíkových vláken je vyvolán neustálým odlehčováním a velmi nízkým počtem cyklům,
kterým je monopost během svého testování a soutěžení na okruhu vystaven. Proti tomuto trendu
stojí převážně logická fakta. Monoposty jsou poměrně malé, a tak rozdíl mezi kovovým a
uhlíkovým dílem nemusí být tak značný. Uhlíkové kompozity jsou drahé a obtížné na výrobu. Proti
uhlíkovým částem v případě kritických aplikací hovoří i jejich nižší vrubová houževnatost
v porovnání z ocelí a horší možnosti spojování s jiným materiálem.
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Na Obr. 7 je zobrazena distribuce hmotnosti jednotlivých sestav vozu FSE.07. Sestavy: Šasi,
Aerodynamických zařízení a Ergonomie jsou vyrobeny převážně z uhlíkového kompozitu. Jejich
hmotnost tvoří pouze 25 % celkové hmotnosti. Největší hmotnost má sestava pohonného řetězce,
ve které se nachází akumulátorová jednotka, motory, vysokonapěťová elektronika a kabely.
Zbytek hmotnosti tvoří především hliníkové a ocelové díly. V porovnání s monoposty ostatních
týmů je zastoupení kompozitních dílů nižší. Možnosti užití většího množství uhlíkových dílů byly
zvažovány, avšak především díky konvenčnějšímu pojetí návrhu je monopost z mechanické
stránky značně spolehlivý.

Obr. 7: Distribuce hmotnosti FSE.07

Některé části monopostu nemohou být dle pravidel navrženy z jiného materiálu. Příkladem je
ochranná struktura kolem pilota, po které se monopost, v případě převrácení, bude valit. Hlavní
oblouk nad pilotovou hlavou musí být vyroben z ocelové trubky předepsaných rozměrů, pouze
za použití ohybů. Přední oblouk má též předepsány rozměry ocelové trubky, ale lze ho nahradit
hliníkovým nebo titanovým svařencem v případě dokázání ekvivalence s předepsaným ocelovým
obloukem. Do ochranných oblouků není možné zasahovat obráběním vyjma inspekčních otvorů,
avšak přivaření podpěr nebo úchytů k obloukům je vyžadováno.
Všechny zmíněné možnosti bývají zvažovány na úvodních schůzích týmu. Idea nového prototypu
je vytvořena na první nebo druhé schůzi všech členů. Každý ze členů má právo se k tématu
vyjádřit, avšak tato svoboda slova s sebou nese i dlouhé diskuze nad podrobnými detaily. Již v této
fázi se rozhoduje, zda komponenty budou navrženy členy týmu a vyrobeny na míru nebo bude
použita sériová komponenta dostupná na trhu. Předběžně jsou určeny zodpovědnosti, aby všichni
členové věděli, na koho se obrátit. Po prvních dvou koncepčních schůzích následují schůze skupin.
Ze všech schůzí jsou zhotovovány zápisy. V případě brainstormingu nebo při analýze problému
jsou všechny názory a řešení zaznamenány. Výsledkem úvodních schůzí je jasná definice funkcí
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nového prototypu a rozdělení vývojových prací všem členům. Při těchto prvních schůzích se
vytváří požadavky na kvalitu budoucího monopostu a navrhují se preventivní řešení neshod, jež
se objevili během minulých sezón. Jsou použity metody brainstormingu, přičemž jsou návrhy
rovnou řazeny do konkrétní sestavy monopostu. Během schůzí není z časových důvodů prostor
pro diskuzi nad každým detailem a zatím nejsou všechny neshody i vhodná a bezproblémová
řešení nijak elektronicky evidována. Neshody zůstávají pouze v know-how členů, kteří se každý
rok obměňují. Z tohoto důvodu vzniká velké riziko ztráty know-how.

Fáze definice
Po vyjasnění konceptu vývoje v návaznosti na budoucí výrobu dochází k tvorbě virtuálního
modelu celého monopostu. Monopost je modelován v systému Catia V6. Tento CAD software
s moduly CAM je vytvořen na platformě se základním PLM systémem, jež zajišťuje rychlou
aktualizaci modelu ostatním uživatelům a zároveň archivaci virtuálního modelu a všech
vytvořených komponent na jednom serveru. Data je možné zálohovat na externí média, takže je
téměř zamezeno jakékoli ztrátě dat. Zálohovány jsou i staré projekty. Následkem toho je možné
velmi jednoduše odvozovat nové komponenty a urychlovat vývoj nového monopostu.
Všechny funkce konceptu nejsou převedeny na konkrétní parametry. Obecné parametry definovat
lze, ale parametry jednotlivých sestav je velmi obtížné definovat. Během vývoje dochází
ke změnám v koncepčním rozložení podsestav především kvůli nepředpokládatelným událostem.
Koncept může být pozměněn, ale většina změn je směřována pouze ke konzervativnějším a
osvědčeným řešením. Na Obr. 8 je zobrazen počet konstrukčních změn na čase s počátkem v době
dodání na trh. Japonský přístup je konzervativnější. Změny jsou prováděny před datem dodání na
trh a vedou ke spolehlivějším výrobků. Západní přístup je odlišný a vede k výrobkům s lepšími
parametry za cenu více chyb, která vede k vyšší cenně. Přístup týmů FS je podobný japonskému,
jelikož změna k osvědčenému řešení bývá velmi snadná bez rizika chyb.
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Obr. 8: Počet změn v závislosti na čase, převzato z [34]

Vývojová fáze hlavních sestav probíhá do začátku prosince a je charakterizována především
tvorbou virtuálního modelu. Vyhodnocená data z testování předchozího monopostu jsou
používána k tvorbě nových návrhů, úpravě a optimalizaci dílů a sestav následujícího monopostu.
Později za snížené venkovní teploty probíhají testy funkčnosti, popřípadě tuhosti a pevnosti
uvnitř dílny studentské formule nebo na testovacích zařízení sponzorů projektu.
Závěrem vývojového období kolem prosince a nového roku je tvořena výkresová dokumentace,
jež je nezbytná pro rozhodnutí „make or buy“. Varianta „make“ znamená výrobu z hutního
polotovaru na obráběcích strojích dostupných v dílně. Většina dílů je vyráběna v kooperaci, jelikož
nároky na tuhost a hmotnost komponenty bývají vysoké. Vedení týmu rozhoduje, kam jaké
komponenty pošle. Každý výrobní závod má jiné kapacitní plánování, a proto není možno
domlouvat spolupráci bez dokončených výkresů a modelů.
Kvalita návrhu je zaručována týdenním schůzemi, kde jsou procházeny všechny sestavy
a novinky, které se byly během uplynulého týdne v sestavě vytvořeny. Během schůzí jsou řešeny
kolize mezi sestavami a majoritní změny. Každý člen může vznést námitku k návrhu a angažovat
se při návrhu nového řešení. Důsledek je alespoň základní možnost sledování a upravování
návrhu tak, aby navržená kvalita byla dosažena. Během schůzí jsou návrhy porovnávány
s domluveným konceptem ze začátku sezóny především kvůli dodržení časového plánu
a navržené spolehlivosti vozu.
Největším problémem celého projektu je čas. Ve většině případů jsou všechna konceptem daná
řešení dosažitelná. Zdroje krom času jsou dostupné včetně pokročilých technologií. Pokud
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dostupnost technologií a realizovatelnost řešení není možná ve vytyčeném časovém horizontu,
nemůže být použita. Pro zahrnutí času jako hlavního problému je každý rok vytvořen časový plán.
Harmonogram má týdenní úseky, jelikož největší množství odvedené práce je dosahováno
o víkendech.
Nedostatky v kvalitě návrhu nemusí být zapříčiněny právě špatným konceptem, ale možností
chyb z hlediska nesprávně navržených tolerancí. Výroba prototypových součástek je obtížná
z hlediska nutnosti dodržet tolerance v sérii o několika kusech. Navržené tolerance musí být
k výrobě přívětivější, jelikož se nevyplatí vkládat obrovské úsilí na dodržení tolerancí v tak malé
sérii. Během výroby je nutné dělat technologické zkoušky, které se mnohdy pro sponzora
studentského projektu nevyplatí provádět. Výsledné komponenty nemusí být špatně navrženy,
ale shodou okolností je není možné vyrobit v dané kvalitě nebo vůbec.

Fáze realizace
Fáze realizace je v prototypové výrobě je složitou fází životního cyklu nejen kvůli výrobním
možnostem. V případě známých výrobků je utajován jejich vzhled a funkce před konkurencí
a zákazníky do dne odhalení, a tak jsou výrobky v průběhu realizační fáze pečlivě střeženy.
V případě prototypů, začínajících podniků nebo projektů typu FS je obtížné nalézt kooperanty,
kteří dokáží komponenty dodat včas, v požadované kvalitě a za přiměřené náklady. FS začíná být
značka jako každá jiná a více firem s projekty FS začíná spolupracovat. Spojení projektu s ČVUT je
pro projekt též přínosné. Důvod spolupráce partnerů může být různý. Od měření sil se zahraniční
pobočkou, po možnost vystavovat složité výrobky formulového konceptu na veletrzích. Ostatní
projekty mývají cestu ke spolupráci složitější, jelikož jim firmy budou účtovat za svou práci tržní
cenu.
Výroba komponent formulového prototypu a jejich dodání je rozděleno na tři kategorie. První
kategorií jsou výrobky vyráběné v sériích a dostupné na trhu. Tyto výrobky jsou obvykle dodány
poměrně brzo. Druhou kategorií jsou týmem navržené komponenty, které se vyrábějí
u kooperantů. Pro tuto kategorii komponent je vždy dodáván výkres včetně modelu. Nově jsou
k výkresům přikládány další dokumenty, aby výrobce přesně porozuměl nárokům na kvalitu
vyráběné komponenty. Dodání těchto výrobků bývá časově náročné a je nutné pečlivé volit
dodavatele, jelikož se mnohokrát stalo, že výrobek nedošel v tolerancích. Tým nemůže provádět
kontrola během výroby. Lze kontrolovat pouze finální rozměry po obrobení nebo po povrchové
úpravě. Třetí možností je výroba uvnitř týmu. Komponenty vyráběné vlastními silami jsou
svařence, většina kompozitů a jednoduché obrobky. Jednoduché obrobky jsou vyráběny
na konvenčních strojích umístěných v dílnách fakulty. Výrobu provádí buď samotný konstruktér
nebo člen s jasnými pokyny od konstruktéra. Velmi jednoduchých dílů je používáno k uvedení
nováčků do problematiky výroby, takže bývají problémy s nedodržením tolerancí. Ostatní díly,
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které se obrábí v dílně vyrábí zkušení členové a nebývá problém s dodržením tolerancí. Svařence
vyráběné v dílnách fakulty nebývají složité a tolerance pro ně nejsou úzké, takže nedochází
k neshodám. Svařenců každý rok ubývá, jelikož je jejich výroba časově náročná pro členy týmu
a jejich hmotnost je často vyšší než v případě obráběné hliníkové součásti. Uhlíkové kompozity
aerodynamických prvků jsou laminovány do forem, které partneři projektu obrábí z dřevotřísky
nebo umělého dřeva. Ostatní kompozitní součásti jsou laminovány do forem vyráběných členy
týmu z plechu nebo laminované dřevotřísky. Tolerance pro kompozitní díly jsou v řádech
centimetrů, takže rozměrové neshody nejsou časté. Prvky s pozicemi děr jsou obráběny vodním
paprskem tak, aby splňovaly předepsané rozměry dle pravidel. Největší slabinou bývá spojování
a připojování kompozitních částí k ostatním součástem vozu. Spoje nebo spojované součásti jsou
navrženy velice úsporně, následkem čehož jsou málo pevné a málo tuhé. Selhání jednoho spoje
nebývá katastrofální, ale je nutné vynaložit značný čas k opravě.
Výroba série jednoduchých komponent bývá časové náročná. Z tohoto důvodu se uplatňuje trend
obrábění mimo dílnu. V některých případech nastalo, že komponenta nebyla kooperantem vůbec
vyrobena nebo její neshoda byla tak značná, že výroba musela proběhnout znovu. Kapacity strojů
a členů týmu bývají závěrem výrobního období vyčerpány výrobou a úpravou komponent
pro montáž. Následkem toho není možné vynaložit další čas pro technologické zkoušky a výrobu
složitější komponenty, jež chybí. Řešení bývá nalezeno během brainstormigu zkušených členů
a výsledkem může být demontáž ze starého monopostu, změna plánu výroby na dílně nebo rychlé
domluvení nového kooperanta. Třetí ze zmíněných řešení bývá finančně náročné, jelikož se
většinou

jedná

o

expresní

dodání.

Příčinou

problému

špatných

dodávek

je

pravděpodobně komunikace s partnery.
Jednou z prvních komponent, která je týmem vyrobena je uhlíková kompozitní skořepina šasi
nazývaná monocoque. Montáž značného množství dílů závisí na této základní komponentě šasi,
jelikož až po vyrobení je možné provést montáž. Během montáže většinou není použito předem
stanovených montážních postupů především z hlediska nemožnosti předem situaci odhadnout.
V podnicích většinou bývají stanoveny montážní a demontážní postupy. Jejich vývoj probíhá spolu
s montáží prototypu, což v případě projektu FS není možné. Nejproblematičtějšími sestavami
z hlediska montáže je sestava akumulátorové jednotky, sestava řízení a montáž aerodynamických
prvků. Pro tyto sestavy se montáž plánuje během návrhové fáze, aby se během montáže předešlo
významným problémům. Montážní postupy však nejsou v žádné podobě sepsány, a tak je nutné
know-how konstruktérů během průběhu montáže.
Při montáži nebo bezprostředně po ní se projevuje největší množství neshod. Díly sestavy
nepasují do sebe nebo je mezi nimi moc velká vůle a dochází ke kývání, deformaci součástí nebo
sestav při statických zkouškách funkčnosti.
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Fáze testování prototypu a soutěžení
Jakmile je monopost sestaven tak, aby byl samostatně schopen jízdy, je dle pravidel nutné natočit
a odeslat video prokazující funkčnost základních sestav vozu. Pro splnění termínu tohoto úkonu
jsou nejvíce problematické dodávky dílů kolové soustavy. Komponenty kolových skupin jsou
velmi složité na výrobu. Výroba jednoho kusu trvá několik hodin a komponenty podléhají
největšímu cyklickému namáhání.
Během fáze testování jednotlivých komponent se většinou objevují problémy. Především
elektrická stránka monopostu je citlivá na drobné neshody, které zapříčiňují nefunkčnost jedné
nebo několika kritických funkcí. Neshody se projevují i na mechanické části monopostu. Vady,
které se projevily při montáži, jsou částečně nebo zcela opraveny. Těžko odhalitelné neshody se
většinou zcela neprojeví, dokud není monopost vystaven silám působícím na vůz během
soutěžního tempa.
Selhání nějaké ze sestav většinou bývá kritické a neumožňuje pokračování v závodě
nebo testování. Opravy bývají zdlouhavé nebo zcela nemožné. Náklady na expresní dodaní bývají
enormní. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit návrh tak, aby se zabránilo selháním nějaké ze sestav.
Jak již bylo zmíněno, jsou používána již ověřená řešení v případě, že není možné prokázat, že nový
návrh bude přínosnější. Eliminací rizik se již minimalizoval počet kritických selhání nějakého
ze systémů na minimum. Nicméně se vady na monopostu během jízdy objevují. Vady jsou nižší
závažnosti a jejich odstranění je nutné pro dosažení cílů stanovených před sezónou. Ve většině
případů je nutné přepracovat samotný návrh.
Monopost je navržen jako bezúdržbový. Většina komponent je vyrobena pouze jednou na celou
soutěžní sezónu. Vyměňovány jsou pouze tekuté náplně. Některé sestavy jsou seřizovány a jejich
parametry laděny. Monopost také není navržen, aby bez poškození vydržel kolize. Nejméně
závažným výsledkem kolize jsou poškozená aerodynamická zařízení, v nejhorším případě
poškozené nápravy a šasi. Poškození šasi nebo náprav většinou nedovolí pokračovat v soutěžním
podniku.

