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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na shrnuti poznatku v oblasti vývoje aerodynamických 

prvků na vozech formuli student. Úvodní část se zabývá přehledem do historie a pravidel 

soutěže. Druhá část je věnována popsáním samotných aerodynamických prvků a metod pří 

jejích vývoji. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bočnice, CFD, Difuzor, Přítlačná křídla 

ABSTRACT 

This bachelor thesis focuses on summarizing knowledge in the field of aerodynamic ele-

ments development on formula student cars. The introductory part deals with an overview of 

the history and rules of Formula student competition. The second part is devoted to the de-

scription of aerodynamic elements themselves and their development methods. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Historie využití aerodynamiky se začíná jíž z 18. století, kdy bylo postaveno první letadlo a 

při pomoci aerodynamických vztlakových sil se s ním vzneslo od povrchů země. Dnes se ae-

rodynamické principy využívají nejen v letectví, ale i v automobilním průmyslu. V osobních 

autech převážně kvůli snížení spotřeby paliva, ale u závodních vozů to není tak jednoduché. 

Pro závodění na okruzích, které se skládají nejen z přímých úseku ale i z kombinaci zatáček 

různého poloměru a směru, maximální rychlost není postačujícím faktorem pro nejmenší čas 

na kolo. Jinak řečeno, občas aerodynamické charakteristiky je mnohém důležitější než výkon 

motoru. Zvětšení přítlačné sily pomocí aerodynamických prvků a jejích nastavení pomáhá 

dosažení nejlepších výsledku na trati. Ze začátku tato metoda byla jedna z nejlacinějších, po-

moci které by bylo možné zlepšit pojízdné charakteristiky vozů, dnes obsahuje velmi široký 

spektrum výpočtu a testů v aerodynamickém tunelu, náročných nejen na čas, ale i na provozní 

náklady. 

Formule student se řídí stejným principem. Týmy studentů z celého světu soutěží na tom, kdo 

postaví nejlepší monopost. A to nejen nejrychlejší, vůz musí splňovat obrovské množství 

podmínek včetně i závodu na improvizovaném okruhu. Protože auto musí mít jak velkou ma-

ximální rychlost, tak i velmi dobrou schopnost projíždět zatáčky, muselo se zamyslet nad tím, 

jak zdokonalit uvedené charakteristiky. Je logické, že čím větší rychlost v zatáčce, tím větší 

musí být síla, která přitlačuje auto k zemi. Tohoto je možné docílit závažím, ale to současně 

má negativní vliv na chováni auta, což je nežádoucí. A proto v celém světě závodních týmů, a 

to i v kategorii Formule student se využívá vliv přítlačné síly získanou pomocí nasazení aero-

dynamických prvků. Čímž se zabývá autor dané bakalářské práce. 

. 
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1 FORMULE STUDENT/ FORMULA SAE 
Podle zdroje [32], historie Formule SAE nebo jak je častěji známá v Evropě pod jménem 

Formule student se začala v Americe v roce 1978 jako SAE Mini-indy podle známého šampi-

onátu ve spojených státech, ale jelikož měla výrazné omezení v části modifikaci vozů, ve své 

podstatě byla povolena modernizace pouze v části podvozku a předpisy bylo řečeno, že týmy 

mají používat stejný motor, další rok se nikdo soutěží nezúčastnil. Ale jíž v 1980 Mike Best, 

Robert Edwards and John Tellkamp, studenti technické university Texasu v Austinu s podpo-

rou Dr. Rona Matthewse navrhli novou myšlenku studentské soutěže závodních aut tak, jak jí 

známé do současné doby. Pravidla musí co nejmíň omezit tvůrčí schopnosti mladých inženýrů 

ve vývoji vozů. Proto po dobu čtyř let bylo omezení pouze na použití určitého typu pohonní 

jednotky, a to čtyřdobý motor s omezením výkonu pomoci restriktoru o průměru 25,4mm. 

Tak v Americe vznikla Formule SAE. 

V roce 1998 s prvním závodem v Anglii se Formule SAE rozšířila i do Evropy a současně 

prochází po celém světě pod vlajkou společnosti SAE. Dnes je tato soutěž jedná 

z nejznámějších v oblasti automobilového inženýrství, která dává možnost studentům využit 

teoretické znalosti a vylepšit nejen svoje konstrukční zkušeností ale i dovednosti v oblasti 

managementu. Podle koncepci dané soutěži každý tým vysokoškoláků je strojírenská firma, 

která má za svůj úkol zkonstruovat, vyrobit a otestovat prototyp vozidla formulového typu pro 

neprofesionálního závodníka. Výzva pro inženýry je využit nejlepší technické a technologické 

řešení pro postaveni vozu, který bude schopen úspěšně projít všechny disciplíny v soutěži. 

Vůz musí být postaveny v souladu se specifickými pravidly soutěže, jejíž účelem je zajistit 

bezpečnost na trati (závodní vozy řízené studenty), a také pomoci nalézt řešení problémů, 

které se mohou objevit pří vývoji. Tento tým musí poskytnout veškerou projektovou doku-

mentaci a dokázat, že použitá technická řešení jsou optimální. Oni také mají mít na paměti, že 

nakonec budou muset "prodat" své auto, takže je nutné vzít v úvahu ekonomickou výhodu 

použitých řešení, a navíc navrhnout obchodní plán pro malosériovou výrobu. Podle obrázků 1 

a 2 je zřejmé, jak se vyvinula daná kategorie závodů od začátku své historie až po současnou 

dobu. 

Obr. 1 Jeden z prvních vozů formule SAE, univerzita Hous-

tonu 1982 [1] 
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1.1 PRAVIDLA SOUTĚŽÍ, KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Pravidla soutěží jsou poměrně rozsáhlé a v závislosti na kategorii můžou obsahovat až 170 

stránek (například pravidla Americké soutěže [30]). Určeny ale ne proto aby omezili účastní-

ků ve vývoji, ale především proti až moc smělým řešením které by mohly ohrožovat bezpeč-

nost test pilotů. Každý tým každoročně si zamyslí nad tím, jak legálně obejít pravidla a posta-

vit nejlepší vůz, jinak řečeno, snaží se interpretovat reglement tak, aby vyhovoval jím. Stu-

denti během každého závodu se zúčastní několik druhů testů, což statické testy, technická 

inspekce, a dynamické testy. Součásti každého testů jsou podtesty, které ovlivní celkové hod-

nocení. 

 

1.1.1 TECHNICKÁ INSPEKCE A STATICKÉ TESTY 

Podle aktuálních pravidel [30], v dané podkapitole je popsaná část statických testů a technické 

inspekce. Součástí statických disciplín jsou prezentace Designu, Celková cena „Cost report“, 

a Business plánu. Zde účastníci týmu mají představit svůj vůz, obhájit svoje technická řešeni 

před odborní komisí, která se většinou skládá z odborníku v oblasti motorsportu a automobi-

lového inženýrství. A také prezentovat plán malosériové výroby, aby co nejvýhodněji „pro-

dat“ vozidlo vymyšleným zákazníkům. 

Technická inspekce není bodovaná, ovšem velmi důležitou částí. Při neabsolvovaní technické 

prohlídky nebo absolvovaní s nevyhovujícím výsledkem tým dále nemůže pokračovat 

v dynamických testech. Dělí se na několik částí podle aktuálních pravidel soutěže a to jsou: 

• Kontrolní prohlídka 

• Test náklonu 

• Inspekce hluku 

• Test brždění 

Kontrolní prohlídkou se ověřuje zda-li vůz vyhovuje technickým předpisům soutěže a kromě 

toho se kontroluje úplnost nářadí a příslušenství a vybavení pilotů 

Obr. 2 Vůz sezóny 2015 týmu Rennteam z univerzity v Stuttgartu, současného lídru mezi univerzity z celého 

světu [8] 



BRNO 2017 

 

 

 

13 
 

FORMULE STUDENT/ FORMULA SAE 

 
Test náklonu je kontrola vozidla za účelem zjištění úniku paliva a provozních kapalin (pokud 

je vozidlo nakloněno na stranu o 45°) a ověření její odolnosti proti převrácení pod úhlem 60° 

což reprezentuje přetížení 1,7g. Podmínkou splnění testu je, že všechna kola musí zůstat ve 

styku s povrchem stolu v tomto úhlu. 

Inspekce hluku se spočívá v tom, že určitý motor za podmínky rychlosti pístů 15 m/s a převe-

denou na otáčky nesmí přesáhnout hodnotu 110 dBC.  

Posledním testem se ověřuje zda-li brzdový systém schopen zablokovat všechna čtyři kola a 

zastavit vozidla v přímém směru. 

 

1.1.2 DYNAMICKÉ TESTY 

Stejně jak ve všech závodních kategorii, samotné závody jsou důležitějším kritériem vítězství, 

a proto v dané častí soutěže bojují za to, aby jejich vozidlo stalo nejrychlejším na trati. Sou-

částí dynamických testů podle [30] jsou: 

• Jízda osmicí (Skid pad event) 

• Test na zrychlení 

• Autocross 

• Vytrvalostní (Endurance) závod a efektivita vozu 

Jízda v osmici se skládá ze dvou soustředných kruhů ve tvaru číslice osm. Každý pilot nejprve 

projede v každém směru dvakrát po sobě. Započítává se jenom druhý čas v každém směru. 

Test na zrychlení se představuje přímým úsekem délkou 75 metrů a minimální šířkou 4,9 me-

trů. Každý tým má právo na 2 pokusy, nejlepší z nich se bude započítávat do celkového hod-

nocení podle soutěžního řádu. 

Autocross je disciplínou kde piloti soupeří na tratí o nejlepší čas. Každý ze dvou pilotu týmu 

musí projet dvakrát. Konfigurace tratí nejsou vždycky stejné ale určené podle sjednocených 

kritérií. A jsou to většinou kombinace zatáček konstantních a proměnných poloměru, šikan, 

Obr. 3 Test naklonění (Tilt test) [35] 
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slalomu a jiné. Přímé úseky na tratí jsou omezené na hranici 80 metrů. Proto maximální rych-

lost většinou nepřesahuje110 km/h a průměrná rychlost 50-60 km/h. Celková délka je větši-

nou menší než 1,5 km. [10] 

Vytrvalostní (endurance) závod probíhá na podobném okruhu jako autocross ale o menší dél-

ce cca 1 kilometrů. Celková vzdálenost 22 km. Závodu se musí zúčastnit 2 piloty a každý 

z nich projede 11 km. Před zájezdem každý vůz natankován o stejném objemu a na konci zá-

vodu se kontroluje zbytek paliva. Podle tohoto kritéria se určuje efektivita vozu. Hodnotí se 

jak samotná efektivita, tak i faktor efektivity, závislý na objemu spotřebovaných pohonných 

hmot a celkovém čase. Hodnocení jak statických, tak i dynamických disciplín můžeme vidět 

na obrázku 4. [10] 

 

Obr. 4 Bodové hodnocení za soutěžní disciplíny podle předpisů roku 2016 [10] 

Jak je zřejmé z grafu, celkové hodnocení nejvíc může ovlivnit vytrvalostní závod endurance, 

ale je jen částí z maximálních 1000 bodů a proto se v dané soutěží bojuje o každý bod. 

 

1.2 POUŽÍTI AERODYNAMICKÝCH PRVKŮ VE FORMULI STUDENT 

Pro úspěšnost vozu v dynamických disciplínách rozhoduje každý drobný faktor. V testu 

zrychlení vůz má mít malou odporovou sílu pro akceleraci, a v testu skidpad, naopak, schop-

nost co nejrychleji projíždět zatáčkami na což potřebná síla přítlačná. Autocross 

s vytrvalostním závodem a test efektivity jsou také na hranici toho, jak rychle projedete celou 

trať nebo jaké množství paliva ušetříte díky malému odporu. Této vlastnosti schopná výrazně 

ovlivnit celková aerodynamika vozu, ale to u výších rychlosti od 100 km/h. Protože student-

ské vozidlo dosahuje takových rychlosti jen krátkodobě, účinnost aerodynamických prvků je 

sporná a až do nedávné doby jejích nasazeni nebylo populární záležitosti. 

První pokus o použití přítlačného křídla byl udělán v roce 1991. Dva týmy z univerzit 

v Michiganu a Missouri-Rolla měli na voze namontované velké křídlo přímo nad hlavou řidi-

če. Ačkoliv oba týmy byli velmi rychlé v dynamických disciplínách, skoro nikdo nenašel toto 

řešení velmi výhodným. A stejně jako u většiny pokroků v závodech, obavy o rychlost a bez-

pečnost vedli ke striktním omezením v oblastí pravidel týkající se velikosti a umístění křídla 

v následujících letech. [32] 
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V 2000 letech se týmy postupně vraceli ke koncepci použití aerodynamického paketu, ale 

jelikož neměli z čeho čerpat data a zkušenosti, stálé to nebylo moc populárním řešením. Změ-

nilo se to s pokrokem Australského týmu Monash motorsport. Oni sice říkali, že aerodyna-

mické prvky jsou nejsložitějšími v plánu předpovědí jejich chování a výhody, byli zcela ve 

výjimečné situaci: měli přístup k aerodynamickému tunelu, což pomohlo ve vyvíjení elemen-

tů aerodynamiky. Samozřejmě to nebyl zlom v použití aerodynamiky v soutěži, ale bylo zcela 

jasné, že to má pozitivní vliv na výsledky. A proto i jiné týmy se postupně začaly rešerši v 

tomto směru. Již v roce 2006, Richard G.J. Strhat a Andrew R. Hammond ve své zprávě [39] 

zmiňovali o zvýšení přítlačné síly o 35% pomocí dvojitého výfukového difuzoru a pomocí 

křídel o zvýšení z 33% na 43% vepředu a z 57% na 67% v zadní části vozů nastavením úhlu 

náběhu prvků. 

V roce 2011 nastala významná změna ve viděni celé koncepci použití aerodynamiky ve for-

muli student, na soutěži v Německu tým Global formula racing prokázal výhodu aerodyna-

mických paketu svým vítězstvím ve disciplínách Autocross s výhodou 2 sekundy a Endurance 

s výhodou až 67 sekund jen za použití přítlačných křídel a difuzoru. Hned to ukazuje ale i 

jejích nevýhodu: výsledky v testu na zrychlení byli mnohém horší. [12] Z toho momentu po-

čet týmu, využívajících na svých vozech aerodynamické prvky jenom stoupal. A možnost 

používaní CFD výpočtů, aerodynamických tunelu ve svých výzkumech jenom urychloval 

proces integraci aerodynamiky do vozů Formule student. Ani striktnější pravidla roku 2015 

které značně omezovali prostor využití křídel nepozastavili tento pokrok a jenom stály novou 

výzvou pro týmy jak vylepšit svoje výsledky v této oblasti. 

 

1.3 PRAVIDLA TYKAJÍCÍ SE AERODYNAMICKÝCH PRVKŮ 

Podle aktuálních pravidel roku 2017 soutěží Formule student Germany velikost a umístění 

všech aerodynamických elementů se řídí podle odstavce T7. [11] 

T7.2.1 Ground efekt prvky nesmí obsahovat pohaněné zařízeni pro odsáváni nebo přemístění 

vzduchu z podlažní části vozidla za výjimkou ventilátorů určených přímo pro chlazení. 

T7.3 Poloha aerodynamického prvku v přední části: 

T7.3.1 V pohledu shora, vzdálenost jakékoliv částí aerodynamického prvku před přední osou 

nápravy nesmí přesahovat: 

Obr. 5 Monopost týmu Univerzity v Missouri 1991 [9] 
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a) 450 mm směrem dopředu od deformačního členu (AIP). 

b) 250 mm směrem dozadu od deformačního členu (AIP).  

