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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

V následujícím textu se tato práce zaměřuje na návrh alternativy rámu vozu formulového 
typu určený pro mezinárodní studentskou soutěž Formule Student. Nejprve je tato soutěž 
stručně přiblížena. Následují základní informace o možných variantách rámu v soutěži, 
nastínění pravidel pro rámy z tenkostěnných profilů, ale i pro kompozitové struktury. 
Jako další jsou zmíněné nejpoužívanější typy materiálů u trubkových rámů. Pak práce 
přechází v konstrukční část. V ní jsou zmíněné požadavky na tvorbu rámu, postup výpočtu 
jednotlivých torzních tuhostí a samotný návrh konstrukce včetně vytvořeného výpočtového 
modelu. V závěrečné části je provedena simulace v MKP programu a stručně popsána 
varianta návrhu i s jejím zhodnocením.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Formule Student, pravidla, rám vozu, rám z tenkostěnných profilů, konstrukce, torzní tuhost, 
hmotnost.   

ABSTRACT  

The diploma work focuses on the proposal of formula car support frame type alternative 
designed for international students´ competition Formula Student. As a first is this 
competition shortly described. Following basic information about possible support frame in 
competition, the rules description for the frame from thin-walled profiles as well as for 
composite structure. As the other are shown the most used material types by the tube frames. 
Continues the practical (design) part of the work. The work continues in construction/design 
part. Here are mentioned the requirements for the frame creating, calculation of each torsion 
strength and construction proposal including creating the analysis model. In the final part is 
realize the simulation in FEM program and simply described the alternative proposal 
together with the evaluation. 

KEYWORDS 
Formula Student, rules, frame, frame of vehicle, frame of thin-walled sections, design, 
torsion strength, weight. 
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ÚVOD 

ÚVOD 
V následujícím textu se tato práce zaměřuje na návrh alternativy rámu vozu formulového typu 
určený pro mezinárodní studentskou soutěž Formule Student.  

Formule Student, jak je dále popsáno, je prestižní soutěž pro studenty technických vysokých 
škol, která dává příležitost získat cenné praktické zkušenosti nejen z konstrukční činnosti. 
Jejím záměrem je stavba konkurenceschopného závodního jednomístného vozu, určeného 
výhradně pro tuto soutěž. Dává tak jednotlivým týmům příležitost zkonstruovat závodní 
vozidlo od návrhu za použití výpočetní techniky, až po jeho praktickou realizaci. Ty jsou 
velmi užitečné pro následovné případné hledání budoucího povolání. 

Jednou z oblastní, kterou je třeba se zabývat u tohoto projektu, je konstrukce rámu. Rám 
vozidla je spolu s jeho podvozkovou částí velmi důležitý z hlediska chování vozu při jízdě. I 
vhodně navržený podvozek nemusí plnit požadovanou funkci, pokud s ním není sladěna 
konstrukce rámu. Důležitým ukazatelem vhodné konstrukce je hodnota torzní tuhosti rámu a 
jeho hmotnost. Tyto dvě veličiny se však vzájemně ovlivňují a velmi často „působí“ proti 
sobě. S vyšší torzní tuhostí souvisí často vyšší hmotnost a naopak nižší hmotnost znamená i 
nižší hodnotu torzní tuhosti. Je pak obvykle na konstruktérovy, kterou „cestou“ se chce vydat. 
Mnohdy jsou pro správné rozhodnutí zapotřebí i předešlé zkušenosti a konstruktérský cit. To 
vždy jistě souvisí s konkrétním řešením. Proto je důležité si uvědomit, co je pro nás v danou 
chvíli podstatnější.  

V této práci se snažím o navržení vhodného řešení již zmíněného rámu formulového typu se 
zadanými body zavěšení jednotlivých kol. Důležitou části při návrhu je dodržení pravidel 
Formule Student pro aktuální rok. 
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1 FORMULE STUDENT
Formule student je evropská
institutem strojních inženýrů
patron soutěže Ross Brown, je cílem 
inovativní myšlení budoucích mladých inženýr
navrhly a postavily jednomístný závodní v
dynamických sportovních 
vozidla.[1] Logo této soutěže je vid

Obr. 