Fáze likvidace, recyklace a znovu použití
Poslední fáze cyklu monopostu byla do nedávna opomíjena. Monopost byl jednoduše vystaven
v nějaké části fakulty a zde mohl na dlouhou dobu spočinout. V soutěžní sezóně 2018/2019 je
navrhován a vyráběn již osmý monopost elektrické formule a prostory pro odložení formule se
začínají plnit. Tento rok se již začalo s likvidací některých součástech prvních formulí,
jelikož dochází úložné místo a komponenty pomalu podléhají zkáze. Důvodem rostoucí množství
formulí je zmíněné pravidlo monopostu na jednu sezónu. Kvůli tomuto pravidlu je téměř celá
mechanická část monopostu vyrobena znovu. Elektrické komponenty je mnohem náročnější
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udržovat a vyvíjet, a tak jich v monopostech zůstává menší množství a díly jsou znovu použity
do následujících monopostů. Následkem vyjímání především elektrických komponent a se stávají
monoposty nepojízdnými a jsou používány pouze na statickou prezentaci. Druhou možností
vyřazení monopostu je jeho poškození během soutěžní sezóny. Vlivem vad, opotřebení nebo
chybou členů týmu je některá ze sestav poškozena. Poškození jsou často rozsáhlá natolik, že
monopost není nadále schopen samostatně pohybu. Opravy komponent vyráběných v dílně
nepředstavují značnou zátěž, avšak oprava monocoque nebo elektrických systémů včetně
akumulátorové jednotky není v kapacitách týmu proveditelná.

4.4 Ekonomické zhodnocení projektu
Projekt FS je zaštiťován univerzitou a fakultou a je koncipován jako neziskový. Členové za svou
účast nejsou placeni. Do rozpočtu jsou uvolňovány finance od fakulty, rektorátu ČVUT a na účet
přispívají sponzoři z komerční sféry. Typ sponzoringu se liší v závislosti na partnerovi. Většina
sponzorů podporuje tým zapůjčením nebo darem svých výrobků. Popřípadě je tým sponzorován
výrobními kapacitami partnera. Malá část sponzorů posílá finance na účet projektu, především
kvůli daňové zátěži transakce.
Z těchto podmínek vychází i možnosti investic do vybavení a technologií. V zásadě lze říci,
že všechno vybavení, které je dostupné v dílně bylo zapůjčeno nebo darováno univerzitou
nebo sponzory. Popřípadě bylo vybavení od nějakého z partnerů se značnou slevou odkoupeno.
Jednodušší a levnější vybavení bylo členy týmu vyrobeno nebo použité zakoupeno. Investice
do nákladnějšího vybavení, které by spadalo do dlouhodobého majetku, nebyla zatím uvažována.
Investice do studentského projektu, ve kterém probíhá častá obměna studentů, vedení a priorit
týmu není z ekonomického pohledu přínosná. Navíc je rozpočet každý rok velmi pečlivě
spravován a bilancován, takže úspory v řádech deseti tisíců korun na další sezónu nejsou obvyklé.
Zásah sponzoringu do fungování projektu odlišuje ekonomické zhodnocení od jiných komerčních
projektů. Předně je velmi časově náročné zjistit maloobchodní ceny darovaného nebo výpůjční
ceny zapůjčeného vybavení. Obtížná je též kalkulace výroby u partnera. Především v případě
nekonvenčních způsobů obrábění běžně nepoužívaných materiálů se stanovení ceny spíše blíží
k odhadu než ke kalkulaci. Jednodušší situace nastává pro klasické obrábění, i když ve většině
případů není možné odhadnout výrobní časy a vybavení podniku kooperanta. Stanovení
výrobních nákladů komponent vyráběných uvnitř dílny je jednoduší vzhledem k zavedenému
systému protokolů, ve kterých jsou zaneseny a archivovány výrobní časy a použité vybavení
při výrobě komponent. Stanovené náklady nejsou reálnými výdaji. Důvodem je absence mezd
vyplácených pracovníkům a absence platby za použité nástroje a materiál, který je nakupován
za netržní ceny nebo byl darován do skladu dílny.
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Rozčlenění nákladů
Z životního cyklu prototypu FS vyplývá, že většina zdrojů je směřována do počáteční části (fáze
nápadu, definice a realizace) životního cyklu výrobku. Z tohoto důvodu byly náklady rozčleněny
do skupin podle místa vzniku. Skupiny nákladů jsou: výroba komponent, na montáž všech
komponent a vývoj monopostu. Pro zohlednění nutnosti hledat zdroje pro realizaci monopostu
byla navíc přidána skupina režijních nákladů. Každý základní montážní celek monopostu tvoří
položku v kusovníku, ke které byly určeny náklady. Při výrobě součástí s uhlíkových vláken je
zapotřebí forem. Pro montáž sestav je potřeba značného množství přípravků. Tyto náklady
představovaly samostatné položky v kusovníku.
Ve výčtu skupin nákladů chybí náklady na vývoj technologie výroby a montáže, protože tyto
náklady jsou zahrnuty ve výrobních nákladech nebo návrhu. Návrh probíhá tak, aby bylo možné
komponentu vyrobit dostupnou technologií uvnitř dílny nebo u sponzora. Technologie montáže
je navržena již při vývoji komponent. Většina obráběných dílů je vyráběna v kooperaci, takže
náklady na vývoj technologie nelze jednoznačně určit. Vzhledem k nízkému počtu kusů
podobných charakteristik často dochází pouze k vytvoření programu pro CNC stroj nebo je
komponenta vyrobena na konvenčním univerzálním stroji. V případě obrábění uvnitř dílny není
vývoj technologie prováděn. Výrobní postup je určen členem, který komponentu vyrábí. Náklady
na vývoj technologie pro kompozitní díly je započítán v návrhu jako doba, po kterou byly navrženy
formy. Náklady na vývoj technologie svařenců je započítán ve výrobě. Svařence jsou vyráběny
proškolenými členy týmu z materiálů s dobrou a výrobou monopostů ověřenou svařitelností,
takže není nutné provádět vzorky. Svářeč pouze na testovacím materiálu upraví parametry
svařování před svařováním dávky podobných komponent. Tyto náklady jsou započítány do času
výroby.
Aby bylo možné provést kalkulaci nákladů, byl vytvořen zmíněný kusovník všech základních
montážních celků. Hlavní sestavy monopostu pro kusovník nákladů jsou zobrazeny na Obr. 9.
Každá sestava je v kusovníku rozdělena na podsestavy a některé podsestavy jsou rozděleny na
díly. Formy a přípravky jsou vyčleněny jako díly podsestavy. Z hlediska prostorové náročnosti je
nákladový kusovník přiložen jako Příloha I této práce.
Prototyp
studentské
formule

Šasi

Ergnomické
prvky

Pohonný
systém

Elektronika

Zavěšení

Systémy
ovládání vou

Obr. 9: Základní sestavy monopostu pro nákladový kusovník
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Kolová
soustava

Aerodynamická
zařízení

Pro všechny položky uvedené v kusovníku byly vyhodnoceny náklady výpočtem ceny materiálu
polotovaru, spotřebního materiálu, náklady na pracovníka a provoz strojů nebo jiného zařízení.
Byly zahrnuty nájmy, osvětlení, vytápění pracoviště a vodné a stočné. Pokud tato data nebylo
možné získat, pak byly náklady na komponenty určovány z faktur, dodacích listů, účtenek,
popřípadě dostupných maloobchodních cen. Souhrnem všech položek byly určeny náklady na
výrobu komponent. Příkladem je výroba monocoque. Na Obr. 10 je zobrazen graf rozdělení
nákladů na výrobu monocoque. Pouze 56 % nákladů je vynaloženo na výrobu monocoque zbytek
nákladů tvoří náklady na formy. Pracnost procesu je obrovská a náklady převyšují polovinu
nákladů po připočtení části nákladů z výroby frézovaných forem. Náklady jsou vyčísleny
v korunách v Tab. 1. Podkladem je oficiální dokument odevzdávaný během disciplíny Cost and
Manufacturing event uvedený v Příloze I. Uvedené ceny jsou v €, přepočet na Kč do Tab. 1 byl
zvolen 25,865 Kč/€, protože původní výpočet nákladů byl proveden v Kč a převeden na € pomocí
stejného kurzu.

Rozbor ceny monocoque
24%
Náklady na frézované formy

32%

Materiál na uhlíkové formy
Výroba uhlíkových forem
7%

Materiál monocoque
Technologický materiál

3%

Výroba monocoque
20%

14%

Obr. 10: Rozdělení ceny monocoque

Typ nákladu
Náklady na frézované formy
Materiál na uhlíkové formy
Výroba uhlíkových forem
Materiál monocoque
Technologický materiál
Výroba monocoque
Celkem

Náklad [Kč]
146 913 Kč
40 987 Kč
88 639 Kč
123 164 Kč
20 229 Kč
200 094 Kč
620 025 Kč

Tab. 1: Tabulka nákladů pro graf rozdělení cen monocoque

Náklady na montáž byly vypočteny z normohodin pracovníka montujícího určitou sestavu.
Pracovník po většinu času používá pouze jednoduché nářadí, jehož opotřebení je započteno
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v nákladu montáže díly/podsestavy/ sestavy. Náklady na pracovníka byly odhadnuty dle platů
v podobných provozech na 276 Kč/hod, což je dostačující na pokrytí platu (150 Kč/hod), odvodu
pojištění (51 Kč/hod) a část platu managmentu týmu (75 Kč/hod). Vedoucí směny není uvažován,
a tak bude pracovník nucen vést záznamy o neshodách, problémech, zjednodušeních
a vylepšeních sám. Zvýšení odpovědnosti je tak kompenzováno vyšším platem. Samotná montáž
jednoho mechanického systému ve většině případů nevyžaduje více než několik dní času jednoho
nebo dvou pracovníků, takže výsledné náklady jsou v porovnání s výrobou nízké viz Obr. 11
a Tab. 2.
Místo vzniku nákladu

Náklad [Kč]

Náklad [€]

Výroba

2 587 522 Kč

100 040 €

Montáž

75 945 Kč

2 936 €

Návrh

1 168 900 Kč

45 192 €

378 345 Kč

14 628 €

4 210 712 Kč

162 796 €

Režie (vedení, nákup…)
Celkem

Tab. 2: Rozdělení nákladů podle místa vzniku

Náklady na vývoj byly vypočteny z odhadů členů týmu, kolik hodin oni samotní stráví na vývoji
řešení svých úkolů. Tento odhad je poměrně přesný a zohledňuje různou zkušenost členů týmu.
Hodinové náklady na pracovníka byly určeny na 350 Kč/hod, jež pokrývá plat, pojištění, plat
šéfkonstruktéra nebo managera návrhu. Plat pracovníka není tak vysoký jako by byl v případě
zkušeného zaměstnance v podniku. Většina členů každý rok stupňuje složitost návrhu, navrhuje
unikátní řešení nebo provádí náročnější výpočty. Kvůli tomu jsou časy návrhu znatelně delší.
Pracovník (člen týmu) se více času učí, než navrhuje. I přes tyto skutečnosti jsou náklady na návrh
na druhém místě za náklady na výrobu viz Tab. 2.

Rozložení nákladů místa vzniku
9%

Výroba
Montáž

28%

Návrh
Režie (vedení, nákup…)
61%

2%

Obr. 11: Graf rozdělení nákladů podle místa vzniku

50

Režijní náklady byly vypočteny jako procentuální část z nákladů na výrobu (5 %), nákladů
na montáž (20 %) a nákladů na vývoj (5 %). Pro výrobu interní i kooperační je nutné zařídit
dodávky, dohodnout výrobní plán včetně zajištění dopravy dílů do dílny. Do montážní režie byly
kalkulovány úpravy dodaných komponent pro montáž a kontrolu funkčnosti montážních celků.
Procentuální hodnota režie montáže je vysoké právě kvůli neodladěné výrobě i montáži.
Do vývojové režie byly začleněny náklady na vedení. Důvodem pro volbu procentuálních režií byl
fakt, že nákladné díly jsou buď rozměrné nebo složité na výrobu. Pro složité i rozměrné díly je
složitější hledání vhodného kooperanta. Nákladnější díly vyžadují více času při testování
funkčnosti a jejich úpravě pro montáž. Během návrhové části jsou nákladné díly více sledovány
a řešení jsou častěji diskutována, právě kvůli jejich výrobním nákladům. Náklady na dopravu
nákladnějších dílů bývají také větší.
Součtem všech vyjmenovaných skupiny byla stanovena cena prototypu uvedená v Tab. 2.
Z tabulky byl vytvořen graf na Obr. 11. V kalkulaci nebyly uvažovány ceny za software a výpočetní
techniku. Důvodem je nejistota nutnosti použít takto drahou techniku a software. Cena použitých
softwarů je v řádech desítek milionů korun (neomezené licence na celé portfolio a všechny
moduly Catia V6, Ansys, Altium, Carmaker atd.). Cena potřebné výpočetní techniky je v řádech
několika miliónů korun. Výpočetní technika a software nejsou používány celý rok. Délka a způsob
použití se liší dle konkrétní sezóny. Navíc jak výpočetní technika, tak software jsou pro účely týmu
extrémně předimenzované. Některé moduly nebo programy nejsou téměř využívány.
Na Obr. 12 je zobrazen graf rozdělení nákladů na výrobu a montáž dle sestav. Nejnákladnější
položkou je jsou šasi převážně tvořené monocoque. Rozdělení nákladů monocoque je zobrazeno
v grafu na Obr. 10 a vyčísleno v Tab. 1.

