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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh stabilizátorů pro vůz formule student. Začátek 
práce je věnován seznámení s funkcí stabilizátoru a vysvětlení jeho vlivu na vozidlo včetně 
rozboru různých konstrukcí. Druhá část osvětluje soutěž formule student. Východiskem pro 
návrh je analýza stabilizátoru formule Ford. V části zabývající se návrhem stabilizátorů je 
navrženo několik konstrukčních variant, provedena analýza napjatosti součástí a pro finální 
řešení jsou vytvořeny multibody modely mechanismů stabilizátorů pro další analýzy jízdních 
vlastností vozidla. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Podvozek, stabilizátor, přenos sil, tuhost, krut, ohyb, břit. 

ABSTRACT  

This master’s thesis is focused on a design of the formula student’s anti-roll bar. The 
beginning of the thesis is devoted to the introduction of the anti-roll bar function and the 
explanation of its effect on a vehicle including the analysis of various constructions. Second 
part deals with the Formula Student competition. There is the analysis of the formula Ford’s 
anti-roll bar as a starting point for our own design. In the section which deals with the anti-
roll bar design several alternatives are designed, the stress analysis of components are made 
and multi body system models are developed for final solutions. These models serve for 
further analyses of driving characteristics of the vehicle. 

KEYWORDS 
Chassis, anti-roll bar, load transfer, stiffness, torsion, bending, blade.  
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ÚVOD 

ÚVOD 
Automobily se staly nedílnou součástí našeho života a jsou využívány k různým úkolům. 
Z odlišnosti využití plynou jiné nároky na konstrukci vozidla. Největší rozdíly lze pozorovat u 
automobilů určených pro dopravu a pro motorsport. Při konstrukci vozidla pro běžný provoz 
musí konstruktéři dbát na cenu, komfort cestujících, bezpečnost jak cestujících tak ostatních 
účastníků provozu, ekologičnost a na životnost dílů. Při konstrukci závodního vozu naopak 
konstruktéři dbají na co nejlepší výkon, jízdní vlastnosti, bezpečnost řidiče a váhu. Tyto 
požadavky nejsou jen na automobil jako celek, ale zvláště na jeho komponenty.  

Rozdíly jsou nejen ve smyslu funkce, ale také ve smyslu výroby. Největším rozdílem je počet 
vyrobených kusů. Pro automobily určené k běžnému provozu se počty kusů vyrobených dílů 
počítají na sta tisíce, naopak u závodních automobilů jsou to jednotky kusů maximálně 
desítky. Z toho plynou i možnosti při výrobě a využívání technologií. Pro motorsport jsou 
méně dostupné technologie, které potřebují složitou přípravu, jako je kování a odlévání, 
naproti tomu se využívají technologie, které by nemohl běžný automobilový průmysl v takové 
míře nezaplatit, jako je CNC obrábění, ruční svařování. 

Například podvozek musí splňovat stejné funkce pro všechny automobily, ale pro různé druhy 
automobilů jsou upřednostňovány jiné funkce. Konkrétně pro využití v motorsportu je 
nejdůležitější funkcí podvozku nastavit pneumatice co nejlepší podmínky k tomu, aby 
přenesla na vozovku co největší síly. Při brzdění a akceleraci podélné síly, při průjezdu 
zatáčkou boční síly. Menší důraz je kladen na pohodlí jezdce. 

Součástí automobilového podvozku je stabilizátor. Je to většinou jediná součást, která spojuje 
pravou a levou stranu podvozku s nezávislým zavěšením náprav. Je to také součást, u níž jsou 
patrné rozdíly v konstrukci u automobilů pro běžný provoz a u automobilů pro závodní účely. 
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PŘEHLED SOUČASTNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

1 PŘEHLED SOUČASTNÉHO STAVU POZNÁNÍ  
Z úvodu plyne, že požadavky na konstrukci součástí pro automobily závisí na druhu a 
používání celého automobilu. Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí stabilizátoru pro 
závodní vůz, proto vysvětlování souvislostí a potřeb bude spíše orientované na potřeby 
závodního vozu, tedy k nejlepšímu využití vlastností pneumatik ve smyslu přenesení 
maximálních sil, konkrétně bočních sil.  

 

1.1 STABILIZÁTOR  
Stabilizátor je součást automobilového podvozku, která spojuje pravou a levou stranu 
podvozku jak u nezávislého zavěšení, tak u tuhé nápravy. U většiny sériových aut je jeho 
konstrukce velice jednoduchá. Jedná se o zohýbanou trubku spojenou přes táhla k částem 
podvozku. U závodních automobilů jsou konstrukce složitější zvláště pak u vozů, kde je 
realizováno odpružení přes vahadlo a push-rod nebo pull-rod. Konstrukce je složitější, aby 
mohl být stabilizátor nastavován, nebo rychle vyměněn. 

Stabilizátor svou funkci plní při průjezdu zatáčkou, ale funguje i při jízdě po rovině, kde je 
většinou na škodu. Pokud se na jedné ose pohybuje zavěšení pravého a levého kola sejně ve 
vertikálním směru stabilizátor se otočí kolem své osy a nevyvodí žádnou sílu. Při rozdílném 
pohybu zavěšení kol ve stabilizátoru vznikne deformace, tato deformace musí být taková, aby 
napětí nepřekročilo mez kluzu materiálu. Protože se pohybuje napětí v mezi elastické 
deformace, stabilizátor se snaží vrátit do svého původního tvaru a vyvozuje tím sílu na obě 
strany zavěšení. Síly na obou stranách jsou stejně velké avšak opačně orientované, působí 
totiž v opačném směru než pohyb zavěšení, a tím se snaží opačný pohyb zavěšení eliminovat. 

 

1.1.1 POTŘEBA STABILIZÁTORU  

Při pohledu na dynamiku průjezdu zatáčkou, jak popisuje Carroll Smith v [1] a [2], automobil 
vykonává pohyb po kružnici. Při pohybu po kružnici vzniká setrvačná odstředivá síla, ta 
působí na celé vozidlo. Vozidlo se nepohybuje směrem této síly, protože ji zachytávají 
pneumatiky třecí silou. Třecí síla pneumatiky je závislá na koeficientu tření a zatížení 
pneumatiky. Koeficient tření pneumatiky je závislý na mnoha parametrech jako úhel směrové 
úchylky, zatížení pneumatiky, odklon kola, teplota pneumatiky, složení atd. 

Jak bylo napsáno dříve, setrvačnou odstředivou sílu zachytí pneumatiky. Protože těžiště neleží 
na úrovni vozovky, kde se kola dotýkají vozovky, setrvačná odstředivá síla v něm působící 
bude vyvolávat moment, právě k bodu dotyku pneumatik na vozovku. Tento moment se bude 
snažit auto převrátit, bude odlehčovat vnitřní kola a zatěžovat vnější kola. 

Pneumatika je spojena s karoserií přes zavěšení. Zavěšení je mechanismus a má svoje 
vlastnosti. Jednou z těchto vlastností je střed klopení, jde o bod, kolem kterého se klopí 
odpružená hmota automobilu. Je to také bod, přes který působí boční síly od pneumatik na 
odpruženou hmotu.  
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Na Obr. 1 vidíme, jak se zjišťuje střed klopení u lichoběžníkové nápravy. Střed klopení leží 
na středové ose auta, pouze pokud jsou obě kola zapružená stejně. Pokud se auto klopí, mění 
se poloha ramen na obou stranách automobilu, a mění se tedy i poloha středu klopení. 

Pokud spojíme střed klopení přední nápravy a zadní nápravy, dostaneme osu klopení celé 
karoserie Obr. 2. 

Automobil tedy není jedno tuhé těleso, ale je to mechanismus. Uvnitř tohoto mechanismu 
musí dojít k přenosu síly z těžiště, kde působí setrvačná odstředivá síla, na pneumatiky. 
Protože odpružená hmota automobilu se může klopit, a působí na ni síla, jejíž působiště neleží 
na ose rotace, vznikne moment, který autem naklopí. Tento moment má velikost setrvačné 
odstředivé síly krát vzdálenost těžiště od osy klopení.  

Klopení karoserie nám způsobuje změnu odklonu kola vůči vozovce. Koeficient tření 
pneumatiky je mimo jiné závislý na odklonu pneumatiky vůči vozovce, jak lze pozorovat na 
Graf 1. Pneumatika má tedy největší koeficient tření, při jednom odklonu. Pro nás je ideální, 
aby tento odklon měla pneumatika pořád. Právě při průjezdu zatáčkou, kde potřebujeme 
největší koeficient tření pro přenos boční síly, se vlivem klopení karoserie změní odklon vůči 
vozovce na obou kolech, jak lze vidět na Obr. 3. 

Obr. 1 Konstrukce bodu klopení pro lichoběžníkové zavěšení 

Obr. 2 Konstrukce osy klopení 
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Klopení karoserie se dá zabránit zvýšením tuhosti pružin, zmenšením vzdálenosti těžiště a osy 
klopení, nebo použitím stabilizátoru. Pokud zvýšíme tuhost pružin, znesnadníme jim jejich 
primární funkci, a to je zvládání nerovností a přitlačování pneumatiky k vozovce. Výhodné by 
se zdálo umístit těžiště do osy klopení. Toho můžeme dosáhnout snížením těžiště, nebo 
zvýšením osy klopení. Snížení těžiště je dobrá volba, tato úprava má více výhod. Bohužel 
snížení těžiště je velice obtížné, pokud nechceme do auta přidávat další zátěž někam na 
podlahu. Podvozek lze navrhnout tak, aby osa klopení byla prakticky kdekoliv. Pokud ale 
umístíme osu klopení potažmo střed klopení hodně vysoko, budeme mít problém se zvedáním 
auta. Jak bylo napsáno dříve, střed klopení je nejen bod, kolem kterého se klopí karoserie vůči 
nápravě, ale i bod ve kterém působí síly od pneumatik na odpruženou hmotu vozidla. 

Graf 1 Závislost koeficientu tření na odklonu kola 

Obr. 3 Změna odklonu při klopení 
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Z Obr. 4 kde jsou dvě zavěšení s rozdílnou výškou středu klopení je jasné, jak zvedací síla 
vzniká, a na čem je tedy závislá. 

Obr. 4 Vznik zvedací síly zjednodušený na vnější kolo 

Klopení lze tedy nejefektivněji zabránit použitím stabilizátoru. Důležité je uvědomit si, že 
klopení se nerovná přenosu sil. K přenosu sil dochází i při nulovém klopení karoserie, 
příkladem může být automobil, který má místo jednotky tlumič pružina pevnou tyč, nebo 
motokára. 

Přenos síly z jedné strany na druhou by nemusel vadit, o to co méně přenesou kola vnitřní, o 
to více přenesou kola vnější. Jak bylo napsáno dříve, koeficient tření pneumatiky závisí na 
zatížení pneumatiky. Závislost maximální přenositelné boční síly na vertikálním zatížení není 
lineární, jak lze vidět na Graf 2. Pokud budeme uvažovat, že při průjezdu zatáčkou dojde 
k přenosu síly na přední nápravě, pravé kolo bude zatíženo 400 �� a levé 200 ��. Pokud by 
k přenosu sil nedošlo, potom by obě kola byla zatížena 300 ��. Z Graf 2. vyčteme hodnoty 
maximální boční síly pro zatížení 200 ��. = 2850 �, 300 ��. = 4000 �, 200 ��. = 4860 �. 
Pro nápravu, kde neproběhl přenos sil je maximální boční přenesitelná síla 8000 � a pro 
nápravu, kde přenos síly proběhl je maximální přenesitelná boční síla pouze 7710 �. 
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Z toho jak funguje stabilizátor, vyplývá, že přenosu síly mezi stranami ještě více napomáhá. 
Pokud auto jede levotočivou zatáčkou, probíhá přenos sil od levého kola k pravému, zároveň 
je pravé kolo stlačováno ke karoserii a levé se od ní vzdaluje. Stabilizátor se je snaží vrátit do 
původní polohy, tak na pravé kolo tlačí směrem k vozovce a levé táhne směrem od vozovky a 
tím více zatěžované kolo ještě zatěžuje a přispívá k tomu, že náprava přenese ještě méně 
boční síly. Tento účinek není tak velký, aby ho nevyvážily dříve popsané přednosti, a navíc se 
tohoto účinku využívá. 

  

Graf 2 Závislost boční síly na vertikálním zatížení pneumatiky 
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1.1.2 FUNKCE STABILIZÁTORU  

Jak popisují Allan Staniforth [3] a Carroll Smith [4], z výše popsaného chování vozu při 
průjezdu zatáčkou vyplývá jasně funkce stabilizátoru, a to je zamezit klopení. Další jeho 
funkcí je zvětšování efektu přenosu sil z vnitřního kola na vnější. Stabilizátor je také další 
pružina v systému odpružení, která funguje i při jízdě v přímém směru, pokud není vozovka 
dokonale hladká. 

Změnou velikosti přenosu sil z vnitřního na vnější kolo se dá korigovat maximální 
přenesitelná síla nápravy. Změnou poměru mezi maximální přenesitelnou sílou na přední a 
zadní nápravě se dá nastavovat chování auta vzhledem k eliminaci přetáčivosti nebo 
nedotáčivosti. Pokud se vůz potýká s nedotáčivostí, zvýšíme tuhost zadního stabilizátoru, 
nebo snížíme tuhost předního stabilizátoru, tím se zlepší poměr maximální přenesitelné síly 
ve prospěch přední nápravy, a eliminuje se nedotáčivost. Samozřejmě pro odstranění 
přetáčivosti se aplikuje opačný postup. 

Alternativou jak se vyrovnat s přetáčivostí a nedotáčivostí je například změna pružin a jiná 
komplikovaná řešení. Z toho vyplývá, že pokud se bude dbát při konstrukci stabilizátoru na 
jeho snadnou nastavitelnost, získáme snadno nastavitelné zařízení, kterým můžeme 
ovlivňovat ovladatelnost vozu. 