1.1 O SOUTĚŽI 
Soutěže se účastní týmy ze všech kout
v Evropě, ale po celém světě
Brazílii, Japonsko a Austrálii. 

Obvykle si studenti sestaví
název, pod kterým v soutě
zaměřují na danou část vozu od konstruk
vlastně o neziskovou „firmu“ fungující pod záštitou dané školy. 
studentům kantoři příslušné
sponzorující firmy, které pomáhají realizovat projekt.

Studenti předpokládají, že se výrobní firmy budou
následné porovnání sil v sout
jejich další vzájemnou spolupráci. 
získají členové týmu schopnosti z
všechno jsou cenné zkušenosti z
zaměstnáních.[1] Studenti se tak stávají více konkurenceschopnými a zajímavými pro 
zaměstnavatele. 

Podpora týmů být inovativní a pracovat na technice 
Formule Student účastníkům
předvést svůj talent. [1] Zde mají p
zajímavé poznatky a zkušenosti, ale p
závodů účastní přibližně 300 tým
soutěž.   

    

TUDENT 
pská, nejzavedenější, vzdělávací motorsportová sout

institutem strojních inženýrů. S podporou průmyslu a velmi schopných odborník
že Ross Brown, je cílem tohoto projektu inspirovat a rozvíjet iniciativu a 

inovativní myšlení budoucích mladých inženýrů. Univerzity z celého svě
jednomístný závodní vůz, s kterým budou moci sout

dynamických sportovních disciplínách, které ukazují jejich pochopení a testují výkon 
Logo této soutěže je vidět na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Oficiální logo soutěže Formule Student [2] 

astní týmy ze všech koutů světa. Ty se sjíždí na známé závodní okruhy nejen 
celém světě. Mimo evropský kontinent jde o USA (zde tato sout

Brazílii, Japonsko a Austrálii.  

sestaví vlastní tým z řad dobrovolníků jedné university
v soutěži vystupuje. Celý tým se skládá z několika podskupin

ást vozu od konstrukčních částí až po marketing
 o neziskovou „firmu“ fungující pod záštitou dané školy. Odbornými konzultanty jsou 

říslušného institutu. Nutností zejména po finan
sponzorující firmy, které pomáhají realizovat projekt.  

edpokládají, že se výrobní firmy budou zabývat výrobou jeji
soutěži. [1] Obě strany tak mohou získat zajímavé kontakty pro 

jejich další vzájemnou spolupráci. Vedle nových technických zkušeností a
schopnosti z oblasti managementu, marketingu a týmové práce. Toto 

všechno jsou cenné zkušenosti z podstatné části oblastí řeše
Studenti se tak stávají více konkurenceschopnými a zajímavými pro 

 být inovativní a pracovat na technice i obchodních aspektech projektu tak
ům z celého světa ideální příležitost naučit se novým dovednostem a 
Zde mají příležitost předvést svá „know how“ 

zajímavé poznatky a zkušenosti, ale především se utkat o prvenství v celé sout
ě 300 týmů z celého světa. Jde proto o velmi prestižní dovednostní 
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lávací motorsportová soutěž, vytvořená 
myslu a velmi schopných odborníků, jako je 

inspirovat a rozvíjet iniciativu a 
celého světa jsou vyzvány, aby 

kterým budou moci soutěžit ve statických a 
jejich pochopení a testují výkon 

ta. Ty se sjíždí na známé závodní okruhy nejen 
. Mimo evropský kontinent jde o USA (zde tato soutěž vznikla), 

 jedné university, který si zvolí 
kolika podskupin, které se 

ástí až po marketing. V své podstatě jde 
Odbornými konzultanty jsou 

Nutností zejména po finanční stránce jsou 

zabývat výrobou jejich prototypu vozu pro 
zajímavé kontakty pro 

zkušeností a dovedností z praxe 
mentu, marketingu a týmové práce. Toto 

řešených v budoucích 
Studenti se tak stávají více konkurenceschopnými a zajímavými pro 

i obchodních aspektech projektu tak dává 
it se novým dovednostem a 

edvést svá „know how“ řešení, vyměnit si 
celé soutěži. Celkově se 

ta. Jde proto o velmi prestižní dovednostní 
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SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY 