Rozdělení nákladů na výrobu a montáž
14%

24%

Šasi
Ergonomické prvky
Pohonný systém

13%

Elektronika
6%

7%

10%

Zavěšení
Systémy ovládání vozu
Kolové soustavy

7%

19%

Aerodynamická zařízení

Obr. 12: Rozdělení nákladů na výrobu a montáž dle sestav monopostu
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5 Analýza příčin a následků neshod
Pro analýzu neshod byla vybrána retrospektivní analýza FMEA. Důvodem použití této analýzy
retrospektivně, je zmíněný fakt, že zatím žádné neshody nebyly dokumentovány a zůstávaly
pouze v know-how členů. Tato analýza bude sloužit jako podklad pro následující analýzy, které již
budou vytvářeny pro zavedení opatření pro redukci dopadu neshod.
Do analýzy byly zaneseny veškeré nalezené vady a následky, které bylo možné z know-how členů
zjistit. Sběr návrhů probíhal formou brainstormingu v malých týmech po jednotlivých sestavách.
Při analýze elektronických systémů nebyly výsledky brainstormingu uspokojivé, jelikož byly
nalezeny často pouze následky a příčiny nebylo možné jednoznačně určit především kvůli
propojení celého systému. Pokud celý elektronický systém není propojený, nepracuje
v monopostu, není vystaven různým teplotám a vlhkosti, není vystaven působení sil
a elektromagnetickému rušení, pak nelze jednoznačně určit původ a často i následky většiny vad.
Kombinace faktorů hraje v případě elektronických systémů velkou roli. Chování elektronických
obvodů též nelze s velkou přesností simulovat ve virtuálním modelu. Názory členů elektrické
skupiny na příčiny vad byly většinou v nedostatku času. V praxi se elektrické systémy vyvíjejí
řádově déle než mechanické. Vývoj elektronického systému monopostu je proto značně odlišný.
Následkem jiného přístupu k vývoji elektronických systémů od vývoje mechanických systémů je
též nezbytný odlišný přístup k analýze FMEA nebo je nezbytné použití odlišné analýzy.
Výhodou brainstormingu v malých týmech byla možnost porovnat názory na stejný
problém od konstruktérů vybrané sestavy a od ostatních členů. Nevýhodou může být, že se
členové nemohli vzájemně inspirovat a vzpomenout si na více neshod. Jak již bylo zmíněno
členové se rychle obměňují. Staré vady byly zapomenuty, a proto se stejné vady opakovaly po více
generací monopostu. Seznam neshod začal být sestavován během definiční fáze sedmého
monopostu. Následkem toho jsou zmíněny pouze neshody týkající se prvních šesti monopostů.
Samotná analýza měla více sloupců a kategorií než její ideální předloha zmíněná v rešerši.
Důvodem byl rozbor vad jednotlivých komponent nebo sestav, nutnost stanovit místo vzniku vady
a vyčíslit její dopad na schopnost týmu soutěžit a získávat body na soutěžních podnicích.

5.1 Popis použité analýzy
Pro vysvětlení analýzy členům FMEA týmu byl sestaven návod a každý sloupec v něm vysvětlen.
Význam sloupců a kategorií vytvořené analýzy, která je uvedená v Příloze 3, je dostupný
v následující kapitole.
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Kategorie
Do sloupce kategorie byl zvolen název jedné z hlavních podsestav v monopostu. Sestavy jsou
rozděleny podle základních konstrukčních celků, z nichž každou má na starosti minimálně jeden
člen. V hlavních podsestavách se nacházejí všechny díly a podsestavy, které jsou určeny k jedné
konkrétní a společné funkci. Převážně byla řešena mechanická stránka monopostu. Hlavní sestavy
pracují v součinnosti, ale primární účely, pro které byly vytvořeny, je rozdělují.
Příkladem může být podsestava náprav. Nápravy mají vliv na řízení a kolovou soustavu,
avšak zavěšení má primární funkci držet kola na vozovce tak, aby se žádná jiná část monopostu
nedotýkala země. Kolová soustava celá rotuje a má převádět moment pohonu na vozovku. Účelem
řízení je natočit kola vozu.
Rozčlenění do sestav je mírně odlišné od nákladového kusovníku:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Brzdy: Brzdové válce, hadice, třmeny; rozvážeč brzdných účinků
Pohonný systém (Drivetrain): Motory, převodovky, chlazení, poloosy
Šasy: Monocoque, rám, oblouky, úchyty pro další sestavy
Pedálová sestava: Plynový a brzdový pedál
Aeropaket (Aerodynamická zařízení): Přední, zadní, boční křídlo; splitter,
difúzor, venturiho tunel, Gurneyho klapky atd.
Řízení: Hřeben; převodky, tyče a hřídele řízení, domky kol, rychlospojka, volant
Nápravy: A-ramena, tlumiče, vahadla, pull/push rody, stabilizátory
Kolová skupina (všechny rotační díly kola): Náboj, nábojová matice, čepy, ráfky
atd.
Ergonomie: Sedadlo, firewall, opěrky, polstrování
Elektrický systém: Nízkonapěťové desky plošných spojů, silové prvky a desky
plošných spojů, kabely a tlačítka
Akumulátor: Hlavní baterie formule s hlavními stykači

Elementární typ vady
Existuje několik naprosto elementárních typů vad, proč je nějaký parametr neshodný
s požadavky. Pro účely analýzy byly použity:
•
•
•
•
•
•
•

Tuhost (Elastická): Parametr materiálu a dílu
Rozměry: Jiné rozměry, než byly navrženy
Odolnost: Odolnost dílu nebo jeho povrchové úpravy vůči působení vnějších vlivů
Plasticita: Nízká mez kluzu způsobující, deformaci materiálu; nízká odolnost proti
dlouhodobému zatížení
Výroba: Prvky dílů nebyly vůbec vyrobeny nebo celý díl nebyl vyroben
Chlazení: Ve většině případů nedostatečné chlazení součásti generující teplo
Montáž: Vady vzniklé především při montáži

Díl
Tento sloupec přesně popisuje díl na autě. Příkladem může být přední planetová převodovka.
Převodovek je v autě několik, ale jen jeden pár předních planetových.
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Popis vady a domnělá příčina
Jednoslovní popis elementárního typu problém nebyl dostatečně jednoznačný k popisu vzniklé
vady. Popis více slovy umožňuje přesněji a jednoznačněji popsat vadu.

Následek vady
Následek vady je neshoda s požadavky. Následek vady byl detekován a až poté mohly být
stanoveny příčiny.

Ztráty času
Sloupce v této sekci vyjadřují ztrátu nejcennějšího zdroje týmu. Ztracený čas lze adekvátně
přepočítat na výdaje, ale pro tým tato hodnota není tolik podstatná. Tyto sloupce vyjadřují
zmařený čas při opravách a nápravách vad.
Počet dnů k opravě
Tento sloupec vyjadřuje délku trvání opravy problému. Oprava může či nemůže být proveditelná.
Zároveň oprava nemusí vést k odstranění vady, ale pouze ke zmírnění následků. V případě
neopravitelné vady je nutné provést nový návrh a výrobu, což je v případě úseku delšího jak
90 dnů neproveditelné v dané sezóně.
Počet dnů nutných k odstranění problému
Odstranění problému může trvat různou dobu. V případě neopravitelných vad je tato doba stejná
jako doba opravy.
Kde je možné vadu odstranit
Vady lze odstranit na různých fázích životního cyklu. Spíše než kvalitativní zhodnocení, slouží tato
položka jako místo k zamyšlení, jak daleko do minulosti je nutné zajít, aby byla vada odstraněna.
Též se jedná o zhodnocení finanční náročnosti dle fáze životního cyklu viz Obr. 3. Pokud je
problém odstranitelný v dílně, pak nejsou problémy s dopravou a administrativou. Pokud je
problém ve výrobě dílu, pak je nutné komponentu reklamovat a čekat na novou, což v některých
případech není proveditelné. Pokud je nutné vadu odstranit při návrhu, pak je vada přímo spojená
s neočekávanými výdaji na úplně nový díl.
Použitými místy jsou fáze životního cyklu nebo reálná místa:
o
o
o
o

Návrh – Koncepční změna
Redesign – Úprava návrhu
Dílna
Výroba

54

Ztracený čas při hledání problému ve dnech
Tento sloupec vyjadřuje čas, po který byla závada hledána a její následky znesnadňovaly průběh
sezóny. Druhý význam tohoto údaje je kvantitativní ohodnocení možnosti detekce vady. Následky
některých vad se projeví až při užití vozu po odjetí několika soutěžních podniků nebo při
vystavení vozu vysokému přetížení.

Závažnost
Závažnost byla rozdělena do dvou sloupců, aby se členové FMEA týmu dostatečně hluboce
zamysleli nad závažností vady. Vzhledem k nulovým zkušenostem všech členů týmu je vhodnější
nejdříve ohodnotit vadu slovy a pak teprve číslem. Aby se čísla blížila chápání respondentů, byla
vybrána stupnice v procentech s hodnotami 0 až 100 %. Závažnost blížící se 100 % charakterizuje
vadu, kterou nelze opravit, a která nepustí tým na soutěžní podnik. Především se jedná
o katastrofální selhání celého týmu během návrhu. Takto závažné vady se objevovaly na úplném
začátku projektu, při stavbě první nebo druhé formule. S vývojem projektu stále v menší míře
nastávají situace, které neumožňují účastnit se soutěžního podniku.
Závažné vady mohou zavinit selhání celé sestavy a ztrátu ovladatelnosti vozu, což může způsobit
jeho poškození nebo destrukci. Méně závažné vady zhoršují ovladatelnost vozu nebo snižují
komfort pilota.
Slovní popis
Jak bylo zmíněno v nadřazené kapitole, slovní popis byl vytvořen pouze pro hlubší zamyšlení.
Slovní hodnocení by mělo odpovídat procentuálnímu hodnocení. Pokud byl nalezen rozpor,
ohodnocení bylo provedeno znovu.
V procentech
Hodnoty, které byly později analyzovány.

Četnost
Ohodnocení četnosti nebylo příliš složité. FMEA za normálních okolností odhaduje počet kusů
s vadou na vybranou jednotku. Vlivem výroby pouze 6ti kusů lze jednoduše vypočítat kolikrát se
stejná chyba objevila. Četnosti byly diskutovány s bývalými a staršími členy.

Nebezpečnost
Soutěž FS je velmi zaměřena na bezpečnost na trati. Ve většině případů není v prostoru, kde se
soutěží žádná osoba, která by mohla být ohrožena neovladatelným vozem. Nebezpečí představuje
monopost především pro pilota. Každá vada představuje větší nebo menší ohrožení pilota. Závady,
které jsou kritické pro chod monopostu však nemusí mít na pilota žádný vliv, ale méně závažná
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vada může v nejhorší shodě zapříčinit ztrátu kontroly nad vozem. Z těchto důvodu byla vytvořena
ještě další kategorie do analýzy, která je hodnocena opět v procentech od 0 do 100 %.
Slovní popis
Stejně jako u závažnosti byla přidána kolonka pro slovní popis, aby myšlenka mohla být jednoduše
zformulována.
V procentech
Hodnoty, které byly později analyzovány.

Jednoznačná chyba návrhu
V tomto sloupci členové FMEA týmu mohli kvalitativně vyjádřit, jestli se podle jejich názoru
jednalo o jednoznačnou chybu v návrhu. Pole nebylo pouze vyhrazeno pouze pro ano/ne,
ale i pro další jednoslovné ohodnocení. Z provedené rešerše vyplývá, že největší podíl na dosažení
žádaných parametrů má právě návrh.

Číslo formule
Sloupec číslo formule byl vytvořen pro určení četnosti. Zároveň slouží jako sledování, jestli již byla
vada odstraněna a více se již neopakovala. Formule týmu eForce FEE Prague Formula jsou
číslovány dle vzoru FSE.xx, kde „xx“ udává číslo v pořadí monopostů ve dvou cifrách. Pro zkrácení
jsou v tabulce uvedeny pouze poslední čísla.

5.2 Metodika sběru dat
Prázdné tabulky pro sběr názorů připojené v Příloze III této práce byly rozeslány členům FMEA
týmu. Předvyplněny byly pouze sloupce: „Kategorie,“ „Elementární typ problému,“ „Díl,“ „Popis
vady a domnělá příčina,“ „Následek vady,“ Četnost“ a „Číslo formule“. Členy týmu FMEA byly
jak starší členové, tak i nováčci. Starší členové byly vybráni, jak z vedoucích pozic konstrukce,
tak i výroby a montáže.
Každý člen týmu FMEA analýzy vyplňoval svou tabulku. Úkolem bylo vyplnit závažnost
a nebezpečnost. Volitelně členové mohli vyplnit sloupec: „Jednoznačná chyba návrhu“. Ostatní
sloupce vyplňovali členové podle své specializace. Původně měla být četnost ponechána
k vyplnění členům FMEA týmu, avšak staré vady zůstaly pouze v povědomí dlouholetých
nebo bývalých členů. Pomocí schůzek s bývalými členy byl sestaven sloupec číslo formule
a doplněny čísla formulí, kde se zmíněná vada vyskytla. Pokud nebylo dostatek údajů v sekci ztrát
času, pak byly na schůzkách s členy stavějícími daný prototyp doplněny.
Jak bylo již několikrát zmíněno, členové týmu se často obměňují. Jen málo členů je v týmu více jak
4 roky, a proto bylo i pro zkušené členy značně obtížné ohodnotit jakoukoli vadu, která se nestala
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v době, kdy na projektu pracovali. Někteří vady, které se objevili před jejich nástupem do projektu
přeskakovali, někteří se snažili vady ohodnotit. Rozptyl hodnot pro vady tohoto stáří je skutečně
vyšší, než rozptyl ohodnocení vad, kterými byli členové svědky. Nováčci v některých případech
neměli ani tušení, jak daný díl vypadá, a proto se jejich odhady značně lišily od názorů starších
členů.

5.3 Metodika vyhodnocení sebraných dat
Ohodnocení vad se liší v závislosti na povaze respondenta. Jedna část týmu ohodnotila všechny
vady jako více závažné, jiné část týmu je ohodnotila jako méně závažné. Podobný trend byl
zaznamenán u vad, které se přímo dotýkaly práce respondenta. Z výsledků je zřejmé, že charakter
respondentů znatelně ovlivňoval ohodnocení závažnosti a nebezpečnosti vad, které se jich
dotýkaly. Žádná z vad se nováčků nedotýkala, ale jejich názor na kritičnost vad byl zcela odlišný
od pohledu starších členů týmu. Navíc zvolený počet nováčků byl malý, aby výsledky skupiny
nováčků měly vypovídající hodnotu. Závažnost a nebezpečnost byla hodnocena bez nich. Názor
na chybu návrhu vyplnil pouze jeden a jeho názor byl použit.
Ze zmíněných důvodů byly číselné hodnoty závažnosti a nebezpečnosti, jak zprůměrovány,
tak z nich byl vypočten medián. Medián účinně potlačil váhu extrémního ohodnocení vady jedním
respondentem. Ostatní ve většině případů ohodnotili stejnou vadu s malým rozptylem, takže je
pravděpodobnější, že úsudek většiny je bližší dopadu na celý tým než názor jednotlivce. Závažnost
byla převedena z procent na stupnici 1 až 10 vynásobením deseti. Nebezpečnost pro pilota byla
hodnocena na škále 0 až 100 %. Všechny vady ohodnocené nulovou nebezpečností byly
převedeny na číslo jedna, aby nedocházelo k selhání výpočtu v analýze. Poté byla procenta
vynásobena stem, aby vznikla bodová škálo od 1 do 100.
Vyhodnocení sloupce hodnotící, zda se jednoznačně stala chyba v návrhu probíhalo pomocí
převedení slov na hodnoty 0 až 1. 0 znamenala ne, 0,5 možná a 1 znamenala ano. Další typy
odpovědí nebyly obdrženy. Z výsledků respondentů byl opět vypočítán medián. Vytvořilo se
celkem 5 možností hodnot. Každá číselná hodnota byla převedena opět na slova. Výsledkem jsou
možnosti: Ano, Spíše ano, Možná, Spíše ne a Ne.
Transformace detekovatelnosti závady z délky doby odhalování vady bylo provedeno přes
exponenciální funkci. Důvodem byla nutnost zohlednit, že vady, které trvaly déle jak 3 měsíce jsou
prakticky nedetekovatelné nebo po jejich detekci již není možné sjednat nápravu. Zároveň je
nutné vadu odhalit co nejdříve. Pokud není vada objevena do několika dnů, pak většinou již tolik
nezáleží na konkrétním počtu dnů, jelikož náprava může být sjednána až za několik dnů.
Detekovatelnost nemohla být v analýze ponechána ve dnech, jelikož by vysoké počty dnů
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neúměrně zvyšovaly rizikové číslo oproti počtu dnů ostatních vad. Pro rozdělení dnů na stupnici
od 1 do 10 byla vybrána funkce:
𝑦 = 𝑎𝑥

(5.1)

Kde:
x… je hodnota odhalitelnosti v analýze 0 až 10
y… je počet dnů, ve kterých je hranice čísla odhalitelnosti
a… je základ mocninné řady funkce zjištěný z rovnice:
90 = 𝑎9

(5.2)

Kde:
y… je rovno 90 jako poslední hranice, mezi možností a nemožností vadu detekovat
x… je rovno 9 jako poslední hodnota, která uvádí, že vada je ještě detekovatelná
a… je po odmocnění rovno 1,576
Pro vytvoření dalších hranic byly dosazeny hodnoty 1-8 za x. Vypočtené počty dnů se staly
hranicemi intervalu, do kterých byly časy hledání vady rozděleny. Do intervalu patří vždy nejvyšší
hodnota intervalu.
Četnost byla převedena do desítkové soustavy vynásobením všech četností číslem 2, jelikož se
stejná vada objevila nejčastěji pětkrát. Výsledkem jsou porovnatelné kategorie analýzy bez změny
rozlišení četnosti.