Pokud to pravidla v dané disciplíně dovolují, můžeme zkonstruovat stabilizátor tak, aby jeho 
tuhost byla nastavitelná za jízdy v průběhu závodu z kokpitu pilota. Pilot tak dostane nástroj, 
jak se vyrovnávat se změnami v průběhu závodu. Může se vyrovnat s vlivy jako úbytek paliva 
v nádrži, rozdílné opotřebení předních a zadních pneumatik, nebo s příchodem deště. 
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1.1.3 RŮZNÉ KONSTRUKCE  

Jak bylo dříve popsáno, nároky na konstrukci stabilizátoru automobilu pro běžný provoz 
nejsou tak náročné, jak je tomu u závodních vozů, proto to jsou často jen ohnuté trubky do 
tvaru písmene U a na koncích spojené přes táhla s částmi podvozku Obr. 5. 

Především u vozů prémiových tříd, kde je kladen velký důraz na komfort se volí složitější 
konstrukce. Příkladem takové konstrukce je klasický stabilizátor, který je na jedné straně 
podvozku připojen, ne přes pevnou tyč, ale přes hydraulický píst. Tlak v hydraulickém pístu 
je ovládán řídící jednotkou, ta si bere údaje z nejrůznějších snímačů a vyhodnotí, kdy jede 
auto v přímém směru, a kdy jede do zatáčky. Pokud se automobil pohybuje v zatáčce, zvýší se 
tlak v hydraulickém pístu, ten více skroutí stabilizátor a působí tedy větší reakční silou a tím 
sníží klopení karoserie. Naopak při jízdě po rovině je tlak v pístu menší, z toho plyne i menší 
reakce od stabilizátoru a lepší vyrovnávání se s nerovnostmi od celého podvozku. U 
takovéhoto vozu není kompromis mezi pohodlnou jízdou rovně a v zatáčce. Tento systém je 
však podstatně složitější, z toho plyne vyšší pořizovací cena a větší náročnost údržby, a proto 
je montován do drahých automobilů, ačkoliv první jeho využití bylo v Citroenu Xantia vyšší 
třídy. Citroen tvrdil, že systém dokáže zabránit klopení [6]. 

Obr. 5 Jednoduchý stabilizátor u podvozku typu McPherson [5] 
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Protože závodní vozy se dělí do mnoha kategorií, a ty podléhají různým pravidlům, a odlišné 
závodní disciplíny vyžadují jiné požadavky, tak i konstrukce jejich dílů se napříč disciplínami 
liší. Stabilizátor je jednou z těchto součástí, při zkoumání jednotlivých závodních vozů napříč 
disciplínami můžeme nalézt různá řešení. Nejjednodušší řešení bývají u automobilů, které 
jsou pro závodní účely upraveny ze sériových vozů, a je striktně omezován rozsah úprav, 
nebo se jedná o nějakou nízko nákladovou, popřípadě amatérskou sérii. U těchto vozů jsou 
stabilizátory buď sériové, nebo nahrazeny konstrukčně stejnými s jinou charakteristikou.  

V rallye jsou zakázány nastavitelné nebo odpojitelné stabilizátory. Přesto je potřeba 
v krátkých intervalech v servisní zóně stabilizátor automobilu nastavovat. U některých vozů je 
stabilizátor tvořen torzní tyčí, která má na konci připevněna ramena spojená se zavěšením. 
Stabilizátor je ke karoserii připevněn přes kluzná uložení na ramenech stabilizátoru. Ramena 
stabilizátoru tedy drží na karoserii, i když je demontována torzní tyč. Změna tuhosti 
stabilizátoru probíhá tak, že autu se sundá kolo, odjistí se torzní tyč, a vymění se za druhou 
tužší nebo měkčí. Většinou jsou nachystány tři torzní tyče o různé tuhosti pro přední 
stabilizátor a tři pro zadní stabilizátor. Změna tuhosti stabilizátorů proběhne během pár vteřin. 
Kompletní výměnou torzní tyče lze dosáhnou velké změny tuhosti stabilizátoru, právě v rallye 
je to potřeba uvážíme-li, že automobily jezdí zároveň na rozbitých šotolinových cestách, i na 
hladkých asfaltových silnicích.  

Podobnou U konstrukci jako mají automobily na rallye, mají i automobily určené pro cross-
country, tuhost stabilizátoru se dá nastavit výměnou torzní tyče. U této disciplíny není potřeba 
tak často měnit tuhost stabilizátoru, protože charakter terénu je většinou hodně podobný. 
Specifikum této disciplíny je menší důležitost maximální rychlosti průjezd zatáčkou, ale větší 
důraz je kladen na rychlý průjezd nerovnostmi, proto pravidla pro tuto disciplínu povolují 
řidičem za jízdy odpojovatelný stabilizátor. Pokud řidič vidí, že trať je velice nerovná, 
stabilizátor odpojí a odstraní se závislost mezi pravou a levou stranou zavěšení a umožní se 

Obr. 6 Náprava vozu Citroen Xantia s hydraulickým pístem u stabilizátoru [6] 
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podvozku, respektive tlumičům a pružinám lépe se vyrovnat s nerovnostmi a projet je vyšší 
rychlostí. Pokud se dostane řidič do úseku trati, kde je větší množství zatáček zapne 
stabilizátor, a ten zvětší maximální přenesitelnou boční sílu pneumatik, a řidič může 
v zatáčkách jet rychleji. 

Na Obr. 7 lze pozorovat přední stabilizátor vozu pro cross-country. Zlaté hliníkové rameno 
stabilizátoru slouží pouze pro vedení spojovací tyče k hornímu ramenu zavěšení, vepředu na 
torzní tyči se může protáčet. Nad ramenem vidíme černý kryt spojovacího zařízení, ze kterého 
vedou na obě strany tyče, tyto tyče jsou v zařízení hydraulicky spojovány. Přední tyč je 
spojena s dalším ramenem stabilizátoru, které je pevně přichyceno k torzní tyči a zadní tyč je 
spojena s hlavním zlatým ramenem stabilizátoru. Pokud jsou spojeny, je stabilizátor zapojený 
a pohyb jedné strany zavěšení je přenášen na druhou stranu, pokud se rozpojí, rameno 
stabilizátoru se při pohybu zavěšení na torzní tyči protáčí a body, které tyče spojují, se od 
sebe vzdalují a nedochází k přenosu sil. 

Dále popíšeme disciplíny na okruhy, tedy závody, které se odehrávají na asfaltu a často i 
velmi kvalitním. Na okruhu, který je tvořen několika zatáčkami se automobil nastavuje přímo 
na tento okruh. Zde je patrné, že nároky na naladění celého vozu, tedy i podvozku jsou vyšší a 
musí se znovu nastavovat před každým závodem se změnou trati. Jsou zde i volnější pravidla 
týkající se konstrukce stabilizátoru, proto se setkáváme se složitějšími řešeními, která jsou 
snadněji nastavitelná. Nejčastější konstrukcí je opět stabilizátor, jehož tvar připomíná U. 
Nejjednodušší konstrukcí je trubka ohnutá do tohoto tvaru. Táhla, která ji spojují s dalšími 
částmi podvozku, jsou k ní připojena přes objímky. Povolením objímky a jejím posunutím se 
mění rameno, na kterém působí síla, a tak se tedy mění i moment, který stabilizátor skroutí. 

Obr. 7 Přední zavěšení s odpojitelným stabilizátorem Mitsubishi Pajero MPR 13 
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Pokud není stabilizátor s rameny tvořen jedním dílem, ale jde o torzní tyč se dvěma například 
frézovanými rameny, často v ramenech není pouze jedna díra pro táhla, ale je jich zde více a 
podle toho, jestli se zvolí díra blíže torzní tyči nebo dále, se nastaví tuhost. 

Nejčastějším prvkem pro snadné nastavování tuhosti stabilizátoru je otočný břit Obr. 8. 

Větší válec na konci břitu je nasunut do objímky, která je připevněna k torzní tyči, na menší 
válec je nasunut kulový kloub spojovací tyče. Síla od spojovací tyče působí kolmo na osu, 
kolem které se může břit natáčet. Natáčením břitu zásadně měníme velikost průřezového 
modulu v ohybu vzhledem k působící síle. Tím měníme velikost deformace způsobenou 
jednou velikostí síly. Pokud to převedeme na stabilizátor, pro stejné vychýlení pravé a levé 
strany zavěšení a tedy i průhyb stabilizátoru je potřeba různá síla působící jako reakce od 
stabilizátoru na jednotlivé strany zavěšení. Břity mohou být využity dvěma způsoby, buď 
slouží jako rameno, které koriguje, pouze kolik síly se dostane na samotnou torzní tyč, která 
vykoná značnou část deformace, pak je často jedno rameno pevné a druhé jako břit, nebo 
rameno samo vykoná velkou část deformace a tuhost torzní tyče (zde spíše spojovací tyče) je 
větší než tuhost ramene, zde často bývají obě ramena konstruována jako břity. S takovým 
řešením se můžeme setkat nejčastěji u velmi lehkých vozů, kde potřebná tuhost stabilizátoru 
není velká. Dále zde musí být velký převod mezi pohybem kola a pohybem stabilizátoru, 
protože čím je nastavována větší tuhost, tím je obtížnější deformovat břit, a v břitu stoupá 
napětí, popřípadě břit nelze nastavit do nejtužší varianty, tedy kdy síla, která břit ohýbá, bude 
působit kolmo jak na osu rotace břitu tak kolmo na kratší stranu obdélníku průřezu břitu. 
Problémem tohoto břitu je i fakt, že síla, která nepůsobí kolmo na strany obdélníku průřezu 
břitu, způsobuje deformaci, která neleží ve směru působící síly, proto můžeme vidět u 
některých technických řešení, že jsou břity spojeny přímo se součástí zavěšení, a ze systému 
je vypuštěna spojující tyč, tou součástí zavěšení je většinou vahadlo, kde kvůli jeho převodu 
není velký pohyb. Tímto vyřazením spojovací tyče odebereme ze soustavy jeden stupeň 
volnosti a při propružení není stabilizátor tlačen nahoru a dolů, ale i do stran jak se pohybuje 
bod pro přichycení stabilizátoru po kružnici kolem osy vahadla. Toto řešení je také složitější 
při montáži, pokud nejsou díry ve vahadle v dokonalé rovině, je stabilizátor namontován 
s předpětím, a tedy pořád působí nějakou silou, i když nemá. Ne tak elegantním, ale jistě 

Obr. 8 Břity stabilizátoru[7] 
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účinným řešením tohoto problému je přidání naváděcí lišty, která zamezí deformaci v jiném 
směru než od působící síly. 

Další jev popisuje Carool Smith v [4]. Přidáním tohoto břitu do systému stabilizátoru, zvláště 
pokud je natočen do své nejměkčí polohy, přidáme do systému neodpruženou listovou 
pružinu. Setrvačná odstředivá síla způsobí klopení vozu, tomu začne být kladen odpor 
skroucením pružiny a ohybem břitu, břit však začne oscilovat, a tím osciluje i odpor klopení 
vozu. To vede k tomu, že i klopení vozu začne oscilovat. Tento jev naštěstí nemá zásadní 
význam, ale rozhodně je to vliv nepříznivý. 

Konstrukce, která se vyskytuje často u formulových vozů a to i u vozů formule jedna, je 
stabilizátor ve tvaru písmene T Obr. 9. Při propružení kola se přes push-rod otočí vahadlo a 
potáhne spojovací tyčí, která je spojena s horizontálním ramenem stabilizátoru, toto spojení je 
na konci ramene stabilizátoru, na jeho druhém koci je spojeno opět přes spojovací tyč 
s vahadlem na druhé straně zavěšení. Všechny tyto spoje jsou realizovány sférickými 
vazbami. Naopak uprostřed je rameno spojeno pevně s vertikálně umístěnou torzní tyčí, která 
je opět pevně spojena s válcem, který má osu horizontálně, tento válec je přes rotační vazby 
spojen s rámem vozu. 

Při stejném propružení obou kol se celý stabilizátor nakloní buď dozadu, nebo dopředu v jeho 
spodním uložení, které to dovoluje. Při propružení pouze jednoho kola nebo obou v různém 
směru dojde k rozdílnému natočení vahadel, a tedy i k posunu spojovacích tyčí v opačném 
směru, ty otočí ramenem stabilizátoru. Odpor tomuto natočení dává torzní tyč, která se začne 
kroutit, a tím vyvozovat síly, které zamezují klopení. Toto řešení je velice efektivní z pohledu 
využití prostoru, zvláště vhodné je, pokud jsou vahadla relativně blízko u sebe. Toto řešení 
však nelze použít všude, teoreticky ho lze použít i u zavěšení bez push/pull-rodu, ale rameno 
stabilizátoru by muselo být příliš velké a vyvozovalo by velký moment na torzní tyč, která by 

Obr. 9 Přední zavěšení Benetton B193 [8] 
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musela být také velmi velká. Pokud by byl převod mezi posunem spojovací tyče stabilizátoru 
vertikálním pohybem kola jedna ku jedné, docházelo by k velké deformaci torzní tyče a byl 
by kladen vysoký nárok na její materiál, aby vzniklé napětí bylo v pásmu pružné deformace 
tohoto materiálu.  

Takovýto stabilizátor je obtížně nastavitelný, ale jak jsem již uvedl, ne ve všech disciplínách 
je povoleno stabilizátoru měnit tuhost. Přesto se tato koncepce stabilizátoru používá i u 
moderních vozů formule jedna. Především proto, že se zde jednoduše dá připevnit třetí tlumič 
s pružinou Obr. 10. 