Soutěž probíhá ve dvou základních disciplínách, přičemž každý tým musí přes tyto přísné 
části úspěšně projít. Kontroluje se zde mimo jiné správné pochopení pravidel platných vždy 
na danou sezónu. Ve statické a dynamické části se postupně posuzuje vůz od návrhu a 
celkové ceny, přes technickou a bezpečnostní kontrolu, až po samotnou funkční, obratnostní a 
rychlostní část. [1] Všechny tyto disciplíny jsou důležité, protože za ně tým získává body do 
celkového hodnocení. Přehled maximálně možných získaných bodů za jednotlivé disciplíny 
přehledně ukazuje tab. 1. 

Tab. 1 Přehled dosažitelných bodů v jednotlivých disciplínách [1] 
Statické disciplíny Max. počet bodů 

Prezentace 75 

Konstrukční návrh 150 

Cenová analýza 100 

Dynamické disciplíny  

Akcelerace 75 

„Osmička“ 50 

Autokros 150 

Spotřeba 100 

Vytrvalostní závod 300 

Celkem 1000 

  

Důležitou částí statické disciplíny je prezentace vozu, která zahrnuje návrhovou a finanční 
stránku projektu. Zde členové tým zdůvodňují, jak a proč byla konstrukce provedena i 
s ohledem na její cenu. Toto je zejména v dnešní době velmi důležitou částí řešení z důvodu 
tzv. umění prodat navrženou koncepci. Neméně důležitou částí je technická a bezpečností 
kontrola vozu. Jako ve většině motoristických soutěží, a zde to platí obzvláště, je bezpečnost 
jezdce na prvním místě. Ta se kontroluje mimo jiné vložením přesných šablon do kokpitu (viz 
níže), kontrolou tzv. ohnivzdorné přepážky oddělující prostor motoru a víka nádrže od 
kokpitu jezdce apod. Samotná statická funkčnost navržené koncepce vozidla se zjišťuje 
náklonovým testem. Vozidlo se umístí s jezdcem na plošinu, která se postupně naklání až do 
přibližně 50° tak, jak lze vidět na Obr. 2. Při tomto nesmí dojít k převrácení vozu i s jezdcem. 
Toto by signalizovalo nevhodně umístěné těžiště vozu a riziko jeho možného převrácení 
v dynamické disciplíně.  
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Obr. 2 Náklonový test soutěže Formule Student [3] 

Poslední dvě disciplíny statické části soutěže jsou zkoušky brzd a hlučnosti výfuku. Brzdový 
systém každého, nejen motorového vozidla, je jeho základem pro bezpečné ovládání vozu a 
v případě potřeby k jeho neprodlenému zastavení na co nejkratší dráze. Proto se zde i toto 
kontroluje. Celkově je tedy možné získat ze statických disciplín maximálně 325 bodů. Po 
úspěšně zvládnuté statické části soutěže pokračuje dynamická část, kde se již testují samotné 
jízdní vlastnosti monopostu i s jeho spotřebou paliva. Jednotlivé disciplíny jsou uvedeny 
v tabulce 1 včetně bodového ohodnocení. Ve vytrvalostním závodě (tzv. endurance), který je 
součástí dynamické části soutěže, mohou týmy získat nejvíce bodů. Ve stručnosti se jedná o 
závod na vytyčené trati na vzdálenost 22 km. Zde je jedním ze sledovaných parametrů také 
spotřeba vozu. Jak již bylo zmíněno, vozidlo se kontroluje za účelem zjištění, zda bylo 
navrženo v souladu s danými pravidly pro aktuální rok. Z tohoto plyne, že jako každá soutěž 
má i tato svá přísná pravidla, která je nutno pro úspěšné výsledky respektovat. Dovoluje však 
volbu některé z níže uvedené koncepce. 
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2 VARIANTY RÁMŮ FORMULE STUDENT 
Aby byly závody zajímavé a budoucí mladí konstruktéři rozvíjeli svůj potenciál, je v soutěži 
umožněna volba z několika variant konstrukcí rámu. V zásadě se jedná o možnosti 
od nejpoužívanějších materiálů nejen v automobilovém průmyslu a jeho soutěžích, až po ty 
méně časté. Důležitým ukazatelem pro danou volbu materiálu u konstrukce rámu jsou tedy 
zkušenosti týmů a také jejich finanční možnosti. Jednotlivé uvedené materiály a konstrukce se 
mohou také kombinovat. 