T7.3.2 V bočním pohledu, vzdálenost jakékoliv částí aerodynamického prvku před přední 

osou nápravy nesmí přesahovat: 

a) Výšku horní části volantu. 

b) 300 mm směrem nahoru v nejnižším bodě přední části rámu. 

T7.4 Poloha aerodynamického prvku v zadní části: 

T7.4.1 V pohledu shora, každá část aerodynamického prvku v zadní části vozu nesmí být ve 

vzdáleností víc než 450 mm směrem doleva a doprava od osy vozidla. 

T7.4.2 V bočním pohledu, jakákoliv část aerodynamického prvku v pozadí hlavního oblouku 

rámu nesmí být: 

a) Před rovinou, přecházející přední stěnou podpory opěrky hlavy  

b) Ve vzdáleností víc než 1200 mm směrem dozadu od svislé roviny procházející vnější 

časti hlavního oblouku rámu v nejvyšším jeho bodě. 

c) Vyšší než výška hlavního oblouku rámu. 

T7.5 Poloha aerodynamického prvku v prostřední části: 

T7.5.1 V pohledu shora jakákoliv část aerodynamického prvku v poloze mezi hlavním oblou-

kem rámu a osou předního kola nesmí přesáhnout šířku 625 mm. 

T7.5.2 V bočním pohledu jakákoliv část aerodynamického prvku v poloze mezi hlavním ob-

loukem rámu a osou předního kola nesmí přesáhnout výšku karosérie v místě, určeném pro 

posádku pilota.  

Obr. 6 Znázornění ohraničení polohy umístění aerodynamických prvků [11] 
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T7.6 Minimální zaoblení hran: 

Všechny dopředu nasměrované hrany, které mohou být nebezpečné pro člověka musí mít mi-

nimální poloměr 3 mm pro vodorovné hrany a 5 mm pro svislé hrany. 

T7.7 Stabilita a pevnost hran 

T7.7.1 Jakýkoliv aerodynamický prvek musí mít odolnost vůči zatížení 200 N rozloženém po 

ploše 225 cm2 s maximálním průhybem 10 mm ve směru osy zatížení. 

T7.7.2 Jakýkoliv aerodynamický prvek musí mít odolnost vůči zatížení 50 N v libovolném 

směru s maximálním průhybem25 mm ve směru osy zatížení. 
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2 TEORIE AERODYNAMIKY 
 

2.1 BEZROZMĚRNÉ KOEFICIENTY 

Jelikož velikosti aerodynamických sil jsou závislé na druhé mocnině rychlosti pro jednodu-

chost výpočtů byly zavedené součinitele vztahující pouze ke geometrii obtékaného tělesa, 

nikoliv k jeho rychlosti. Budou popsány v následující kapitole podle literatury [20]. 

 

2.1.1 KOEFICIENT TŘENÍ POVRCHU 

Součinitel tření povrchu Cf je bezrozměrové číslo, vyjadřující velikost tření mezi okolním 

vzduchem a povrchem obtékaného tělesa. Jeho velikost se vypočítá podle vzorce (1). 

𝐶𝑓 =
𝜏

1

2
𝜌𝑉∞

2
 (1)  

Kde τ je smykové napětí působící na profil, ρ je hustota obtékaného média a 𝑉∞
2 je kvadrát 

rychlosti obtékaného média. 

 

2.1.2 TLAKOVÝ SOUČINITEL 

Koeficient tlaku Cp je vztahován přímo na tlak působící na těleso. Se záměrem na nezávislost 

součinitele na rychlosti a posouzení vhodnosti použití geometrie. Vypočítá se podle dynamic-

kého tlaku podle vzorce (2) 

𝐶𝑝 =
𝑃 − 𝑃∞
1

2
𝜌𝑉∞

2
 (2)  

Kde P je tlak působící na profil, P∞ je tlak okolí, ρ je hustota média a V2
∞ je kvadrát rychlosti 

média. 

 

2.1.3 KOEFICIENT BOČNÍ SÍLY 

Pomocí součinitele boční sily CY je možné dozvědět jaký má vliv geometrie tělesa na boční 

sílu. Vypočítá se podle vzorce (3). 

𝐶𝑌 =
𝑌

1

2
𝜌𝑉∞

2𝑆
 (3)  

Kde Y je boční síla, 𝜌 je hustota obtékané látky, 𝑉∞
2 je kvadrát rychlostí látky a S je plocha 

obtékaného tělesa. 
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2.1.4 KOEFICIENTY VZTLAKU A ODPORU 

Dané koeficienty jsou většinou rozhodujícími faktory při posouzení tvaru vozu, použití aero-

dynamického paketu a celkem značné ovlivňuje vývoj vozu kvůli vhodnosti použiti určitých 

typu komponentů a jejích umístění. Protože, například, špatné umístění chladiče na vozidle 

ovlivní nejen chlazení motoru a převodovky ale také vede ke zvětšení celkového odporu.  

Součinitel odporu CD vztahuje k používané geometrii a vypočítá se z odporové síly, působící 

na těleso proti směru pohybu obtékané látky pomocí vzorce (4). 

𝐶𝐷 =
𝐷

1

2
𝜌𝑉∞

2𝑆
 (4)  

Kde D je odporová síla, 𝜌 je hustota obtékané látky, 𝑉∞
2 je rychlost látky a S je referenční plo-

cha obtékaného tělesa. V automobilním průmyslu je to většinou čelní plocha auta. 

Většinou posoudit odpor tělesa můžeme intuitivně podle jeho geometrii. Například, je zřejmé, 

že odpor ploché desky umístěné vodorovně bude mnohém menší než u desky svislé díky 

menší referenční ploše. Ale u reálných modelů aut to nejde jen o referenční ploše. U více slo-

žitých modelů se snažíme dosáhnout nejlepšího proudění kolem, aby odtržení vrstvy prochá-

zelo co nejpozději. Na to má vliv více faktorů z tabulky 1. Také velmi důležitý faktor, který 

není uveden v tabulce jsou odkrytá kola vozu, jeho vliv je mnohém výraznější a částečně vy-

světluje paradox, že například autobus má menší koeficient odporu proti vzduchu než vůz 

formule 1. 

 

Tab. 1 Faktory ovlivňující součinitel odporu [20] 

Faktor Změna celkového koeficientu odporu 

CD [1] 

Tření povrchu 0.04-0.05 

Vnitřní prouděni, ventilace 0.00-0.05 

Odtržení mezní vrstvy 0.00-0.45 

Odpor indukovaný vztlakem 0.00-0.60 

Odpor při chlazení 0.00-0.06 

 

Součinitel vztlaku CL se vypočítá podle vzorce (5) je jako ostatní koeficienty se vztahuje pou-

ze na tvar tělesa. 

𝐶𝐿 =
𝐿

1

2
𝜌𝑉∞

2𝑆
 (5)  

Kde L je vztlaková síla, 𝜌 je hustota obtékané látky, 𝑉∞
2 je rychlost látky a S je referenční plo-

cha obtékaného tělesa. Tento součinitel u sportovních aut závisí na velkém množství faktorů, 

některé z nich uvedené v tabulce 2, kde negativní hodnoty vztlaku znamenají přítlak. 
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Tab. 2 Vliv faktorů na koeficient vztlaku auta [20] 

Faktor Změna celkového koeficientu vztlaku 

CL [1] 

Tvar karosérie 0.35 až -0.10 

Přítlačná křídla 0.00 až -2.00 

Interakce křídel a karosérie 0.00 až -2.00 

 

Jak můžeme vidět, nestáčí na auto nasadit aerodynamické prvky, jejích integrace do auta má 

silný vliv na funkčnost celkové soustavy. A dokonce nesprávná volba prvků a jejích špatné 

umístění může za sebou nést jenom negativní vliv na schování auta. 

Dále na obrázku 7 jsou uvedené základní veličiny daných koeficientů od jednoduchých tvarů 

až po sportovní auto. Je důležité říct, že v závodních podmínkách rozhodují nejen této samot-

né součinitele, ale poměr CL/CD (aerodynamická efektivita) který mnohém lépe popisuje 

účinnost aerodynamiky auta na trati. 

Obr. 7 Koeficienty odporu a vztlaku různých tvarů [20] 
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2.2 BERNOULLIOVÁ ROVNICE, VENTURÍHO TRUBICE 

Bernoullího rovnice popisuje souvislost mezi rychlosti proudění a jeho tlakem za předpokladu 

zákonu zachování energie. Matematický zápis je popsán rovnicí (6) 

𝑃

𝜌
+
𝑉2

2
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 (6)  

Kde P představuje tlak, 𝜌 hustotu tekutiny, V rychlost proudění, Přičemž první člen vyjadřuje 

tlakovou potenciální energii, druhý člen dynamický tlak. Z čeho plyne, že při větší rychlostí 

proudění se zmenšuje tlak a naopak, při zmenšení rychlosti proudění roste. V proudění kolem 

auta to by mohlo znamenat, že pokud potřebujeme větší přítlak, rychlost na horní částí musí 

být vyšší než na částí spodní. Také na tomto principu fungují přítlačná křídla. [20] 

Princip Venturího měřidla je těsně spojen s Bernoullího rovnici. Pro měřeni tlaku Venturi 

používal trubici se zužujícím průměrem. Ačkoliv platí zákon zachování hmotnosti, v částí 

menšího průměru se zvyšovala rychlost proudění rovnice (7) a současně podle Bernoullího 

rovnice (6) zmenšoval tlak. Rozdíl tlaku byl měřen pomocí trubice, spojující obě časti 

s kapalinou odlišné hustoty. Tlaková změna způsobí nárůst výšky hladiny v tenké trubici 

(Obr. 8). V praxi se tento princip pro měření tlaku nevyužívá a častěji se s tím můžeme setkat 

v řešení podlah závodních aut kde Venturího tunel nebo difuzor slouží pro získaní přísavného 

efektu. [20] 

𝑉1
𝑆1

=
𝑉2
𝑆2

 (7)  

Kde V1 V2 jsou rychlosti v obou části trubice a S1 S2 jsou jednotlivé průřezy v každé části. 

 

2.3 PŘÍZEMNÍ EFEKT 

Velmi důležitým efektem v oblasti aerodynamiky závodních vozů je závislost vzdálenosti 

křídla od země na jeho účinnosti. Jednoduše je tento jev možné popsat tak, že při libovolném 

profilu a úhlu jeho náběhu, vztlak generovaný se zmenšením výšky křídla na zemí výrazně 

roste. Při hodnotě poměru výšky k délce tětivy h/c=0,5 a menší, nárůst koeficientu vztlaku 

CLα může být větší, než 50%. Tato závislost je zobrazena na obrázku 9. 

Obr. 8 Venturího trubice [20] 
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2.4 GURNEYHO KLAPKA 

Gurneyho klapka je jednoduché příslušenství v podobě tenkého pasu z různých materiálů. 

Šířkou nejčastěji od 1% do 4% délky tětivy, připevněna kolmo na odtokovou hranu v tlakové 

časti profilu. V podstatě, klapka funguje tak, že na tlakové straně profilu před ní proudění 

zpomaluje, čímž se zvyšuje tlak. Současně se za křídlem generuji dva proti sobě otáčející víry, 

které nejen redukuji tlak na podtlakové straně křídla, ale se snaží zpozdit moment odtržení 

mezní vrstvy v blízkosti odtokové hrany na horní straně profilu. Tímto způsobem se celkově 

zvětšuje přítlak, který generuje profil. [36] 

Obr. 10 Princip činnosti Gurneyho klapky [36] 

Obr. 9 Závislost koeficientu vztlaku křídla na 

jeho výšce od zemi [20] 
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3 METODY VÝVOJE AERODYNAMICKÝCH PRVKŮ. 
Vývoj aerodynamiky ve formuli student je jedná z komplikovanějších a nejméně pochopitel-

ných oblastí pří vývoji celého vozu. Studenti mají nejen nasadit aerodynamické prvky a dou-

fat že budou fungovat jak mají, ale při obhajobě vozidla mají prokázat funkčnost elementů 

pomocí výpočtu a jejích ověření. Nejpopulárnějším pomocníkem je metoda CFD (computio-

nal fluid dynamics), která pomocí numerických algoritmů s využitím okrajových podmínek 

umožňuje simulaci interakci proudění s různými druhy povrchu s následnou vizualizaci urči-

tých parametrů. Sice tato metoda je dostatečně přesná, těžko se modeluje celý spektrum vněj-

ších podmínek, co se můžou objevit v reálu, proto pro ověření těchto hodnot se využívají jiné 

testovací metody. Velmi časté v motorsportu ale zřídka využitelné ve formuli student kvůli 

financové náročnosti jsou testy v aerodynamickém tunelu. Za použití modelů v různých mě-

řítkách ve větrném tunelu se znázorňuje proudění kolem objektu a také za použití různých 

metod je možné naměřit hodnoty například přítlaku nebo odporu. Levnější metoda ověření, jíž 

se využívána častěji je metoda testování na trati, kde se pomoci senzorů se ověřuje nejen vě-

rohodnost výpočtů, ale také se kontroluje celkové chování vozu na vozovce. 

 

3.1 COMPUTIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) 

Využití CFD simulace pro studentské týmy je velkou výhodou pro navrhování aerodynamic-

kého paketu vozu. Stejně jak i pevnostní výpočty, modelování dynamiky podvozku a jiných 

pohyblivých součásti auta, modelování proudění kolem auta je velmi důležité pro zabránění a 

předpověď možných chyb a nevhodných řešení při návrhu. Je mnohém lepší objevit chyby 

před výrobou a nasazením aerodynamických prvků, jinak se může stát situace, kdy až při tes-

tech na trati se zjistí špatná funkčnost prvků nebo že vůbec neplní svůj účel. 

Počítačové modelování aerodynamiky týmy provádí ve speciálních programech, například 

XFOIL, StarCCM+ a ANSYS Fluent a většinou můžeme je rozdělit na několik stadií: 

1. Vytvoření modelu  

2. Očistění modelu a příprava pro použití v softwaru popřípadě jeho zjednodušení 

pro větší rychlost výpočtů 

3. Nastavení virtuálního aerodynamického tunelu a přiřazení okrajových podmínek 

4. Tvorba sítě a nastavení parametrů  

5. Importování modelu do tunelu a jeho aerodynamická analýza 

Je nutné podotknout že existují 2D a 3D simulací. Během návrhu dílu se zkouší velké množ-

ství parametrů a variaci, proto kvůli šetření času týmy většinou nejprve využívají základní 

modely ve dvojrozměrné simulaci. Například při navrhování přítlačných křídel pro posouzení 

vhodnosti vybraného profiláže nebo jejích kombinaci, nastavení úhlu náběhu a naladění celé 

soustavy profilů. Nebo také při zkoušení jednoduchých modelů difuzoru. Hodnoty dosažené 

během těchto simulaci jsou celkem reální ale nezahrnují v sobě všechny faktory, a proto se 

používají jako pomocný krok. Kvůli tomu, že 2D simulace obsahuje nedostatečné množství 

informaci o aerodynamickém prvku, při návrhu se používají 3D výpočty buď celého modelu 

auta nebo jenom samotného elementu. Pro zjednodušení a zrychlení procesu počítání se pou-

žívá jenom poloviční model jehož osa symetrie prochází podél celého auta a díky symetrii to 

nemá vliv na výsledky. Ačkoliv při nastavení parametrů tunele se generují ideální podmínky, 
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výsledky mohou být mírně odlišné od hodnot dosažených při testování v aerodynamickém 

tunelu nebo při měření na trati, ale na rozdíl od 2D obsahuji v sobě plnohodnotnou informaci 

o proudění kolem auta, zahrnují vliv všech faktoru včetně interakci prvků mezi sebou což je 

velmi důležité pro následující analýzu. V práci Wordleyho a Saunderse [38] je uvedeno o po-

klesu účinnosti o 35% u předního křídla kvůli vlivu kol a přední části vozidla, a 30% menší 

přítlak u zadního křídla jenom kvůli vlivu karosérie a helmy pilota. 