Rizikové číslo
Výpočet rizikového čísla byl před vytvoření analýzy stanoven dle rovnice:
𝑅𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜𝑣é čí𝑠𝑙𝑜 = Č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 ∙ 𝑂𝑑ℎ𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡 ∙ 𝑍á𝑣𝑎ž𝑛𝑜𝑠𝑡 ∙ 𝑁𝑒𝑏𝑒𝑧𝑝𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡

(5.3)

Použitá stupnice nebezpečnosti zvýraznila všechny nebezpečné vady, které se během let vyskytly.
Maximální hodnota rizikového čísla je 100 000. Hranice přijatelného rizika byla stanovena
na hodnotu rizikového čísla 1000.

5.4 Vyhodnocení vad
Každá vada v analýze FMEA, která je uvedena v Příloze III, byla opatřena číslem, aby ji bylo možné
propojit s touto kapitolou. Vady jsou seřazeny podle velikosti rizikového čísla. Tato práce se
věnuje i vadám, které byly objeveny i před dvěma generacemi členů týmu, takže mnohé z vad byly
již vyřešeny a opatření byla již vyzkoušena. Mnohé koncepty, u kterých se vada vyskytla již nejsou
používány.
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Všechny vady byly rozděleny do pěti skupin podle velikosti jejich rizikového čísla. Výsledkem je
vykreslený graf na Obr. 13. Z grafu lze říci, že většina vad je velmi málo závažná. Z výsledků
analýzy lze říci, že 2/3 vad mají hodnotu rizikového čísla nižší než 700. V této práci jsou zmíněny
především nepřijatelné vady s rizikovým číslem větším jak 1000 a vady, které jsou finančně
náročné.

Počet vad v invervalech rizikového čísla
18
16
14

Počet vad

12
10
8
6
4
2
0
0-10

10-100

100-1000

1000-10000

10000-100000

Intervaly rizikového čísla

Obr. 13: Graf počtu vad při rozdělení do skupin podle hodnoty rizikového čísla

Vady č. 22 a 23
Obě vady mají shodně hodnotu rizikového číslo 7088 a týkají jednostupňových čelních
převodovek, které redukovaly otáčky motorů na otáčky kol. Ozubení tvoří pastorek a unašeč
z hliníkové slitiny, na kterém je přišroubován ozubený prstenec z oceli. Vše je uzavřeno
do dvoudílného domku převodovky se tloušťkou stěny okolo 2 mm. Příčinami obou vad je
deformace částí převodovky během výroby, které způsobily házení pohyblivých částí
a nerovnoběžnost os ozubených kol převodovky. Velikost převodového poměru převodovky
byla 6. Šířka ozubení byla 28 mm s šířkou pastorku 30 mm. Návrh byl proveden na 150 hodin
provozu, kterých však nebylo dosaženo. Na Obr. 14 je vyfotografován pastorek s ulomenými
částmi zubů. Vlivem nestejnoměrného zatížení bylo poškozeno i zabírající ozubené kolo.
Destrukce celého ozubení nenastala, jelikož vada byla odhalena při výměně oleje. Odhadovaná
cena škody je 20 000 korun, jelikož obě převodovky byly vadné. Samotná výměna ozubení vyjde
na 5000 Kč.
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Obr. 14: Vylomené zuby pastorku zadní čelní převodovky monopostu FSE.04

Převodový poměr byl příliš vysoký na přímé čelní ozubení. Vada zadní převodovky FSE.04 byla
odstraněna následující sezónu nahrazením čelního ozubením planetovým ozubením. Převodovka
s planetovým převodem má celkově nižší hmotnost, menší zástavbové rozměry, je jednoduší
na výrobu a lze dosáhnout vyšších převodových poměrů na jednom stupni.

Vady č. 46, 47, 48 a 49
Všechny 4 vady se týkají výroby a návrhu monocoque. Výroba skořepiny začíná výrobou pozitivu
z dřevotřísky nebo umělého dřeva. Obrobek je nastříkán plničem, který je následně obroben
na přesný rozměr. Z ekonomického zhodnocení je patrné, že jsou formy velmi drahé, jelikož je
nutné obrábět velké množství materiálu. Formy mají většinou několik částí, které je nutné spojit
a vyrobit negativ z uhlíkového vlákna především kvůli teplotní roztažnosti. Forma z uhlíkového
vlákna je též drahá, ale cena obou forem je nižší než cena negativu obrobeného z kovu. Negativ
z uhlíkového vlákna je sešroubován k sobě. Vznikne tak dutina, do které je monocoque laminován.
Laminace monocoque v jednom kuse zabraňuje vzniku problému s delaminací lepeného spoje
více částí skořepiny. V praxi jsou lepené skořepiny běžné, ale v případě monopostů FS tato
technologie není vhodná. Přidává hmotnost monopostu a snižuje torzní tuhost šasi, jelikož spoj
nelze úspěšně umístit mimo umístění náprav tak, aby značně snižoval náročnost procesu. Pravidla
nedovolují lepit přední ochranný oblouk a vynucují jeho mechanické spojení nebo vložení mezi
vrstvy uhlíkového vlákna.
Monocoque týmu eForce FEE Prague Formula je vyroben z 8mi vnějších vrstev uhlíkového vlákna,
do kterých je vloženo jádro z materiálu Rohacell. Sendvičovou strukturu uzavírá 8 vrstev
uhlíkového vlákna. Přední ochranný rám svařený z hliníkové slitiny je umístěn namísto jádra.
V místech uchycení dalších sestav pomocí šroubových spojů, jsou pro roznesení síly do větší
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plochy umístěny inserty z letecké překližky. Inserty jsou vloženy do otvorů v jádrech a jejich
pozice je přesně dána kolíky ve formě.
Vada delaminace nejčastěji vzniká mezi vrstvou vláken a jádrem nebo insertem, popřípadě mezi
vrstvou vláken a předním ochranným obloukem. Příčin delaminace může být více. Delaminace
souvisí s malými rádiusy, do kterých nemůže být materiál nebo jádro vnějším tlakem vtlačeno.
Výroba zahnutých jader je též problematická, jelikož z hlediska nákladů není možné jádra do tvaru
obrábět. Základní tvar jádra se obrábí vodním paprskem a dále je jádro ohýbáno podle přípravků.
Vliv mají i napětí a deformace zapříčiněná změnou teploty nebo síly vnesené ze šroubových spojů
forem. Samotné kusy uhlíkové formy se vlivem změn teplot a tepelných gradientů deformují.
Problém je umocněn spoji, které lokálně vnášejí síly, které se mění v závislosti na teplotě vlivem
značně rozdílné tepelné roztažnosti. Monocoque se laminuje a vytvrzuje po několika vrstvách,
takže je forma vystavena celkem 5ti tepelným cyklů.
Výsledkem všech faktorů může být špatně spojená struktura náchylná k delaminaci. Růst
delaminované plochy podporují uvolněné šroubové spoje, rázy a poddimenzované plochy
pro uchycení dalších systémů monopostu. Delaminace je spojena s nízkou torzní tuhostí
monocoque. Delaminaci vrstev lze snadno opravit, ale výsledkem je přídavek až několika kil
materiálu.
Řešením je návrh technologicky snadno vyrobitelného monocoque pomocí malého počtu částí
forem. Spojení forem by mělo být v místě tak, aby tepelné jevy neovlivňovali spojení sendvičové
struktury. Utahovací moment všech šroubů by měl být stejný, aby nevznikaly prudké změny
tuhosti spoje. V některých místech je nutné použití lepidla nebo pryskyřice, aby spoj mezi různými
materiály sendviče byl dostatečně pevný.

Trubkový rám
FSE.04

Monocoque

Monocoque

Monocoque

včetně

včetně

včetně

ochranných

ochranných

ochranných

oblouků

oblouků

oblouků

FSE.05

FSE.06

FSE.07

Hmotnost

32 kg

25,4 kg

24,5 kg

26,1 kg

Torzní tuhost

1420 Nm/°

940 Nm/°

2228 Nm/°

2911 Nm/°

Tab. 3: Tuhost šasi prototypů formule, převzato z [35]

Výpočet tuhosti pomocí simulace virtuálního modelu šasi též nesmí být opomíjen, jelikož bez něj
nelze prakticky určit návrhovou tuhost modelu monocoque. Rozdíly mezi tuhostí a simulacemi
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jsou běžné. Pro verifikaci výsledků simulace je nutné provést reálné měření torzní tuhosti šasi.
Výsledky měření torzních tuhostí rámu jsou uvedeny v Tab. 3. Pro šasi formulí FSE.05 a FSE.06
nebyla vytvořena žádná simulace a výsledná tuhost se neblížila k optimální hodnotě 3000 Nm/°.
Model šasi sedmého monopostu byl simulován a jak je z tabulky patrné, tak tuhost se blíží
optimální hodnotě torzní tuhosti. Rozdíl mezi simulací a reálným výsledkem činí 9,2 %. Modely
objektů v MKP simulaci bývají tužší, takže je nutné s rozdílem počítat.
Náklady na výrobu monocoque a forem pro jeho výrobu činí okolo 620 000 Kč. V případě návrhu
málo tuhého monocoque lze zvýšit počet vrstev a odlaminovat nový monocoque s náklady okolo
320 000 Kč. Z cenového hlediska je monocoque laminován pouze jednou za sezónu a formy jsou
používány po více let. Vada monocoque je nejdražší a nejzávažnější vadou, která se vyskytla
na monopostu FSE.06.

Vada č. 16
Vymačkání uložení kloubových hlav a kulových čepů je těžko odstranitelná vada. Podle výpočtů
by měly kloubové hlavy zatížení snášet bez značného opotřebení, ale vlivem používání dochází
k vytvoření vůle mezi částmi kulového čepu. Vůle v nápravách je závažný problém, který zhoršuje
ovladatelnost vozu.
Pravděpodobnou příčinou jsou cykly a rázy, kterým jsou nápravy vystaveny. Problém byl
na FSE.06 řešen pomocí volby jiného dodavatele. Přechodem na jiného dodavatele však počet
opotřebovaných kloubových hlav vzrostl. Další možností je přechod na vyšší rozměrovou řadu,
ale tento krok by přinesl obtíže z hlediska zástavby. Druhou možností je přechod na jinou kvalitu
kloubových hlav. Zatím jsou používány kloubové hlavy průmyslové kvality. Existují kloubové
hlavy letecké a armádní kvality, které mají mírně odlišnou konstrukci, menší vůle a vyšší dovolená
zatížení. Nevýhodou může být, že jsou vyráběny pouze v palcových rozměrech.
Náklady na jednu používanou kloubovou hlavu jsou okolo 1000 Kč za kus. Výměna obnáší
znovunastavení celého prvku zavěšení, což vede k dalším nákladům. Náklady na kulové pouzdro
jsou čtvrtinové, ale je nutné použít lis k demontáži opotřebovaného pouzdra a instalaci nového
pouzdra. I přes to nejsou náklady na jednu opravu vysoké jako u jiných vad. Na druhou stranu je
nutné vědět, že tato vada představuje nebezpečí pro pilota, takže by měla být s vysokou prioritou
řešena.
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Obr. 15: Odřený práškový nátěr po kontaktu kola a těhlice monopostu FSE.06

Vady č. 18 a 43
Tření těhlice nebo podložek pro nastavení odklonu musí být vyřešeno návrhem. Je nutné znát
rozměry a házení ráfku, aby mezi ráfkem a nerotačními částmi kola byla vždy mezera. Podobný
problém představuje kontakt kola a A-ramena zavěšení. Kontakt způsobil otěr nátěru na ramenu
zaznamenaný na Obr. 15. V případě častějších kontaktů může dojít k poškození ramena a selhání
zavěšení kola nebo k poškození ráfku úniku tlaku z pneumatiky. Řešením tohoto problému je opět
návrh. Chod hřebene musí mít rezervu, aby rejd monopostu byl dostatečný. Dorazy musí být
z kinematiky nápravy vypočteny na minimální možný rejd, který nastává v místech maxima
nebo minima chodu tlumičů. Na obrázku Obr. 15 jsou dvě místa kontaktu. Oba nastaly v jiném
místě chodu tlumičů. Výpočet je pak vhodné ověřit v pohyblivém modelu monopostu.
Poškození ráfku ani ramen nebývá kritické a není nutná oprava ani výměna, pokud je vada
odhalena včas. V případě poškození a selhání ramena nebo ráfku je vada značně nebezpečná
pro pilota. V případě havárie monopostu následkem selhání jedné ze sestav mohou být ztráty přes
milión korun.

Vada č. 25
I přední převodovka monopostu FSE.04 nebyla bezchybně navržena. Planetová převodovka je
umístěna v těhlici předního kola, ke které je přišroubován motor. Korunové kolo je umístěno
v těhlici pomocí zámků a na motoru je umístěn pastorek. Používané řešení spočívalo v nalisování
ložisek do planetových kol, kterými byly prostrčeny lícované šrouby, které byly zašroubovány
do děr se závity v náboji kola. Pro přenos síly do náboje byly v závitech navíc závitové vložky tzn.
helicoily. Vlivem zatížení nebo vibrací a počáteční vůle v závitu se pravděpodobně ve šroubovém
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spoji vůle zvětšovala. Výsledkem bylo, že se ozubení pod zatížením pravděpodobně zaseklo
a doslova roztrhalo na kusy. Pilot zaznamenal prudký úbytek výkonu a vyjel z trati. V celku zůstalo
pouze korunové, ale jako zbytek ozubení bylo nevratně poškozeno. Motor i těhlice byly bez
poškození. Řešení bylo vymyšleno během jednoho dne a oprava poškozeného náboje proběhla
během několika hodin. Celkové náklady na novou převodovku a opravy dosáhly okolo 8000 Kč.
Vada byla úspěšně opravena a monopost absolvoval s touto opravou celou závodní sezónu včetně
soutěžních podniků v USA. Do následujícího monopostu FSE.05 byla již namontována převodovka,
která má v náboji vyfrézované uložení pro ložiska planet.
Ohrožení pilota monopostu v době nebylo znepokojující, jelikož testování probíhalo na volné
ploše s nižším nastavením výkonu. Kdyby situace nastala během závodního tempa na zúženém
místě tratě, pak je pravděpodobné, že by došlo ke kolizi a ohrožení pilota.