Obr. 10 Zadní zavěšení vozu Formule 1 [9] 

Třetí tlumič s pružinami je zde kvůli tomu, aby se potýkal s velkým aerodynamickým 
přítlakem vozu. Jak již bylo napsáno, pokud se obě kola pohybují vertikálně stejně, 
stabilizátor není ve funkci a pouze se naklání dopředu, nebo dozadu, a to je právě v činnosti 
třetí tlumící jednotka. Tento pohyb kol je většinou způsoben, brzděním, akcelerací v důsledku 
setrvačnosti, nebo právě pokud se generuje velký aerodynamický přítlak. Naopak pokud vůz 
najede na obrubník, nebo projíždí zatáčkou a kola se vertikálně pohybují proti sobě, 
stabilizátor se otáčí kolem skrucované torzní tyče a tedy i středu úchytu třetího tlumiče, a ten 
tedy není natahován nebo stlačován. 

Na první pohled podobné řešení stabilizátoru lze pozorovat na Obr. 11Obr. 11 Stabilizátor 
Peugeotu 905 Evo 1 . Jako u minulé konstrukce, při propružení obou kol se dají do pohybu 
spojovací tyče k stabilizátoru spojené buď přes vahadlo, nebo přímo s ramenem zavěšení, 
s tím rozdílem, že zde se při stejném vertikálním pohybu kol dají tyče do horizontálního 
pohybu v opačném směru. Tyto tyče jsou pak stejně spojeny s ramenem stabilizátoru, které je 
však teď spojeno s tyčí kolem, které rameno může rotovat. Tato tyč je pevně spojena s torzní 
částí, která je opět na obou koncích spojena s rámem vozidla. Na straně, kde je připevněna tyč 
je torzní část spojena rotační vazbou a může volně rotovat kolem své osy na druhé straně je 
však spojena pevně. Pokud se tedy kola pohybují vertikálně stejným směrem, spojovací tyče 
se pohybují proti sobě a rameno stabilizátoru se pootočí pokud, však je pohyb kol v opačném 
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vertikálním směru, spojovací tyče se pohybují stejným směrem a rameno stabilizátoru se 
nemůže točit, ale je vytlačeno na stranu, tím vychýlí i tyč, se kterou je spojeno s torzní tyčí, 
která se tímto zkroutí a vyvodí moment, který se snaží vrátit rameno do své původní polohy, a 
tedy zamezuje klopení. Toto řešení je relativně opět prostorově nenáročné a dá se použít, i 
pokud části podvozku jsou daleko od sebe, ať už jde o vahadla nebo přímo ramena zavěšení. 
Tím, že zde lze měnit délka tyče spojující rameno a torzní tyč, a délka torzní tyče není závislá 
na vzdálenosti vahadel nebo ramen, lze toto konstrukční řešení snadno zkonstruovat jak pro 
velkou tak pro malou tuhost. Nevýhodou je podélný prostor, který je potřeba na uložení torzní 
tyče, také by se zde obtížněji umísťoval třetí tlumič s pružinami. 

Zjednodušením této konstrukce získáme stabilizátor, který je tvořen pouze ramenem a 
spojovacími tyčemi. Rameno je uloženo tak, že se může volně otáčet kolem osy kolmé na 
směr spojovacích týčí. Rameno se opět pootočí, pokud se kola budou pohybovat vertikálně ve 
stejném směru, a pokud se kola budou pohybovat v opačném směru, rameno se prohne. Toto 
řešení nemá žádnou torzní tyč, jediný deformovatelný člen je rameno. Toto řešení je velice 
jednoduché, prostorově nenáročné a lehké. Možnosti deformace ramene jsou ovšem malé, 
proto je třeba relativně velkého převodu mezi pohybem kola deformací stabilizátoru. Tím, že 
se kolo pohybuje o několik centimetrů a stabilizátor pouze o několik milimetrů, ztrácí systém 
citlivost. Velikost vůle v kloubech není úplně zanedbatelná v porovnání s velikostí deformace 
stabilizátoru. Na tento stabilizátor nelze přidělat třetí tlumící jednotku, 

Pokud budeme hledat méně tradiční řešení stabilizátoru, najdeme například stabilizátor, který 
je řešený tyčí uloženou kolmo na směr jízdy a horizontálně. Na střed této tyče jsou přivedena 
táhla, která jsou spojena s vahadly. Spojovací tyče směřují k tyči stabilizátoru pod úhlem, tak 
že tvoří písmeno V symetrické kolem osy automobilu. Tyč stabilizátoru je uložena v držácích, 

Obr. 11 Stabilizátor Peugeotu 905 Evo 1 [10] 
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kde může rotovat kolem své osy, a posunovat se ve směru osy. O držáky jsou opřeny pružiny 
koaxiálně nasunuty na oba konce tyče a přes podložky stáhnuty k tyči Obr. 12. 

Pokud dojde k vertikálnímu pohybu jednoho kola nebo obou v opačném směru, jedna 
spojovací tyč za tyč stabilizátoru potáhne a druhá zatlačí, tím dojde ke stlačení pružin na 
jedné straně stabilizátoru, a tím vznikne odpor ke klopení. Pokud však obě kola budou 
vykonávat vertikální pohyb ve stejném směru, budou i spojovací tyče stabilizátoru součastně 
buď táhnout, nebo tlačit. Tím dojde k protočení tyče stabilizátoru, a tedy i k žádnému stlačení 
pružin. Z obrázku je patrné, že tento systém lze snadno doplnit o třetí tlumič s pružinou. Tento 
systém je konstrukčně složitější než předešlé, je zde kladen velký nárok na naladění tohoto 
systému, a to nejen tuhosti pružin, ale i úhlů, pod kterým jsou umístěny spojovací tyče 
stabilizátoru. 

Nápad z tohoto systému byl použit pro konstrukci jednotky odpružení s jedním tlumičem Obr. 
14. Na tyč stabilizátoru jsou přivedeny rovnou push-rody a je zde vynecháno vahadlo. 
Jednotka tlumič pružina je připevněna uprostřed. Pokud jedno kolo najede na nerovnost, jeho 
push-rod zatlačí na tyč stabilizátoru, protože push-rod druhého kola nedovolí, aby se tyč 
stabilizátoru posunula, dojde k rotaci tyče stabilizátoru kolem jeho osy, tento pohyb zachytí, 
odpruží a odtlumí jednotky tlumič pružina. Pokud automobil jede zatáčkou, push-rod vnějšího 
kola tlačí na tyč stabilizátoru, a naopak push-rod vnitřního kola za tyč táhne. Tyč se pouze 
posune a stlačí pružinu, která vyvodí sílu k zamezení klopení. Protože se tyč nenatočí, 
jednotka tlumič pružina se neuvede do činnosti. Pokud dojde k pohybu obou kol v jednom 
směru (decelerace, akcelerace, aerodynamika), tyč se natočí a tlumič s pružinou fungují jako 
třetí tlumič s pružinou. 

Obr. 12 Stabilizátor vozu Lola [11] 
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Obrovskou výhodou tohoto řešení je odstranění hmotností až dvou tlumičů s pružinami, 
vahadel a spojovacích tyčí. Cena za ušetřenou hmotnost je větší svázanost pravé a levé strany 
podvozku, méně možností nastavování a obtížnější nastavování. 

U malých formulových vozy, jako je formule student, je možno vidět neobvyklá technická 
řešení, kde se konstruktéři museli vypořádat s malou hmotností vozu a tedy i s malou tuhostí 
stabilizátoru. Takovým to řešením je konstrukce univerzity Zurich. Místo tradičního torzního 
elementu trubky je zde použit břit Obr. 13. 

Obr. 14 Stabilizátor při použití jednoho tlumiče [12] 

Obr. 13 Stabilizátor FS univerzity Zurich 
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Ještě netradičnějším řešením stabilizátoru formule student je řešení na Obr. 15. Jde o spojení 
dvou vahadel dvěma listy vyrobenými z kompozitu, jedná se o dvě tažné pružiny.  

Při propružení obou kol se horní body na vahadlech přiblíží a spodní oddálí, listy se tedy 
pouze proti sobě posunou. Pokud však kola vykonávají opačný vertikální pohyb, je jeden list 
stlačován a druhý natahován a snaží se vrátit do původní pozice, a tím zamezují klopení 
karoserie. Toto řešení je velmi lehké, ale síla, kterou vyprodukuje na zamezení klopení, je 
malá, proto se toto řešení dá použít jen u malých vozů jako je formule student. Toto řešení je 
velmi náročné na materiál, k získání správného složení a postupu výroby je nutné velké 
množství experimentů a zkušeností. Tyto listy nelze nahradit obyčejnými vinutými pružinami, 
protože je potřeba, aby se míjely, z toho plyne velká prostorová náročnost, nárůst váhy a 
v neposlední řadě přenášení momentu na uložení vahadla. 

  

Obr. 15 Stabilizátor do X [13] 
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1.1.4 NEVÝHODY POUŽITÍ STABILIZÁTORU  

Při najetí automobilu jednou stranou na nerovnost je výhodné, aby se pouze jedna strana 
zavěšení vyrovnala s nerovností, a aby tuto nerovnost nepřenesla na karoserii a na druhou 
stranu zavěšení proto se konstruuje nezávislé zavěšení. Stabilizátor strany zavěšení spojuje, a 
tedy omezuje jejich nezávislost. Už při popisu konstrukcí bylo zmíněno, že některé 
konstrukce svazují strany více a některé méně, ale vždy je svazují. 

Stabilizátor v systému odpružení je netlumená pružina. Tlumič tlumí pouze při stlačení 
pružiny. Pokud budeme mít tuhý stabilizátor, a při průjezdu zatáčkou dojde k malému 
klopení, bude ve stabilizátoru akumulováno velké množství energie, kterou nezmaří tlumiče, 
protože jejich pohyb bude malý. Stabilizátor může začít oscilovat, a to může vést k rozkmitání 
vozidla. Tato situace je spíše teoretická, vnik tohoto jevu předpokládá, že síla vykonána 
tuhostí stabilizátoru a jejím převodem na kola bude větší než síla vyvolaná tuhostí pružin a 
její převod na kolo. 

Netlumený je i účinek stabilizátoru, rozkmitání karoserie ve smyslu klopení může dojít, 
pokud auto najede na nerovnou trať a kola budou střídavě najíždět do děr nebo na hrboly. 
Pravé kolo půjde nahoru, levé dolů a naopak a stabilizátor začne omezovat nezávislost 
zavěšení, a protože tedy není odtlumený, může se stát, že dojde k rozkmitání karoserie. Opět 
se předpokládá poměr tuhosti stabilizátoru vůči tuhosti pružin jako v předchozím případě. 

Předchozí případy byly spíše teoretické, co stabilizátor dělá pokaždé, je přenos zatěžujících sil 
z vnitřního kola na vnější, a tím snížení maximální boční přenesitelné síly. 

Při konstrukci stabilizátoru je také třeba dbát na jeho převod na kola. Charakteristika síly 
působící od stabilizátoru u běžných konstrukcí není konstantní v průběhu propružení a je třeba 
dbát, aby tato charakteristiky nebyla degresivní, nebo jinak proměnná. Dostali bychom 
automobil, který nereaguje na změnu nastavení, nebo reaguje málo popřípadě opačně. Změny 
v průběhu převodu stabilizační síly na vozovku mohou mít za následek, že automobil se bude 
chovat podle požadavků, a při malé změně rychlosti už požadavkům nebude odpovídat. 
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1.1.5 NÁHRADY STABILIZÁTORU  

Jak bylo popsáno dříve pro některé disciplíny motorsportu je nevýhoda stabilizátoru, odebrání 
nezávislosti stran, podstatná, konkrétně mluvíme o závodech cross-country. Zároveň zde, ale 
přetrvává potřeba rychlého průjezdu zatáčkou, zamezení klopení karoserie. Proto byly 
vyvinuty tlumiče, které poznají, že se auto pohybuje v zatáčce, a na vnější straně automobilu 
se přitvrdí. Protože je jako ve většině ostatních disciplín, zakázáno tlumiče jakkoliv 
propojovat, za jízdy přenastavovat jejich vlastnosti, nebo elektronicky řídit, byl vymyšlen 
systém, kdy každý tlumič má v sobě tělísko, které se během jízdy v zatáčce vlivem setrvačné 
odstředivé síly přesune, a ucpe kanálek, kterým se přepouští olej, a tak znesnadní stlačení 
tlumiče na vnější straně. Tento systém vyvinula společnost Reiger a jmenuje se Cornering 
control valve. 

Motorsport je hodně limitovaný a chytré systémy podvozku musí být pouze mechanické. 
Naproti tomu v sériové produkci, zvláště pak v oblasti luxusních vozů, se využívá elektronika, 
k nastavování vlastností vozu. Snímače vyhodnocují několikrát za sekundu stav automobilu a 
požadavky řidiče a přizpůsobují nastavení tak, aby jízda byla pohodlná. Nastavuje se 
hydraulický tlak v tlumičích, tlak plynu ve vzduchovém odpružení, nebo viskozita kapaliny 
v magnetorheologický tlumičích, dle typu odpružení a tlumení na daném automobilu. Tyto 
systémy většinou mají i stabilizátor, ale ten je měkčí, nebo je jen na jedné nápravě. 

Systém, kde není vůbec stabilizátor potřeba, vyvinula společnost BOSE, která se zabývá 
výrobou reproduktorů. Místo ocelové pružiny a kapalinového tlumiče je použito lineárního 
elektromagnetického motoru, který je řízen signálem z řídící jednotky, jež vyhodnocuje data a 
nastaví délku motoru tak, jak je potřeba. Tím dokáže zamezit jakémukoliv klopení karoserie. 
Systém je však drahý a těžký, proto se nerozšířil. 