 

 

Obr. 11 Znázornění 2D modelu křídla (vlevo) a 3D modelu celého vozu (vpravo) [28], [6] 

 

3.2 AERODYNAMICKÉ TUNELY 

Na začátku kapitoly 3 bylo psáno, že v rámci prezentaci designu studenti jsou nuceni dokazo-

vat o obhajovat všechna technická řešení, použitá ve vozu, a také musí prokázat správnost 

svých výpočtů a předpovědí, jinak se to ovlivní na celkovém hodnocení. Po aerodynamické 

části je nutné ověřit CFD simulaci všech aerodynamických prvků, nasazených na vozidle, po 

případě předložit důkaz o správnosti prezentovaných hodnot. Pro validaci těchto výpočtu tý-

mu občas využívají aerodynamických tunelu. [25] Ovšem náklady na použití tunelů jsou vel-

mi vysoké, a proto ne každý tým má možnost jeho použití.  

Pro testování závodních aut se většinou používají aerodynamické tunely pro nízké rychlosti 

(Reynoldsová čísla) otevřeného nebo zavřeného typu, hlavně s pohyblivou podlahou a mož-

ností odsávání mezní vrstvy. Pro přesnější výsledky u těchto typů tunelů, mohou disponovat 

chlazením vzduchu. Otevřené tunely jsou levnější na výstavbu ale zároveň jsou dražší 

v provozu a mají svojí výhody před uzavřeným tunelem. Kvůli tomu principu, že vzduch pro-

chází testovací části a pak je nasáván z prostoru tunelu se v něm nehromadí kouř, použitý pro 

vizualizací. Oproti tomu, uzavřené tunely sice dražší na výstavbu, ale se objevují častěji díky 

menší hlučnosti, lepší kvalitě proudícího vzduchu a nezávislosti na okolním prostředí. Mají 

také i svojí nevýhody například jako hromadění kouře. Díky své konstrukci tento typ tunelu 

také vykazuje lepší přesnost měření. [20] 

Největší problém se kterým se setkávají týmy formule student, ovšem, není přesnost měření 

v tunelu ale vůbec možnost jeho použití tunelu pro své účely. Ve většině případů velikost tu-

nelu a jeho maximální možná rychlost nebo jiné parametry výrazně omezují prostor pro umís-

tění celého vozu. Aby měření bylo dostatečně přesné, model nesmí být omezen nedostatečnou 

velikosti měřeného prostoru a čelní plocha nesmí zabírat více než 8% čelní plochy tunelu. 

Proto týmy pro testování celého auta využívají model v měřítku. Máme brát v úvahu, že při 
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využití zmenšeného modelu musíme dosáhnout stejného Reynoldsová čísla. Pří zkouškách se 

používá konstantní hodnoty hustoty a viskozity vzduchu, a proto z toho vyplívá, že jediné 

možné proměnné parametry jsou charakteristický rozměr modelu a rychlost proudění. Aby-

chom vyhovovali všem parametrům aerodynamického tunelu a přitom dosáhli dostatečně 

přesného měření potřebujeme splnit základní požadavky na malou velikost a menší rychlost 

proudění protože je omezena technickými limity tunelu. Například nejčastěji vůz formule 

student pohybuje s rychlosti 60 km/h, což ekvivalentní přibližně 15 m/s. Měření skutečného 

auto by bylo provedeno při této rychlosti. Abychom měřili model v měřítku 1:5 potřebujeme 

pětinásobek počáteční rychlosti. Takovou velkou rychlost občas parametry aerodynamického 

tunelu nejsou schopné zaručit. Problém nastává i kvůli zmenšení modelu celého auta. 

Z ekonomického hlediska výroba modelu s rotujícími koly může být velmi drahá a také po-

strádá na přesnosti, kvůli čemu prouděni neodpovídá skutečnosti. Proto většina týmu pro ta-

kové testy využívá samotná přítlačná křídla nebo jejích zmenšený model. [25] 

Existuje několik metod testování aerodynamických prvků ve větrném tunelu. Jeden zajímavý 

způsob měření přítlaku předního aerodynamického křídla předvádí Preethi Nair ve své prací 

[28]. Za osnovu byl použit 3D tištěný model, 2.64 krát menší, než skutečné křídlo. Pro pevné 

umístění uvnitř tunelu, křídla byla připevněna ke dvěma držáky, které byly také pevně namon-

tované na kovovou desku. Držáky také byly použity za účelem zvýšit křídlo tak, aby byla 

vzdálenost mezi deskou a dolní části křídla pro proudění vzduchu. Výška křídla byla vybrána 

zcela libovolně a nereprezentuje světlou výšku životní velikosti křídla. Špatně zvolena výška 

v tomto případě výrazně ovlivnila přesnost měření. Jenom se zmenšující výškou křídla hodno-

ty přítlačné síla začínali růst. Je tomu tak, protože přiblížení k zemi pomáhá vytvářet větší 

přítlak díky přízemnímu efektu. Následně byla provedená změna výška konzoly tak, aby na-

měřené hodnoty měly smysl. 

Kovová deska má otvor ve středu, tak, aby šroub mohl projít skrz desku a otvorem, který byl 

umístěn ve středu podlahy tunelu. Účelem je to, aby vychýlení křídla by vytvořilo pohyb 

šroubu. Deska nebyla v jedné rovině proti podlaze tunelu, místo toho byla zvýšena. To mělo 

zajistit, že přítlačná síla generovaná křídlem se přenese přímo na šroub bez jakýchkoliv ztrát 

kvůli interakci s podlahou tunele. Šroub dále byl připojen k tenzometru, pomocí kterého byla 

měřená přítlačná síla na základě toho, že změna odporu by byla ekvivalentní síle stlačení. Po 

kalibrování systému a prvním měření nebyla zaznamenána skoro žádná síla. Příčinou tomu 

byl velmi drsný povrch křídla. Až pří následném opracování a měření byla zjištěna výrazná 

Obr. 12 Umístění přítlačného křídla v aerodynamickém 

tunelu [28] 
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hodnota přítlačné síly, což mohlo znamenat, že křídlo bylo nainstalováno správně. Dále se 

provádělo měření síly v různých kombinaci úhlů náběhu, konfiguraci křídla, a to pří narůstají-

cí rychlosti proudění vzduchu. [28] 

 

3.3 VIZUALIZACE PROUDĚNÍ 

Pro detailní pochopení obtékání proudění buď kolem vozu nebo jenom samotného modelu 

aerodynamického elementu existuje vizualizace proudění. Je jedním z hlavních účelů použití 

větrných tunelů. Jelikož nejsme schopni vidět proudění vzduchu, k jeho znázornění využívá-

me několik metod. 

Nejčastější metoda je vizualizace pomocí kouře, který se vytváří pomocí generátoru mlhy 

v podobě velkých pruhů.  Tímto na zkoumaném modelu se sleduje proudění v každé jeho čás-

tí. Například se pozoruje místo, kde prochází odtržení mezní vrstvy nebo přechod od laminárního 

prouděni k turbulentnímu. 

Pro posouzení nejvhodnějšího profilu a jeho parametru pro další použití v konstrukci přítlačného 

křídla Preethi Nair [28] využíval proudění tekutiny v uzavřené nádobě a jeho následné obar-

vení. Což pomohlo posoudit kritický úhel náběhu křídla, moment odtržení mezní vrstvy, a 

celkové proudění kolem profilu. 

Obr. 13 Proudění kolem vozu formule student TBR14 z univer-

zity Bath [22] 
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Obr. 14 Proudění tekutiny kolem profilu při nulovém úhlu náběhu (vlevo) a kritickém úhlem náběhu 

(vpravo) [28] 

Jedna z populárních metod vizualizaci proudění realizovaná při pomocí chomáčů vlny. Krátká 

vlákna jsou přilepená na povrchu testovaného modelu tak, aby jeden z konců byl vždycky 

volny. Při určitém pravidelném uspořádáni v závislosti na geometrii tělesa, chomáče ukazují 

směr proudění. [20], [16] 

 

3.4 MĚŘENÍ PROVEDENÁ NA TRATI 

Hodnoty aerodynamických sil, tlaku a součinitelů, vypočítané pomocí CFD a naměřené 

v aerodynamickém tunelu se kvůli vlivu vnějších podmínek mohou lišit os skutečných. Proto 

týmy využívají různých metod vyhodnocení účinnosti aerodynamických prvků na trati. Také 

této metody jsou alternativní možnosti ověření počítačových výpočtů pro posouzení vhodnosti 

konfiguraci použitých prvků a pro další jejích obhájení před závodní komisí. 

Jeden ze způsobů je měření pomoci potenciometrů na tlumičích. Popis použití této metody je 

popsán v dokumentu [15]. Čtyři potenciometry byly umístěny na každém tlumiči s účelem na 

to, aby bylo možné definovat zatížení od aerodynamických sil v každé části vozu po odstra-

nění šumu v hodnotách a zanedbání vlivu podélných a příčných zrychlení. Protože je metoda 

Obr. 15 Vizualizace proudění pomocí chomáčů vlny [20] 
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založena na snímání polohy a hodnot stlačeni tlumiče, pro přesnější měření systém musí být 

kalibrován, aby se zabránilo vlivu snížení a naklánění vozidla při akceleraci a brždění, stejně 

jako nutnost znát polohu těžiště vozu a poměr délky pružiny k výšce náboje kola nad úrovní 

vozovky. Měření probíhalo za podmínek testů zrychlení v rámci soutěže a pomocí porovnáni 

dat se podařilo zjistit lineární závislost mezi kvadrátem rychlosti a přítlačnou sílou. Následně 

se této hodnoty přepočítaly na součiniteli přítlaku. 

Podobného principu, který bude následně popsán podle [25], ale za podmínek konstantní 

rychlosti, využíval tým ČVUT v Praze. Ovšem tato metoda byla považována za nedostatečně 

přesnou, a proto museli provádět měření pomocí tlakové sítě.  

Na obrázku 16 oranžová křivka zobrazuje rozložení tlaků na stojícím voze, tlak se skoro ne-

mění, což odpovídá tlaku atmosférickému. Dále modrá čára zobrazuje tlaky na voze při rych-

losti 80 km/h. Místa kde pásek přechází přes náběžnou hranu profilu jsou zřejmé z přechodu 

grafu z pozitivních hodnot do negativních. Šedá křivka v grafu zobrazuje výsledky CFD si-

mulace. Na obrázku 17 je zobrazena jízda vozu v čase. Do 12:21:50 auto stojí. Šeda křivka 

odpovídá senzorům umístěným pod náběžnou hranou a zobrazují podtlak. Ostatní tři křivky 

odpovídají senzorům, umístěným nad náběžnou hranou profilu a ukazují přetlak, což je shod-

né se základním principem fungování aerodynamických profilů. 

Obr. 17 Naměřené hodnoty ze čtyř senzorů během jedné jízdy [25] 

Obr. 16 Distribuce tlaků podél profilu [25] 
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4 AERODYNAMICKÉ PRVKY POUŽÍVANÉ VE FORMULI STU-

DENT  
Z předchozích kapitol už víme, že použití aerodynamických prvků zcela pozitivně ovlivní 

výsledky v závodních disciplínách. Aby bylo dosaženo nejlepšího času na kolo, které je For-

muli student v podstatě tvořeno zatáčkami, auto musí mít stabilní chovaní na brzdění a zrych-

leni, a také být nejrychlejším v zatáčce, což se přímo ovlivňuje přítlačnou silou. Přitom důle-

žitým faktorem je, že auto musí zachovávat co nejmenší celkovou hmotnost. aby nebyla 

ovlivněná jeho manévrovatelnost a dynamika. Aerodynamické elementy sice mají značnou 

hmotnost (příkladem může sloužit vůz týmu Global formula racing GFR10 bez aerodynamic-

kých křídel jenom s optimalizovanou podlahou váží 147 kg, když monopost GFR11c 

s aerodynamickým paketem váží 170 kg), ale je neodpružená, což znamená, že celkový 

přítlak působí přímo na kola. Avšak vůz s aerodynamickými elementy udává přítlačnou sílu 

550 N už při rychlosti 65 km/h. [24] Což může zlepšit nejen čas na kolo ale i celkový pocit 

pilota pří řízení vozu na trati. Ovšem to platí jen za podmínky nastavení vhodného aerodyna-

mického balance auta pro danou konfiguraci trati a typ disciplíny. Přičemž musíme brát 

v úvahu, že s přítlačnou sílou přibývá i odporová, která sice není tak významná při poměru 

výkonu ke hmotnosti monopostu formule student, a nezhorší čas na okruhu tak výrazně, ale 

může zvětšit celkovou spotřebu paliva vozu, což je také důležitým faktorem. Aerodynamika 

vozu je komplexním problémem a pří navrhovaní aerodynamického paketu je nutné sledovat 

nejen jak funguje jeden z určitých prvků a jaké hodnoty přítlaku udává, ale i jakým způsobem 

prvky působí navzájem a jak ovlivňují celkové parametry. Ovšem v případě auta formule stu-

dent můžeme je rozdělit na několik části, na které se zaměřují týmy při vývoji. A to: přítlačná 

křídla vepředu, vzadu a v posledních letech se vyskytující i uprostřed vozů, podlaha a difuzor, 

a prvky, jíž mají vliv na chlazení motoru (bočnice). O jejích vyvíjení a optimalizaci bude uve-

deno v následujících kapitolách. 
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5 PŘÍTLAČNÁ KŘÍDLA 
Většina přítlačné síly, která vzniká na voze formule student se generuje pomocí přítlačných 

křídel vepředu a vzadu. Také to má celkový vliv na aerodynamické vyvážení auta a definuje 

jeho charakter chování na trati. Ve většině případů, základní princip vývoje předních a zad-

ních křídel je stejný, ale pří tom každé z nich má své specifikum kvůli, například, tomu fakto-

ru, že přední křídlo pak ovlivní celkové proudění kolem auta a zadní se tomu má "přizpůso-

bit", aby mělo pak největší účinnost. 

 

5.1 CÍLE MODIFIKACE PŘÍTLAČNÝCH KŘÍDEL 

Pří návrhu buď od začátku nebo už při optimalizaci používané konfiguraci předního nebo 

zadního přítlačného křídla cílem je zvětšení přítlaku, který křídla generují a zmenšení odporu, 

který vyvolávají. Rovněž je také důležité vhodné rozložení tlaku mezi nápravami. Této modi-

fikací mohou být uskutečněny několika způsoby. Jeden z nich je výměna použitých profilů. 

Tento postup je zcela kardinální, ale v případě, kdy optimalizace starých modifikaci křídla už 

nedává výrazné zlepšení potřebných hodnot, nejlepší volbou bude změnit hlavní profil křídla. 

A jelikož většina týmu používá stejný profil ve všech aerodynamických prvcích na svých vo-

zech z důvodu jejích obtížné výroby, vylepšení díky novým profilům v přední části monopo-

stu muže pozitivně ovlivnit i jeho zadní část. 

 

5.2 VOLBA AERODYNAMICKÉHO PROFILU 

Mezi týmy formuli student není sjednoceno použíti určitého typu aerodynamických profilů, a 

proto každý tým rozhoduje sám na základě jeho cíle a požadavků který profil budou na svém 

vozu používat. Jsou pro ně několik rozhodujících faktorů. Základem je především hodnoty 

přítlaku a odporu křídla. V databázi aerodynamických profilů lze najít této charakteristiky 

v podobě grafu závislosti koeficientu přítlaku nebo odporu určitého profilu na jeho úhlu nábě-

hu, příkladem je charakteristika koeficientu vztlaku profilu MSHD, určeného přímo pro pou-

žití při malých Reynoldsových číslech a velmi vhodný v podmínkách soutěže formule student 

(Obr. 18). 