Vada č. 34 a 35
Řízení prochází každý rok velkými změnami, aby byly eliminovány vady předchozího modelu.
Hlavním parametrem řízení je vůle v chodu. Menší vůle znamená lepší ovladatelnost, přesnější
zatáčení a měření natočení kol. Monopost FSE.04 používal kupovanou soutěžní rychlospojku,
která na sobě měla drážkování, přes které byl přenášen moment na hřídele řízení. Drážky se
časem vymačkaly a v řízení vznikala vůle. Časem se opotřeboval upínací mechanismus a došlo
k selhání rychlospojky. Řešením byl vlastní návrh rychlospojky. Od monopostu FSE.05 nebyla
zaznamenána žádná vada funkce týmem navržené rychlospojky.

Obr. 16: Fotografie řízení, zaostřené drážkování pro rychlospojku

Během prvních tří let stavby monopostů byl používán kardanový kloub pro přenos momentu
ve zlomu hřídelů řízení. Vlivem používání malého úhlu mezi hřídeli se kloub opotřebovával.
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Výsledkem je vůle v řízení a odpor v kloubu proti jeho otáčení. Kvůli vůlím a silově náročnému
zatáčení byl kloub nahrazen kuželovými koly. Kuželové kola jsou složitým řešením, a proto jejich
použití vedlo k dalším vadám.
Nejnovější monopost FSE.07 měl náklady na výrobu řízení okolo 175 000 Kč především kvůli 3D
tisku domku ozubených kol a úchytů k monocoque, který vyřešil vady č. 30 a 41. Použitím
uhlíkovým hřídelů byla odstraněna vada č. 40. Vady byly odstraňovány pro zmenšení vůle v chodu
řízení.

Vady 19 a 20
Kývání a mrtvý chod pedálů je jednou z opakovaných, závažných a poměrně nebezpečných vad.
Vada bývá v uchycení osy otáčení pedálu nebo v uchycení pedálové platformy k rámu. Vada
pravděpodobně souvisí s návrhem. Příčinou vadného návrhu může být neustálá snaha snížit
hmotnost pedálů, ušetřit náklady, zjednodušit montáž a zkrátit čas návrhu. Pedály jsou
z ergonomického hlediska velmi důležité, a proto je vždy měl na starosti minimálně jeden člen
týmu. Na Obr. 17 jsou zobrazeny maximální výchylky plynového pedálu do stran. Síla vychylující
pedál odpovídá letmému kontaktu pedálu a ruky. Výsledkem je boční vychýlení v úhlu cca 10 °.
Síla vyvolaná bočním přetížením působící na opřenou nohu pilota je větší a výchylky jsou větší.

Obr. 17: Kývání celého úchytu plynového pedálu monopostu FSE.04

Následkem vůle v pedálu je horší ovládání výkonu vozu. Následky ale mohou být natolik závažné,
že senzor polohy plynového pedálu vyhlásí chybu a je nutné pustit a znovu stlačit pedál.
V extrémních případech je nezbytné restartovat celý trakční systém monopostu. Oba následky
vedou ke zpomalení monopostu a špatnému času zajížděného pokusu.
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Na Obr. 18 jsou zobrazeny výchylky brzdového pedálu zapříčiněné vůlí v uložení osy rotace
pohybu. Výchylka brzdového pedálu činí pouze několik stupňů. Vlivem vůle v oblasti osy dochází
k mrtvému chodu pedálu, kývání pedálu a klouzání boty po pedálu. Vychýlení pedálu může
zapříčinit nedostatečný přenos síly od nohou pilota do brzdových válců. Zpomalení monopostu
nemusí být tak vysoké, jaké pilot očekává. Následkem čehož může pilot udělat chybu, která zhorší
zajížděný čas nebo povede ke kolizi, popřípadě vyjetí z trati. Spolu s nevhodným nášlapem může
dojít k uklouznutí boty z pedálu a zaseknutí boty pilota mezi pedály. Pilot pak nebude schopen
brzdit, může poškodit elektroniku plynového pedálu, což může vést ke kolizi nebo k vyjetí z trati.
Ztráty vlivem poškození monopostu mohou být přes milión korunu.
Obě vady jsou již v monopostu FSE.07 vyřešeny, avšak je potřebný další vývoj a numerické
simulace, aby celá pedálová soustava splňovala všechny požadavky pilotů.

Obr. 18: Kývání brzdového pedálu v otvoru osy monopostu FSE.04

Vada č. 15
Nejnebezpečněji ohodnocenou vadou je ohnutí svařovaných ocelových ramen. Medián
nebezpečnosti dosáhl čísla 87,5 % ze 100 %. Ohyb ramena byl pravděpodobně způsoben
působením síly pullrodu, která nesměřovala směrem do umístění kulového čepu, ale vlivem
výrobních nepřesností mimo. Prvky nezávislého zavěšení by měly být namáhány pouze na tah
a na tlak. Vlivem nepřesností dílů a montáže působí v zavěšení parazitní momenty, které měly
za následek ohyb A-ramena. Nový typ A-ramena byl vyroben z trubek menšího průměru, aby byla
ušetřena neodpružená hmotnost a zmenšen potřebný prostor. Náchylnost na deformaci byla vyšší
než u standardně používaných ocelových ramen.

66

Následkem ohnutí ramen byla horší ovladatelnost monopostu. V případě rychlého ohybu vlivem
rázu může dojít k ztrátě kontroly a kolizi nebo vyjetí z trati.
Řešením bylo přejít zpět na prověřená ocelová ramena standardních rozměrů trubek. Vývoj
a výpočty nového zavěšení stále probíhají. Je plánován přechod na uhlíková ramena navíjená
na speciálně vyvinuté uložení kloubových hlav.
Náklady na opravu a náklady na odstranění problému jsou na stejné úrovni. Bylo nutné znovu
vyrobit A-ramena, jejichž cena je okolo 30 000 Kč. Možné následky při kolizi by mohli být řádově
vyšší.

Vada č. 26
V nábojích monopostu je umístěno uložení homokinetického kloubu. Náboj je vyroben z hliníkové
slitiny, která nemá dostatečnou tvrdost, aby bez povrchové úpravy vydržela namáhání od kloubu.
Výsledkem bylo otlačení uložení kloubu. Náprava vady byla provedena v následující sezóně, kdy
byl povrch nábojů eloxován. Hliníková slitina pod vrstvou oxidované vrstvy zůstane nedostatečně
tvrdá, ale vlivem roznesení zatížení do větší plochy nedochází k otlačení v místech kontaktu.
Náklady na odstranění vady se pohybují ve stovkách korun za anodickou oxidaci.

Vada č. 9
Spojení kompozitních dílů z uhlíkových vláken je obtížně řešitelné. Lze používat lepení nebo
mechanické spojení. Zvláště v případě aerodynamických prvků je obtížné uchytit prvek za potah,
který ve většině případů bývá velmi tenký. Vnitřní skladba prvku musí být navržena, aby přenesla
zatížení z konce prvku na jeho střed, kde bývá prvek uchycen. Prvek se dle pravidel po zatížení
nesmí deformovat o více než 5 mm.
Aerodynamická zařízení nesmí mít velkou hmotnost, jelikož mají značný klopný moment vlivem
aerodynamických sil. Především zadní křídlo svou hmotnostní a polohou zvyšuje těžiště celého
monopostu. Všechny aerodynamická zařízení na voze váží okolo dvanácti kilogramů. Trendem je
snížit jejich hmotnost při zachování tuhosti a ceny výroby.
Dříve tuhost křídla nebyla prioritou, jelikož pravidla nebyla vymáhána. V roce 2017 bylo přední
křídlo monopostu testováno při technických přejímkách a jeho tuhost nevyhověla. Bylo nutné
provést opravu, která trvala vyrobit bez vybavení v dílně téměř celý den. Na Obr. 19 je
vyfotografována výška předního křídla před a po zatížení pěti kilogramy na levý kraj předního
křídla. Vyrobené vyztužení bylo odpojeno. Na obrázku je patrná nedovolená deformace o celých
10 mm. Na Obr. 20 je zobrazena vyrobená výztuha.
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Obr. 19: Výška předního křídla monopostu FSE.06 před zatížení 5ti kg (vlevo) a po zatížení (vpravo)

Obr. 20: Vyrobené vyztužení předního křídla FSE.06

Oprava málo tuhých částí křídel není finančně náročná, ale výroba samotných aerodynamických
zařízení finančně náročná je. Výrobní cena všech aerodynamických zařízení se pohybuje okolo
360 000 Kč. Tento náklad není zanedbatelný a křídla jsou na autě, aby zlepšovala čas na kolo
o několik sekund na minutu času kola. V případě, že nebude možné opravit a málo tuhé uchycení
jednoho křídla, tak vlivem návaznosti prvků bude nutné všechny křídla odmontovat a investovaná
částka se stane ztrátou.
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Vada č. 27
Tato vada se opakuje od použití samostatných motorů pro každé z předních kol. Motory jsou
dodávány firmou TG drives, která se specializuje na servopohony pro průmyslové účely. Jedná se
o prototypový motor s označením TGM4. Motor je typu z kategorie Brushless DC s permanentními
magnety a chlazením vinutí na statoru. Teplotně nejnáchylnější jsou neodymové magnety,
přilepené na statoru. Vlivem zatížení se v nich v motoru generuje ztrátové teplo, které z rotoru
musí být odvedeno do statoru a odtud do chladícího okruhu. Teplotu rotoru nelze měřit. Lze měřit
pouze teplotu statoru. Pro použité magnety je Curieho teplota okolo 120 °C, takže se během let,
kdy se motory odmagnetovávaly byla postupně navrhnuta bezpečná hranice 100 °C měřená
na statoru.
Následkem odmagnetování je trvalé poškození motoru, který již není schopen převádět
elektrickou energii na mechanickou.
Příčina tohoto problému byla testována. Graf na Obr. 21 zobrazuje rozdíly v teplotě měřené
ve vinutí a teploty chladící vody vystupující z motoru. Celkem proběhlo 5 testů, přičemž výsledek
5. testu s největším použitým zatížení momentem 15 Nm při 1800 min-1 je zobrazen v grafu.
Průtok vody byl 3,8 l.min-1 především kvůli ztrátám v chladících kanálech uvnitř motoru.
Maximální moment 16 Nm je motor schopen vyvinout do 4970 min-1. Trvalá zatížitelnost motoru
je dle výrobce zhruba poloviční. Z grafu na Obr. 21 je patrné že, přestup tepla mezi částmi motoru
a chladící kapalinou je minimální.
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Obr. 21: Výsledek testování teploty motoru a vody na výstupu chlazení motoru při zátěži 15 Nm, 1800 min-1, převzato
z [36]
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Problémy s chlazením všech částí elektrických monopostů mají všechny týmy. Vzhledem k nízkým
rychlostem, ve kterých se monopost pohybuje a častým změnám rychlosti dochází k přehřívání
motorů, akumulátorů a brzd. Know-how, jak chladit tyto systémy monopostu je pečlivě střeženo,
jelikož kopírování monopostů nejlepších týmů je poměrně jednoduchou cestou k úspěchu.
Ze zkušeností ostatních týmů je jednou z řešení variant vyvíjet s výrobcem motoru chlazení,
druhou možností je změna výrobce motorů, avšak je nezbytné vyrobit vlastní chlazení. Třetí
možností je vyrábět vlastní motory. Know-how výroby motorů s permanentními magnety
s účinným vlastním chlazení není ve škole dostatečné, takže by člen byl odkázán na samostudium.
Vývoj by trval několik let s nejistým výsledkem. Změna výrobce ve většině případů zahrnuje
platbu za motor, což není z hlediska finanční stránky projektu není možné. Jedinou možností je
spolupráce na motorech s účinnějším chlazení. Tento proces je dlouhodobý a zahrnuje vyčlenění
zkušeného člena týmu na tento úkol. Na tuto pozici se stále hledá člen, který by se problematice
věnoval.
Náklady na přední motory činní okolo 80 000 Kč ročně. Jejich výroba tvá několik měsíců a selhání
motoru může vést ke špatným umístěním na závodních podnicích vlivem ztráty řízení momentu
na přední nápravě. Mimo to je celý elektrický systém naladěn na konkrétní parametry motoru,
které se poškozením změní, takže celý trakční systém může přestat spolehlivě fungovat. Výměna
motoru bude stát další finance (okolo 10 000 Kč) především kvůli nutnosti znovu naladit
minimálně tři jednotky z celého řetězce.
V Příloze II jsou vloženy fotografie ostatních vad, jejichž rizikové číslo je přijatelné. Fotografie
budou použity k ilustraci vad členům, kteří se do projektu zapojili až po vzniku vad.

5.5 Management kvality do dalších let
Část vad uvedených v analýze FMEA se u posledního vyrobeného prototypu FSE.07 znovu
vyskytla. Přidání všech neshod monopostu FSE.07 je plánováno na polovinu ledna 2019, kdy by
mělo dojít k uzavření modelu, které je posunuté vlivem množství úprav v posledních týdnech
návrhu. Neshody jsou momentálně vyvěšeny na papírových lístečcích v diagramu afinity viz. Obr.
22. Pro sestavení diagramu afinity bylo na tabuli nalepeno poloviční množství lístečků. Ne všichni
členové týmu se mohli zúčastnit brainstormingu na začátku října roku 2018, z kterého byly
myšlenky pro diagram afinity použity. Z tohoto důvodu byl dán prostor pro další nápady
a výsledkem možnosti přidat další vady bylo dosaženo vyššího množství zaznamenatelných
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neshod. Analýza FMEA se zaznamenanými neshodami bude provedena znovu, aby bylo možné
snížit počet vad na minimum.

Obr. 22: Diagram afinity zjištěných neshod monopostu FSE.07

Byl vytvořena Tab. 4, ve které jsou sečteny neshody z diagramu afinity na Obr. 22 podle
vytvořených skupin. Tabulka slouží jako zdroj hodnot pro Paretův graf na Obr. 23.