Dalším zajímavým řešením je systém přepákování odpružení patentovaný společností Dax a 
to Camber Compensation and Anti-roll Suspension. Horní rameno lichoběžníkové konstrukce 
je uloženo ve vahadle, a to je spojeno tyčí s ramenem na druhé straně Obr. 16. Při propružení 
obou kol se kola přiblíží ke karoserii, a vahadla se vyhnou směrem dovnitř karoserie, a tím se 
pohne i horní rameno směrem ke karoserii a čímž se zamezí změna odklonu. Při průjezdu 
zatáčkou se vahadlo vnitřního kola vytočí směrem od karoserie, a tím vysune i horní rameno, 
a nedojde ke změně odklonu, to samé se děje na protější straně, na vnější straně se zatáhne 
vahadlo do karoserie tím i horní rameno, a i zde nedojde ke změně odklonu. Karoserie se sice 
naklopí, ale odklon na vnějších i vnitřních kolech zůstává ideální. Nutno dodat, že tato 
koncepce omezuje naklápění ramen pro potřeby kinematiky podvozku, a při reálné geometrii 
zavěšení není účinná. Také je značně prostorově náročná. 
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Obr. 16 Schéma zavěšení patentované firmou Dax [14] 
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1.2 FORMULE STUDENT 
Stabilizátor bude konstruován pro vozidlo formule student, proto je potřeba popsat o jaké 
vozidlo jde, jaké soutěže se bude účastnit, a v jakých disciplínách bude použito. 

Soutěž formule student je evropskou verzí americké soutěže Formule SAE. Ta má 
mnohaletou tradici. Jde o soutěž pro studenty univerzit, kteří mají navrhnout a postavit vůz 
formulového typu a zúčastnit se s ním statických a dynamických testů. Zadání je takové, že 
virtuální firma požaduje návrh a výrobu prototypu vozu pro neprofesionálního víkendového 
jezdce pro autokros nebo sprint. Tým také musí stanovit, v jakém množství se bude vůz 
vyrábět a toto rozhodnutí obhájit. Vůz musí být nízkonákladový, lehce udržovatelný a 
spolehlivý, současně výkonný v pohledu akcelerace, brzdění a ovladatelnosti. Nejde jen o to 
vůz navrhnout, důležité je ho vyrobit, odladit nedostatky a nastavit. Důležitou částí je také 
prezentace projektu a udržení jeho nákladů na nízké úrovni.  

Cílem soutěže je podpora vzdělání, získání praxe a posílení týmového jednání studentů. 
Studenti musí vytvořit návrh, který musí být realizovatelný a vyrobitelný a současně, 
ekonomický. Studenti musí sehnat na projekt peníze a ve finále porovnat svůj návrh 
s konkurenčními univerzitami.  

Studenti pak se svými projekty soutěží na soutěžích, které jsou organizovány po celém světě. 
V Evropě to jsou například soutěže ve Velké Británii, Německu, Itálii, Španělsku. Soutěže se 
dělí na statické a dynamické zkoušky. Popis zkoušek lze nalézt v pravidlech formule [15]. 

Statické zkoušky jsou čtyři. První zkouška je technická prohlídka. Zde porotci zkontrolují 
bezpečnost vozidla, a zda vyhovuje pravidlům, za tuto zkoušku se neudělují body. Druhá 
zkouška je nákladová a výrobní, zde se zkoumá, zda je formule vyrobena ekonomicky a 
efektivně. Body se zde dostávají za nákladovou zprávu, kde se hodnotí její správnost, přesnost 
a vypovídající hodnota, diskuzi kde jsou členové týmu tázáni, jak jsou náhodně vybrané díly 
vyráběny s ohledem na technologii a efektivitu, a reálný případ, kdy musí studenti odpovídat 
na otázky ohledně nákladů a výroby. Zde nejlepší tým získá 100 bodů. Třetí zkouškou je 
prezentace, kde studenti před komisí musí svůj projekt odprezentovat, a přesvědčit komisi, že 
jejich výrobek je nejlepší. Nejlepší tým získá 75 bodů. Poslední statickou zkouškou je 
hodnocení konstrukce. Zde se hodnotí inženýrské zásluhy, které jsou vloženy do vozidla a jak 
navrhnuté prvky splňují kritéria pro výstupní trh. Hodnotí se zde nevšední konstrukce a 
celková snaha týmu o inovace. Nejlepší tým zde získá 150 bodů. 

Dynamické zkoušky jsou tvořeny pěti testy a maximu získatelných bodů je 675. První 
zkouškou je test akcelerace. Zde je testována akcelerace vozu v přímém směru na rovném 
povrchu. Dráha je dlouhá 75 metrů od startovní po cílovou linii. Vůz startuje z klidu 30 
centimetrů před startovní linií. Čas se začne započítávat, jakmile vůz protne startovní linii a 
měří se, dokud vůz neprotne linii cílovou. Vůz, který tuto dráhu ujede nejrychleji, získává 
plný počet to je 75 bodů. Pomalejší týmy získávají poměr bodů vzhledem k času prvního. 
Tento test musí vůz absolvovat s dvěma různými řidiči a každý řidič má právo opravného 
pokusu, kdy je započítáván ten kratší čas. 

Dalším dynamickým testem je jízda po osmičce tak zvaný skid-pad. Cílem této zkoušky je 
porovnat schopnost vozu zatáčet na rovném povrchu, při konstantním rádiusu na předem dané 
dráze Obr. 17. Vůz najede kolmo na spojnici dvou kruhů tvořících osmičku a ujede jedno plné 
kolo na pravém kruhu. Další kolo absolvuje také na pravém kruhu a jeho čas bude měřen. 



BRNO 2011 

 

30 
 

PŘEHLED SOUČASTNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Okamžitě následuje třetí kolo na levém kruhu a čtvrté kolo na levém kruhu, kde bude jeho čas 
opět měřen. Po absolvování čtyřech kol jezdec vyjíždí z osmičky ve stejném směru, ze 
kterého do ní přijel. Čas z pravého a levého kruhu bude zprůměrován po přičtení penalizací. 
Penalizace se udělují za shození kužele 0,25 sekundy. Test musí absolvovat opět dva řidiči a 
každý má právo na opakování pokusu. Maximální počet získatelných bodů je 50. Ty se 
vypočítají dle rovnice (1) dle literatury [15]. 

�� = 47,5 ∙

�6,184����� �� − 1

�6,184���	
	� − 1

+ 2,5 (1)  

Kde �� je počet získaných bodů, ����� je průměrný čas zajetý vámi na pravé a levé straně 
včetně penalizací, ���	 je čas zajetý nejrychlejším týmem. 

Opět tedy nejrychlejší dostane plný počet bodů a ostatní dostanou počet bodů v poměru 
s jejich časy, nejméně 2,5 bodu za splnění. Tým může být ze soutěže diskvalifikován, pokud 
nedodrží postup průběhu soutěže popsaný výše, včetně projetí více kol, nebo vyjede z trati 
mimo kužely. 

Následujícím testem je autocross. Jde o prověření ovladatelnosti a manévrovatelnosti vozu na 
úzké dráze bez soutěžení mezi vozy na dráze. Autocross najednou kombinuje test výkonu 
vozu v akceleraci, brzdění a ovladatelnosti. Bude započítáván čas potřebný k ujetí jednoho 
kola na trati. Opět trať musí absolvovat dva řidiči a každý má možnost opravného pokusu. 
Započítávat se bude nejkratší čas. Vůz startuje 6 metrů před startovní čárou, ale čas se začne 
počítat po projetí startovní čáry. Maximum získatelných bodů je 150. Ty se opět počítají 

Obr. 17 Schéma dráhy pro test skyd-pad [15] 
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z času plus penalizace. Penalizace jsou udělovány za sražení kužele dvě sekundy, vyjetí z trati 
čtyřmi koly, a nevrácení se zpět tam kde trať opustil, 20 sekund, netrefení slalomu je 
považováno za vyjetí trati. Takto vypočtený čas se podle rovnice (2) dle literatury [15] 
přepočítá na body.  

�
 = 142,5 ∙

����������� − 1

��������	
	 − 1

+ 7,5 (2)  

Kde �
 je počet získaných bodů, ����� je nejnižší čas zajetý vámi po přičtení penalizací, ���	 
je čas zajetý nejrychlejším týmem,���� je 125% ���	. 

Trať pro autocross se bude skládat z rovinek ne delších než 60 metrů, pokud budou z obou 
stran vlásenky, nebo 45 metrů, pokud budou na koncích otevřené zatáčky, konstantní zatáčky 
o průměru od 23 do 45 metrů, vlásenek s minimálním vnějším průměrem 9 metrů, slalomu, to 
jsou kužely v přímce s rozestupem od 7,62 do 12,19 metrů, různých dalších šikan, 
několikanásobných zatáček, zatáček se snižujícím se poloměrem. Minimální šířka tratě bude 
3,5 metru. 

Nejdůležitější zkouškou je test výdrže a ekonomika spotřeby paliva. Test výdrže má ověřit 
celkový výkon vozu a otestovat odolnost a spolehlivost vozu. Ekonomika spotřeby paliva 
bude měřena při testu výdrže, proto je třeba nastavit kompromis mezi výkonem motoru a jeho 
spotřebou. Délka testu bude přibližně 22 kilometrů, musí se zúčastnit dva řidiči, kteří se 
budou v polovině testu střídat. Během testu je zakázáno na vozidle pracovat. Test se bude 
konat na okruhu, kde průměrná rychlost bude přibližně mezi 48 a 57 kilometry za hodinu a 
maximální rychlost přibližně 105 kilometrů za hodinu. Na dráze bude více vozidel, ale 
závodění mezi nimi je zakázáno, pokud se rychlejší vozidlo přiblíží k druhému, vozidlo 
vepředu bude muset uhnout do odstavného pruhu a nechat se předjet. Penalizace budou 
udělovány jako v atocrossu a k nim přibudou penalizace za neuposlechnutí příkazu vlajkou 
jedna minuta, za předjíždění jedna minuta, za kontakt mezi vozidly dvě minuty, za jízdu 
mimo pořadí dvě minuty. Maximální počet bodů získatelný v testu výdrže je 300 bodů 
vypočtených dle vzorce (3) dle zdroje [15]. 

� = 250 ∙

����������� − 1

��������	
	 − 1

+ 50 (3)  

Kde � je počet získaných bodů, ����� je nejnižší čas zajetý vámi po přičtení penalizací, ���	 
je čas zajetý nejrychlejším týmem,����  je 145% ���	 . Pokud je váš čas větší než ���� 
dostanete za test výdrže nula bodů. Pokud je počet získaných bodů menší než počet 
dokončených kol, bude váš počet bodů počet dokončených kol. 

Za test ekonomiky spotřeby může tým získat 100 bodů. Počítá se z objemu paliva, které bylo 
spotřebováno. Body jsou počítány z následujících vzorců. Pokud je váš 
���� menší než 
��� 
tak se počítá podle vzorce (4) dle zdroje [15]. 
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�� = 100 ∙

��� − 
����
��� − 
��	

 (4)  

Kde �� je počet získaných bodů, 
���� je objem paliva vámi spotřebovaný, 
��	 je nejmenší 
objem spotřebovaný nejlepším týmem,
��� je objem spotřebovaný při spotřebě 26 litrů na 
100 kilometrů. 

Pokud je vaše 
���� větší než 
��� apk se body počítají podle vzorce (5) dle zdroje [15]. 

�� = −100 ∙ �
����
���
− 1

0,33
�

�,�

 (5)  

Pokud je vaše spotřeba 
���� větší než 
��� větší než 33% počet bodů bude mínus sto. Pokud 
váš čas bude přes 145% ���	 získáte 0 bodů za test spotřeby. 
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2 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU  
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že stabilizátor je ve voze prospěšný z hlediska rychlejšího 
průjezdu zatáčkou a snadného nastavení chování vozu. To může vést k lepšímu umístění týmu 
v soutěži. Proto, je třeba navrhnout stabilizátor, který bude této potřebě co nejvíce napomáhat. 
Výše je také uvedeno několik technických řešení. Je třeba z nich vybrat, nebo navrhnout nové, 
které bude co nejlépe splňovat požadavky. Je také třeba brát na vědomí, že stabilizátor se 
bude skutečně vyrábět, a proto připravit pro výrobu veškerou dokumentaci, a používat 
technologie, které jsou dostupné. 

Problémem bude navrhnout tvar stabilizátoru, tak aby splňoval požadovanou tuhost při co 
nejmenších zástavových rozměrech a co nejmenší váze. Toto bude nutné ověřit v napěťové 
analýze. 

Aby bylo porozuměno konstrukci stabilizátoru, bude provedena analýza již hotového 
stabilizátoru jiného formulového vozu. 
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3 ŘEŠENÍ 
3.1 ANALÝZA STABILIZÁTORU FORMULE FORD 
Pro představu o napětích, tvarech, možnostech nastavení a konstrukci stabilizátoru, byl 
vybrán stabilizátor formule Ford. Stabilizátor bude neprve třeba naměřit, zpracovat 3D model, 
ten pak převést do programu pro výpočet metody konečných prvků a zde jej zatěžovat tak, 
aby se získala jeho charakteristika při různých nastaveních. Nakonec se v programu pro 
výpočty soustav z mnoha těles vytvoří náhrada tohoto stabilizátoru, která bude dále používána 
pracovníky ústavu. 

3.1.1 TVORBA 3D MODELU PŘEDNÍHO STABILIZÁTORU  

Pro tvorbu modelu byl vybrán program Autodesk Inventor. Dříve než můžeme začít model 
vytvářet, musíme získat rozměry stabilizátoru. Lze si vybrat ze tří možností: odměřit rozměry 
pomocí posuvného měřidla a metru, použít 3D scanner, nebo měřící dotykové rameno. 
Posuvné měřidlo s metrem bylo zavrhnuto, jednak kvůli možné nepřesnosti jednak kvůli tvaru 
součásti, vyskytují se zde zaoblení, která jsou pro funkci důležitá, a nebylo by možné je 
zodpovědně naměřit. Protože jsou stabilizátory dva, přední a zadní, budou použity obě zbylé 
technologie a porovnáme jejich vhodnost pro daný úkol. 

První stabilizátor byl naměřen dotykovým ramenem, jde o rameno Cimcore Infinite a 
software pro zpracování Delcam Power Inspect. Rameno bylo půjčeno firmou Z&Z 
Dřevohostice.  