 

 

Obr. 18 Tvar profilu MSHD (vlevo) a jeho vztlakový koeficient v závislosti na úhlu náběhu při různých 

Reynoldsových číslech [26] 
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Je vidět, že díky male štíhlosti tento profil je vhodný s rozměrového hlediska. Ve většině pří-

padů je považována za velmi vhodnou více-prvková konfigurace křídla která schopna genero-

vat mnohém větší přítlak, ovšem je omezeni na celkový rozměr této konfiguraci a proto se 

aktivně využívá možnost pomocí databáze a různých konfigurátorů přizpůsobení profilů pod 

potřebné parametry například [34]. Ačkoliv MSHD profil je velmi účinný z hlediska vztlako-

vého součinitele, má složitý a tenký tvar odtokové hrany, který může značně zkomplikovat i 

bez toho obtížný proces výroby, při kterém by vyskytla větší pravděpodobnosti chyby, což je 

nežádoucí. Proto nejen charakteristiky hrají roli ve výběru profilu, ale i jeho tvar a snadnost 

při výrobě. 

Při výběru profilu pro první generaci aerodynamických křídel nejjednodušším způsobem bude 

využit dostupných databázi (například [37]) a podle potřebných parametrů a požadavků si 

zvolit profil. Nebo v případě navržení nového řešení pro křídla se může vycházet 

z referenčních hodnot předcházejících vozů. Takový postup ve své práci [4] používá Kateřina 

Burešová, kdy na základe starých hodnot provádí srovnání a analyzuje výhodu použití nových 

profilů z nabízených variant. Na předešlou konfiguraci křídla studenti postupně aplikovali 

uvážené aerodynamické profily a na základě 2D a pak 3D simulaci se hodnotily koeficienty 

vztlaku a odporu (obrázek 19). Po porovnaní s hodnotami profilu, použitého před tím, byla 

zvolena nejatraktivnější varianta.  

Obr. 19 Výsledky 3D simulaci zadního křídla se zvolenými profily [4] 
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Z obrázku je zřejmé, že přítlačné křídlo monopostu předešlé generaci FSE.04x (červená teč-

ka) vykazuje hodnotu koeficientu přítlaku CL=|3,56| a odporu CD=0,68. A zvolením profilu 

Benzing Be 122-185 v nejlepším případe je možné dosáhnout hodnot CL=|3,71| a odporu 

CD=0,66 což bez optimalizaci profilu může být považováno za významný rozdíl a vhodnost 

této záměny. [4] 

Na základě dostupné informaci se podařilo zjistit kterých profilu využívají některé týmy for-

mule student a hodnoty koeficientů odporu a přítlaku nejpopulárnějšího z nich bude uveden 

v následujícím obrázku. 

 

Tab. 3 Některé profily, využívané v týmech formule student 

Tým (Stát) Model aerodynamického profilu v různých generacích 

TUBrnoRacing (ČR) NACA CH10 Benzing NACA 4 

Digit 

CTU Cartech (ČR) Selig S1223   

eForce FEE (Praha) Goe 226 Benzing Be 122-185  

Chalmers (Švedsko) Selig S1223   

KTH (Švedsko) Eppler E423   

Uni Maribor GPE (Slovinsko) NACA 63A-2010   

Loughborough UNI (Anglie) NACA 9418   

Carleton university (Kanada) Eppler 423   

 

Tato informace zdaleka není úplná, ale je celkem zřejmé, že nejčastěji se využívají profily od 

NACA. A také profily Eppler 423 a Selig S1223. Tvar a základní parametry vztlaku profilu 

Selig S1223 budou uvedeny v následujících obrazcích. Z tohoto patrné, že týmy pro své účely 

především upřednostňují aerodynamické profily s dostatečně vysokým koeficientem vztlaku 

(2-2,5) při nízkých Reynoldsových číslech kolem 500000 (Obr. 20). 

  

Obr. 20 Tvar profilu Selig S1223 (vlevo) a jeho koeficient přítlaku v závislosti na úhlu náběhu [37], 

[29] 
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5.3 NASTAVENÍ CFD NÁSTROJŮ PRO VÝPOČTY 

Jak bylo napsáno v kapitole 3.1 pro dosažení přesných hodnot při počítání, je třeba využívat 

nejen 2D, ale i 3D simulaci. Ovšem z hlediska náročnosti na čas se především používá dvoj-

rozměrná metoda pro zjištění maxima ve vývoji křídla a pak se ověřuje simulaci trojrozměr-

nou. Musíme však brát v úvahu ten fakt, že dostatečná přesnost výsledků může být jen za 

podmínky správného nastavení použitého programu a vhodné kalibraci modelu, virtuálního 

aerodynamického tunelu a sítě. 

Základním pravidlem při nastaveni tunelu je, že model musí být dostatečně vzdálen od stěn 

tunelu, aby se zabránilo vlivu tlakového poli. Například pro model aerodynamického profilu 

délkou 20 cm byl vytvořen tunel délkou 9 m a šířkou 6 m. Pak k těmto parametrům se přiřa-

zuje okrajové podmínky. [4] 

Pro zjištění optimálních parametrů sítě, ve své zprávě [5] Henrik Dahlberg provádí analýzu 

závislosti počtu elementů sítě na přítlačném koeficientu určitého profilu. Dosažené hodnoty 

byly ověřeny pomocí měření v aerodynamickém tunelu. Cílem tohoto srovnaní bylo zjistit při 

jakém počtu prvků, rozumném pro čas výpočtu, může být hodnota součinitele vztlaku vý-

znamná pro další modelováni. Podobné vyšetření by muselo vyskytnout i u 3D modelováni, 

ale je velmi časově náročné. Konvergence koeficientu vztlaku v závislosti na počtu prvku je 

znázorněna na Obr. 21. 

Z toho plyne, že pro dostatečně přesné měření je potřebné zavádět do sítě velký počet elemen-

tů pro dosažení jemné sítě. Je to nevýhodné s ohledem na náročnost výpočtu, a proto se pou-

žívá kombinace, při které síť kolem modelu a blízkého okolí je velmi jemná a přesněji mode-

luje proudění, ale s přiblížením ke stěnám virtuálního tunelu, kde není potřebná taková přes-

nost, řídne. 

Obr. 21 Závislost počtu elementů na součiniteli přítlaku [5] 
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Pro řešení stacionárního turbulentního proudění je možné používat Spallart-Allmaras model. 

Podmínky stěnových funkci Y+ tohoto modelu jsou hodnoty, blízké 1 nebo vyšší než 30. [25] 

Daná hodnota slouží pro modelování proudění blízko stěny a v závislosti na turbulentním 

modelu může mít různé hodnoty. Ve všech nabízených programech pro CFD výpočty existuje 

také možnost nastavení i jiných parametrů. Například vnější podmínky pro dosažení přesněj-

ších výsledků. 

 

5.4 OPTIMALIZACE MODELŮ PŘÍTLAČNÝCH KŘÍDEL 

Aby se dosáhla maximální efektivita přítlačných křídel, zvolení profilu s největším koeficien-

tem přítlaku – nepostačující faktor, důležité je, aby ten profil nebo více profilů správně intera-

govali jak mezi sebou, tak i mezi prouděním kolem auta. Jak se psalo dříve, princip optimali-

zace předních a zadních křídel je stejný kvůli tomu, že mají podobnou základní strukturu. 

Tento proces se vždycky začíná s posouzeni konfiguraci, která může obsahovat jeden nebo 

větší počet profilů. Ovšem použíti 2 a vice profilu je považováno týmy za účinnější. V teorii, 

ve více-prvkové konfiguraci díky mezerám mezi klapkami je lepší obtékání proudění kolem 

profilu v důsledku čeho, moment odtržení mezní vrstvy prochází mnohém později a tím na-

růstá hodnota přítlačné síly. Také jednou z příčin je to, že víry, generované křídlem s jedním 

profilem jsou mnohém vetší, kvůli čemu postrádá křídlo na efektivitě. U křídla s více prvky se 

víry rozdělují na několik časti menšího rozměru a s menší energii po celé ploše, a tím, občas 

pozitivně ovlivní proudění a přítlak (pomáhají zachovat mezní vrstvu). U více-prvkového 

křídla kromě toho se může dosáhnou většího prohnuti střednice při zachování stejného úhlu 

náběhu což také způsobí nárůst přítlačné síly. Podobný princip využívají letadla, kde se na 

odtokové hraně hlavního profilu se objevují klapky. Kvůli těmto příčinám se na vozech for-

mule student častěji objevují křídla, jíž obsahuji ve své konstrukci jeden hlavní profil a jednu 

nebo více klapek. Počet klapek není omezen, ale však týmy disponují určitým prostorem pod-

le pravidel, kam je můžou umístit. A proto při optimalizací křídla se, především, mění para-

metry jednotlivých rozměru a vzájemné polohy mezi prvky. 

 

Obr. 22 Síť, generovaná při 2D modelování kombinace dvou profilů [13] 
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5.4.1 OPTIMALIZACE ZADNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ 2D SIMULACÍ 

Příklad optimalizací zadního křídla v dané kapitole je popsán podle práce [19], kde se autor 

zabývá vývojem přítlačného křídla pro vůz roku 2017. Oblasti zájmu jsou: zvýšení hodnoty 

součinitele přítlaku a také zvýšení poměru koeficientu přítlaku ke koeficientu odporu (aero-

dynamické efektivity) pomocí integraci nového typu profilu a jeho optimalizaci ve 2D simu-

lacích. Tento proces se postupně rozděluje na několik stadií: 

1. Aplikace nového typu profilu do konfiguraci starého modelu křídla a první výpočet  

2. Zkoumání vzájemné polohy elementů a jejích závislost na koeficientu vztlaku 

3. Změna celkového úhlu natočení  

4. Zavedení Gurneyho klapky 

Konfigurace kombinaci profilu, rozložení rychlostního pole pří aplikaci nových profilů NA-

CA jsou na obrázku 23. Poloha křídla nad zemi nastavena podle podmínek použití v minulých 

letech. 

Hodnota součinitele přítlaku se v tomto případě rovnala |CL|=3,483 a součinitele odporu 

|CL|/CD=12,44. Což nebylo vhodné kvůli tomu, že této hodnoty byly menší než u křídla předchozí 

generace. V této simulaci se zjistilo, že nevhodná poloha mezi prvky špatně ovlivňuje prouděni 

celou soustavou. A proto se rozhodlo měnit vertikální vzdálenost a jejích překrytí mezi sebou. 

V průběhů zkoušení různých modifikaci, se zjistilo, že nejvíc "citlivá" na změnu součinitelů je 

vzájemná poloha mezi hlavním a druhým elementem. Největší nárůst výstupních součinitelů byl 

zaznamenán se stoupající vzdálenosti mezi profily nebo se zmenšující hodnotou překrytí. Což ve 

výsledku omezilo oblast zkoumáni a počet celkových variaci. 

Z obrázku 24 je patrné, že pomoci optimalizaci se podařilo zredukovat úplav, vznikající odtržení 

proudění na spodní hraně hlavního profilu a také zvýšit celkovou hodnotu přítlaku za současného 

zmenšení odporu. 

Obr. 23 Rozložení rychlostního pole v okolí křídla před optimalizaci 

[19] 
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Následně byla provedená analýza vlivu celkového úhlu natočení křídla při zachování ostatních 

parametrů. Pomocí těchto simulaci se podařilo zjistit možné nastavení křídla, které by bylo možné 

potom použit pro ovlivnění aerodynamického balance v určitých situacích. 

Další změnou, pomocí které by se mohlo vylepšit proudění kolem křídla bylo přidaní Gurneyho 

klapky do konce odtokové hrany třetího elementu. Tímto se dosáhlo lepší přilnutí proudění na 

podtlakové hraně a celkové zvětšení součinitele přítlaku. Ovšem za narůstajícího odporu, kvůli 

čemu výrazně klesal poměr |CL|/CD, což je nežádoucí. 

 

Tab. 4 Porovnání hodnot koeficientů přítlaku a odporu u zadních křídel [19] 

 |CL| 

[1] 

|CL|/CD 

[1] 

Křídlo staré generace (rok 2016) 3,52 18,11 

Křídlo nové generace před optimalizaci (rok 2017) 3,483 12,44 

Křídlo nové generace po optimalizaci (rok 2017) 4,183 20,58 

 

Ve výsledku, při navržení nového křídla a jeho následující optimalizaci bylo dosaženo vylep-

šení koeficientu přítlaku o 15,8% a celkového poměru |CL|/CD o 12% což je dostatečně vý-

znamný rozdíl s ohledem na to, že v závislosti na nastavení úhlu křídla se této hodnoty mohou 

měnit. Je to, v podstatě, zlepšení samotného elementu a vliv na celé auto může být výraznější. 

Pro současnou generaci vozu autor neuvádí žádnou hodnotu rozložení tlaku po nápravách 

vozu, ale jsou v jeho práci [19] dostupná podobná informace o vozech Dragon 4 (rok 2014) až 

Dragon 6 (rok 2016), která bude uvedena v následující tabulce. Lze předpokládat, že i pří vý-

voji vozu pro sezonu 2017 se tým bude snažit dosáhnout podobného aerodynamického vyvá-

žení za zvýšení celkového přítlaku. 

 

 

Obr. 24 Rozložení rychlostního pole v okolí křídla po optimalizaci [19] 
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Tab. 5 Aerodynamické veličiny vozů Dragon 4 a Dragon 5 [19] 

 Dragon 4 (2014) Dragon 5 (2015) 

Součinitel vztlaku vepředu [1] -1,09 -1,59 

Součinitel vztlaku vzadu [1] -1,55 -1,11 

Vyvážení na zadní část [%] 59 41 

 

Z tohoto porovnání plyne, že se tým při zlepšení aerodynamického paketu pro dané vozy se 

snažil docílit ideálního vyvážení. V dané etapě pomocí změny přítlaku jednotlivých elementu. 

Na možnost ovládaní vyvážení přímo na trati se přišlo až v sezoně 2016 s vozem Dragon 6, 

kdy se to umožnilo změnou úhlu natočení zadního křídla: při úhlu křídla 0○ podíl přítlaku na 

zadní nápravě byl 47%, pří úhlu 8○– 55%. 

 

5.4.2 OPTIMALIZACE ZADNÍHO KŘÍDLA POMOCI 3D SIMULACI 

Jiným příkladem optimalizací zadního křídla, který popsán v dané kapitole může být vysvět-

len podle zdroje [4], kde při aplikací nového profilu na staré křídlo se studenti setkali 

s problémem nevhodného proudění kolem sestavy aerodynamických elementů. V průběhu 

simulaci se zjistilo, že správně funguje pouze klapky sestavy. A vzhledem k omezením se 

optimalizace řešila změnou tvaru hlavního profilu a změnou vzájemné polohy klapek. Náběž-

ná hrana se přetvarovala tak, aby se zlepšilo proudění vzduchu z bočních profilů. Tím se po-

dařilo dosáhnout rovnoměrného rozložení tlaku po ploše hlavního profilu a lepší funkčností 

celé soustavy. 

Obr. 25 Rozložení tlaku po ploše křídla před optimalizaci (vlevo) a po 

optimalizaci (vpravo) [4] 
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Pomocí prohnutí zadního profilu, přítlačná síla samotného křídla už při rychlosti 16 m/s 

vzrostla z 193 N do 222 N a ovlivnila také přítlak monopostu na 96 N z 478 N do 574 N. 