2.1 TRUBKOVÝ OCELOVÝ RÁM  
Tento typ rámu je pravděpodobně nejjednodušší a nejdostupnější variantou (do jisté míry). I 
proto ho používají především začínající týmy v soutěži, které nemají mnoho dosavadních 
zkušeností s konstrukcí monopostu. Jedná se o svařovaný příhradový prostorový rám 
z tenkostěnných profilů příslušné geometrie, s dobrou hodnotou torzní tuhosti. Tato 
konstrukce má tu výhodu, že ji lze poměrně snadno modifikovat v modelovém prostředí. 
Následné zjišťování torzní tuhosti (vysvětleno dále) tohoto typu rámu v MKP softwaru 
nevyžaduje výjimečné zkušenosti a schopnosti řešitele. Další příznivou vlastností této 
varianty je její snadná výroba a případná opravitelnost. Je nutno také ale zmínit, že nejen 
začínající týmy volí právě tuto variantu návrhu. Zkušenější týmy zůstávají mnohdy u tohoto 
rámu také, stále jej zdokonalují a dosahují tak velmi dobrých výsledků. Nevýhodou je zde 
vyšší hmotnost rámu. Jedno z možných řešení tohoto typu rámu je vidět i se zástavbou na 
obrázku 3 u rámu první generace našeho týmu TU Brno Racing. 

 

Obr. 3 Rám se zástavbou vozidla Dragon Evo 1 našeho týmu TU Brno Racing 

2.2 ALTERNATIVNÍ RÁM  
Tzv. alternativní typ rámu znamená, že jsou k jeho konstrukci použity alternativní materiály a 
jeho slitiny. Do této skupiny materiálů patří hliník, hořčík, titan, magnézium, ale i uhlíková 
vlákna a další. Samotné provedení konstrukce může být různé. Mohou být použity opět 
tenkostěnné profily např. z hliníku (viz obr. 4), případně hliníkové voštiny, které tvoří jeden 
celek. Tato se většinou používá v prostoru kokpitu vozidla. U hliníkových tenkostěnných 
profilů se aplikuje stejná modelovací i výpočtová metoda jako u předešlé varianty s ocelovým 
rámem. Je však nutné brát na zřetel, že se hliníkové slitiny (vzhledem ke svým vlastnostem) 
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chovají poněkud odlišně oproti ocelovému materiálu. Konstrukce z alternativních materiálů 
má především výhodu v dosažení srovnatelné nebo i lepší struktury než u ocelového rámu. To 
současně s příznivější hmotností. Nevýhodou je obtížnější vyrobitelnost a provedení spoje se 
základní strukturou (viz pravidla) společně s vyššími náklady na materiál. Tato varianta 
konstrukce se však také mezi týmy vyskytuje, ale ne příliš často. 

 
Obr. 4 Hliníkový rám týmu Lancaster University Racing [3] 

RÁM Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN  

Do skupiny alternativních rámů patří také tzv. monokoková koncepce, která se vyskytuje 
mezi týmy stále častěji. Jedná se o skořepinu využívající ke své funkci uhlíková vlákna, která 
mají specifické vlastnosti podle způsobu výroby. Tato varianta je dosti obtížná ke konstrukci 
a vyžaduje určité zkušenosti pro samotný návrh i výpočet tohoto materiálu. Odměnou za 
vynaložené úsilí je téměř bezkonkurenční hodnota hmotnosti a při vhodném řešení i torzní 
tuhost celého rámu. Bohužel nevýhodou jsou především vysoké náklady za materiál samotný 
a jeho výrobu. Pozitivní stránkou je, že pokud se tým „naučí“ s tímto materiálem pracovat a 
vhodně navrhne konstrukci, pak má také vykročeno k velmi dobrým výsledkům. Momentálně 
se tato koncepce vozu postupně rozšiřuje mezi soutěžními týmy Formule Student. Jedním 
z nich je i celo-karbonový vůz týmu Joanneum racing Graz na obrázku 5 pro rok 2011. 