Skupiny neshod
Optimalizace pro montáž a servis
Návrh funkčnosti a výpočty
Optimalizace pro výrobu
Izolovaný návrh
Absence testů
Komunikace a vztahy
Nevhodné nářadí
Porozumění pravidlům
Kontrola výkresů

Počet
Součty
neshod neshod
14
14
11
25
10
35
6
41
6
47
4
51
2
53
1
54
1
55

Procentuální vyčíslení
součtu neshod
25%
45%
64%
75%
85%
93%
96%
98%
100%

Tab. 4: Data pro Paretův diagram neshod FSE.07

Z Tab. 4 a grafu na Obr. 23 je možno vyčíst, že 75 % neshod vzniklo během návrhu monopostu
FSE.07. Pro porovnání byl vytvořen graf názorů na neshodu v návrhu z FMEA analýzy. Výsledek
je zobrazen na Obr. 24. V Tab. 5 jsou vypsány hodnoty, z kterých byl graf na Obr. 24 vytvořen
a procentuální vyčíslení skupin názorů na vadu návrhu. Při porovnání obou grafů lze usoudit,
že buď jsou chyby v návrhu na monopostu FSE.07 častější nebo jsou neshody návrhu zapomínány,
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jelikož 35 % neshod v analýze FMEA nebylo způsobeno návrhem. Vady návrhu se objevují vždy,
a proto varianta, že jsou neshody zapomínány je pravděpodobnější.

Obr. 23: Paretův diagram místa vzniku neshod v monopostu FSE.07

Výsledky průzkumu neshod návrhu
18
16

Počet neshod

14
12
10
8
6
4
2
0
Ano

Spíše ano

Možná

Spíše ne

Ne

Neshody způsobené návrhem?
Obr. 24: Výsledky průzkumu neshod návrhu zpracovaných v analýze FMEA
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5
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Tab. 5: Rozložení názorů na neshody návrhu z analýzy FMEA
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6 Závěr
Motivací pro vznik práce byla analýza vad, jejichž následky se projevují během realizační a užitné
fáze prototypu studentské formule. Kvůli obměně členů týmu se ztrácí povědomí se o neshodách
a know-how. Následky vad monopostu znesnadňují členům týmu průběh sezóny a způsobují
dodatečné náklady na výrobu a montáž monopostu.
Před započetím tvorby analýzy byla provedena obecná rešerše životního cyklu výrobku, která
umožnila identifikovat místa v životním cyklu, ve kterých se vytvářejí neshody, a ve kterých je
možné neshody eliminovat. Běžně jsou během životního cyklu využívány různé softwary, aby se
zabránilo vzniku neshod. Tým studentské formule zatím používá pouze CAD, CAM, CAE, PLM
softwary, jelikož soutěž má spíše inženýrské zaměření.
Životní cyklus studentského monopostu je značně odlišný od běžného strojního výrobku.
V pravidlech soutěže jsou povolena jen určitá řešení, která nedovolují uskutečnit každé vymyšlené
konstrukční řešení. Definice parametrů a návrh probíhají 3 až 4 měsíce, během kterých je nutné
vytvořit kompletní návrh nového monopostu. Navržený monopost musí být bezpečný, musí
splňovat pravidla a zároveň musí být konkurenceschopný. Navržená řešení musí být vyrobitelná
a smontovatelná, aby během realizační fáze nebylo nutné měnit klíčové sestavy a prodlužovat
výrobní období. Fáze užití je zkrácena na několik týdnů, ve kterých se konají soutěžní podniky.
Fáze likvidace není v prototypové výrobě uvažována, jelikož množství odpadu je sníženo vlivem
znovupoužití komponent v následujícím monopostu.
Projekt je finančně náročný a bez finanční podpory ČVUT a sponzorů by nebyl uskutečnitelný.
Podpora školy by nemusela být pouze finanční, ale po vzoru ostatních univerzit by mohly být
ohodnoceny stáže a praxe kredity jako je právě projekt studentské formule. Vlivem další podpory
by se tým mohl vypořádat s nedostatkem času a členů, který způsobuje zaostávání za konkurencí
ze západní Evropy. Vývoj některých systémů by mohl probíhat spolu s průmyslem, a tak přinášet
know-how z průmyslového vývoje přímo do školy.
Pomocí nástrojů kvality uvedených v rešerši byla vytvořena analýza neshod, do které byly
zaneseny vady vzniklé v prototypech i pět let starých. Během období několika let byla část vad
odstraněna, ale některé z vad se stále opakovaly. Použitým nástroje je retrospektivní analýza
FMEA návrhu, která byla upravena, aby vyhovovala požadavkům týmu. Sběr dat a ohodnocení
probíhalo formou ankety, z jejíž výsledků byl pro každou kategorii a vadu vypočten medián
pro potlačení extrémních ohodnocení respondentů. Četnost byla stanovena z počtu opakování
stejné vady ve více monopostech. Detekovatelnost vady byla stanovena z počtu dnů, které trvalo
hledání vady. Závažnost byla hodnocena v procentech, stejně tak jako doplňková nebezpečnost.
Všechny kategorie kromě kategorie nebezpečnosti v provedené analýze byly převedeny
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na hodnoty od 1 do 10, přičemž hodnoty nebezpečnosti byly ponechány v rozmezí od 1 do 100.
Rizikové číslo bylo vypočteno včetně nebezpečnosti, která posunula vady ohrožující pilota
do priorit pro sjednání nápravy. Součin rizikového čísla mohl být až 100 000. Přijatelné riziko bylo
zvoleno pod hodnoty rizikového čísla 1000.
Příčiny a následky nejzávažnějších vad jsou popsány včetně návrhu opatření pro jejich odstranění.
Vady č. 22 a 23 byly vyhodnoceny jako nezávažnější vzhledem k rizikovému číslu 7088. Obě vady
se týkají jednostupňových čelních převodovek, které redukovaly otáčky zadního motoru na kola
monopostu FSE.04. Došlo k poškození ozubení, přičemž v případě selhání jedné z převodovek,
v rychlosti nad 100 kmh-1, by mohl monopost havarovat vlivem nestojného trakčního momentu
na zadních kolech. Koncept čelního ozubení již není používán je nahrazen konceptem planetového
převodu, který je ze všech zkoumaných hledisek vhodnější.
Další 4 vady č. 46,47,48 a 49 byly objeveny u monocoque monopostu, který nebyl optimalizován
pro výrobu, nebyla dopředu kalkulována jeho tuhost a docházelo k delaminaci mezi uhlíkovými
vlákny jádrem kompozitu. Tyto vady jsou jednoznačně finančně nejnáročnější, jelikož náklady
na výrobu monocoque činní 320 000 Kč a náklady na výrobu forem pro výrobu monocoque činí
dalších 300 000 Kč.
Vady náprav č. .16, 18 a 43 se týkají kulových hlavic, kulových pouzder a kontaktu prvků náprav
s rotujícím ráfkem kola. Kulové hlavice se často opotřebovávají a je třeba je měnit. Opotřebovaná
hlavice způsobuje vůli v zavěšení a zvyšuje riziko ztráty kontroly nad vozem. Nápravy samotné
musí být navrženy tak, aby se žádná z jejich částí nedostávala do kontaktu s ráfkem v žádné pozici
chodu tlumičů. Poškození ráfku nebo ramena může vést k selhání ráfku nebo ramena a k havárii
monopostu.
Vady řízení a pedálů č. 34, 35, 19 a 20 jsou charakterizovány vůlemi v chodu těchto sestav
a nedostatečnou tuhostí navržených komponent pro převod síly. Vůle v řízení se vyskytují
následkem opotřebení komponent a vůle v chodu pedálu jsou pravděpodobně způsobeny
nevhodným návrhem. Obě vady zvyšují riziko ztráty kontroly nad vozem a obě byly v posledním
monopostu FSE.07 odstraněny.
Okrajově je zmíněna vada č. 26, při které došlo k otlačení uložení homokinetického kloubu
následkem neprovedení anodické oxidace náboje. Tato vada byla následující sezónu odstraněna.
Nejnebezpečnější vadou je ohnutí A-ramena zavěšení během testování monopostu (vada č. 15).
Rameno se vlivem výrobních nepřesností, zanedbaného tepelného zpracování a nízké odolnosti
proti působení parazitních momentů nevratně ohnulo. Řešením bylo použití osvědčeného řešení,
avšak vývoj a výpočty zavěšení stále probíhají, takže je možné, že řešení svařovaných ocelových
trubek bude za několik sezón zastaralé.
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Z hlediska finanční náročnosti vad jsou zmíněny vady zavěšení aerodynamických prvků, jelikož
výrobní náklady těchto prvků jsou okolo 360 000 Kč. Vada jedno zavěšení znamená demontáž
všech zařízení, jelikož jsou tvoří jeden funkční celek.
Poslední zmíněnou vadou je vada č. 27, která byla detekována při přehřívání motorů a jejich
následné nevratné poškození vlivem překročení Curieho teploty magnetů umístěných na rotoru
motoru. Tato vada nemá jednoduché řešení, jelikož příčinou špatného přestupu tepla
do chladícího okruhu není možné motor efektivně chladit. Variant řešení je více, ale všechny
zahrnují vývoj chlazení motoru zkušeným členem týmu.
Celkově bylo analyzováno 49 vad, přičemž okolo dvou třetin z nich má nižší hodnotu rizikového
čísla než 700. Největší vliv na toto číslo má nízká nebezpečnost pro pilota, jelikož k ohrožení pilota
může dojít prakticky pouze při selhání nějaké z komponent monopostu. Ztráty vlivem havárie
mohou převýšit milion korun, ale především ohrozit pilotovo zdraví. Z tohoto důvodu jak pravidla,
tak členové týmu dbají na bezpečnost monopostu.
Momentálně je řízení kvality stále ještě na začátku cesty, jelikož zatím nejsou podklady pro tvorbu
analýz, které by byly zaměřeny na nový monopost. Rozptyl ohodnocení jednotlivých vad s tímto
problémem souvisí, jelikož se nebylo možné inspirovat ve starých analýzách. S analýzou FMEA se
počítá i v sezóně 2018/2019. Zatím byl z vad ze sezóny 2017/2018 vytvořen diagram afinity,
který slouží jako připomínka neshod z minulé sezóny. Ohodnocení vad je nutné provést ve větší
počtu členů FMEA týmu a časově méně náročným způsobem, aby se zkrátily průtahy mezi
zadáním vad a příjmem ohodnocených vad od členů FMEA týmu.
Výstup této práce je vytvořená analýza příčin a následků vad, která bude sloužit k upozornění
před opakováním stejných vad a jako podklad pro další analýzy, které již budou zaměřeny na nový
prototyp. Ekonomické zhodnocení bude použito k ohodnocení dopadu vad na rozpočet
a promařený čas.

Sepsáním a vyhodnocením vad začal v týmu pomalu vznikat základní

management kvality.
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Příloha I

CBOM - TU Prague (FSE, TID394, Czech Republic)
FR (Chassis & Body)

Chassis Assembly

Monocoque

one part

2019-01-02 00:36 CET

Make

Material

Carbon Fiber, 1 Ply

53x1,2m CFRP roll, prepreg

Material

Carbon Fiber, 1 Ply

Material

Carbon Fiber, 1 Ply

Material

24.565,56€

394-FR-A0001

23.971,60€

394-FR-00001

1 x 1.600,00€ = 1.600,00€

EURO

42x1,2m CFRP roll, 600g dry fabric

1 x 790,00€ = 790,00€

EURO

20x1,2m CFRP roll, 200g dry fabric

1 x 380,00€ = 380,00€

EURO

Rohacell

71wf 2500x1250x15mm

1 x 659,14€ = 659,14€

EURO

Material

Rohacell

71WF 2500x1250x20mm

1 x 838,03€ = 838,03€

EURO

Material

Rohacell

71WF 2500x1250x35mm

1 x 1.492,68€ = 1.492,68€

EURO

Material

Bought Part

Loctite Frekote B15 - 1l

2 x 115,00€ = 230,00€

Molds and monocoque

Material

Bought Part

Loctite Frekote 700 NC - 5l

1 x 173,00€ = 173,00€

Molds and monocoque

Material

Vaccum tape

Vacuum Bagging Gum Sealant Tape 15m

12 x 4,55€ = 54,60€

Molds and monocoque

Material

Vacuum foil

144x1,5m Wrightlon 7400

1 x 208,70€ = 208,70€

Molds and monocoque

Material

Other: TMSF 5001A gelcoat

2,2 kg

1 x 111,08€ = 111,08€

Molds

Material

Other: TMHS 5001B hardener

1 kg

1 x 73,80€ = 73,80€

Molds

Material

Other: Epolam 2031 resin

6,6 kg

1 x 186,00€ = 186,00€

Molds

Material

Other: Epolam 2032 hardener

2,7 kg

1 x 43,76€ = 43,76€

Molds

Material

Other: Spreading fabric

24x1,5 m Airweave N4

1 x 30,90€ = 30,90€

Molds and monocoque

Material

Other: Stripper tape

25,5x1,5m A100 PS Peel Ply

1 x 71,52€ = 71,52€

Molds and monocoque

Material

Other: WL3900R P3 Perfored

24x1,5 - separating foil

1 x 13,38€ = 13,38€

Molds and monocoque

Material

Wood

2500x1250x20mm Plywood

1 x 70,54€ = 70,54€

Inserts

Material

Wood

2500x1250x15mm Plywood

1 x 57,17€ = 57,17€

Inserts

Material

Wood

2500x1250x10mm Plywood

1 x 39,65€ = 39,65€

Inserts

Process

Waterjet Cut

Plywood 10,15,20 mm

1 x 62,73€ = 62,73€

Inserts

Process

Waterjet Cut

Rohacell foam 10,15,20,35 mm

1 x 120,76€ = 120,76€

Core

Process

Cut (scissors, knife)

CF fabric for monocoque

1 x 121,54€ = 121,54€

Automatic cutting

Process

Preparing

Separating - CFRP and wooden molds

1 x 68,86€ = 68,86€

3 hours 2 people

Process

Lamination

Lamination and vacuuing of CFRP molds

1 x 3.358,11€ = 3.358,11€

60 hours 5 people

Process

Lamination

Monocoque (all cycles)

1 x 3.429,67€ = 3.429,67€

144 hours 2 people

Process

Preparing

Core for monocoque

1 x 553,88€ = 553,88€

24 hours 2 people

Process

Other: Autoclave cycles

Monocoque and molds

1 x 978,50€ = 978,50€

5 cycles together

Process

Cutting (Manual)

Cutting and drilling holes of monocoque

1 x 2.289,85€ = 2.289,85€

40 hours 5 people

Tooling

Other: Chassis upper mold - right

CNC tooling and lacquer-wood

1 x 1.490,00€ = 1.490,00€

Buy

Tooling

Other: Chassis upper mold - left

CNC tooling and lacquer-wood

1 x 1.490,00€ = 1.490,00€

Buy

Tooling

Other: Chassis side mold - right

CNC tooling and lacquer-wood

1 x 938,00€ = 938,00€

Buy

Tooling

Other: Chassis side mold - left

CNC tooling and lacquer-wood

1 x 938,00€ = 938,00€

Buy

Tooling

Other: Chassis rear mold - left

CNC tooling and lacquer-wood

1 x 412,00€ = 412,00€

Buy

Tooling

Other: Chassis rear mold - right

CNC tooling and lacquer-wood

1 x 412,00€ = 412,00€

Buy

Process

Assemble

Install Pin-lock base

1 x 1,86€ = 1,86€

10 min

Fastener

Other: Rivet

Riveting nut M5

2 x 2,30€ = 4,60€

locking bolt

Process

Assemble

Attach Main hoop to monocoque
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1 x 44,84€ = 44,84€