Z toho je patrné, že drobná změna zadního křídla může značně ovlivnit chování celého vozu. 

[4] 

V daném případě, vzhledem k tomu, že byla provedena nejen změna zadního křídla ale také 

zvýšení přední částí vozu s ohledem na zvětšení přítlaku předního křídla a také vyvinutí křídel 

na bocích vozu místo difuzoru, těžko říct o samotném přínosu zadního křídla do efektivity 

aerodynamického paketu. Celkem, pří modifikaci vozu pro novou sezonu aplikaci všech no-

vinek aerodynamického se povedlo navýšit nejenom přítlak, ale i poměr mezi přítlakem i od-

porem (autorka uvádí navýšení tlaku o 13,5%, pouhé zvýšení odporu o 0,23% a zvýšení po-

měru přítlaku a odporu o 13,24%). Podrobnější údaje o srovnání veličin přítlačné a odporové 

sily vozu dvou generaci jsou uvedené v následující tabulce.  

 

Tab. 6 Porovnání aerodynamických charakteristik vozů formule student [4] 

 Stará generace vozu Nová generace vozu 

Přítlak 

[N] 

Odpor 

[N] 

Efektivita 

[1] 

Přítlak 

[N] 

Odpor 

[N] 

Efektivita 

[1] 

Zadní křídlo 215,7 107,3 2,0 222,5 105,7 2,1 

Celý monopost 506,0 241,1 2,0 574,3 241,6 2,3 

 

5.4.3 OPTIMALIZACE PŘEDNÍHO PŘÍTLAČNÉHO KŘÍDLA 

Jak bylo psáno v kapitole 5, optimalizace předního a zadního křídla se provádí podobným 

způsobem. Jeden z nich je popsán v [5]. Prvním krokem bylo zjištění maximálního koeficien-

tu přítlaku křídla pouze pomocí změny jeho uhlu náběhu (předpokládalo se, že daná konfigu-

race křídla za ideálních podmínek ve 2D simulaci vykazovala maximální přítlak). Po zkou-

mání několika pozic, byla dosažena optimální hodnota koeficientu přítlaku CL=0,781 a to při 

úhlu náběhu 26○ což bylo shodné s chováním profilu, a proto pro následující zkoušení byla 

vybraná tato varianta. Dalším krokem bylo provést analýzu vzájemného chování předního a 

zadního křídla. Vzhledem k časovému omezení simulací procházely při rychlostí proudění   

17 m/s a pak 34 m/s což odpovídá průměrné a maximální rychlosti vozu během závodu. 

 

Tab. 7 Rozložení tlaku na nápravy v závislosti od rychlosti [5] 

 Aerodynamické vyvážení 

Rychlost [m/s] Přední náprava [%] zadní náprava [%] 

17 58,1 41,9 

34 59,6 40,4 

 

Ve výsledku, při větší rychlosti se aerodynamické vyvážení přemisťovalo dopředu kvůli lepší 

efektivitě předního křídla což znamená, že je výhodnější měnit balanc vozu pomocí předního 

křídla. Také je nutné brát v úvahu, že při brždění dochází k náklonu vozu a tím se současně 



BRNO 2017 

 

 

 

39 
 

PŘÍTLAČNÁ KŘÍDLA 

 
zvětšuje úhel náběhu předního křídla. Když bude nastaveno na maximální úhel, může nastat 

případ kdy dojde k separaci proudění během zpomalení, což znamená okamžitou ztrátu přítla-

ku křídla před zatáčkou, kde je nejvíc vyžadovaná. Proto, aby se zabránilo tomuto jevu, je 

potřebné zmenšit celkový úhel náběhu křídla. Generovaný přítlak bude menší, ale se tím také 

zlepší aerodynamické vyvážení monopostu. Ovšem je mnohem efektivnější se těmito úpravy 

zabývat přímo na trati, kdy bude možné získat zpětnou vazbu od řídíce. 

 

5.4.4 OPTIMALIZACE PŘEDNÍHO KŘÍDLA ZMĚNOU TVARU BOČNIC 

Avšak přední křídlo musí interagovat nejen s zadním křídlem, ale také ovlivňovat proudění 

kolem auta, například pro zvýšení efektivity difuzoru (bude vysvětlen v kapitole 6). Pří opti-

malizaci křídel ve své zprávě [14], Fujimoto se v oblastí předního křídla zaměřuje na zvýšení 

efektivní plochy, snížení boční sily a ovlivnění proudění pod podlahou vozu při pomocí změ-

ny tvaru bočnic za účelem zvýšení přítlačné síly monopostu. 

  

Obr. 26 Srovnání proudění kolem modelu starého křídla (vlevo) a optimalizovaného [14] 

Z obrázku je vidět výrazné zvýšení tlaku po spodní ploše předního křídla a jeho rovnoměrné 

rozložení (modrá oblast) a také zvýšení průtoku vzduchu pod podlahou vozu na optimalizo-

vané variantě. 

  

Obr. 27 Rozložení rychlosti proudění kolem modelu starého křídla (vlevo) a optimalizovaného (vpra-

vo) [14] 
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Na obrázku 27 je znázorněná změna proudění za předním křídlem. Pomocí nového tvaru boč-

nic, bylo docíleno změny směru proudění a jeho optimalizaci (nevzniká turbulentní proudění 

podél karosérie). Tímto bylo docíleno zvětšení přítlačné síly do hodnoty 400 N a zmenšení 

odporu do hodnoty 100 N při rychlosti 60 km/h a celkové hmotnosti 8,5 kg. [14] 

 

5.5 AKTIVNÍ AERODYNAMICKÉ PRVKY. 

 

5.5.1 POUŽITÍ AKTIVNÍ AERODYNAMIKY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU. 

Aktivní aerodynamické prvky umožňují ovlivňovat aerodynamické vlastnosti vozu v určitý 

moment, kdy je to potřebné. Nejčastěji tento systém můžeme vidět na vozech formuli 1 

v podobě DRS (drag reduction system) ten upraví úhel náběhu klapky zadního křídla tak, aby 

vznikal co nejmenší odpor, čímž se zvyšuje maximální rychlost a usnadňuje předjíždění. Pou-

žití daného systému podle pravidel je možné jenom na přímých úsecích ale i za takových 

podmínek se čas na kolo může výrazně zredukovat. 

Avšak aktivní aerodynamické prvky se používají nejen v motorsportu. Nejlepším příkladem 

z automobilového průmyslu může být Bugatti Veyron kde se rozdělují až 4 aerodynamické 

režimy. Za jejích podmínek hlavně pomocí přítlačného křídla a difuzoru se ovlivňuje aerody-

namika celého vozu. 

První režim je standartní, který se používá do rychlosti 180 km/h. Zadní křídlo je v "zasunuté" 

poloze a aerodynamické vlastnosti jsou optimální. 

Obr. 28 Zadní křídlo bez použiti 

DRS (nahoře) a s DRS (dole) [7] 
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Pří rychlosti od 180 km/h až po rychlost 375 km/h automobil zmenšuje svoji světlou výšku, 

nastaví úhel náběhu zadního přítlačného křídla a úhel difuzoru na maximální přítlačnou sílu 

pro zvýšení stability a lepší kontroly nad vozem. 

 

Obr. 30 Aerodynamický režim (handling mode) Bugatti Veyron [3] 

Při rychlostech více než 375 km/h zadní křídlo také udává přítlak, aby se zachovala stabilita 

vozu, ale spíše nastaveno na zredukovaní odporu vzduchu, kvůli čemu má sníženou výšku a 

menší uhel náběhu.  

Při brždění z takových velkých rychlosti se aktivuje režim aerodynamické brzdy (air brake). 

Křídlo nastaveno na maximální možný úhel při kterém se generuje velký odpor, který pomáhá 

docílit nejvyšší stability vozu a zvětší hodnoty zpomalení 1,6 g od brzd o dalších 0,6 g. 

Obr. 29 Standartní aerodynamický režim Bugatti Veyron [3] 

Obr. 31 Aerodynamický režim maximální rychlosti Bugatti Veyron 

[3] 

Obr. 32 Režim aerodynamické brzdy Bugatti Veyron [3] 
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5.5.2 AKTIVNÍ PŘÍTLAČNÁ KŘÍDLA VE FORMULI STUDENT A JEJÍCH VÝVOJ 

Je známo, že jelikož vozy formule student jsou většinou nastavený na maximální možný 

přítlak, generuji už za malých rychlostí přítlačnou sílu ekvivalentní skoro polovině jejích 

hmotnosti. Ale za použití takových nastavení vzniká také obrovský odpor. Týmy sice říkají je 

jím odporové sily v rámci takových malých rychlosti až tak moc nevadí, ale James Merkel ve 

své práci [23] píše o tom, že i krátkodobé zmenšení odporu díky aktivním aerodynamickým 

prvkům muže výrazně ovlivnit jak čas na kolo, tak i zvýšit maximální rychlost pro testy 

zrychlení. Metoda, kterou využíval je stručně popsána v dané podkapitole.  

Za osnovu svého výzkumu, autor prací používá konfiguraci přítlačných křídel z předešlých 

vozů, a to křídla obsahující 4 nebo 5 elementu. Pro dané konfiguraci byly zjištěné polohy a 

úhly náběhu elementů, generující maximální přítlak, poté klapky nad hlavním elementem se 

pootočili kolem bodu ve vzdálenosti přibližně čtvrtiny tětivy tak, aby se dosáhlo minimálního 

odporu.  

Pro každý případ při pomocí 2D simulaci za podmínky rychlosti 13,4 m/s byly vypočítaný 

hodnoty odporové a vztlakové sily, které uvedené v následující tabulce. 

 

Tab. 8 Hodnoty aerodynamických sil při 2D simulaci [23] 

 4 elementy 5 elementů 

Uzavřený stav Otevřený stav Uzavřený stav Otevřený stav 

Vztlak [N] 181,7 52,2 258,1 107,5 

Odpor [N] 10,8 0,5 19,3 4,8 

 

Jelikož této hodnoty nejsou dostatečně přesné pro další použití, byl proveden 3D výpočet 

proudění kolem modelů předního a zadního přítlačného křídla a vypočtené hodnoty aerody-

namických součinitelů, byly využity v následující simulaci jízdy na okruhu. 

Tab. 9 Hodnoty aerodynamických sil při 2D simulaci [23] 

 Zadní křídlo Přední křídlo 

4 elementy 5 elementů 4 elementy 5 elementů 

Uzavřený stav CL [1] 3,67 4,27 4,77 6,40 

CD [1] 1,10 1,56 1,15 1,51 

Otevřený stav CL [1] 1,05 1,78 1,37 2,67 

CD [1] 0,08 0,30 0,09 0,29 

Obr. 33 Viceprvkové křídlo v uzavřené a otevřené poloze [23] 



BRNO 2017 

 

 

 

43 
 

PŘÍTLAČNÁ KŘÍDLA 

 
V rámci týmu byl vyvinut program, který na základě parametrů hmotnosti auta, charakteristik 

motoru, hodnoty přítlačných a odporových koeficientů na obou nápravách, konfigurace tratě, 

umožňuje spočítat ideální čas na kolo. Pomoci algoritmu, který rozděluje trať na přímé úseky 

(funkce závislá pouze na součiniteli odporu) a zatáčky (funkce závislá na součiniteli odporu a 

přítlaku), počítá se maximální rychlost na rovinkách, největší zrychlení v zatáčkách a jejích 

iteraci. Díky tomu, je možné simulovat několik případů: vůz bez aerodynamického paketu, 

s jeho statickou a aktivní verzi. Pomocí použití parametrů vozu z předešlých let a jejích za-

chování v každém případě, hodnot součinitelů přítlačných koeficientů z tabulky 9 při kon-

stantním aerodynamickém vyvážení 52% dozadu bylo nasimulováno několik možnosti a pro 

každou z nich byl spočítán čas na virtuální kolo. Ten čas je sice velmi abstraktní, ale zcela 

umožňuje posouzení vlivu aerodynamických prvků. 

 

Tab. 10 Výsledky simulaci jízdy na okruhu [23] 

Konfigurace křídla Typ křídla Čas na virtuální kolo [s] Delta [s] 

Bez křídla - 56,534 - 

4 elementy Statické 55,470 -1,064 

5 elementů Statické 55,225 -1,309 

4 elementy Aktivní 54,611 -1,923 

5 elementů Aktivní 53,704 -2,830 

 

Z výsledků plyne, že čas vozu na kolo bez křídel je o sekundu horší než při použití čtyř-

prvkové konfiguraci. Dále už takový velký rozdíl mezi křídami o 5 nebo 4 elementů není. 

Sice auto s křídami sestavenými z 5 prvků má mnohem vetší přítlak, díky čemu lépe projíždí 

zatáčkami, ale kvůli odporu, jíž značně ovlivňuje rychlost na přímých úsecích, zhorší se cel-

kový čas na kolo. Následně autor uvádí čas v případě použití aktivních křídel, které mají 

možnost se otevírat v závislosti na situaci a tím zmenšovat odpor. Je vidět obrovský rozdíl 

v těchto případech. Kvůli téměř stejnému výkonu na rovinkách díky sníženému odporu, lze 

okamžitě všimnout výhodu pětiprvkové konfigurací z zatáčkách nad čtyř-prvkovou. A jelikož 

máme brát v úvahu fakt, že 70% délky tratě autokrosu nebo endurance ve formuli student jsou 

zatáčky nebo jejích podoba, zlepšení času na kolo může byt obrovským. V daném případe jde 

o hodnotu zlepšení vetší než na jednu sekundu. 

Výhoda aerodynamiky aktivního typu spočívá také v tom, že vůz po zatáčce vykazuje lepší 

zrychlení a tím dosahuje větších rychlostí na přímých úsecích než auto se statickými křídly. 

Schopnost auta se rozjíždět určuje fakt, jaké zrychlení vyjádřené v násobku tíhového zrychle-

ní jsou schopné přenést pneumatiky od motoru a jak velké zrychlení od odporu, působící 

v protisměru budou generovat přítlačná křídla. Toto celkové zrychlení je možné popsat podle 

vzorce (8) [23] 

𝑔𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é = 𝑔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝑔𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟 (8)  

Kde 𝑔𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é je celkové zrychlení, 𝑔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 je zrychlení které udává motor a 𝑔𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟 je zrychle-

ní které vzniká odporem vzduchu. 
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Předpokládaná akcelerace nového vozu v závislosti na rychlosti je znázorněná na následují-

cím obrázku. Kde pro případ vozu s aktivní aerodynamikou byla použitá plná čára, a pro sta-

tická křídla o pěti elementů čára čerchovaná. V rámci autokrosu auto se pohybuje mezi rych-

losti 30 mph (48,3 km/h) a 60 mph (96,6 km/h) z čeho plyne, že v daném případě můžeme 

očekávat přírůst zrychlení od 0,05 g do 0,2 g. 

Ovládaní křídel se většinou rozděluje na několik typů. Nejjednodušší z nich je manuální ovlá-

dání pomocí tlačítka na volantu. Po celou dobou stisknutí řidičem, křídla zůstávají v otevřené 

poloze. Tento systém není zdaleka ideální kvůli tomu, že požaduje velkou zpětnou vazbu, což 

muže vést k častým chybám. Kvůli výběru nevhodného momentu otevíraní křídel pilotem 

vznikne ztráta trakce a kontroly nad vozem. Druhým automatizovanějším typem je iniciace 

otevření křídla řidičem pomocí tlačítka. Vracení křídel do zpětné polohy probíhá několika 

způsoby: například po sešlápnutí brzdového pedálu nebo po otočení volantu. Tento případ je 

výhodnější, nárůst přítlaku při brždění je včasný, avšak není nejlepší, jelikož také potřebuje 

zpětnou vazbu řidiče. Nejvhodnějším systémem je plně automatizovaná aerodynamika vozu. 