 
Obr. 5 Vůz z uhlíkových vláken týmu Joanneum racing Graz [3]
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3 PRAVIDLA  
Správné pochopení pravidel v každé soutěži patří k základům úspěchu. Ani zde tomu není 
jinak. Formule Student (SAE) má svá pravidla dostupná pro všechny účastníky na oficiálních 
stránkách této soutěže (viz [1] na konci této práce). Návrh a realizace konkurenceschopného 
závodního vozu, není nikterak jednoduchým úkolem a je zapotřebí dbát při jeho řešení 
určitých pokynů. Není proto divu, že jsou tato pravidla poměrně obsáhlá. Nalezneme zde 
striktně vymezené požadavky pro soutěžní monopost, které jsou postupně členěny 
v dokumentu. Tyto vychází ze zkušeností inženýrů a jsou každým rokem upravovány a 
doplněny o důležité informace. Jak již bylo zmíněno, velmi důležitou roli, zde hraje samotná 
bezpečnost jezdců. Ta je dána použitím předepsaných minimálních rozměrů daných 
materiálů, členěním struktury vozu a bezpečnostními prvky vozidla. Další důležitou částí 
tohoto dokumentu je, že se v každém dalším ročníku soutěže nesmí použít stejná konstrukce 
vozu, ale musí být určitým způsobem inovována. Proto se musí každý rok navrhovat nová 
koncepce, s pokud možno lepšími parametry. Zároveň tím týmy získávají nové a velmi 
užitečné zkušenosti v konstrukční a dovednostní části soutěže.  

Tato práce se zaměřuje v dalším na nástin nejdůležitějších statí pravidel určených k návrhu 
rámu. Postupně jsou zde uvedena základní pravidla pro obě varianty zmíněných konstrukcí 
proto, aby mohla sloužit budoucím generacím jako případný vývojový krok návrhu další 
zvolené varianty rámu. Je však nutné dbát na to, že se každým rokem pravidla upravují vždy 
pro danou sezónu. 

3.1 STRUKTURA RÁMU  
Pravidla soutěže neurčují pouze jeden typ materiálu rámu. Naopak zohledňují více variant jak 
je zmíněno výše. Všechny uvedené varianty rámu a jejich kombinace musí obsahovat stejný 
základní ocelový materiál. Hlavními požadavky pro vozidlo jsou, mimo jiné, začlenění 
struktury obsahující dvě obruče (oblouky), které slouží jako ochrané výztuhy jezdce, dále 
přední přepážku s podpornými strukturami, na kterou je umístěn tzv. deformační člen (Impact 
Attenuator) a boční nárazovou strukturu. [1] Pro přehlednost je toto zobrazeno na obrázku 6. 

 
Obr. 6 Nejdůležitější prvky struktury rámu Formule Student týmu TU Brno Racing Evo 1: A-hlavní 
oblouk, B-přední oblouk, C-přední přepážka, D-přední výztužná struktura,  
E-zadní výztužná struktura, F-deformační člen, G-boční nárazová struktura 
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Definice: 
Hlavní oblouk - obruč umístěná vedle, nebo hned za jezdcovým tělem; 
Přední oblouk – obruč umístěná nad jezdcovými nohami, v blízkosti volantu; 
Oblouková struktura – dva ochranné oblouky (hlavní i přední); 
Výztuhy oblouků – struktura trubek ze spodního konce obloukové výztuhy zpět k oblouku; 
Části rámu – jednotlivá část neoříznuté trubky; 
Rám – vyráběná konstrukční sestava, ke které jsou přimontovány všechny funkční systémy 
 vozidla; tato sestava může být samostatně svařená konstrukce, několik svařovaných
 struktur nebo kombinace kompozitních a svařovaných struktur; 
Primární struktura – je tvořena následujícími rámovými částmi: hlavním obloukem, předním
   obloukem, částmi obloukové výztuhy a podpor, boční nárazovou 
   strukturou, přední přepážkou, předními podporami přepážky a všemi
   částmi rámu, které se podílejí na přenosu zatížení z místa zádržného
   systému řidiče do všech zmíněných částí primární struktury; 
Hlavní struktura rámu – část rámu, která leží uvnitř obálky definované primární strukturou; 
Přední přepážka – rovinná struktura, která definuje přední plochu hlavní struktury rámu a
        funkčně poskytuje ochranu pro jezdcovy nohy; 
Deformační člen – deformovatelná část, která je schopn pohltit energii při nárazu vozu, 
         umístěná před přední přepážkou; 
Boční nárazová zóna – oblast boku vozu sahajicí z vrchní části podlahy do vzdálenosti  
     350mm nad zem a zároveň od předního oblouku dozadu k hlavnímu
     oblouku. [1] 