Jde o rameno, které má ve svých kloubech snímače polohy těchto kloubů a ze signálů z těchto 
snímačů vypočítává polohu sondy, která je na konci ramene. Při zmáčknutí tlačítka se 
zaznamená poloha sondy a zapíše se souřadnice v prostoru, přičemž počátek souřadného 
systému je základna ramene. Program umožňuje měření jednoduchých geometrických tvarů. 

Obr. 18 Autor práce při měření stabilizátoru 
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Například pokud zvolíme, že chceme měřit válec, program bude chtít šest bodů na válci, ze 
kterých vypočte velikost a polohu válce. Pomocí geometrických tvarů byl naměřen tvar 
stabilizátoru. Bylo použito zejména válců, ploch, kuželů a anuloidu. Byl získán soubor, který 
obsahoval tyto tvary, ale nebyl to přímo tvar součásti stabilizátoru. Tyto tvary se museli 
převést do 3D modeláře Inventor, a podle nich teprve vytvořit tvar stabilizátoru. 

 

Odměřováním polohy a rozměrů tvarů v 3D modeláři byl vytvořen tvar stabilizátoru. Tomuto 
tvaru byla přiřazena hustota a modelář vypočítal hmotnost, ta byla porovnána s naměřenou 
hmotností měřené součásti, aby se vyloučilo, že nějaká část byla dutá. 

 

Obr. 20 Vytvořený model stabilizátoru 

Obr. 19 Výstupní tvary břitu stabilizátoru z měření ramenem 
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3.1.2 TVORBA FEM MODELU 

3D model odpovídá realitě, pro potřeby FEM analýzy jej bylo potřeba upravit. Například 
odstranit spodní části na otočném břitu, která nepřenáší žádné zatížení, přidat náhradu za 
šroub na pevné části, přidat úchytů stabilizátoru. 

Tento model byl uložen ve formátu IGES a v tomto formátu byl otevřen v programu ANSYS. 
Byly vybrány elementy solid 95, což je dle manuálu k programu ANSYS [16] krychle 
s dvaceti uzly, vhodná pro mapované síťování a pro křivkové okraje. Toleruje nepravidelnosti 
tvaru bez velké ztráty přesnosti. A solid 92 což opět podle manuálu [17], je tetraedr s deseti 
uzly, vhodný pro volné síťování a pro nepravidelné tvary jako jsou produkty CAD/CAM 
systémů. 

Objemy součástí byly rozděleny na menší jednodušší části, a ty byli vysíťovány, většina 
mapovaně, nebo tažením prvkem solid 95 a zbytek volně prvkem solid 92. Byly zadány 
materiálové konstanty, modul pružnosti a Poissonova konstanta. 

Součástem byly přiděleny vazby, nejdříve byly vytvořeny kontakty mezi držáky stabilizátoru 
a jeho pevnou částí a také mezi pevnou částí a otočným břitem. Spodním plochám držáků 
stabilizátoru byly odebrány všechny stupně volnosti a otočnému břitu byla odebrána možnost 
otáčet se v pevné části. Problémem bylo jak zajistit zatěžování stabilizátoru. V automobilu na 
jeho konce působí spojovací tyče, každá v opačném směru, takto zatížit stabilizátor 
v programu nelze, protože obě síly nebyly ve statické rovnováze a stabilizátor by roztočily, 
bylo by registrováno velké posunutí a výpočet by předčasně skončil. Proto jedné straně 
stabilizátoru musí být udělena vazba na druhé straně zatížení. V praxi je to, jako by obě kola 
vykonala stejný vertikální pohyb dolů, jedno by zůstalo dole, a druhé se začalo posunovat 
nahoru, není to tedy stav, který přirozeně nastává při zatočení, kdy obě kola z klidové polohy 
jdou různými směry. Na vypovídající hodnotě výsledku to však nic nemění. Je třeba správně 
odebrat stupně volnosti jedné straně, tak aby to co nejpřesněji dopovídalo realitě. Byl zaveden 

Obr. 21 Upravený model stabilizátoru 
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souřadný systém ve stabilizátoru, kdy osa X povede koaxiálně s torzní částí stabilizátoru 
směrem od otočného břitu k pevné části osa, Y směrem od torzní části rovnoběžně s břitem a 
pevným ramenem a osa Z kolmá na ně ve směru působící síly. Určitě musíme odebrat 
možnost posunutí v ose Z, posunutí v ose X necháme volné, předpokládáme, že zde žádné 
nevznikne, posunutí v Y musíme nechat volné, zde posunutí musí vzniknout. Tím, že 
zamezíme posun vrchní části ramene v ose Z a spodní část se v ose Z také nemůže pohnout, 
protože jí drží kontakt od držáku stabilizátoru, zamezíme vychýlení ramene, ale rameno se 
musí prohnout tak, jak se prohne v reálné situaci. K prohnutí ramene je potřeba posun v ose Y 
a natočení v ose X. Toto je v reálném případě dosaženo sférickou vazbou realizovanou 
kulovým kloubem. Náhradu kulového kloubu byla provedena pomocí elementu MPC184. 
Bylo vytvořeno pomocné těleso, které mělo jeden uzel ve středu válce na stabilizátoru, kde je 
kulový kloub tedy v bodě, kolem kterého kloub rotuje. Válec na stabilizátoru měl také jeden 
uzel na svém středu. Těmito dvěma uzly se stejnými souřadnicemi v prostoru jsem proložil 
element MPC184 s nastaveným atributem kulová vazba. Dříve popsané stupně volnosti byly 
odebrány na pomocném tělese. Břit byl zatížen v místě pro druhý kulový kloub.  

Tento způsob zatížení se neosvědčil. Výpočet byl nespolehlivý z pohledu konvergence a také 
se neosvědčil test, který byl proveden. Po výpočtu deformace a napětí takto zatíženého stavu 
byl proveden druhý případ, kdy se vyměnily strany, a zatěžováno bylo pevné rameno, a 
otočnému břitu byly přiděleny vazby. Výsledky z obou výpočtů se neshodovaly. Příčinou ale 
mohla být nezkušenost s prvkem MPC184 jako sférickou vazbou. 

Bylo přistoupeno k jinému řešení kulové vazby. Do středu válcové části pro uchycení 
kulového kloubu, byl vytvořen pouze uzel. Ten byl spojen se všemi uzly na povrchu tohoto 

Obr. 22 Vysíťovaný model stabilizátoru formule Ford 
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válce pomocí prvku MPC184 tentokrát však jako pevný nosník, který je dokonale tuhý. Uzlu 
byly opět odebrány předem popsané stupně volnosti a byl spuštěn výpočet. Tentokrát byl test 
úspěšný a výsledky se shodovali při obou variantách odebrání vazeb jak na pevné tak na 
otočné části stabilizátoru. 

VÝPOČET 

Poté co byl vytvořen funkční model pro výpočet, bylo započato s výpočty. V automobilu je 
stabilizátor deformován, a protože se chce vrátit do své původní polohy, vyvozuje sílu, která 
působí na zavěšení. Výpočet probíhal obráceně, stabilizátor byl zatěžován silou a byla 
vypočtena jeho deformace, ta byla zapsána, zároveň bylo zapsáno redukované napětí von 
Mises. Síla se postupně zvětšovala, dokud nebylo překročeno redukované napětí 1000 MPa. 
Stabilizátory se vyrábějí z legovaných ocelí s vysokou mezí kluzu a jsou ještě tepelně 
zpracovávány pro dosažení ještě vyšší meze kluzu, proto byla síla zvyšována až po tuto 
hranici. Po dosažení hranice redukovaného napětí, bylo břitem pootočeno a výpočet se 
opakoval. Při natočení břitu na maximální měkkost nebo maximální tvrdost nevznikala žádná 
deformace ve směru osy X při natočení mezi těmito stavy naopak deformace ve směru X 
vznikala. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4. 

 

Obr. 23 Napětí v zatíženém stabilizátoru. 
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Tab. 1 Vypočtené hodnoty pro natočení 0° 

Síla Deformace Napětí 
[N] [mm] [MPa] 

50 1,20 44,2 
100 2,53 88,4 
200 5,10 176,8 
300 7,60 265,2 
400 10,00 353,6 
500 12,46 442,0 
600 14,81 530,4 
700 17,13 618,5 
800 19,41 707,2 
900 21,66 795,5 

1000 23,88 883,9 
1100 26,07 972,3 
1200 28,23 1061,0 
 

Tab. 2 Vypočtené hodnoty pro natočení 30° 

Síla 
Deformace 

Napětí 
Směr Z Směr X 

[N] [mm] [mm] [MPa] 
50 1,03 0,28 41,65 

100 2,14 0,564 83,30 
200 4,32 1,13 166,61 
300 6,45 1,69 249,93 
400 8,53 2,25 333,24 
500 10,56 2,81 416,56 
600 12,54 3,38 499,87 
700 14,50 3,95 582,29 
800 16,39 4,50 666,50 
900 18,27 5,07 749,81 

1000 20,11 5,63 833,12 
1100 21,93 6,19 916,44 
1200 23,73 6,75 999,75 
1300 25,50 7,32 1083,00 

Tab. 3 Vypočtené hodnoty pro natočení 60° 

Síla 
Deformace 

Napětí 
Směr Z Směr X 

[N] [mm] [mm]  [MPa] 
50 0,70 0,25 29,43 

100 1,49 0,56 58,86 
200 3,02 1,13 117,73 
300 4,51 1,69 176,60 
400 5,94 2,25 235,47 
500 7,32 2,81 294,34 
600 8,65 3,38 353,21 
700 9,94 3,93 412,08 
800 11,20 4,50 470,95 
900 12,43 5,06 529,81 

1000 13,62 5,60 588,68 
1100 14,79 6,19 647,55 
1200 15,94 6,75 706,42 
1300 17,06 7,32 765,29 
1400 18,16 7,88 824,15 
1500 19,25 8,44 883,02 
1600 20,31 9,01 941,89 
1700 21,36 9,57 1001,00 
 

Tab. 4 Vypočtené hodnoty pro natočení 90° 

Síla Deformace Napětí 
[N] [mm] [MPa] 
200 2,80 103,75 
400 4,65 207,15 
600 6,71 311,20 
800 8,61 415,88 

1000 10,39 520,89 
1200 12,05 625,95 
1400 13,63 731,09 
1700 15,85 888,89 
1800 16,56 941,51 
1900 17,30 996,51 
2000 17,94 1047,00 
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NAPĚTÍ 

Z dat je patrná lineární závislost jak deformace, tak napětí na zatěžující síle. Ještě lépe to lze 
pozorovat na Graf 3 vyneseném z těchto hodnot. 

 

Graf 3 Závislost napětí na zatěžující síle při různých natočeních 

To, že je napětí lineárně závislé na zatěžující síle, bylo očekáváno, vychází to i ze vzorce (6) 
dle literatury [18], pro výpočet napětí pro namáhání obdélníkového průřezu ohybem. 

� =
����

=
� ∙ �� ∙ ℎ�

6

 (6)  

Kde �  je napětí v ohybu, ��  je ohybový moment, ��  je průřezový modul v ohybu, � působící síla, � délka ramene, na kterém působí síla, � délka strany obdélníku kolmá na 
působící sílu, ℎ délka strany obdélníku rovnoběžná s působící silou. 

A také ze vzorce pro výpočet napětí pro kruhový průřez namáhaný krutem (7) dle 
literatury [18]. 

� =
����

=
� ∙ ��� ∙ ��

16

 (7)  

Kde �  je napětí v krutu, ��  je kroutící moment, ��  je průřezový modul v krutu, ��  délka 
ramene na kterém působí síla, � průměr namáhaného kruhu. 

Pokud je jediné co měníme v obou vzorcích velikost síly �, musíme dostat napětí lineárně 
závislé na této síle. 

Další z grafu pozorovatelný trend je postupné klesání napětí při stejné síle při jiném natočení 
břitu stabilizátoru. To lze vysvětlit z rovnice (6). Břit má obdélníkový průřez. Při natočení 0° 
je s působící silou rovnoběžná kratší strana obdélníku, naopak při natočení 90° je to ta delší. 
Právě ta strana, která je rovnoběžná s působící silou, je ve vzorci umocněna na druhou, takže 
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čím je průřezový modul větší, tím je napětí menší, a může být použita větší síla, aby došlo 
k stejnému napětí, nebo deformaci. To je i vysvětlení, kde se mění tuhost stabilizátoru. 

DEFORMACE 

Analýza deformace je složitější. Už při popisu konstrukčních řešení stabilizátoru bylo řečeno, 
že nevýhodou břitového ramene, je vznik deformace i v jiném směru než působí síla. To se 
potvrdilo i ve výsledcích výpočtů, při jiném natočení než 0° a 90°. Deformace ve směru X 
vzniká, protože zatěžované těleso není symetrické podle roviny, ve které působí zatěžující 
síla, proto i deformace není symetrická.  

Pro stabilizátor to znamená, že spojovací tyč se posouvá nejen ve směru Z, který je žádoucí, 
ale i ve směru X. Toto posunutí se promítne i do směru Z na konci spojovací tyče a to je 
nutno brát v úvahu. 

Na Obr. 24 je znázorněno, co se stane, bod A je jeden konec spojovací tyče připojený 
k vahadlu v základní poloze, bod A‘ je ten samý bod v poloze po zatížení. Bod B je druhý 
konec spojovací tyče spojený se stabilizátorem a B‘ je také ten samý bod po deformaci. �� lze 
spočítat dle následující rovnice: 

�� = �� + � − ���� − �� (8)  

Kde �� je skutečný posun, �� délka spojovací tyče, � deformace stabilizátoru v ose Z a � je 
deformace stabilizátoru v ose X. 

Je tedy třeba zavést další sloupec do tabulek pro pootočení 30°a 60°. 