Na základě informaci senzorů zrychlení a jiných parametrů vozu (úhel volantu, procent se-

šlápnutí pedálu plynu a jiné) počítač sám určuje polohu křídel, přičemž nejen v rámci plně 

otevřené a uzavřené polohy, ale i individuální ovládání v každé části vozu podle potřeby. Ten-

to systém umožňuje nejpreciznější ovládání aktivní aerodynamikou vozu, zvyšuje její celko-

vou účinnost na trati.  

Obr. 34 Potenciál zrychlení v závislosti na rychlosti [23] 

Obr. 35 Manuální systém ovládání přítlačných křídel [23] 
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Jelikož ve formuli student se vyskytuje několik typů závodů, aktivní aerodynamika se pro-

gramuje do několika režimů: pevná poloha buď v otevřeném nebo uzavřeném stavu pro test 

zrychlení a skidpad, aktivní režim, který programován na ovládání zvlášť každého křídla a 

jejích levé nebo pravé části. Programování tohoto režimu prochází ve velké části na základě 

G-G diagramu, podle kterého se sleduje podélné nebo příčné zrychlení vozidla. A také podle 

vlastností auta a požadavků pilota. Na obrázku je znázorněna pracovní oblast křídel. 

V červené oblasti jsou v uzavřené poloze, v zelené – v otevřené. 

Při programování je nutné také brát v úvahu, že na křídle po vracení do uzavřené polohy při-

lnutí proudění na profil a nárůst přítlaku neprochází momentálně. Čas, potřebný na vracení 

přítlaku na křídlech a také doba přechodu z jednoho stavu do druhého se zahrnuje do koneč-

ného programu pro ovládaní křídly. 

Obr. 37 Plně automatizovaný systém ovládání přítlačných křídel [23] 

Obr. 36 Pracovní oblast aktivních přítlačných křídel [23] 

Obr. 38 Čas potřebný pro vracení přítlaku na křídle při 

rychlosti 96,6 km/h [23] 
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6 PODLAHA A DIFUZOR 
 

6.1 PRINCIP FUNKČNOSTI DIFUZORU 

Přítlak se ve formuli student dosahuje nejen při pomocí křídel. Více komplikovanější a záro-

veň velmi komplexním řešením je návrh podlahy vozu a použití difuzoru. Hlavní myšlenkou 

tohoto řešení je, že podobně přízemnímu efektu u křídel, plocha pod vozem může také gene-

rovat při optimálním proudění velký přítlak. Většinou osobní auta mají podél podlahy velký 

počet součástí, kvůli čemu se objevují dutiny, nerovnosti a překážky, což z ohledu aerodyna-

miky znamená, že proudění pod podlahou bude spíš turbulentní, za přítomnosti velkých vírů. 

Proto pro řešení podlah aut závodních se používá "hladká" podlaha, která optimalizuje prou-

dění pod autem. Také velkou roli hraje samotná konstrukce difuzoru. Malá světlá výška pod-

lahy ve srovnaní s obecním autem a její rozšíření blíže k zadní části vozu, při bočním pohledu 

připomíná Venturího trubici, zmíněnou dříve. Očekává se, že fungovat budou také na stejném 

principu a v užší časti této konstrukci (samotná plocha pod autem) rychlost proudění bude 

větší než za autem, což znamená menší tlak. Vzhledem k nízkému tlaku generovanému pod 

podlahou a vysokému tlaku na karoserii, je vytvořen přítlak. Konstrukce difuzoru bude zná-

zorněná na následujícím obrázku. Ve velké části se představují jako tunely v podlaze vozu. 

Velikost kterých se v závislosti na závodní kategorii může lišit. Kvůli podtlaku vzduch proni-

ká pod podlahu nejen z přední části vozidla, ale i se nasává z jeho boční části mezi předními a 

zadními koly, čímž se generují velké víry, které ve volném prostoru pod podlahou proudění 

zhorší. Takové tunely složí pro udržení víru uvnitř, což pomáhá stabilizovat proudění pod 

podlahou auta v celku. Přičemž hrany těchto tunelů musí být ostrými z důvodu zvětšení inten-

zity vírů. [20]  

Ve formuli student pravidla skoro neomezuji ani velikost, ani tvar difuzoru a proto se 

v soutěží využívají nejen konstrukci, podobné větším sériím závodů, a také, například, tvary, 

kopírující Venturiho trubici s rozšířením jak na výstupu, tak i na vstupu do difuzoru. Na ob-

Obr. 39 Konstrukce difuzoru a zná-

zornění vytvoření virů [20] 
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rázku 40 je znázorněná oblast největšího podtlaku za použití obou typů konstrukcí, je vidět, že 

změnou polohy vstupu a výstupu v druhém případě je možné ovlivňovat aerodynamické vy-

vážení celého vozu. 

 

6.2  PROBLÉMY A OBLASTI ZÁJMU PŘÍ VÝVOJI DIFUZORU 

Stejně jak přítlačná křídla, difuzory v konstrukcí svých vozu používá většina týmu formuli 

student, ale často se setkává s tím, že podlaha vozu je optimalizována na nepostačující nebo 

špatné úrovní, kvůli čemu se generuje velké množství odporu a nedostatečné množství přítla-

ku. V daném případě myslí ten fakt, že za použití stejné konstrukcí ale její vhodné optimaliza-

ci, účinnost by mohla být mnohém větší. Pří optimalizaci daného aerodynamického prvku se 

zaměřuje na několik faktorů. Jedním z těch faktorů jsou úhly difuzoru na jeho vstupu a výstu-

pu. Podle principu Venturiho je čím větší úhel, tím je efektivnější difuzor. Ale není to zcela 

pravda. Sice přírůst podtlaku s větším úhlem je, ale roste jen do určité hodnoty. Při překročení 

této hranice bude docházet k separací proudění, což má za následek vznik turbulenci a celko-

vé snížení rychlosti proudění. Výsledkem tohoto efektu bude větší odpor a ztráta přítlaku. 

Druhý z nich je světla výška nad vozovkou. Je logické, že s nižším vozidlem přibývá i přítlak, 

generovaný jeho podlahou, platí to ale jen do určité míry. Kvůli malé vzdálenosti mezi vo-

zovkou a podlahou může vznikat "blokace" vzduchu, což zvýší nejen tlak pod vozem, ale i 

generovaný odpor. A jelikož se výška během jízdy může měnit, ten fakt může způsobit neče-

kanou ztrátu přítlaku, která může vést ke ztrátě kontroly nad autem. Proto při návrhu tohoto 

parametru se musí postupovat velmi opatrně. Této vlastnosti ovlivňují účinnost difuzoru jen 

za ideálního proudění. Ve skutečnosti se proudění pod autem je závislé na ještě větším množ-

ství faktorů: umístění předního křídla, zavěšení, nosu auta, kolech a jiné. Proto ten aerodyna-

mický prvek je možné považovat za nejobtížnější pro vývoj a optimalizaci. 

 

6.2.1 NÁVRH A OPTIMALIZACE DIFUZORU POMOCÍ 3D MODELU VOZU 

Směr návrhu difuzoru, stejně jak i přítlačných křídel určují cíle které tým chce dosáhnout. Ve 

většině případu cílem je získaní největšího přítlaku při zachování adekvátní hodnoty odporu u 

Obr. 40 Oblast největšího tlaku v difuzoru (vlevo) a ve Venturího trubici 

(vpravo) [20] 
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aerodynamických prvků. V případě formuli student, kde se každý rok staví nové auto za úlohu 

je položena především optimalizace podlahy a v případech, kdy se konstrukce auta výrazně 

liší od předešle modifikaci je lepší volba navrhovat podlahu a difuzor vozu od začátku.  Tento 

postup je popsán v dané kapitole podle zdroje [27]. Počátečním krokem v této práci je zjištění 

vhodného tvaru podlahy a difuzoru, který by pasoval určenému vozu v podmínkách omezené 

rychlostí 25 m/s, která bude vstupní hodnotou pro všechny následující simulace. Proto se au-

tor práce začíná z nalezení aerodynamických nedostatku u karosérie jíž postaveného monopo-

stu na základě jeho 3D modelu a hledaní míst pro zlepšení. Také se zjišťuje hodnota odporu a 

přítlaku který generuje karoserie, následně této hodnoty budou použity jako referenční. Bě-

hem simulaci proudění kolem vozu se vyšetřuje tlakové rozložení na spodní časti monopostu 

v závislostí na délce. 

Z obrázku jsou vidět dvě významné zóny podtlaku. První je v délce přibližně 0,9 m, kde 

vzduch prochází nejužším bodem mezi podlahou a vozovkou. Druhý bod v místě, kde se za-

číná difuzor v oblasti zadních kol. Této dvě zóny na karosérii, kde se generuje malý přítlak. 

Dalším cílem jsou jejích rozšíření a zvětšení hodnoty podtlaku, který se tam generuje. Je nut-

né také brát v úvahu náklon vozu. Pomocí experimentu pro danou konfiguraci se zjistil opti-

mální úhel náklonu 2○ při kterém bula dosažena maximální aerodynamická efektivita. 

Jelikož není univerzální způsob jak je možné integrovat tvar podlahy do určitého auta, je nut-

né vždy začít od nejjednodušší možné konstrukci, která potenciálně zvětší přítlak. Autor práce 

[27] na základě předchozích simulaci navrhuje v první iteraci rozšíření oblasti podlahy kde 

byl zaznamenán podtlak a s ohledem na uspořádaní komponentů monopostu integruje systém 

tunelů do zadní časti vozu. Po 3D výpočtu tohoto modelu se objevil problém nerovnoměrného 

rozložení tlaku po podlaze (Obr. 42). Podtlak se vytváří pouze v prostřední časti difuzoru a 

jeho hodnota je řádově menší očekávané. To způsobeno tím, že průtok z bočních stran se sna-

ží přejít do oblasti nízkého tlaku uprostřed, což sice při vhodné optimalizaci může generovat 

velkou energii proudění pro vytváření podtlaku, ale v daném případě jenom vytváří velké ví-

ry, špatně ovlivňující prouděni. Dalším krokem bude zmenšit této víry a zvětšit oblast deprese 

pod podlahou. 

Obr. 41 Závislost koeficientu tlaku (Coefficient of pressure) na Dél-

ce podlahy (floor length) [27] 
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Obr. 42 Tlakové rozložení při 1. iteraci difuzoru (vlevo) a znázornění proudění (vpravo) [27] 

Následujícím pokusem o vylepšení bylo nasměřovat proudění do bočních stran difuzoru po-

mocí kanálů, což by umožnilo používaní velkého výstupního průřezu pro generaci většího 

přítlaku. Jak je vidět z následujícího obrázku, podařilo se dosáhnout zóny nízkého tlaku na 

stranách difuzoru, ovšem nastal problém v oblasti rozdělení proudění na dvě části, kde se prů-

tok zpomaluje, čímž se zvětšuje tlak, který podtlak generovaný difuzorem neschopen kom-

penzovat. 

Toto nebylo jediným problémem dane konfiguraci. Sice se proudění v zadní časti vozu stabi-

lizovalo, z grafu rozložení tlakového koeficientu (Obr. 44) je možné odečíst kladnou hodnotu 

přítlačného koeficientu před vstupem do difuzoru což ukazuje na jeho nesprávnou funkčnost, 

a také rychlá změna v bodě nejnižšího tlaku znamená odtržení mezní vrstvy, která by měla za 

následek velký odpor. Této dva faktory ukazují na nevhodnost daných modifikaci, což ná-

sledně vedlo k přepracování celé oblasti.  

 

 

 

 

Obr. 43 Tlakové rozložení podlahy a difuzoru při 2. 

iteraci [27] 
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S ohledem na předešlé modifikaci, největší podtlak bude generován v prostřední oblasti di-

fuzoru, zatímco boční jeho strany budou navrženy tak, aby se zabránilo nebo minimalizovalo 

vstupu toku ze stran. Velikost výstupních průřezů byla ohraničena umístěním motoru a pře-

vodovky, což omezovalo difuzor ve schopnosti generovat přítlačnou silu. Za účelem jejich 

zvětšení byla vybraná zakřivena geometrie, která zároveň umožňuje expanzi vzduchu do 

stran, což je odlišné prvních dvou modifikaci. Ve výsledku simulaci bylo zjištěno, že tlakové 

rozložení vypadá podle představ a největší podtlak byl zaznamenán uprostřed difuzoru. Také 

z obrázku je vidět nižší tlak na bocích difuzoru což může znamenat vytvářeni turbulenci 

v dane oblasti a následkem snížení efektivity difuzoru. Vytváření velkých viru za difuzorem 

je způsobeno stejné jak v prvním případě, a to nasáváním vzduchu z bočních stran difuzoru. 

Přítomnost takových víru může mít za následek zvýšeni celkového odporu. 

 
 

Obr. 45 Tlakové rozložení při 3. iteraci difuzoru (vlevo) a znázornění proudění (vpravo) [27] 

Graf rozloženi tlakového koeficientu v danem případě vykazuje správné chovaní po celé délce 

difuzoru. A také nebylo zaznamenáno odděleni mezní vrstvy. Pokles tlaku je výraznější, ale 

kvůli celkovému vysokému tlaku před vstupem do difuzoru může být přítlačná sila ve výsled-

ku je mnohém menší, než očekávaná. 

 

Obr. 44 Závislost koeficientu tlaku (Coefficient of pressure) na délce vozu (car 

length) [27] 
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Po porovnaní přítlačných charakteristik všech prozkoumaných tvarů podlahy a posouzeni 

vhodnosti jejich následující optimalizaci byla vybraná první varianta za nejpříznivější. Na této 

modifikaci difuzoru bude provedena následná analýza její interakci s přítlačnými křídami vo-

zu, a také optimalizace parametrů délky a úhlů difuzoru pro dosaženi maximální efektivity. 

 

Tab. 11 Aerodynamické charakteristiky monopostu při rychlosti 25 m/s [27] 

 Bez aerodynamických 

prvků 

1. Iterace 

difuzoru 

2. Iterace 

difuzoru 

3. Iterace 

difuzoru 

Přítlak [N] -12,50 74,98 -20,00 21,97 

Přítlak podlahy [N] - 173,02 55,76 102,88 

Odpor [N] 191,00 202,13 211,56 207,00 

CD [1] - 0,97 0,97 0,95 

CL [1] - 0,34 -0,09 0,10 

 

Jelikož vybraná konfigurace má nedostatečné dobře vlastnosti aby byla použita jako konečné 

řešeni, byla provedena její následná analýza a úprava. Prvním krokem optimalizaci podle [27] 

bylo zkoumaní vzájemné interakce difuzoru a zadního křídla. Bylo použito několik konstrukci 

daných křídel, které, ovšem, měli stejný princip: hlavní profil nahoře a profil v dolní časti 

přímo nad výstupním průřezem difuzoru tzv. beam wing, který činí funkci "prodloužení" di-

fuzoru, a tím zvyšuje jeho účinnost. Varianta zadního křídla se spojením beam wing a hlavní-

ho profilu při simulaci ukázala na její nevýhodu, a proto bylo použito rozdělené upevnění 

daných dvou profilů z důvodu větší přítlačné síly a menšího odporu u dané konfiguraci. 

 

Obr. 46 Závislost koeficientu tlaku (Coefficient of pressure) na Délce 

vozu (car length) [27] 
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Po optimalizaci úhlu náběhu křídla pro maximální možnou přítlačnou sílu a nejmenší odpor a 

také nastavení nejvyšší povolené hodnotu hlavního profile s účelem minimalizovat vlivu tur-

bulenci od helmy pilota a karoserie (následně bude hledaná její optimální poloha), byly po-

rovnány všechny variaci zadních křídel a jejích vliv na účinnost difuzoru. Výsledky aerody-

namických charakteristik jsou znázorněný v následující tabulce. 