3.2 MINIMÁLNÍ MATERIÁLOVÉ POŽADAVKY  
Pro všechny možné kombinace materiálů rámu, které pravidla připouštějí, jsou stanoveny 
důležité minimální materiálové požadavky. Toto je z důvodu zajištění základní bezpečnosti 
každého jezdce. Postupně jsou v této práci uvedeny materiálové požadavky pro základní 
ocelový materiál, alternativní materiál a trubky, a také o tzv. monokokovém konstrukci rámu. 

ZÁKLADNÍ OCELOVÝ MATERIÁL  

Tento typ konstrukčního materiálu využívají především týmy začínající v této soutěži. Jedná 
se o poměrně dostupný a levný materiál. Mohou ho tak využít nejen týmy s menším 
rozpočtem. Primární struktura vozu musí být konstruována z oceli s obsahem uhlíku 
minimálně 0,1% a minimálními rozměry uvedenými v tabulce 2. [1]   
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Tab. 2 Minimální průřezy profilů [1] 
Název trubkové části, případně aplikace Tvar, vnější rozměr x tloušťka stěny 

hlavní a přední oblouk, 
úchyt ramenních pásů 

kruh, 25 x 2,5mm 

boční nárazová struktura, přední přepážka, 
obloukové vzpěry, uchycení zádržného systému 
řidiče (s vyjimkou výše uvedeného) 

kruh, 25 x 1,75mm 
nebo kruh 25,4 x 1,6mm 
nebo čtverec 25 x 1,25mm 
nebo čtverec 26 x 1,2mm 

přední podpora přepážky, výztuha hlavního 
oblouku 

kruh, 25 x 1,5mm 
nebo kruh, 26 x 1,2mm 

 
Poznámka 1:  Při použití legované oceli není povoleno použít menší tloušťky stěn, než ty 

které jsou uvedeny u nízkouhlíkové oceli. 
 
Poznámka 2:  Pro konkrétní aplikace je možno použít profily se specifikovaným vnějším 

rozměrem a větší tloušťkou stěny, nebo specifikovanou tloušťkou stěny s 
větším vnějším rozměrem. Případně je možná změna kruhového profilu na 
čtvercový se stejným či větším rozměrem pro ty, které jsou uvedeny v tabulce. 
Tato změna je v souladu s pravidly. 

 
ALTERNATIVNÍ PROFILY A MATERIÁL  

Tento materiál nemůže být použit na vozidle u hlavního oblouk a jeho vzpěr. Tyto musí být 
vyrobeny z oceli (viz tab. 2). Použití hliníkových či titanových trubek nebo kompozitů je pro 
tyto komponenty zakázáno. Titan nebo hořčík, na kterých jsou známky svařování nelze použit 
pro žádnou část primární struktury. Pokud si tým zvolí použít alternativní materiál trubek či 
jiných komponent, musí předložit dokument s popisem jednotlivých struktur (Structural 
Equivalency Spreadsheet). Tím jsou doloženy všechny potřebné informace o použitém 
materiálu a jednotlivých částí dle pravidel. Jsou zde uvedeny například minimální požadavky 
na tloušťku stěny dané struktury, materiálové vlastnosti a další. Toto slouží jako kontrola pro 
splnění pravidel. Tenkostěnné profily z alternativního materiálu nesmí mít tenčí stěnu, než je 
uvedeno v tab. 3. [1]  