Obr. 24 Korekce X 
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Tab. 5 Hodnoty pro natočení 30° s korekcí 

Síla 
Deformace 

Napětí 
Posunutí 
skutečné Směr 

Z 
Směr 

X 
[N] [mm] [mm] [MPa] [mm] 

50 1,03 0,28 41,65 1,03 
100 2,14 0,564 83,30 2,14 
200 4,32 1,13 166,61 4,32 
300 6,45 1,69 249,93 6,47 
400 8,53 2,25 333,24 8,57 
500 10,56 2,81 416,56 10,62 
600 12,54 3,38 499,87 12,63 
700 14,50 3,95 582,29 14,61 
800 16,39 4,50 666,50 16,54 
900 18,27 5,07 749,81 18,45 

1000 20,11 5,63 833,12 20,34 
1100 21,93 6,19 916,44 22,21 
1200 23,73 6,75 999,75 24,05 
1300 25,50 7,32 1083,00 25,88 

Tab. 6 Hodnoty pro natočení 60° s korekcí 

Síla 
Deformace 

Napětí 
Posunutí 
skutečné Směr 

Z 
Směr 

X 
[N] [mm] [mm]  [MPa] [mm] 

50 0,70 0,25 29,43 0,71 
100 1,49 0,56 58,86 1,49 
200 3,02 1,13 117,73 3,03 
300 4,51 1,69 176,60 4,53 
400 5,94 2,25 235,47 5,98 
500 7,32 2,81 294,34 7,37 
600 8,65 3,38 353,21 8,73 
700 9,94 3,93 412,08 10,05 
800 11,20 4,50 470,95 11,35 
900 12,43 5,06 529,81 12,61 

1000 13,62 5,60 588,68 13,85 
1100 14,79 6,19 647,55 15,07 
1200 15,94 6,75 706,42 16,27 
1300 17,06 7,32 765,29 17,45 
1400 18,16 7,88 824,15 18,61 
1500 19,25 8,44 883,02 19,76 
1600 20,31 9,01 941,89 20,89 
1700 21,36 9,57 1001,00 22,02 
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Změna po připočtení bočního posunutí není příliš velká, ale přiblíží výsledek realitě. Z těchto 
dat lze vykreslit graf. 

 

Graf 4 Závislost posunutí na zatěžující síle při různých natočeních 

Průběhy grafů jsou podobné, jako u průběhu grafu pro napětí opět jde o lineární závislost 
s tím, že s rostoucím natočením deformace klesá. To lze opět zdůvodnit vztahy pro deformaci 
tělesa zatíženého ohybem (9) a krutem (10) obojí dle literatury [18]: 

� =
� ∙ ��

3 ∙ � ∙ � =
� ∙ ��

3 ∙ � ∙
� ∙ ℎ�

12

 (9)  

Kde � je modul pružnosti v tahu, � kvadratický moment 

� =
� ∙ ���� ∙ �� =

� ∙ ���� ∙
� ∙ ��

32

 (10)  

Kde � je úhel natočení, � je modul pružnosti ve smyku, �� je polární moment. 

Opět jedinou proměnou je v obou vzorcích velikost síly �  musíme tedy dostat deformaci 
lineárně závislou na této síle. 

TUHOST 

Z těchto informací lze vypočítat tuhosti stabilizátoru pro jednotlivá natočení břitu. Protože 
napětí i deformace jsou lineárně závislé na působící síle, můžeme vzít jakoukoliv sílu, kterou 
jsme stabilizátor zatěžovali, a z ní tuhost spočítat. Byla zvolena síla 1000N a byly provedeny 
ještě tři výpočty pro natočení 15°, 45° a 75°, aby bylo snadné jednotlivá natočení mezi sebou 
porovnat. Tuhost stabilizátoru budeme udávat v závislosti na stupních natočení ramen kolem 
osy X a počítat dle vztahu (11). 
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���� =
� ∙ ��

sin�� ���� =
1000 � ∙ 0,179 ��
sin�� 0,02388 ��

0,179 �� = 23,35
� ∙ �

°
 (11)  

Kde ���� je tuhost stabilizátoru, �� vzdálenost síly od osy rotace stabilizátoru (X). 

Tab. 7 Deformace, napětí a tuhost při různých natočeních předního stabilizátoru 

Natočení 
 břitu 

Deformace 
Posunutí Napětí 

Tuhost 
Směr Z Směr X 

[°] [mm] [mm] [mm] [MPa] [
�∙�

°
] 

0 23,88 0,00 23,88 883,94 23,35 
15 22,50 3,25 22,58 873,59 24,71 
30 20,11 5,63 20,34 833,13 27,43 
45 16,88 6,50 17,18 735,98 32,50 
60 13,62 5,61 13,85 588,69 40,34 
75 11,26 3,25 11,33 520,88 49,32 
90 10,39 0,00 10,39 520,89 53,81 

 

Závislost tuhosti na natočení lineární není. Je to způsobeno změnou �� a �, ty se také nemění 
lineárně v závislosti na natočení. 

 

 Graf 5 Závislost tuhosti na natočení břitu 

Nelineární závislost je nevýhodná při nastavování stabilizátoru. Pootočení stabilizátoru vždy o 
stejný úhel nepřinese zvýšení tuhosti o stejnou hodnotu. Tato závislost je těžko popsatelná, 
rovnice regrese má dostatečnou hodnotu spolehlivosti až při čtvrtém řádu polynomické 
funkce. Proto se nebude vyjádřena závislost rovnicí, ale budou použity hodnoty vypočtené. 

3.1.3 TVORBA MBS MODELU MECHANISMU STABILIZÁTORU  

Získané tuhosti byly využity k tvorbě mechanismu stabilizátoru programu ADAMS CAR. 
Zde bude stabilizátor jako subsystém možno vložit do rozsáhlejšího modelu vozu a zkoumat 
chování vozu jako celku. 
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Obr. 25 Model stabilizátoru v prostředí ADAMS při nastavování tuhosti 

Program počítá se součástmi jako s tuhými tělesy, a ty se spojují kinematickými vazbami, 
proto stabilizátor nelze modelovat jako deformovatelné těleso jak je tomu ve skutečnosti. 
Stabilizátor byl vytvořen ze čtyř pevných tyčí vždy dvě a dvě spojené v jeden celek do tvaru L 
společně tvoří tvar U jako stabilizátor, tyto dva celky jsou spojeny válcovou vazbou, aby při 
opačném vertikálním pohybu kol mohl mechanismus zavěšení fungovat. Mezi tyto konce je 
vložena torzní pružina. Tuhost této pružiny je měnitelný parametr, přepisováním tohoto 
parametru dle Tab. 7 lze jednoduše simulovat natočení břitu stabilizátoru. 

Stabilizátor byl tvořen dle šablony pro stabilizátory v pokročilé verzi ADAMS CAR Template 
builder. Musely být zachovány názvy jednotlivých bodů a nastavení, to proto aby při vložení 
do sestavy zavěšení se stabilizátor sám uchytil na požadovanou pozici, a aby se vazbami 
navázal na části zavěšení, ke kterým patří.  

3.1.4 TVORBA 3D MODELU ZADNÍHO STABILIZÁTORU  

U zadního stabilizátoru bylo k naměření jeho hodnot použito 3D scanneru, který vlastní ústav. 
Stabilizátor se musel nastříkat vývojkou, aby nebyl lesklý, a byl snadněji viditelný pro 
scanner. Stabilizátor se také musel polepit referenčními body, což jsou terčíky s černým 
vnějším mezikružím a bílým středem na samolepícím papíru, ty slouží scanneru ke spojování 
jednotlivých pohledů na stabilizátor. Takto připravený stabilizátor se začal skenovat. 
Stabilizátor se položil před scanner v určité vzdálenosti a projektor scanneru začal promítat na 
stabilizátor mříž tvořenou osvětlenými a neosvětlenými pruhy. To bylo snímáno dvěma 
kamerami scanneru. Tento proces se opakoval s různou hustotou a šířkou pruhů. Poté se 
stabilizátor otočil tak, aby scanner viděl nejméně tři referenční body z jiného pohledu, a 
proces se opakoval. Stabilizátor se otáčel tak dlouho, dokud nebyly naskenovány všechny 
jeho plochy. V programu se z těchto skenů složil 3D model stabilizátoru, byly zaceleny 
mezery v ploše, které byly nenaskenovány, protože byly pod referenčními body. Model se 
převedl na polygonovou síť, aby mohl být vyexportován ve formátu STL. 
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Protože dříve použitý program pro 3D modelování Inventor neumí pracovat s formátem STL, 
byl tentokrát model tvořen v programu ProEngineer. Tentokrát se nejednalo o model, tvořený 
primitivy, ale polygonovou sítí. Model stabilizátoru se do něj musel dokreslit a vizuálně se 
kontroloval, jak moc odpovídá naskenované polygonové sítí. Rozměry byly zaokrouhlovány, 
tím se vyloučily nepřesnosti výroby. Na Obr. 26 lze pozorovat naskenovaný díl a 
namodelovaný díl jak jsou v sobě a místa kde se tyto díly neprotínají. Šedou barvou je 
znázorněna naskenovaná polygonová síť, červeně je vytvořený otočný břit a zeleně je pevná 
část stabilizátoru. 

Pro takový díl bylo vhodnější použít odměřovací rameno, bylo to rychlejší a model se snáze 
tvořil z primitiv, navíc se stabilizátor nemusel stříkat a čistit. Pokud by však díl byl tvořen 
složitějšími tvary, bylo by vhodnější použít 3D scanner. 

  

Obr. 26 Vytvořený model prolínající se s naměřeným 
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3.1.5 TVORBA FEM MODELU 

Tvorba FEM modelu a výpočet se shodovali s prací na předním stabilizátoru. Po ověření 
předchozích znalostí bylo uděláno menší množství výpočtů. V Tab. 8 uvedeny jednotlivé 
tuhosti pro různá nastavení stabilizátoru. Deformace a napětí opět odpovídají zatížení 1000 N. 

Tab. 8 Deformace, napětí a tuhost při různých natočeních zadního stabilizátoru 

Natočení  
břitu 

Deformace 
Posunutí Napětí Tuhost 

Směr Z Směr X 

[°] [mm] [mm] [mm] [Mpa] [
�∙�

°
] 

0 15,98 0,00 15,98 698,87 34,95 
15 14,91 2,00 14,94 694,42 37,39 
30 13,45 3,46 13,54 642,60 41,28 
45 11,45 3,99 11,56 568,30 48,33 
60 9,45 3,45 9,54 461,95 58,62 
75 8,00 2,00 8,03 379,50 69,63 
90 7,47 0,00 7,45 379,55 74,84 

 

Zadní stabilizátor je tedy tužší než přední. Co se týče rozsahu, tak u obou je tuhost při 
nejtužším nastavení více než dvakrát tužší než při nejměkčím nastavení, a u obou je polovina 
rozsahu tuhosti dosažena při přibližně 56 stupních. 

 

3.1.6 TVORBA MBS MODELU MECHANISMU STABLIZÁTORU  

Tak jako u předchozího stabilizátoru byl i zde vytvořen MBS model pro program ADAMS 
CAR. Protože tvar i konstrukce jsou stejné, neliší se ani MBS modely, rozdíle je pouze 
v rozměrech a tuhostech.  



BRNO 2011 

 

48 
 

ZÁVĚR 

3.2 PŘEDNÍ STABILIZÁTOR FORMULE STUDENT  
Jak již bylo zmíněno, stabilizátor bude vytvářen pro projekt formule student, která se bude 
vyrábět, a se kterou se zúčastníme soutěže formule student, je třeba tedy dbát na potřeby 
celého vozu, a myslet také na to, že bude potřeba zajistit výrobu stabilizátoru. 

Na přední nápravě je lichoběžníkové zavěšení s odpružením přes pull-rod. Osy rotace vahadel 
jsou rovnoběžné s osou symetrie automobilu. Geometrie zavěšení byla navrhnuta Ing. Petrem 
Portešem Dr., ten pro naši koncepci zadal potřebné tuhosti stabilizátorů.  

3.2.1 NÁVRH KONCEPCE  

PRVNÍ VARIANTA  

Pro přední stabilizátor byla z důvodu koncepce přední nápravy, polohy vahadel a prostorové 
náročnosti vybrána varianta otočného deformovatelného ramene. 

 

 Obr. 27 První návrh předního stabilizátoru 

Rameno mělo být tvořeno ze dvou částí, které mohly proti sobě rotovat. První část (fialová) je 
uložena v prstenci, ve kterém může rotovat, a tím nastavovat tuhost stabilizátoru, zajištěna je 
stavěcím šroubem (hnědý), tak by se dosáhlo základního nastavení stabilizátoru. Druhá část 
(červená) je nasunuta v ní a také může rotovat, je na ní nasunuta a zajištěna drážka 
(oranžová). Dva bowdeny, které jsou uchyceny v drážce, směřují do kokpitu k řidiči, a on za 
ně přes páku tahá a otáčí s druhou částí ramene. Řidič má tedy možnost nastavovat tuhost 
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stabilizátoru za jízdy. Prstenec je přes jehličková ložiska uložen v rámu stabilizátoru, a ten je 
připevněn k rámu vozidla. 

Protože formule je velice lehká (pod 200kg), a snažíme se jí udělat co nejlehčí, byla tato 
varianta zavrhnuta pro svou relativní vysokou hmotnost. Navíc bylo prodiskutováno, že není 
třeba, aby řidič nastavoval tuhost stabilizátoru za jízdy, vzhledem k charakteru soutěží. Proto 
se toto řešení zamítá. 

DRUHÁ VARIANTA  

Druhá varianta vychází z té první, ale je zjednodušená. Rameno je z jednoho kusu a tuhost se 
nastavuje natočením celého ramene a je zajištěno opět stavěcím šroubem. K rozměrovým 
návrhům je použit nástroj pevnostní analýza v programu Inventor. Je to rychlý nástroj, který 
odhaluje místa s vysokým napětím a dovoluje rychlou změnu rozměrů za cenu menší 
přesnosti, ale pro prvotní návrhy plně dostačuje. Nastává problém při počátečních pokusech 
pevnostní analýzy. Malou silou na krátkém rameni je potřeba vyvodit velkou deformaci. 
Rameno se mění a ve snaze prodloužit délku deformovatelné části vzniká návrh dvou 
přesazených břitů Obr. 28. 