 

Tab. 12 Aerodynamické charakteristiky prvků při rychlosti 25 m/s [27] 

 Beam wing Hlavní profil Difuzor 

Přítlak [N] Odpor [N] Přítlak [N] Odpor [N] Přítlak [N] 

1. Varianta zadního křídla 24,83 13,43 110,70 57,82 205,00 

2. Varianta zadního křídla 19,86 12,18 462,56 116,36 296,10 

 

Je vidět, že sice beam wing 2. modifikaci má horší efektivitu, ale současně s větším výkonem 

hlavního profilu dosaženo lepší efektivity difuzoru o 91 N a většího celkového přítlaku vozu. 

V nejlepší konfiguraci, bylo získáno zlepšení přítlačné síly podlahy a difuzoru do 296 N, což 

znamená přírůst 170% ve srovnaní se stejným modelem monopostu bez křídla.  

Pro zkoumaní vlivu předního křídla na aerodynamiku modelu byly vybrány dvě varianty 

s použitím dvou nebo třech elementů v závislosti na konfiguraci. Každá z nich byla optimali-

zována zvlášť pro dosazeni nejlepších aerodynamických charakteristik. Po následném nasaze-

ni křídla bylo zřejmé, že jelikož ovlivní celkové proudění kolem vozu má velký vliv na účin-

nost všech jeho aerodynamických prvků. První významnou změnou je zmenšení odporu od 

kol vozu. V obou případech bylo zaznamenáno zmenšení o 25% z 73 N do 56 N. Také při 

použití konfiguraci křídla se třemi elementy byla zvýšena přítlačná síla, generována zadním 

křídlem až o 63% do hodnoty 696 N. Vliv předního křídla na difuzor byl rovněž pozitivní a 

přítlak se v tomto případě zvýšil do hodnoty 347 N. Pro ještě výraznější stoupaní bylo zave-

deno použití vertikálních prahů na vstupu do difuzoru za předním křídlem, které umožnily 

průchod proudění pod podlahou vozu s větší energii (obrázek 58 oranžové elementy). Samot-

ná hodnota přítlačné síly předního křídla se třemi elementy byla na úrovní 711 N. [27] 

 

 

Obr. 47 Zadní přítlačná křídla [27] 
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Při porovnaní závislosti rozložení tlakového koeficientu po délce vozu, všechny varianty vy-

kázaly stejné chovaní, ale nejnižší hodnota byla dosazena v případe použití křídla se třemi 

elementy. Z daného grafu je také možné posoudit aerodynamické vyvážení vozu.  

 

Obr. 49 Závislost koeficientu tlaku (Coefficient of pressure) na Délce vozu (car length) při různých 

kombinaci předních křídel [27] 

Následně se autorem práce [27] určovala závislost výšky zadního přítlačného křídla na efekti-

vitě difuzoru. Pro simulaci bylo zvoleno 5 variant výšky od 300 mm do 700 mm s krokem        

100 mm se stejným úhlem náběhu. Bylo zjištěno, že přítlak samotného křídla se stoupající 

výškou díky "čistému" proudění nahoře roste. Ale se zvětšením vzdálenosti kvůli postrádá 

interakce s prouděním od difuzoru což znamená ztrátu jeho přítlaku (Obr. 50). Takže při op-

timalizaci tohoto parametru je nutné najít výšku, ve které bude zachována účinnost difuzoru a 

přítlak samotného křídla bude maximální. V daném případě optimální hodnotou byla výška 

500 mm nad výstupním otvorem difuzoru. 

 

 

 

Obr. 48 Znázornění vertikálních bočních prahů [27] 
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Posledním krokem optimalizace bylo nastavení samotných parametrů difuzoru, a to úhlu na 

výstupu a délky s ohledem na všechny ostatní parametry výše uvedené. Zvětšení uhlu bylo 

omezeno z důvodu umístění převodovky a konstrukce zavěšení pouze 20○ a proto se sledovala 

změna přítlaku difuzoru pří zvětšení úhlu. Jak se předpokládalo, větší úhel výstupního průřezu 

znamenal větší podtlak pod vozem, což ukazovalo na správnou funkčnost difuzoru. Nenastal 

také případ odtržení mezní vrstvy v celé oblastí zkoušení, a to znamená teoreticky potenciál 

dane verzi podlahy s difuzorem, který při budoucím přepracovaní oblasti zavěšení může být 

využit v plné míře. 

 

Tab. 13 Závislost změny úhlu difuzoru na jeho přítlaku [27] 

Úhel výstupního průřezu 

difuzoru [○] 

Přítlak generovaný difuzorem [N] 

5 420,91 

10 435,36 

15 486,68 

20 520,10 

 

Znázornění rozložení tlaku v boční časti difuzoru po délce vozu ukazovalo na největší podtlak 

v zóně výstupu difuzoru při vzdálenosti 1,6 m od nosu monopostu. Daná informace by potom 

mohla být využitá během nastavení vhodného aerodynamického balance vozidla.  

Následně se testovala závislost přítlačné sily na délce difuzoru při zachování úhlu jeho vý-

stupního průřezu 20○. V rámci pravidel se délka difuzoru měnila od 500 mm do 750 mm. 

S ohledem na to, že beam wing výrazně ovlivňuje účinnost difuzoru, je nutné, aby se jeho 

vzájemná vzdálenost od výstupu byla konstantní, jinak vy to mohlo negativně ovlivnit vý-

sledky. V provedených simulacích se zjistilo, že s větší délkou difuzoru roste jak jeho přítlak, 

tak i odpor. Avšak aerodynamická efektivita ve všech případech má stejnou hodnotu, proto se 

rozhodlo o výběru daného parametru až při následujících simulaci casu na kolo. 

 

Obr. 50 Závislost přítlaku difuzoru (Diffuser downforce) na výšce 

zadního křídla (Rear wing height) [27] 
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Tab. 14 Hodnoty přítlaku difuzoru při různých délkách [27] 

Délka difuzoru [mm] Přítlak difuzoru [N] 

500 473,92 

550 484,95 

600 492,15 

650 502,92 

700 519,36 

750 523,8 

 

Pro simulaci jízdy na okruhu byl využit softwaru OptimumLap s účelem zjištění výhody pro-

vedených modifikaci na virtuální trati Formule student Germany 2012. Při daných simulací, 

všechny charakteristiky vozu kromě aerodynamiky byly neměnné a modelovali chování auta, 

jíž používaného v týmu. V následné tabulce uvedený hodnoty aerodynamických charakteristik 

vozu při rychlosti 25 m/s a čas na kolo za použíti daných aerodynamických prvků. 

 

Tab. 15 Vybrané charakteristiky při různých použitých modifikaci [27] 

 Přítlačná 

síla vozu 

[N] 

Odpor 

vozu [N] 

Frontální 

plocha 

[m2] 

Cl [1] Cd [1] Čas na 

kolo [s] 

Počáteční stav -12,5 191 0,59 0,877 -0,057 85,77 

1. Iterace difuzoru 74,98 202,13 0,59 0,929 0,344 85,47 

Model s zadním křídlem 683,6 292,66 0,79 1,307 2,346 83,58 

Model s předním křídlem 1687,64 379,56 1,09 1,170 4,198 80,53 

Výška zadního křídla 500 mm 1821,34 576,7 1,09 1,434 4,531 80,24 

Úhel výstupního průřezu di-

fuzoru 20○ 

1910,3 628,55 1,09 1,563 4,752 80,06 

Délka difuzoru 500 mm 1838,23 603,23 1,09 1,508 4,573 80,23 

Délka difuzoru 550 mm 1910,36 628,55 1,09 1,565 4,758 80,06 

Délka difuzoru 600 mm 1859,98 619,89 1,09 1,542 4,267 80,19 

Délka difuzoru 750 mm 1823,35 630,03 1,09 1,567 4,536 80,19 

 

Jak je možné vidět z výsledků, nejmenší čas vyl simulován při použití konfiguraci s úhlem 

výstupu difuzoru 20○ při jeho délce 550 mm a výškou zadního křídla 500 mm nad úrovní di-

fuzoru. V této modifikaci při rychlosti 25 m/s vůz měl aerodynamické charakteristiky, uvede-

né v následující tabulce. 
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Tab. 16 Aerodynamické charakteristiky poslední modifikace [27] 

 Difuzor Přední křídlo Zadní křídlo Vůz 

Přítlak [N] 484,95 721,8 706,1 1910,3 

Odpor [N] - 134,7 247,2 628,5 

 

Na konci Manuel Victorovi [27] se podařilo dosáhnout obrovského zlepšení při optimalizaci 

podlahy a difuzoru vozy formule student. S hodnoty přítlaku 173 N získává při optimalizaci 

pomocí křídel zlepšení přítlačné síly o 120 N a při následující optimalizaci parametru o dal-

ších 190 N, což je ve výsledku skoro 485 N. Taková hodnota přítlačné síly je 2,8 krát větší 

počáteční její velikosti, která v kombinací s přítlačnými křídly dave výhodu až 5,7 s na kolo. 

Ovšem je nutné podotknout, že v dané práci není zmíněno ověření výpočtu ani 

v aerodynamickém tunelu, ani na trati. A proto kvůli až moc velkým hodnotám sice nelze 

spolehnout na jejích věrohodnost, ale je zcela jasné jak se může postupovat pří navržení kon-

strukci podlahy s difuzorem na jíž vymodelovaný vůz. A také lze posoudit o vlivu jiných pa-

rametrů včetně přítlačných křídel na přítlak difuzoru. 

 

6.2.2 VÝVOJ DIFUZORU A OPTIMALIZACE JEHO PARAMETRŮ 

V příkladě, popsaném výše detailně popsán způsob integraci podlahy a difuzoru do vozu for-

mule student a jeho následující optimalizace. Je to jen jeden z mnohá způsobu navrhnout tento 

aerodynamický prvek. V dané podkapitole pomocí zdroje [18] je popsaná metoda zcela opač-

ná. Princip v daném případě je podobný návrhu přítlačných křídel, kde postupně od nejjedno-

duššího 2D modelu křídla s jedním aerodynamickém profilem přechází do 3D optimalizací 

více-prvkove konfiguraci. Avšak u difuzoru se to liší vstupními parametry, což jsou: úhly 

vstupu a výstupu difuzoru, délka difuzoru, výška difuzoru a také světlá výška podlahy.  

Autor práce formálně rozděluje návrh podlahy monopostu na několik stadii: 

1. 2D studium a optimalizace úhlu vstupu difuzoru při úhlu výstupního průřezu 20○ 

2. 3D analýza úhlu výstupního průřezu difuzoru  

3. 3D analýza poloměru zakřivení na vstupu a výstupu difuzoru 

4. Integrace 2. difuzoru pro zvětšení účinnosti  

5. 3D studium Gurneyho klapky 

6. 3D analýza konečného modelu s koly 

Cílem 2D simulaci bylo zkoumat závislost poměru výšky vstupního průřezu ke světle výšce 

podlahy na vztlakovém koeficientu. Výška samotné podlahy byla konstantní a rovnala se 

44,45 mm, stejně jak i výstupní úhel difuzoru 20○ pro přesnější evaluaci. Proměnným parame-

trem v daném případě byl úhel vstupu do podlahy, který dosahoval 3○ až 15○. A všechny si-

mulace byly provedeny za rychlosti od 15 m/s do 30 m/s, což odpovídá průměrné a maximál-

ní rychlosti ve formuli student. Aby výsledky výpočtů byly přesnější a zamezovali vliv ná-

růstu mezní vrstvy pod plochou podlahy, byla použita podmínka pohyblivé podlahy 
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Ve výsledku se zjistila nevhodnost použití daného typu simulaci pro navržení podlahy kvůli 

tomu faktoru, že v daném případě není možné zaznamenat ovlivnění proudění z boků vozu, 

ovlivňující centrální proudění, což je možné považovat za podstatný faktor funkčnosti podla-

hy a difuzoru. Hodnoty vztlakového koeficientu, dosažené pří daných simulacích jsou brány 

jako orientační a umožňují pouze zhodnotit charakter změn při zvětšení úhlu vstupního průře-

zu. Po zhodnocení výsledků simulaci bylo zaznamenáno zvětšení vztlakového koeficientu pří 

stoupajících úhlech od 3○ do 9○, s většími úhly daná hodnota výražně kleslá (Obr. 52). Zlep-

šení o 8% přítlačného koeficientu bylo vypočítán pří úhlu 9○, což byla největší dosažena hod-

nota. 

Také na neúplnost a zčásti chybnost 2D simulaci ukazoval obraz rychlostního rozložení. Už 

pří úhlu výstupního průřezu difuzoru 20○ byla zaznamenána separace mezní vrstvý v této ob-

lasti, což sice by mohlo být pravdou, ale při následných 3D simulacích se nepotvrdilo. 

 

 

 

 

 

Obr. 51 Schematické znázornění podlahy [18] 

Obr. 52 Závislost vztlakového koeficientu (Lift Coefficient) na úhlu 

vstupního průřezu (Inlet angle) [18] 
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Následně se prováděly pouze 3D simulace různých modelů a jejích parametrů. Pro zvětšení 

přítlačné sily podlahy a přesnější výpočet bylo použito několik změn. S ohledem na požadav-

ky a charakter proudění bylo vymodelováno několik typů modelu podlahy. Hlavním cílem 

bylo zmenšení ovlivnění proudění pod podlahou rotujícími koly, které byly také zahrnuté pří 

výpočtů. Rychlost proudění při 3D simulaci byla stejné jak v předchozím případě, a to od 15 

m/s do 30 m/s. Pro optimalizaci času výpočtů s ohledem na jeho náročnost byla provedena 

analýza závislosti počtu elementů na přítlačném koeficientu modelu (podrobněji kapitola 5.3). 

První změnou, zkoumanou na vybraném modelu podlahy pří trojrozměrné simulaci byl úhel 

výstupního průřezu difuzoru. S účelem šetření času byla simulovaná pouze jeho polovina. 

Vzhledem k tomu, že byla požadovaná konstantní délka tunelů, změnu úhlu bylo možné usku-

tečnit jenom pohybem vnější jeho hraný ve vertikálním směru. Se zvýšením úhlu od 18○ do 

26○ bylo zaznamenáno také zvětšení přítlačného koeficientu až do hodnoty CL=0,42 bez vlivu 

kol. Odděleni mezní vrstvy také neprocházelo do dané hranice, ale použiti většího úhlu 

z důvodu umístěni podvozku a šasi nebylo možné. Výsledky zahrnující vliv kol v daném pří-

padě měli vždycky poloviční hodnotu (Obr. 54)  

Po dosažení optimální kombinaci úhlů vstupního a výstupního průřezu difuzoru (9○ a 26○) 

byla studovaná závislost jejích zakřiveni na koeficientu vztlaku, aby se dosáhlo plynulejšího 

Obr. 53 Rychlostní rozložení proudění při 2D simulaci [18] 

Obr. 54 Závislost vztlakového koeficientu (Lift Coefficient) na 

úhlu výstupního průřezu difuzoru (Diffuser angle) [18] 
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proudění a tím jeho lepší přilnutí k ploše podlahy. Parametry poloměru zakřiveni byly vybra-

ný také s ohledem na umístěni ostatních komponentů vozu a měli hodnotu v rozmezí od 15 in  

(381 mm) do 30 in (762 mm). Za nejpříznivější byla povazován nevětší poloměr, při kterém 

hodnota přítlačné sily dosahovala CL= 0,45 na vstupu a CL=0,62 na výstupu difuzoru. 