Jestliže se kdekoliv v primární struktuře rámu, s výjimkou hlavního a předního oblouku, 
použije ohýbaný tenkostěnný profil, musí k němu být připojen další takovýto profil z důvodu 
jeho vyztužení. Bod připevnění této výztuže musí být v místě trubky, kde se nejvíce odklání 
od spojnic obou konců. Výztuha musí mít stejný průměr i tloušťku, jako ohýbaná trubka. 
Zároveň musí končit v uzlovém bodě konstrukce. [1] 
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ALTERNATIVNÍ KOVOVÝ MATERIÁL  

Tab. 3 Minimální požadovaná tloušťka stěny [1]  
Materiál a jeho aplikace Minimální tloušťka stěny 

kovový tenkostěnný profil pro přední a 
hlavní oblouk, uchycení pásů 

2mm 

kovový tenkostěnný profil pro výztuhy, 
vzpěry výztuhy, boční nárazovou strukturu, 
přední přepážku, podporu přední přepážky, a 
připevnění sedačky řidiče  

 

1,2mm 

Poznámka 1: Všechny oceli jsou považovány za rovnocenné – při použití legované oceli 
  musí mít tato stejnou tloušťku stěny, jako ocel uhlíková.  

Poznámka 2: Pro zachování tuhosti u tenčí stěny, musí být zvětšený vnější průměr profilu. 

Poznámka 3: Pro zachování odpovídající meze kluzu a meze pevnosti v tahu, musí být 
  použito stejného průřezu tohoto materiálu, jako u materiálu základního. 

 

POŽADAVKY PRO HLINÍKOVÉ TRUBKY  

Minimální tloušťka stěny zde musí být 3mm. Je to z toho důvodu, že hliníkový materiál má 
přibližně třikrát menší hustotu oproti oceli. To ovlivňuje i jeho pevnost. Vlastnosti hliníku 
v požadovaném stavu musí tým vhodným způsobem prokázat, aby byla zajištěna bezpečnost 
jezdce. Hliníkové trubky by měli být tepelně zpracovány a upraveny proti stárnutí ke zvýšení 
jejich pevnosti po svařování. [1] Tyto informace musí být obsaženy v daném dokumentu. 

KOMPOZITOVÉ MATERIÁLY  

Pokud je použit kompozitový nebo jiný materiál, tým musí poskytnout dokumentaci o druhu 
materiálu. Jsou to např. informace o koupi, přepravní doklad nebo potvrzení o darování, a 
materiálové vlastnosti.  Dále detaily o technice vrstvení a použité struktuře tohoto materiálu 
(vrstvení, hmotnost, typ pryskyřice, počet vrstev, materiál jádra, atd.). Tým musí předložit i 
výpočet prokazující rovnocennost jejich kompozitní struktury s jednou z podobné geometrie 
ke splnění minimálních požadavků. Kompozitový materiál nesmí být použit pro hlavní oblouk 
a přední oblouk. [1] Další podrobnosti o dokumentech k těmto materiálům jsou uvedeny 
v pravidlech a tato práce se jimi blíže nezabývá. 

3.3 HLAVNÍ A PŘEDNÍ OBLOUK  
Obě tyto struktury rámu zajišťují ochranu jezdce v kokpitu téměř při jakékoliv situaci kolize a 
musí mu poskytovat dostatečný prostor pro přežití. Hlavní ochranný oblouk a přední 
ochranný oblouk musí být konstruovány tak, že pokud dojde k převrácení vozu, nesmí hlava 
ani ruce jezdce přijít do kontaktu se zemí. Toho je docíleno dodržením minimálních 
vzdáleností mezi pomyslnou spojnicí vrcholů obou těchto oblouků a helmou řidiče, případně 
prostorem za ní. [1] Pro názornost je toto vyobrazeno na obrázku 7.  
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Obr. 7 Znázorn
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Znázornění minimálního bezpečného prostoru hlavy jezdce

polohy sedícího řidiče, který je připoutaný bezpečnostními pásy
je dána zjednodušeným modelem těla 95% muže. [1] Tento model je znázorn
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nostních vzdáleností v modelovém prostředí 3D programu.

ry modelu 95% muže: 

ěru 300mm představuje hlavu s helmou 

ěru 200mm znázorňuje ramena a krční oblast 
A a B spojuje přímka dlouhá 280mm) 
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helmou, ramena, boky a hýždě. Tento 
Slouží také pro kontrolu 

edí 3D programu. 