2 hours. 2 people

TOC

Sestava
Šasi

Seznam komponent
Podsestava

Díl/Komponenta/Přípravek

Deformační člen

Kč

Výroba
EUR

Kč

Montáž
EUR

7 963 Kč
15 600 Kč
323 817 Kč
276 523 Kč
13 734 Kč
4 772 Kč
1 049 Kč

308 €
603 €
12 520 €
10 691 €
531 €
185 €
41 €

38 694 Kč
76 000 Kč
7 200 Kč

1 496 €
2 938 €
278 €

3 639 Kč

Soustava brzdového pedálu
Soustava plynového pedálu

3 026 Kč
16 909 Kč
5 000 Kč

117 €
654 €
193 €

Chladiče
Chladící okruh

20 000 Kč
20 000 Kč

773 €
773 €

Články
Zapouzdření
Elektronika

150 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč

5 799 €
773 €
1 160 €

Přední
Zadní

80 000 Kč
120 000 Kč

3 093 €
4 639 €

Přední
Zadní

10 000 Kč
10 000 Kč

387 €
387 €

Přední
Zadní

5 000 Kč
20 000 Kč
1 716 Kč

193 €
773 €
66 €

Forma DČ
Rám
Formy a přípravky
Hlavní oblouk
Přední oblouk
Konstrukce pro umístění zvedáku

500 Kč
- Kč
- Kč

Návrh
Hodiny

Kč

EUR

Režie (vedení, nákup…)
Kč
EUR

19 €
- €
- €
- €
45 €
- €
24 €

100
8
200
20
15
30

30 000 Kč
2 800 Kč
70 000 Kč
7 000 Kč
5 250 Kč
10 500 Kč
- Kč

1 160 €
108 €
2 706 €
271 €
203 €
406 €
- €

6 498 Kč
1 340 Kč
30 191 Kč
15 226 Kč
1 970 Kč
2 339 Kč
177 Kč

251 €
52 €
1 167 €
589 €
76 €
90 €
7€

466 Kč
1 067 Kč
607 Kč

141 €
- €
70 €
- €
18 €
41 €
23 €

80
6
6
8
36
60
12

28 000 Kč
2 100 Kč
2 100 Kč
2 800 Kč
12 600 Kč
21 000 Kč
4 200 Kč

1 083 €
81 €
81 €
108 €
487 €
812 €
162 €

8 263 Kč
4 220 Kč
1 144 Kč
560 Kč
2 764 Kč
5 259 Kč
1 211 Kč

319 €
163 €
44 €
22 €
107 €
203 €
47 €

2 426 Kč
- Kč
607 Kč
4 852 Kč
607 Kč
2 426 Kč

94 €
- €
23 €
188 €
23 €
94 €

30
24
24
8
96
80

10 500 Kč
8 400 Kč
8 400 Kč
2 800 Kč
33 600 Kč
28 000 Kč

406 €
325 €
325 €
108 €
1 299 €
1 083 €

3 585 Kč
2 680 Kč
1 801 Kč
9 030 Kč
7 841 Kč
7 585 Kč

2 569 Kč
607 Kč
- Kč
2 426 Kč
2 426 Kč
- Kč
2 426 Kč
2 426 Kč
1 216 Kč

99 €
23 €

24
32

8 400 Kč
11 200 Kč

325 €
433 €

94 €
94 €

100
300

35 000 Kč
105 000 Kč

1 353 €
4 060 €

6 194 Kč
8 361 Kč
- Kč
7 985 Kč
21 985 Kč

94 €
94 €
47 €

24
36
32

8 400 Kč
12 600 Kč
11 200 Kč

325 €
487 €
433 €

2 415 Kč
4 005 Kč
2 569 Kč

139 €
104 €
70 €
349 €
303 €
293 €
- €
239 €
323 €
- €
309 €
850 €
- €
93 €
155 €
99 €

1 164 Kč
- Kč
621 Kč

Ergonomické prvky
Sedačka
Forma sedačky
Záchranné pásy
Pedálový systém

Výstelky kokpitu

1 819 Kč

Pohonný systém
Chlazení

Akumulátorová jednotka

Motory

Měniče

Převodovky

Poloosy

Sestava
Elektronika

Seznam komponent
Podsestava

Díl/Komponenta/Přípravek

Kč

Výroba
EUR

Kč

Montáž
EUR

Návrh
Hodiny

Kč

EUR

Režie (vedení, nákup…)
Kč
EUR

Elektronické jednotky
Volantová
Přední
Zadní
Pedálová

3 285 Kč
2 509 Kč
4 526 Kč
2 276 Kč
10 000 Kč
150 000 Kč
2 000 Kč

127 €
97 €
175 €
88 €
387 €
5 799 €
77 €

152 Kč
152 Kč
152 Kč
152 Kč

6€
6€
6€
6€

4 639 Kč
152 Kč

A-ramena a páté prvky
Pullrody s tlumiči
Těhlice

29 978 Kč
91 104 Kč
64 656 Kč

1 159 €
3 522 €
2 500 €

Palubní ovladače
Brzdová soustava

10 000 Kč
Třmeny a kotouče
Brzdové válce
Brzdový okruh
Volant
Rychlospojka
Formy a přípravky
Hřeben řízení
Hřídele řízení

Kryty jednotek
Systém kabelů
Forma na SK

179 €
6€

160
120
160
120
24
80
10

56 000 Kč
42 000 Kč
56 000 Kč
42 000 Kč
8 400 Kč
28 000 Kč
3 500 Kč

2 165 €
1 624 €
2 165 €
1 624 €
325 €
1 083 €
135 €

11 395 Kč
8 556 Kč
11 457 Kč
8 544 Kč
2 180 Kč
14 028 Kč
830 Kč

441 €
331 €
443 €
330 €
84 €
542 €
32 €

1 516 Kč
1 820 Kč
1 213 Kč

59 €
70 €
47 €

120
120
64

42 000 Kč
42 000 Kč
22 400 Kč

1 624 €
1 624 €
866 €

10 202 Kč
13 319 Kč
7 955 Kč

394 €
515 €
308 €

387 €

1 820 Kč

70 €

40 000 Kč
12 000 Kč
10 000 Kč

1 546 €
464 €
387 €

1 213 Kč
1 365 Kč
1 516 Kč

47 €
53 €
59 €

12
24
8
24
32
24

4 200 Kč
8 400 Kč
2 800 Kč
8 400 Kč
11 200 Kč
8 400 Kč

162 €
325 €
108 €
325 €
433 €
325 €

840 Kč
2 544 Kč
560 Kč
3 923 Kč
3 113 Kč
2 483 Kč

32 €
98 €
22 €
152 €
120 €
96 €

15 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč
100 000 Kč

580 €
773 €
193 €
967 €
3 866 €

607 Kč
1 820 Kč

23 €
70 €

607 Kč
10 915 Kč

23 €
422 €

36
40
12
36
50

12 600 Kč
14 000 Kč
4 200 Kč
12 600 Kč
17 500 Kč

487 €
541 €
162 €
487 €
677 €

3 391 Kč
4 164 Kč
1 090 Kč
3 891 Kč
10 683 Kč

131 €
161 €
42 €
150 €
413 €

20 000 Kč
40 000 Kč
12 268 Kč
260 616 Kč
6 042 Kč

773 €
1 546 €
474 €
10 076 €
234 €

303 Kč
607 Kč
2 426 Kč
1 216 Kč
303 Kč

12 €
23 €
94 €
47 €
12 €

46
60
64
6
24

16 100 Kč
21 000 Kč
22 400 Kč
2 100 Kč
8 400 Kč

622 €
812 €
866 €
81 €
325 €

4 281 Kč
6 321 Kč
5 579 Kč
13 694 Kč
2 043 Kč

165 €
244 €
216 €
529 €
79 €

Zavěšení

Systémy ovládání vozu

Řízení

Kolová soustava
Pneumatiky
Ráfky
Náboje
Kolová ložiska
Kolové matice

Sestava
Aerodynamická zařízení

Seznam komponent
Podsestava

Díl/Komponenta/Přípravek

Kč

Výroba
EUR

Přední Křídlo

Kč

Montáž
EUR

Formy BK

100 153 Kč
54 782 Kč
16 478 Kč
6 149 Kč
2 354 Kč
47 491 Kč
34 297 Kč

3 872 €
2 118 €
637 €
238 €
91 €
1 836 €
1 326 €

Křídlo
Zavěšení
Formy ZK

69 049 Kč
9 001 Kč
34 504 Kč

2 670 €
348 €
1 334 €

1 935 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

66 €
- €
- €
- €
91 €
- €
15 €
- €
75 €
- €
- €
- €

Celkem

2 587 522 Kč

100 040 €

75 945 Kč

2 936 €

Suma nákladů

4 210 712 Kč

162 796 €

Křídlo
Formy PK
Zavěšení
Spliter
Formy splitter
Boční křídlo
Zadní křídlo

1 714 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
2 360 Kč
380 Kč

Návrh
Hodiny

Kč

EUR

10
120
36
12
26
3
100
12

3 500 Kč
42 000 Kč
12 600 Kč
4 200 Kč
9 100 Kč
1 050 Kč
35 000 Kč
4 200 Kč

135 €
1 624 €
487 €
162 €
352 €
41 €
1 353 €
162 €

120
12
36

42 000 Kč
4 200 Kč
12 600 Kč

3354 1 168 900 Kč

Režie (vedení, nákup…)
Kč
EUR

1 624 €
162 €
487 €

1 043 Kč
13 408 Kč
5 259 Kč
1 664 Kč
2 600 Kč
328 Kč
9 450 Kč
2 555 Kč
387 Kč
11 852 Kč
1 290 Kč
4 245 Kč

40 €
518 €
203 €
64 €
101 €
13 €
365 €
99 €
15 €
458 €
50 €
164 €

45 192 €

378 345 Kč

14 628 €

Příloha II

Příloha II- I: Oprava vady č. 2 na monopostu FSE. 03

§
Příloha II- II: Oprava vady č. 3 na FSE.03

Příloha II- III: Oprava vady č. 5 na FSE.03 (vlevo), na FSE.04 (vpravo)

Příloha II- IV: Fotografie neshody č. 12. Korozí napadený střed kola z materiálu EN AW 7075 T6

Příloha II- V: Fotografie neshody č. 30. Aby se kola mohla otáčet, není možné více utáhnout šrouby spojující obě části domku

Příloha II- VI: Fotografie uložení kuželových kol

Příloha II- VII: Obrázek vady č. 32 z monopostu FSE.06

Příloha II- VIII: Obrázek vady č. 33

Příloha II- IX: Fotografie dorazu hřebenu související s vadou č. 36. Rozměrová a povrchová kvalita plastových dílů není
vysoká.

Příloha II- X: Vada č. 39 na FSE.04

Příloha II- XI: Odstranění vady č. 39 galvanickým zinkováním dílu

Příloha III

Problém
Kategorie
Aeropacket
Aeropacket
Aeropacket
Aeropacket
Aeropacket
Aeropacket
Aeropacket
Aeropacket
Aeropacket
Kolová soustava
Kolová soustava
Kolová soustava
Kolová soustava
Nápravy
Nápravy
Nápravy
Nápravy
Pedálová sestava
Pedálová sestava
Pohonný systém
Pohonný systém
Pohonný systém
Pohonný systém
Pohonný systém
Pohonný systém
Pohonný systém
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Řízení
Šasi
Šasi
Šasi
Šasi
Šasi
Šasi

Elementární typ
problému
Rozměry
Tuhost
Postup
Tuhost, rozměry
Odolnost
Umístění
Přesnost
Odolnost
Tuhost
Odolnost
Odolnost
Výroba
Výroba
Tuhost
Plasticita
Plasticita
Rozměry
Tuhost
Tuhost
Rozměry
Deformace
Deformace
Rozměry
Tuhost
Pevnost
Chlazení
Rozměry
Deformace
Rozměry
Rozměry
Rozměry
Rozměry
Odolnost
Odolnost
Výroba
Výroba
Výroba
Odolnost
Tuhost
Tuhost
Montáž
Rozměry
Rozměry
Deformace
Postup
Postup
Tuhost
Tuhost

Díl
(nejdříve typ, pak upřesnění)

Popis problému (domnělá příčina problému)

Difúzor
Špatný, použitý z jiné formule
Zavěšení, zadní křídlo
Kývání zadního křídla - špatný návrh uchycení
Endplate, zadní křídlo
Uříznutí garniho klapky
Profil, výztuha křídla
Vaničková žebra nepodporují profil křídla po celé délce (v modelu směr x)
Nýtovací matice, aero
Selhání nýtovacích matic
Endplate, křídla
Přesnost umístění šroubů v endplatech
Forma, klapky
Špatně navržené zámky na formě pro potahy
Insert, žebro křídla
Malé inserty v žebrech křídel a klapek
Křídlo, přední
Konstrukce předního křídla a jeho uchycení
Náboj zadního kola
Vymačkání uložení tripodů v náboji
Hliníkové díly
Nedostatečná povrchová úprava těhlic, středů, nábojů, matic
Náboj
Špatný rozměr pro uložení čepů na nábojích
Náboj
Nevyhovující "po domácku dělená" anodizace
Ramena, zavěšení
Špatný výpočet zatížení + nepřesnost výroby - zanesení parazitních momentů
Kloubek, na koci A ramen
Kloubky od SKF se vymačkávají, kulové ložisko se deformuje
Vahadlo
Svarové spoje na vahadlech se vymačkávají
Podložka těhlice
Soustružení kol ostrýmy rohy
Pedál, brzdový
Uchycení, platforma
Pedál, plynový
Uchycení, hřídel, snímání natočení pedálu
Case planetové převodovky
Přípojné body na casu planetové převodovky
Unašeč čelní převodovky
Křivý unašeč, malá tuhost, tloušťka stěny, deformovaný ze soustruhu
Case čelní převodovky
Křivý case, malá tloušťka stěny, malá tuhost
Chladič
Nepřesné umístění přípojných bodů, postup svařování
Planetová převodovka, přední
Špatný návrh uložení ozubených kol v předním náboji
Motor, přední
Malé dimenzování hřídele předního motoru na brždění
Motor, přední
Zanebatelný přestup mezi rotorem a chladícím okruhem
Domek, hlavní uložení hřebenu
Průměry na ložisko, vzdálenosti os válců
Domek, hlavní uložení hřebenu
Inserty na uhlíkovou trubku hřebenu byly krátké
Domek, kuželový kol
Nedodržené GT, podivné průměry pro ložiska
Domek, stranový hřebenu
Průměry pro zapření kluzného ložiska
Drážkování, hřebenové kolo - spojka
Přesah mezi pastorkem a hřídelem řízení
Kuželové kolo
Špatně vyřezané ozubení, "opačná evolventa"
Kloubek, mezi hřídeli
Vymačkání kloubu ve zlomu
Drážkování, rychlospojka
Vymačkání drážkování, destrukce upínacího mechanismu
Doraz hřebenu
Obtížná výroba plastových dorazů
Drážkování, spojka hřebenu
Drážkovaný spoj bez vniřního kuželu namísto pouze ze závitem - změna funkce
Drážkování, hřebenové kolo - spojka
Drážkovaný spoj s vůlí, dotaženo vymezovacím šroubem za vzniku značné deformace
Koncovky, hřídele z oceli
Nedostatečná povrchová úprava částí řízení
Hřídel řízení
Nedostatečná tuhost trubek použitých jako hřídele řízení
Hřídel řízení
Ložisko na uhlíkovém hřídelu řízení nebylo přesně umístěno
Sloupek pro držení volantu
Ve sloupku řízení nebyly díry na šrouby - nepřesné umístění
Doraz hřebenu
Nutná výroba dodatečných dorazů
Jádra monocoque
Špatně vykrojená jádra
Rám, trubkový
Křivý rám, svařený bez přípravků
Forma monocoque
Zkrut formy na monocoque --> křivý monocoque
Rám, monocoque
Separace vrstev od jádra monocoque
Rám, monocoque
Monocoque nebyl řádně napočítán a bylo použité méně materiálu
Forma monocoque
Velmi malé rádiusy na hranách - velké množství nástřihů, špatné pěchování vrstev tkaniny