Toto řešení, ale přináší spoustu komplikací, například připojení na prstenec. Není ani tak 
efektivní ve snížení maximálního napětí, jak bylo předpokládáno, a proto se zamítá. 

TŘETÍ VARIANTA  

Je třeba něco udělat s poměrem deformovatelná část a potřebná deformace. Proto bylo 
přistoupeno k jinému řešení, kdy se do systému přidá torzní tyč kolem, které bude rameno 
naklápěno, podobně jako na Obr. 11. Je však třeba návrh podřídit zástavbovým možnostem 
rámu formule. Vzniká návrh na Obr. 29, ale ten je moc tuhý, proto vzniká návrh na Obr. 30, 
má jinak koncipovanou torzní tyč a rameno torzní tyče je delší, ale je stále moc tuhý, jako 
deformovatelnou částí byl zkoušen i tenký pás namísto trubky, ale v něm vzniká velké napětí. 
Dalším pokusem bylo udělat rameno torzní tyče také jako břit Obr. 31 a pomoci tak k lepší 
deformaci. Toto řešení už dokázalo udělat potřebnou deformaci při reálných hodnotách 
napětí, ale bylo vyhodnoceno jako moc složité. Tedy i přes několik pokusů byla tato varianta 
zamítnuta. 

Obr. 28 Přesazené břity 
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Obr. 29 Řešení s podélnou torzní tyčí v rámu formule 

 

Obr. 30 Řešení s torzní tyčí, jiná konstrukce tyče, delší rameno 

 

Obr. 31 Řešení s torzní tyčí, rameno jako neformovatelný břit 
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ČTVRTÁ VARIANTA  

Z předešlých pokusů vyplývalo, že tak jak je mechanismus stabilizátoru zadán není možné 
stabilizátor zkonstruovat tak, aby nevznikalo v součástech tak velké napětí, které překračuje 
mez kluzu materiálu. Proto bylo přistoupeno ke změně převodu na vahadle. Bod stabilizátoru 
na vahadle se přiblížil ose rotace vahadla. Tím se zmenšilo rameno, na kterém působí síla od 
stabilizátoru, proto bylo třeba stabilizátor udělat tužší, to znamená, aby působil větší silou na 
vahadlo a moment, který na něm vyvolává, byl stejný jako před změnou. Druhým pozitivním 
přínosem tohoto kroku je snížení chodu stabilizátoru. Bod na vahadle se pohybuje po menší 
kružnici a při stejném úhlu natočení tedy urazí menší vzdálenost, stabilizátor se tedy prohne 
méně. Tento zákrok má, ale i negativní vliv, zmenší se citlivost stabilizátoru, to je právě 
způsobeno menším chodem stabilizátoru. Vliv s tím spojený je zvětšení poměru vůlí 
v kloubových spojích k chodu stabilizátoru. Druhou změnou bylo prodloužení ramene 
stabilizátoru. Tímto krokem se zvětšila deformovatelná část, mírně se snížil chod a zvětšilo se 
napětí. Z rovnic (6) a (9) je patrné, že deformace se zvýší více než napětí. Jedinou nevýhodou 
je zvětšení úhlu mezi ramenem stabilizátoru a spojovací tyčí. 

Mechanismus stabilizátoru byl popsán rovnicemi jednoduchých geometrických tvarů 
v prostoru a byl vypočten výsledný moment na vahadle, následně byly rovnice mechanismu 
poupraveny tak, aby odpovídaly novému mechanismu. Tuhost stabilizátoru byla upravena tak, 
aby odpovídal původní a změněný moment, který na vahadle vyvozuje stabilizátor. Výpočty 
viz příloha 1. 

Tento zákrok dovoloval vrátit se k původní myšlence a navrhnout stabilizátor jako 
deformovatelné rameno Obr. 32. Tato varianta byla zvolena. 

  

Obr. 32 Finální varianta předního stabilizátoru 
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FEM MODEL 

Konstrukční návrh stabilizátoru byl tedy zvolen, zbývalo zkonstruovat stabilizátor tak, aby 
měl požadovanou tuhost. K tomu byl zvolen nástroj pevnostní analýza v programu Inventor. 
Později se ukázalo, že nelze v tomto nástroji součásti přidělit vazby tak, aby byl model co 
nejvíce přiblížen k realitě, proto musely být výpočty prováděný v programu ANSYS.  

Do programu se převedly dvě součásti deformovatelný břit a jeho objímka. Po zkušenostech 
s výpočty stabilizátoru formule Ford, se jeden konec uchytil náhradou za kulový kloub. Na 
opačném konci byla aplikována síla. Vazba objímky k rámu byla provedena obdobně jako u 
prvního konce, až na to, že všechny pevné nosníky nebyly svedeny do jednoho uzlu, ale do 
osy. Nejde totiž o kulovou vazbu, ale o vazbu válcovou. Mezi dírou v objímce a válcovou 
plochou na břitu byl vytvořen kontakt.  

Jak již bylo dříve napsáno, nevýhodou stabilizátoru s otočným břitem je deformace v jiném 
směru než působí síla. Děje se tak při zatížení od síly, která nepůsobí rovnoběžně s jednou ze 
stran obdélníku průřezu břitu. U stabilizátoru jako je ten z formule Ford, kdy břit vykonává 
pouze část tuhosti a deformace stabilizátoru, to není problém, jak prokázali výpočty. Pokud 
však, jako v našem případě je celá deformace vykonávána pouze břitem, problém to je. Nedá 
se totiž využít celý rozsah nastavení 90°. Nejprve tedy byl udělán výpočet deformace 
neodladěného tvaru stabilizátoru při různých natočeních, odstupňovaný po 5° zatížený 500N 
dokud, ještě měl poměr deformace ve směru působící síly a deformace ve směru na ni 
kolmém smysl Tab. 9. 

Tab. 9 Vypočtené hodnoty pro nalezení vhodného natočení 

Natočení 
Deformace 

Posunutí Napětí Tuhost 
Procenta 
tuhosti Směr Z Směr X 

[°] [mm] [mm] [mm] [MPa] [
�∙�

° 
] [%] 

0 20,20 0,00 20,20 1154 6,94 100,0 
5 20,03 0,84 20,03 993 7,00 100,9 

10 19,60 1,66 19,61 998 7,15 103,0 
15 18,90 2,42 18,91 996 7,42 106,9 
20 17,95 3,11 17,97 988 7,82 112,6 
25 16,77 3,71 16,80 969 8,37 120,5 
30 15,42 4,20 15,45 945 9,11 131,2 
35 13,91 4,55 13,95 911 10,09 145,4 
40 12,31 4,70 12,35 871 11,45 164,3 

 

Maximální natočení břitu bylo zvoleno 30°, je zde 30% nárůst tuhosti a poměr deformace ve 
směru X je více než polovina deformace ve směru Z pro jedno rameno. Byly zvoleny tři 
možnosti nastavení stabilizátoru. Tedy jedna předem určená, jedno nastavení měkčí a jedno 
tužší. Nárůst tuhosti stabilizátoru není lineárně závislý na nastaveném úhlu, proto byl udělán 
graf závislosti procenta tuhosti na natočení, tomu byla přidána spojnice trendu a vyčíslena 
rovnice regrese, z ní bylo vypočteno střední nastavení 22°, protože při něm je rozsah tuhosti 
poloviční. Pro toto nastavení byl nalezen rozměr stabilizátoru, aby odpovídal potřebné tuhosti, 
a vypočítaly se tuhosti pro zbylé dvě nastavení pro 0° a 30°. Tento proces byl velmi 
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zdlouhavý, protože při každé změně rozměru, která byla provedena v programu Inventor, se 
musel převést model do programu ANSYS a znovu vysíťovat, zatížit a nastavit. 

Protože se vůz v průběhu práce na diplomovém projektu vyvíjel, došlo ke změně parametrů, 
zejména poloha těžiště a váha přední těhlice se lišili od původně odhadnutých hodnot. To 
vedlo k přepočítání zavěšení a změny několika jeho parametrů. Bohužel jedním ze změněných 
parametrů byla i tuhost stabilizátoru. Bylo tedy potřeba vytvořit nový model stabilizátoru, 
a ten opět pomocí výše popsaného postupu odladit na danou tuhost. 

Nakonec byl nalezen takový tvar, který při dané síle vykoná potřebnou deformaci, ale napětí 
v něm přesáhne dovolenou hodnotu meze kluzu pro plánovaný materiál. V Tab. 10 jsou 
vypsány 3 možné stupně nastavení s odpovídajícími hodnotami. 

Tab. 10 Vypočítané hodnoty pro finální nastavení předního stabilizátoru 

Natočení Síla 
Deformace 

Posunutí Napětí Tuhost 
Procento 
nastavení Směr Z Směr X 

[°] [F] [mm] [mm] [mm] [MPa] [
�∙�

°
] [%] 

0 960 0,00 18,59 18,59 1198,6 7,27 86,91 
22 1108 3,56 18,56 18,60 1379,0 8,34 100,00 
30 1258 5,05 18,57 18,61 1508,2 9,48 113,30 

 

Stabilizátor tedy bude mít odpovídající tuhost při potřebné deformaci, ale bude muset být 
vyroben z materiálu 54SiCrV6 s minimální mezí kluzu 1600 MPa. Bude mít ještě dvě 
možnosti nastavení, jednu tužší a jednu měkčí. Nastavení stabilizátoru probíhá tak, že se 
povolí stavěcí šroub, stabilizátor se otočí tak, aby pod stavěcím šroubem byla pro něj díra, a 
opět se utáhne. Protože mezi nastavením 22°a 30° je malý úhel, bude díra pro nastavení 30° 
vyvrtána o 180° dále. 

Nabízela se ještě jedna úprava mechanismu stabilizátoru, jako tomu bylo při prvním zjištění 
nevýhodnosti (viz strana 51). Ukázalo se však, že v této fázi vývoje vozu je to nemožné. 
Nejefektivnější je změna prodloužení ramene stabilizátoru, nebyla možná z důvodu kolize 
s hřebenem řízení. Méně výhodná změna, zmenšení převodového poměru na vahadle také 

Obr. 33 Deformace stabilizátoru při nejtužším nastavení 
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nebyla možná z důvodu kolize spojovací tyče s rámem. V rámu stabilizátor nebylo možno 
posouvat nahoru, kvůli zachování prostoru řidiče, ani dolů kolize s rámem a ani dopředu 
a dozadu kvůli kolizi s tlumiči. Byl navrhnut další stabilizátor, který potřebnou tuhost a 
deformaci zvládne na nejměkčí nastavení tak, aby nepřekročil mez kluzu pro původní 
materiál. Byla obětována možnost přední stabilizátor nastavovat.  

Byly tedy vytvořeny dvě varianty jedna s možností nastavování +/-15% tuhosti, ale z drahého 
materiálu 54SiCrV6, a druhá bez možnosti nastavení, ale z levnějšího materiálu 55Cr3. Po 
poradě s týmem byla vybrána varianta levnějšího materiálu. Stabilizátor bude mít potřebnou 

tuhost 8,337 
�∙�

°
 a vykoná při ní potřebnou deformaci 18,6 mm bez trvalé změny tvaru. 

Otočná část stabilizátoru bude v pevném rámu z hliníku uložena přes polyamidová pouzdra. 
Spojovací tyče jsou rozměrově odvozeny od použitých kloubů se závitem M6. Klouby jsou 
s ohledem na síly v nich působící předimenzované, ale byly vybrány s ohledem na maximální 
možný úhel naklopení. Celá sestava váží 0,651 kg. Více obrázků stabilizátoru je v příloze 2 

3.2.2 MBS MODEL 

Protože koncepce stabilizátoru je netradiční, byla příprava MBS modelu složitější. 
Mechanismus stabilizátoru není symetrický podle osy symetrie vozu, jak ADAMS 
předpokládá. To znamenalo nemožnost použití šablony pro stabilizátor, musela se tedy 
nejdříve vytvořit šablona. Nejprve byly vytvořeny pevné body v prostoru, k nim byly 
vytvořeny obecné součásti, dvě spojovací tyče a dvě části stabilizátoru. Protože je stabilizátor 
nesymetrický, musely se části tvořit každá samostatně, a tak má každá jiné jméno. Na součásti 
byla navěšena geometrie. Části stabilizátoru byly opět tvořeny dvěma tyčemi, tentokrát mezi 
nimi, ale nebyl úhel 90°. Stabilizátor nebyl postaven do tvaru písmene U ale do tvaru 
písmene  Z, jak lze pozorovat na Obr. 34. Konce ramen jsou šikmo, aby končily ve stejné 
výšce, jako končí klouby na skutečném břitu. 

Dále byly vytvořeny upevňovací body dva v místě vertikální části stabilizátoru pro upevnění 
stabilizátoru na rám a dva v místě konců spojovacích tyčí, kde bude sestava připojena 
k vahadlům. Na tyto upevňovací body byla umístěna kulová vazba spojující je právě s konci 
spojovacích tyčí. Dvě vazby typu CONVEL (homokinetická) pak byly přidány pro spojení 
stabilizátoru a spojovací tyče. Jako poslední byla přidána válcová vazba pro spojení dvou 
části stabilizátoru.  

Byla vytvořena parametrická proměnná „tuhost torzní pružiny“ a zadána základní hodnota dle 
předchozích FEM výpočtů. Dále byl vytvořen prvek síly ve vazbě, který byl vložen do 
válcové vazby. Obě části stabilizátoru mají přidělen souřadný systém se společnou osou Z ve 
směru vertikální části stabilizátoru a osou X směřující ke konci ramene stabilizátoru. 
Parametrem prvku síly byla záporná tuhost torzní pružiny krát úhel mezi osami Y těchto dvou 

Obr. 34 Geometrie předního stabilizátoru 
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souřadných systémů. Pokud tedy dojde k pohybu ve vazbě, vznikne úhel mezi osami Y a přes 
tuhost torzní pružiny vznikne moment, který bude působit v opačném směru než pohyb os. 