  
Obr. 55 Závislost vztlakového koeficientu (Lift Coefficient) na poloměru vstupu (Inlet radius) a vý-

stupního poloměru difuzoru (Diffuser radius) [18] 

Následujícím krokem bylo vyšetřováni modelu podlahy se dvěma difuzory, který by měl vy-

kazovat lepší charakteristiky přítlaku. Z důvodu konstrukce monopostu, délka malého difuzo-

ru byla ohraničena hodnotou 152 mm, a proto byly testovaný jeho úhlu od 16○ do 26○.  

 

 

Obr. 56 Konstrukce modelu podlahy se dvěma difuzory [18] 

Hodnoty přítlačné síly a přítlačných koeficientů, dosažených při změně úhlu jsou znázorněny 

v následující tabulce. Z níž je možné vidět zlepšení přítlačného koeficientu o 11% v případě 

použití nejlepší konfiguraci. 
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Tab. 17 Aerodynamické vlastnosti při změně úhlu malého difuzoru [18] 

Úhel velkého di-

fuzoru [○] 

Úhel malého difuzoru 

[○] 

Přítlačná síla 

[N] 

Koeficient přítlaku 

[1] 

26 18 97,86 0,29 

26 20 111,20 0,33 

26 22 120,10 0,35 

26 24 124,55 0,36 

26 26 137,89 0,40 

 

Stejně jak v případě přítlačných křídel, použití Gurneyho klapky zlepšuje přilnutí proudění na 

výstupu difuzoru, tím omezuje šance předčasného odtržení mezní vrstvy. V podstatě, tato 

klapka činí stejnou funkci, jako křídlo nad difuzorem, které bylo popsáno v [27], ale má mno-

hém jednodušší konstrukci, snadnou pro výrobu. Účinnost dané klapky je závislá na designu 

celé podlahy a proto podle následných simulaci byla hledaná nejlepší modifikace. Ve výsled-

ku byla zkoumaná délka Gurneyho klapky, která byla upevněna na hranách obou difuzoru. 

Nejvyšší hodnoty přítlačného koeficientu byly dosaženy při délce klapky 63,5 mm ale 

s ohledem na snadnější výrobu a zanedbatelnost rozdílu výsledku byla použita varianta 

s délkou 50,8 mm. 

Pří porovnání různých kombinaci z tabulky byla zaznamenána změna přítlačného koeficientu 

až na 11% ve srovnání s počáteční modifikaci. 

 

Tab. 18 Hodnoty CL při různé délce Gurneyho klapky [18] 

Délka klapky [mm] CL [1] 

12,7 0,38 

25,4 0,42 

38,1 0,44 

50,8 0,47 

63,5 0,48 

 

Obr. 57 Konstrukce difuzoru s Gurneyho klapkou [18] 
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Po provedení všech modifikací bylo provedeno ověření jejích správnosti a také posouzení 

vlivu statických a rotujících kol pomocí simulaci polovičního modelu podlahy a jeho násled-

ného zrcadlení použitím softwaru Star CCM+. [18]  

  

Obr. 58 Model podlahy konečné modifikaci [18] 

Ve shrnutí výsledků, autor zdroje [18] zmíní, že použití druhého difuzoru a přidáni Gurneyho 

klapky při optimálních parametrech úhlů na vstupu a výstupu difuzoru zvyšují přítlačný koe-

ficient až na 23% ve srovnání s počátečním modelem podlahy. Finální výsledky přítlačné síly 

při rychlosti 30 m/s jsou uvedené v následující tabulce včetně výpočtů se změněným uhlem 

náklonu vozu. 

 

Tab. 19 Přítlačná síla při různých modifikacích podlahy [18] 

Typ modifikaci Přítlačná síla [N] 

Model staré podlahy 413 

Optimalizovaný model s Gurneyho klapkou 649 

Optimalizovaný model s Gurneyho klapkou za vlivu rotujících kol 373 

Podlaha pří úhlu náklonu vozu 2○ 511 
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Kromě toho, byla také provedena analýza zmenšení světlé výšky vozu od standartních     

44,45 mm ale ve výsledku její změna vedla jenom ke ztrátě přítlačné sily. 

Těžko posoudit o věrohodnosti daných výsledku, jelikož Girish Bangalore Jalappa [18] neuvádí 

žádnou informaci o ověření daných hodnot. Ale s ohledem na to, že celý výpočet byl proveden 

pouze na modelu podlahy a kol, nezahrnuje při tom ovlivnění proudění jinými aerodynamickými 

prvky, umístěním součástí vozu a tvarem karosérie, lze očekávat pokles těchto hodnot v reálných 

podmínkách. 

Obr. 59 Výsledné tlakové rozložení po podlaze při úhlu 

náklonu vozu 2○ [18] 
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7 CHLAZENÍ MOTORU 
V podmínkách závodu, motory, aby poskytovaly maximální výkon kdykoliv po celou dobu 

jízdy, musí pracovat na plný výkon. A proto přenáší velké mechanické a tepelné zatížení. 

Kromě toho, současně řada týmů používá malé jednoválcové přeplňované motory, které vy-

žadují velmi účinné chlazení systému. Téměř všechny týmy realizují chlazení ve svých autech 

pomocí jednoho radiátoru. Rozdíly jsou pouze v jeho umístění. Většinou se používá pouze 

dvě varianty: buď náhle umístění radiátoru na boční straně vozu, nebo zavedení konstrukci 

bočnic monopostu a následně umístěni chladiče uvnitř. Občas se vyskytuje varianta pouze 

jedné bočnice, ale ve zprávě [33] Mikaelem Sedlackem byla odmítnuta kvůli tomu, že přiná-

šela spíše nevýhody ve srovnaní se symetrickou variantou dvou bočnic. 

Při návrhu daného aerodynamického elementu je nutné brát v úvahu proudění kolem celého 

auta, vliv každého aerodynamického prvku a jejích tvaru. Občas se stával případ, kdy tým 

během závodu musel odstranit nebo upravovat část konstrukce přítlačného křídla kvůli špat-

nému chlazeni motoru a jeho následnému přehřátí. Ačkoli bočnice nebo samotné radiátory 

neplní funkci jako přítlačné prvky, kvůli jejích nevhodnému tvaru nebo umístění může vzni-

kat nežádaný odpor a vztlak. Proto při návrhu konstrukci bočnic cílem je nejen umožnění 

účinného chlazení motoru, ale také zmenšení vlivu daných aerodynamických sil. Následně je 

možné uvést příklad vývoje bočnic monopostu formule student, který je popsán v [17] Chris-

toffersenem. Ve zdroji sice není uveden vliv přítlačných křídel na chlazení, ale podrobně po-

pisuje problémy pří návrhu chladicího systému a metody jejích řešení.  

Vývoj bočnic vozu v [17] byl proveden na jíž postaveném monopostu, a proto byla omezena 

možnost jejích úpravy. V počáteční modifikaci radiátor byl umístěn přímo do bočnice a meze-

ra, která vznikla rozdílem velikosti byla zamezena těsněním, jelikož byl očekáván pozitivní 

vliv této úpravy. 

Simulaci daného modelu se ukázalo na velkou recirkulační zónu před vtokem do bočnice už 

pří rychlosti 80 km/h která špatně ovlivňovala proudění radiátorem. S nárůstem rychlosti se 

očekávalo jenom zvětšení dané oblasti. Jelikož výsledky byly nevyhovující byla provedena 

úprava.  

Obr. 60 Konstrukce bočnice základní modifikace [17] 



BRNO 2017 

 

 

 

64 
 

CHLAZENÍ MOTORU 

 

Po odstranění těsnění bylo momentálně vidět zmenšení recirkulační zóny před vtokem do 

bočnici. Tento jev je možné vysvětlit tím, že proudění větší energii a rychlosti, procházející 

mezi radiátorem a stěnou bočnici pomáhá ve zvýšení průtoku samotným chladičem. 

 

 

Obr. 63 Znázornění recirkulační zóny modifikace bočnice bez těsnění [17] 

Pro další dva případy byla vytvořena konstrukce chladicího tunele, který výrazně zužoval 

vtokovou část bočnice. Cílem takové úpravy bylo dosáhnout rovnoměrného rozložení rych-

losti na čelní časti radiátoru a také vyrovnání tlaku na jeho vstupu a výstupu. Provedené modi-

fikace by výrazně zvětšily průtok radiátorem pří zachování adekvátní hodnoty odporu, čímž 

by se zvětšila jeho účinnost. Optimální šířka vtokového otvoru při tom byla určena nejen po-

třebnými parametry pro vytváření tlaku v bočnici, ale i s ohledem na to, že proudění vzduchu, 

v stoupajícího do bočnice může být ovlivněno mezní vrstvou podél plochy karoserie což by 

v následku vytvářelo víry, které by zhoršovaly proudění v kanále. Proto bylo rozhodnuto roz-

šířit vstupní otvor v první modifikaci chladicího tunele. 

Obr. 61 Znázornění recirkulační zóny základní modifikace [17] 

Obr. 62 Rychlostní rozložení proudění skrz bočnici s použitím těsnění (vlevo) 

a bez těsnění (vpravo) [17] 
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Ve výsledku použití chladicího kanálu, podařilo se téměř zbavit recirkulační zóny před bočni-

ci, avšak jelikož docházelo k odtržení mezní vrstvy v oblasti bočnice, bylo nutné zmenšit 

vstupní otvor, pro lepší obnovení tlaku v bočnici. 

V poslední modifikaci bylo provedeno zmenšení vstupního otvoru chladicího kanálu. Což 

bylo realizováno pomocí zakrytí jeho spodní části, jelikož současně bylo nutné zbavit ovliv-

nění této oblastí viry, vytvořených prouděním kolem spodních ramen zavěšení. 

 

Obr. 65 Konstrukce chladícího kanálu bočnice [17] 

Obr. 64 Znázornění recirkulační zóny před bočnici 2. modifikace [17] 

Obr. 66 Rychlostní rozložení proudění po 3. modifikaci [17] 
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V porovnání průtoku všech modifikací bylo zjištěno, že jenom pomocí odstranění těsnění mů-

že byt dosaženo zlepšení skoro o 49%. A následné použití chladicích kanálů v 3. modifikaci 

mohlo zvětšit průtok až o 206% oproti základnímu modelu. 

 

Tab. 20 Průtok radiátorem při různých modifikacích. [17] 

Modifikace Základní model Odstranění těsnění Chladicí kanál Chladicí kanál menšího 

průřezu 

Průtok [kg/s] 0,055 0,12 0,18 0,23 

 

Taktéž byl proveden výpočet tlakových a odporových koeficientů daných úprav. Nejlepší 

z modifikací ohledně malému odporu a vztlaku bylo odstranění těsnění. V tom případě byl 

zaregistrován pokles odporu o 10% a vztlaku o 45% při zachování vhodného vyvážení. 

V následující tabulce budou uvedený hodnoty aerodynamických koeficientů všech modelů. 

 

Tab. 21 Hodnoty aerodynamických koeficientů různých modifikací. [17]  

 Základní model Odstranění těsnění Chladicí kanál Chladicí kanál menšího prů-

řezu 

CL [1] 0,598 0,521 0,524 0,593 

CD [1] 0,150 0,082 0,138 0,138 

 

V předchozí prací [17], nicméně nebylo zmíněno o vlivu aerodynamických prvků v přední 

části vozu, které mohou jak nasměřovat proudění do bočnice, tak i odvádět od ní. Řešení da-

ného problému je znázorněno v [2], kde se používá mezera mezi nosem vozu a aerodynamic-

kými profily křídla. 

Obr. 67 Přední křídlo s mezerou pro prů-

tok vzduchu [2] 
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V daném případě, ovlivnění proudění radiátoru předním křídlem je znázorněno na obrazu 

rychlostního rozložení kolem boční části vozu. Při takové modifikace bočnice a umístění 

předního křídla hodnota průtoku chladiče byla 0,46 kg/s 

 

 

Obr. 68 Znázornění proudění vzduchu kolem vozu (vlevo) a radiátorem (vpravo) [2] 
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ZÁVĚR 
Cílem dané bakalářské práce byla rešerše a shrnutí poznatků o použití aerodynamických prv-

ků na vozech formule student, metodách jejích vývoje a oblastech, na které se zaměřuje při 

jejích zlepšení. 

Formule student je soutěž, ve které se týmy snaží vymodelovat a postavit nejlepší vůz, který 

bude vyhovovat nejen řádu pravidel, ale i bude nejrychlejším na trati během všech závodů. 

Takové disciplíny vyžadují od vozu nejen maximální rychlost, ale také schopnost rychle pro-

jíždět zatáčkami tratí autokrosu a vytrvalostních závodů. V nich, v podstatě, rychlost není 

moc důležitá, jelikož okruhy jsou projektovány tak, aby průměrná rychlost nepřesahovala 

hodnotu 50-60 km/h. V takových podmínkách, aby je potřebná maximální možná rychlost 

v zatáčkách a přímých úsecích při brzděni a rozjíždění. Toho podle [21] lze docílit pomocí 

přítlačné síly působící na vůz. Pro zvětšení přítlaku svých monopostu se často využívají aero-

dynamické prvky. Nejpopulárnějšími z nich ve formuli studen jsou přítlačná křídla a řešení 

podlahy s difuzorem. 

Poněvadž většina týmu vyvíjí své aerodynamické elementy jenom pří pomocí počítačového 

modelování a simulaci, výsledky v reálu občas mohou být odlišné od těch, které uvádějí ve 

svých design prezentacích, protože se nijak neověřují pomoci metod, které také uvedené 

v dané bakalářské prací. Ovšem pro orientaci je možně říct, že v průměrném monopostu for-

mule student kolem 70% - 75% přítlačné sily generováno křídly a zbytková část difuzorem. 

Přičemž pro adekvátní chováni vozu na trati je nejvíc vyžádán aerodynamický balanc vozu 

50% vzadu, kterého se snaží docílit většina tymu. Avšak se také nechává moznost jeho pro-

měny pomoci změny uhlu náběhu křídel podle požadavků pilotu nebo podmínek na trati.  

Nicméně cenou za přítlak je hmotnost a odpor, které jsou nežádané na vozech dané kategorie, 

protože zhoršují nejen manévrovatelnost vozu, ale také zvyšují spotřebu paliva, která se také 

hodnotí. Jsou ale i výjimky, kdy dostatek výkonu motoru a jeho malá hmotnost s vysokou 

efektivitou (například jednoválcové přeplňované motory) umožňují skoro zanedbat všechny 

negativní vlivy přítlačných křídel a difuzoru. V takových případech dané aerodynamické prv-

ky přidávají skoro jenom výhodu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Y [N] Boční síla 

𝑔𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é [m·s-2] Celkové zrychlení 

ρ  [kg·m-3] Hustota 

Cp  [1] Koeficient tlaku 

D [N] Odporová síla 

S [m2] Plocha obtékaného tělesa 

h/c [1] Poměr výšky k délce tětivy 

𝑉∞ [m·s-1] Rychlost média 

V  [m·s-1] Rychlost proudění 

τ [Pa] Smykové napětí 

CY [1] Součinitel boční sily 

CD [1] Součinitel odporu  

Cf [1] Součinitel tření povrchu 

CL [1] Součinitel vztlaku 

CLα [1] Součinitel vztlaku 

P∞  [Pa] Tlak okolí 

P [Pa] Tlak působící na profil 

L  [N] Vztlaková síla 

𝑔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [m·s-2] Zrychlení které udává motor 

𝑔𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟 [m·s-2] Zrychlení které vzniká odporem vzduchu 

 

CFD Computational Fluid Dynamics 

DRS Drag reduction system 

SAE Society of Automotive Engineers 

 