Následek problému
Tření o difúzoru o kola, disfunce
Kývání křídla
Nutná oprava
Tuhost všech profilů
Vytrhnutí šroubu
Prodloužení montáže
Zámky do sebe nezapadají
Vytržení insertu
Málo tuhé křídlo
Vůle, iniciace thrlin
Koroze hliníkových dílů
Disfunkce nehybného uložení
Koroze, estetika
A ramena se ohnuly
Vůle v uchycení náprav
Vůle v chodu tlumiče
Odpory, poškození kol
Kývání, disfunkce
Kývání, disfunkce
Nesmontovatelnost
Vylomení zubu na pastorku
Vylomení zubu na pastorku
Nesmontovatelnost
Roztržení převodovky
Ustřižení hřídelky motoru
Přehřívání, odmagnetování
Nesmontovatelnost, nerozebiratelnost, vůle
Deformace při vymezní vůle
Nesmontovatelnost, nerozebiratelnost, vůle
Nesmontovatelnost
Nerozebiratelnost, disfunkce
Disfunkce
Vůle v řízení, utahování řízení
Vůle v řízení, disfunkce
Nepřesnost, průtahy
Zanesení neplánovaných sil do řízení
Deformace při vymezení vůle
Rezivění ocelových dílů
Kroucení trubek, vůle při zatočení
Házení, uvolňování vláken
Vyosení řízení
Tření A ramen o kolo
Procesní obtíže, zdržení
Montážní problémy
Uchycení ostatních systémů
Pevnost a tuhost NOK
Malá torzní tuhost
Malá torzní tuhost

Ztráty času
Počet dnů k opravě
0,3 (odmontování)

Počet dnů
nutných k
Kde je možné
odstranění problém odstranit?
problému
120 Návrh

Závažnost
Ztracený čas při
hledání problému
[dny]

Zhodnocení
závažnožnosti
slovním popisem
3 Mírná

Nebezpečnost
V
procentech
20

Četnost

Popis

1 Žádná
2
1
2
1
2
2
1
2
1
4
2
1
1
3
1
3
4
4
1
1
1
3
1
1
3
2
2
2
1
3
1
2
2
3
1
1
4
1
1
1
5
2
1
2
1
2
2

V procentech

Jednoznačná
Číslo
chyba návrhu? formule
0 Ano

2
3,5
3
4,5
3
3,4,5
5,6
6
5,6
2
3,4,5,6
4,6
4
6
2,3,4
6
4,5,6
3,4,5,6
3,4,5,6
5
4
4
3,5,6
4
4
4,5,6
5,6
4,5
5,6
5
4,5,6
6
2,3
2,3
3,4,5
5
4
3,4,5,6
5,6
5
5
2,3,4,5,6
5,6
3
5,6
5
5,6
5,6

Neshoda
Číslo vady
22
23
48
16
43
25
18
47
35
49
19
15
11
34
26
13
40
12
20
27
41
45
29
9
17
28
30
4
39
46
10
7
2
32
21
37
6
14
33
1
24
36
8
31
44
5
38
42
3

Kategorie
Pohonný systém
Pohonný systém
Šasi
Nápravy
Řízení
Pohonný systém
Nápravy
Šasi
Řízení
Šasi
Pedálová sestava
Nápravy
Kolová soustava
Řízení
Pohonný systém
Kolová soustava
Řízení
Kolová soustava
Pedálová sestava
Pohonný systém
Řízení
Šasi
Řízení
Aeropacket
Nápravy
Řízení
Řízení
Aeropacket
Řízení
Šasi
Aeropacket
Aeropacket
Aeropacket
Řízení
Pohonný systém
Řízení
Aeropacket
Kolová soustava
Řízení
Aeropacket
Pohonný systém
Řízení
Aeropacket
Řízení
Šasi
Aeropacket
Řízení
Řízení
Aeropacket

Elementární typ
vady
Deformace
Deformace
Tuhost
Plasticita
Rozměry
Tuhost
Rozměry
Postup
Odolnost
Tuhost
Tuhost
Tuhost
Odolnost
Odolnost
Pevnost
Výroba
Tuhost
Odolnost
Tuhost
Chlazení
Tuhost
Deformace
Deformace
Tuhost
Plasticita
Rozměry
Rozměry
Tuhost, rozměry
Odolnost
Postup
Odolnost
Přesnost
Tuhost
Rozměry
Rozměry
Výroba
Umístění
Výroba
Rozměry
Rozměry
Rozměry
Výroba
Odolnost
Rozměry
Rozměry
Odolnost
Výroba
Montáž
Postup

Díl
(nejdříve typ, pak upřesnění)

Popis vady (domnělá příčina)

Unašeč čelní převodovky
Křivý unašeč, malá tuhost, tloušťka stěny, deformovaný ze soustruhu
Case čelní převodovky
Křivý case, malá tloušťka stěny, malá tuhost
Rám, monocoque
Monocoque nebyl řádně napočítán
Kloubové hlavy, kulová pouzdra naKloubky
konci A ramen
od SKF i Aurora se vymačkávají, kulové ložisko se deformuje
Doraz hřebenu
Nutná výroba dodatečných dorazů
Planetová převodovka, přední
Špatný návrh uložení ozubených kol v předním náboji
Podložka těhlice
Kontakt kol a těhlice - vytváření drážek v ráfku
Rám, monocoque
Separace vrstev od jádra monocoque
Drážkování, rychlospojka
Vymačkání drážkování, destrukce upínacího mechanismu
Forma monocoque
Velmi malé rádiusy na hranách - velké množství nástřihů, špatné pěchování vrstev tkaniny
Pedál, brzdový
Uchycení, platforma
Ramena, zavěšení
Špatný výpočet zatížení + nepřesnost výroby - zanesení parazitních momentů
Náboj zadního kola
Vymačkání uložení tripodů v náboji
Kloubek, mezi hřídeli
Vymačkání kloubu ve zlomu
Motor, přední
Poddimenzování hřídele předního motoru na brždění
Náboj
Špatný rozměr pro uložení čepů na nábojích
Hřídel řízení
Nedostatečná tuhost trubek použitých jako hřídele řízení
Hliníkové díly
Nedostatečná povrchová úprava těhlic, středů, nábojů, matic…
Pedál, plynový
Uchycení, hřídel, snímání natočení pedálu
Motor, přední
Zanebatelný přestup mezi rotorem a chladícím okruhem
Hřídel řízení
Ložisko na uhlíkovém hřídelu řízení nebylo přesně umístěno
Rám, trubkový
Křivý rám, svařený bez přípravků
Domek, hlavní uložení hřebenu Inserty na uhlíkovou trubku hřebenu byly krátké
Křídlo, přední
Konstrukce předního křídla a jeho uchycení
Vahadlo
Svarové spoje na vahadlech se vymačkávají
Domek, hlavní uložení hřebenu Průměry na ložisko, vzdálenosti os válců
Domek, kuželový kol
Nedodržené GT, podivné průměry pro ložiska
Profil, výztuha křídla
Vaničková žebra nepodporují profil křídla po celé délce (v modelu směr x)
Koncovky, hřídele z oceli
Nedostatečná povrchová úprava částí řízení
Forma monocoque
Zkrut formy na monocoque --> křivý monocoque
Inserty, hliníkové šrouby
Vytrhávání insertů, vliv nekvalitního spojovacího materiálu
Forma, klapky
Špatně navržené zámky na formě pro potahy
Zavěšení, zadní křídlo
Kývání zadního křídla - špatný návrh uchycení
Drážkování, hřebenové kolo - spojka
Přesah v drážkování mezi pastorkem a hřídelem řízení
Case planetové převodovky
Přípojné body na casu planetové převodovky
Drážkování, spojka hřebenu
Drážkovaný spoj bez vniřního kuželu namísto pouze ze závitem - změna funkce
Endplate, křídla
Přesnost umístění šroubů v endplatech
Náboj
Nevyhovující "po domácku dělená" anodizace
Kuželové kolo
Špatně vyřezané ozubení
Difúzor
Špatný, použitý z jiné formule
Chladič
Nepřesné umístění přípojných bodů, postup svařování
Doraz hřebenu
Obtížná výroba plastových dorazů
Insert, žebro křídla
Malé inserty v žebrech křídel a klapek
Domek, stranový hřebenu
Průměry pro opření kluzného pouzdra
Jádra monocoque
Špatně vykrojená jádra
Nýtovací matice, aero
Selhání nýtovacích matic
Drážkování, hřebenové kolo - spojka
Drážkovaný spoj s vůlí, dotaženo vymezovacím šroubem za vzniku značné deformace
Sloupek pro držení volantu
Ve sloupku řízení nebyly díry na šrouby - nepřesné umístění
Endplate, zadní křídlo
Uříznutí garniho klapky

Četnost
Následek vady
Vylomení zubu na pastorku
Vylomení zubu na pastorku
Malá torzní tuhost
Vůle v uchycení náprav
Tření A ramen o kolo
Roztržení převodovky
Odpory, poškození ráfku
Pevnost a tuhost NOK
Vůle v řízení, disfunkce
Malá torzní tuhost
Kývání, omezení funkce
A ramena se ohnuly
Vůle, iniciace thrlin
Vůle v řízení, utahování řízení
Ustřižení hřídelky motoru
Disfunkce nehybného uložení
Kroucení trubek, vůle při zatočení
Koroze hliníkových dílů
Kývání, disfunkce
Přehřívání, odmagnetování
Házení, uvolňování vláken
Montážní problémy
Deformace při vymezní vůle
Málo tuhé křídlo
Vůle v chodu tlumiče
Nesmontovatelnost, nerozebiratelnost, vůle
Nesmontovatelnost, nerozebiratelnost, vůle
Tuhost všech profilů
Rezivění ocelových dílů
Uchycení ostatních systémů
Uvolnění spoje aerodynamických zařízení
Zámky do sebe nezapadají
Kývání křídla
Nerozebiratelnost, disfunkce
Nesmontovatelnost
Zanesení neplánovaných sil do řízení
Prodloužení montáže
Koroze, estetika
Disfunkce
Tření o difúzoru o kola, disfunce
Nesmontovatelnost
Nepřesnost, průtahy
Vytržení insertu
Nesmontovatelnost
Procesní obtíže, zdržení
Vytrhnutí šroubu
Deformace při vymezení vůle
Vyosení řízení
Nutné znou přilepení

Číslo
formule

Četnost

4
4
5,6
2,3,4,6
2,3,4,5,6
4
4,5
5,6
2,3,4
5,6
3,4,5,6
6
2
2,3
4
4,6
5,6
3,4,5,6
3,4,5,6
4,5,6
5
3
4,5
5,6
6
5,6
5,6
4,5
3,4,5,6
5,6
6
5,6
3,5
4,5,6
5
5
3,4,5
4
6
2
3,5,6
3,4,5
6
5
5,6
3
4
5
3

2
2
4
8
10
2
4
4
6
4
8
2
2
4
2
4
2
8
8
6
2
2
4
4
2
4
4
4
8
4
2
4
4
6
2
2
4
2
2
2
6
6
2
2
4
2
2
2
2

Ztráty času
Číslo vady
22
23
48
16
43
25
18
47
35
49
19
15
11
34
26
13
40
12
20
27
41
45
29
9
17
28
30
4
39
46
10
7
2
32
21
37
6
14
33
1
24
36
8
31
44
5
38
42
3

Počet dnů k
opravě
60
60
180
0,2
2
14
2
3
30
180
7
14
60
7
30
7
90
1
7
30
7
7
30
2
20
7
14
30
1
120
0,2
2
1
60
1
60
60
60
60
0,5
3
1
1
1
7
0,5
0,1
3
2

Počet dnů
nutných k
odstranění
problému
60
60
180
60
120
60
30
60
180
180
120
14
120
30
180
60
90
30
60
365
150
30
90
60
60
60
90
30
30
120
50
60
30
60
60
60
30
60
60
120
30
180
60
60
60
60
60
60
2

Kde je možné
problém odstranit?
Výroba
Výroba
Návrh
Objednat jiné
Návrh
Návrh
Návrh
Výroba
Redesign
Návrh
Návrh
Dílna
Návrh
Návrh
Návrh
Výroba
Návrh
Návrh
Dílna
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
Výroba
Výroba
Dílna
Návrh
Výroba
Nákup
Návrh
Dílna
Výroba
Návrh
Výroba
Dílna
Výroba
Výroba
Návrh
Výroba
Redesign
Dílna
Výroba
Návrh
Dílna
Návrh
Návrh
Dílna

Detekovatelnost
Ztracený čas při
hledání problému
[dny]
60
60
365
5
4
10
14
60
10
30
2
2
60
2
1
7
30
90
2
60
30
7
60
10
2
2
1
5
90
60
14
2
0,5
1
3
10
1
0,1
1
3
2
1
1
1
2
0,1
0,5
1
0,5

Detekovatelnost
9
9
10
4
3
5
6
9
5
7
1
1
9
1
1
4
7
10
1
9
7
4
9
5
1
1
1
4
9
9
6
2
1
1
2
5
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Závážnost
Hodnocení
starších členů
9
9
6
6
5
9
5
7
3
4
5
9
4
5
8
4
2
1
5
7
2
2
4
6
5
5
5
5
1
2
3
4
7
4
5
2
4
2
8
2
2
2
5
5
2
3
2
2
1

Nebezpečnost

Hodnocení
nováčků

Hodnocení
starších členů
6
6
5
4
6
8
5
5
5
4
4
4
4
5
8
3
5
4
4
6
5
6
5
3
4
5
6
4
3
4
5
4
3
4
6
4
1
2
4
2
6
3
5
4
4
5
5
4
3

45
45
25
30
35
45
30
10
25
20
40
88
20
63
40
10
20
5
10
1
10
10
1
1
10
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hodnocení
nováčků

Jednoznačná
Rizikové číslo
chyba návrhu?
10
10
10
1
1
35
30
15
10
10
40
40
50
10
30
1
20
10
40
10
20
10
1
1
1
1
1
1
10
1
10
1
1
1
15
15
1
1
1
1
1
1
10
1
1
10
5
30
1

Možná
Možná
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Možná
Možná
Spíše ne
Ne
Možná
Spíše ano
Možná
Ne
Možná
Možná
Spíše ne
Možná
Ano
Ano
Ano
Možná
Ne
Spíše ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Spíše ano
Ne
Ano
Ne
Možná
Ne
Ne
Ano
Spíše ne
Spíše ne
Spíše ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Spíše ne
Ne

7088
7088
6000
5280
5250
3938
3600
2340
2250
1960
1600
1575
1440
1250
660
640
560
400
400
378
280
160
144
120
100
100
100
80
72
72
36
32
28
24
20
20
15
15
15
12
12
12
10
10
8
5
4
4
2