 

Obrázek 35 Kompletní model stabilizátoru 

Posledním krokem bylo nastavit výstupní a vstupní komunikátory, aby se stabilizátor, vložený 
do sestavy zavěšení, přichytil k rámu a vahadlům. To, že je stabilizátor nesymetrický, způso-
bilo další komplikaci právě při vkládání komunikátorů. U běžných stabilizátorů se dva komu-
nikátory na každé straně jmenují stejně a rozlišují se pouze na levý a pravý. Pokud jsou však 
nesymetrické, musí se pojmenovat jinak. To způsobí, že se nenavážou na sestavu nápravy. 
Toto nelze vyřešit při tvorbě stabilizátoru, musí se na to pamatovat a upravit náprava. 

Protože máme data ke geometrii zavěšení formule student, mohli jsme vytvořit celý model 
přední nápravy spolu s upravenými komunikátory a stabilizátor zde umístit. Tvorba modelu 
nápravy bývá rychlá, protože v programu je spousta šablon pro různé koncepce zavěšení. 
Bohužel mezi nimi není zavěšení s odpružením přes pull-rod jako je na přední nápravě 
formule student. Vytvořit takovou šablonu by bylo značně složité, proto jsme volili variantu 
úpravy šablony lichoběžníkového zavěšení. Úprava šablony vyžadovala spoustu simulací pro 
kontrolu, zda všechno funguje jak má, výhodou je, že se šablona dá použít i v budoucnu. Při 
úpravě šablony byly změněny i komunikátory pro připojení našeho stabilizátoru, zároveň tam 
díky odlišnosti názvů mohli zůstat ty původní, z toho vyplývá, že se dá šablona použít i se 
stabilizátorem tradiční konstrukce. 
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Obr. 36 Model přední nápravy formule student 

Protože jsme celý model dělali v nástavbě ADAMS CAR, bylo možné umístit zavěšení na 
virtuální testovací stolici a získat data o chování podvozku včetně stabilizátoru, jako je průběh 
poměru klopení zavěšení (moment vyvolaný vertikální silou v dotyku kola s vozovkou 
potřebný k naklopení karoserie o jeden stupeň) v závislosti na vertikálním pohybu kol Obr. 
37. 

 

Obr. 37 Přední klopná tuhost v závislosti na pohybu kol 
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3.3 ZADNÍ STABILIZÁTOR FORMULE STUDENT  
Zadní zavěšení je také lichoběžníkové, tentokrát však s push-rodem, osy vahadel nejsou 
rovnoběžné s osou vozidla. Zde bylo vybráno klasické řešení stabilizátoru do tvaru U. 
Nejprve zde bylo plánováno nastavování tuhosti pomocí změny délky ramene stabilizátoru, 
ale toho nebylo možno dosáhnout z prostorových důvodů. Nastavování se tedy bude 
realizovat pomocí dvou otočných břitů. 

3.3.1 NÁVRH KONCEPCE  

PRVNÍ VARIANTA  

První varianta byla navrhnuta ještě na jinou verzi zadního zavěšení. Jednalo se o obráběnou 
torzní tyč opatřenou drážkováním pro nosiče nastavitelných břitů. Jako u první přední 
varianty se zde počítalo s plynulým nastavením tuhosti z kokpitu jezdcem. 

To bylo ze stejných důvodů jako u první přední varianty zamítnuto. Po změně geometrie 
zavěšení se torzní tyč prodloužila, a bylo tedy nereálné jí obrábět. Tato varianta byla 
zamítnuta. 

DRUHÁ VARIANTA  

Vzhledem k prodloužení torzní tyče nebylo možné ji vyrobit obráběním, proto je svařovaná. 
Jedná se o normalizovanou trubku, na jejíchž koncích jsou navařena pouzdra pro břity. Aby 
bylo možné pouzdro a trubku spojit, je mezi nimi objímka, která se k nim přivaří. Do pouzdra 
se zasune břit stabilizátoru a podložkou z ohnutého plechu, která má díru s osmihranem, se 
zajistí proti pootočení. Ze zkušenosti s předním stabilizátorem víme, že je důležité mít břit co 
nejdelší, proto jsou pouzdra posunuta dozadu, právě aby mohl být břit co nejdelší přitom 
vedení dostatečné. Stabilizátor bude přichycen k rámu přes hliníkové objímky 
s polyamidovým kroužkem. 

Obr. 38 První varianta zadního stabilizátoru 



BRNO 2011 

 

58 
 

ZÁVĚR 

Tato varianta byla zvolena, od prvního návrhu prošla různými změnami na Obr. 39 je finální 
varianta. 

3.3.2 FEM MODEL 

Pro návrh rozměrů tak, aby odpovídal požadované tuhosti, byl opět zvolen nástroj pevnostní 
analýza programu Inventor. Protože se zde jedná o úplně jiný typ stabilizátoru, který je jinak 
zatížen a upevněn, byl na rozdíl od prvního případu tento nástroj dostačující. Základní poloha 
byla nastavena prvním břitem na nejměkčí nastavení (aplikována síla) a druhým břitem na 
nejtužší nastavení (přidány vazby). Pro tuto základní polohu byly nastavovány parametry tak, 
aby byla dosažena základní tuhost. Pro zbylé polohy byla tuhost dopočtena. Finální výpočty 
tuhostí byly provedeny opět v programu ANSYS, aby se zvýšila přesnost výpočtu. Nejdříve 
byla naladěna finální podoba stabilizátoru pro natočení 0° a 90°, tedy základní poloha, poté 
byly břity otáčeny a hledala se síla, která vyvodí dostatečnou deformaci. Výsledky lze nalézt 
v Tab. 11. 

Tab. 11 Vypočítané hodnoty pro finální nastavení zadního stabilizátoru 

Natočení břitu 
Síla 

Deformace 
Posunutí Napětí Tuhost 

Procenta 
tuhosti Prvního Druhého Směr Z Směr X 

[°] [°] [N] [mm] [mm] [mm] [MPa] [
�∙�

°
] [%] 

0 0 142 32,00 0,00 32,00 720 0,857 72,4 
0 45 170 32,13 5,88 32,31 856 1,015 85,8 
0 90 198 32,30 0,00 32,30 1005 1,183 100,0 

45 45 200 31,30 14,00 32,31 805 1,194 101,0 
45 90 260 31,97 9,11 32,32 1046 1,549 130,9 
90 90 360 31,60 0,00 31,6 529 2,200 186,0 

 
Natočení břitu o 0° znamená nejměkčí polohu, naopak 90° nejtužší polohu. Poloha 90/90 se 
nebude moct použít, důvodem je vysoké napětí v torzní trubce. Protože musíme stabilizátor 

Obr. 39 Druhá varianta zadního stabilizátoru 
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vyrábět, bude použita trubka z materiálu ČSN 11523, a ta nemá takovou mez kluzu, aby 
napětí vydržela bez plastické deformace. Pokud by byla použita trubka například z materiálu 
ČSN 15 230, mohlo by se provozovat i nastavení 90/90. Tato trubka je obtížně sehnatelná, 
nejmenší objednatelné množství je několik šestimetrových trubek. 
Stabilizátor lze přesto nastavovat v rozsahu -27,6% – 30,9%. To je téměř jako u stabilizátorů 
formule Ford. Na konci břitu je vyfrézovaný osmihran, na který bude navlečen plíšek s dírou 
také tvaru osmihranu, tak bude zajištěna poloha. Torzní část bude vyrobena svařováním 
jednoduchých geometrických prvků a bude uložena přes polyamidová pouzdra v hliníkových 
držácích, které budou přišroubovány k rámu. Jako u předního stabilizátoru budou použity 
klouby o průměru závitu M6 ze stejného důvodu. Celá sestava váží 0,777 kg. Více obrázků 
stabilizátoru je v příloze 2. 

3.3.3 MBS MODEL 

Koncepce stabilizátoru je podobná koncepci stabilizátoru formule Ford, proto z něj bylo 
vycházeno i při tvorbě MBS modelu. Naopak přední zavěšení bylo s jiným typem odpružení, 
proto se musel vytvořit pro model zadní nápravy nový model zavěšení. 

 

Obr. 40 Model zadní nápravy formule student 

Po namodelování nápravy včetně stabilizátoru bylo opět možné vykreslit průběhy různých 
parametrů zadní nápravy. Pro srovnání na Obr. 41 je uveden opět průběh poměru klopení 
zavěšení v závislosti na vertikálním pohybu kol 
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Obr. 41 Průběh zadní klopné tuhosti v závislosti na vertikálním pohybu kol
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Podrobili jsme analýze stabilizátory formule Ford a zjistili jejich tuhosti při různých 
nastaveních. Byly vytvořeny modely stabilizátorů v programu pro výpočet multi-body 
systémů. Tyto modely budou použity pro výpočty vlastností zavěšení formule Ford, v těchto 
modelech lze nastavovat zjištěné tuhosti stabilizátorů. Zároveň jsme získali představu o 
chování stabilizátoru a jeho vlastnostech. 

Tyto zkušenosti byly využity při vlastní konstrukci stabilizátorů formule student. Konstrukce 
předního stabilizátoru byla zvolena netradiční. Jedná se o vahadlo umístěné podélně uprostřed 
vozu, které se při paralelním pohybu kol pootočí, a při opačném pohybu kol prohne. Tato 
netradičnost může přinést body za konstrukci při soutěži formule student. Výhodou tohoto 
řešení je nízká hmotnost a malé prostorové nároky, což se kladně projevilo při konstrukci 
přední části formule. Naopak nevýhodou je malý chod s tím spojená menší citlivost, malý 
rozsah nastavení a obtížná optimalizace konstrukce pro danou tuhost. Byla navržena dvě 
finální řešení pro dva různé materiály. Dražší materiál s vyšší mezí kluzu má rozsah tuhosti 
stabilizátoru +/- 13,2% od základní požadované tuhosti. Druhý materiál je levnější a jeho 
nižší mez kluzu dovolovala zkonstruovat pouze jednu variantu nastavení. Tato varianta byla 
nakonec týmem zvolena, vzhledem k velkému rozsahu nastavení zadního stabilizátoru a jeho 
snadnější dostupnosti bude tedy vůz nastavován vzadu. Z ekonomického hlediska je výhodou, 
že výroba nebude nijak obtížná, protože tvar je relativně jednoduchý. Oproti tomu 
ekonomickou nevýhodou je zvolený materiál, i pro levnější variantu je včetně tepelného 
zpracování relativně drahý. Protože stabilizátor v poměru ke své délce vykonává velkou 
deformaci, musel být použit materiál s vysokou mezí kluzu, kterou dosahuje po tepelném 
zpracování. 

Zadní stabilizátor byl navrhnut tradičnější, torzní tyč, na krajích s rameny. Ramena jsou 
konstruována jako otočné břity sloužící ke změně tuhosti stabilizátoru. Tato konstrukce byla 
zvolena s ohledem na pozici a směr rotace vahadel, na která je stabilizátor připojen. Výhodou 
tohoto řešení je snadná konstrukce, snadná změna tuhosti ve velkém rozsahu, velký chod a 
s tím spojená dobrá citlivost. Nevýhodou je prostorová náročnost a hmotnost. Stabilizátor byl 
navrhnut s ohledem na výrobu, protože přední stabilizátor bude vyroben z kvalitního 
materiálu, a bude tepelně zpracován, byla z tohoto materiálu navrhnuta i ramena zadního 
stabilizátoru. Tím bylo možné dosáhnout větší deformace na ramenech, a možnost vyrobit 
torzní část z levnějšího méně kvalitního materiálu, a ušetřit tak prostředky. Na druhou stranu 
tím byla odebrána nejtužší možnost nastavení stabilizátoru, ale i tak je rozsah nastavení 
přibližně +/- 30% od základní polohy což je k nastavení vozu dostatečné. 

Byl také vytvořen model v programu pro výpočet multy-body systémů. Tentokrát byl 
vytvořen včetně celého zavěšení jak pro přední tak pro zadní nápravu. Tyto modely mohou 
být využity pro nastavování vozu při jeho testování a porozumění chování vozu při změnách 
v nastavení nejen stabilizátoru. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

� [m] Délka strany obdélníku kolmá na působící sílu �
 [1] Počet získaných bodů při soutěži autocross � [1] Počet získaných bodů při soutěži test výdrže �� [1] Počet získaných bodů při soutěži ekonomika výdrže �� [1] Počet získaných bodů při soutěži sjid-pad � [m] Průměr kruhu namáhaného krutem � [Pa] Modul pružnosti v tahu � [N] Působící síla � [Pa] Modul pružnosti ve smyku 

ℎ [m] Délka strany obdélníku rovnoběžná s působící silou � [m4] Kvadratický moment �� [m4] Polární moment � [m] Délka ramene na, kterém působí ohýbající síla �� [m] Délka ramene na, kterém působí kroutící síla �� [m] Délka spojovací tyče �� [N.m] Kroutící moment �� [N.m] Ohybový moment ���� [
�∙�

°
] Tuhost stabilizátoru �� [m] Vzdálenost síly od osy rotace stabilizátoru ���	 [s] Průměrný čas zajetý nejlepším týmem �����  [s] Průměrný čas zajetý vámi 
���  [m3] Objem paliva při spotřebě 25 l/100 km 
��	  [m3] Objem paliva spotřebovaný nejlepším týmem 
����  [m3] Objem paliva vámi spotřebovaný ��  [m3] Průřezový modul v krutu ��  [m3] Průřezový modul v ohybu � [m] Deformace stabilizátoru v ose X � [m] Deformace stabilizátoru v ose Z �� [m] Skutečné posunutí � [1] Ludolfovo číslo � [Pa] Napětí v krutu 
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� [Pa] Napětí v ohybu � [°] Úhel natočení 
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Příloha 1 – Výpočet tuhosti po změně geometrie stabilizátoru 

Příloha 2 – Obrázky sestav stabilizátorů 

Příloha 3 – Výkresy dílů stabilizátorů 