 

b) 

 3D softwaru 



BRNO 2012 

 

21 
 

PRAVIDLA  

Pokud tyto minimální předepsané vzdálenosti nejsou splněny, nemůže vozidlo pokračovat 
v dynamické části soutěže, protože neobdrží nálepku technické inspekce, která ho k dalšímu 
pokračování opravňuje.  

Jako další je zde specifikován také minimální poloměr ohybu těchto struktur. Ten je měřen od 
střednice trubky a jeho hodnota je dána jako alespoň trojnásobek vnějšího průměru použité 
trubky. Ohyb přitom musí být hladký a plynulý, bez známek narušení stěny trubky. Oba 
oblouky musí být také bezpečně integrovány do primární struktury za použití výztuže a/nebo 
triangulace trubek. [1] 

HLAVNÍ OBLOUK  

Tato část rámu musí být navržen ze samostatného, nenaříznutého, celistvého, uzavřeného 
průřezu ocelové trubky dle tabulky 2. Použití slitiny hliníku, titanu nebo kompozitového 
materiálu je pro tuto strukturu zakázáno. Hlavní oblouk musí sahat z jedné strany nejnižší 
části rámu na jedné straně, nahoru do horní části, zde je struktura zaoblená a pak zpět dolů 
k nejnižší části rámu na druhé straně. Z bočního pohledu na vozidlo může část hlavního 
oblouku, která leží nad jeho připojením ke hlavní struktuře rámu, být maximálně o 10° 
odkloněna od vertikální polohy. V pohledu zepředu na vozidlo musí být vnitřní vzdálenost 
v místě, kde je připevněn hlavní oblouk k hlavní struktuře rámu alespoň 380mm. [1] 

PŘEDNÍ OBLOUK  

Přední oblouk musí být konstruován z uzavřeného průřezu kovové trubky dle minimálních 
rozměrů z tabulky 2. Stejně jako hlavní oblouk musí i tento sahat z nejnižší části rámu na 
jedné straně, přes horní část a zpět dolů k nejnižšímu členu rámu na druhé straně. Přitom 
nejvrchnější část předního oblouku musí být výše, než je nejvyšší bod volantu v jakékoliv 
jeho natočené pozici. Zároveň nesmí být tento oblouk ve větší vzdálenosti od volantu, než 
250mm. Tato vzdálenost je měřena horizontálně v ose vozidla. Z bočního pohledu na vozidlo 
nesmí být přední oblouk nakloněn od vertikály o více než 20°. [1] 

VZPĚRY HLAVNÍHO OBLOUKU  

Pro lepší zpevnění nejvyšší části vozidla jsou pravidly stanovené vzpěry hlavního oblouku. 
Tato výztuha má důležitý vliv na bezpečnost jezdce stejně jako přední a hlavní oblouk. Opět i 
tato část rámu musí být vyrobena z uzavřeného profilu dle požadavků z tabulky 2. Hlavní 
oblouk musí být podepřen pomocí dvou vzpěr sahajících vpřed, nebo vzad na obou stranách 
hlavního oblouku. Zároveň je dána maximální vzdálenost upevnění těchto vzpěr od nejvyšší 
části hlavního oblouku a to hodnotou 160mm. Úhel odklonění těchto vzpěr hlavního oblouku 
od vertikální roviny kolmé na osu vozu musí být minimálně 30°. [1] Souhrn těchto hodnot 
zobrazuje obrázek 9. 
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Obr. 9 Povolené umíst
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9 Povolené umístění vzpěr hlavního oblouku [1]  

Výztuhy hlavního oblouku musí být rovné, bez jakéhokoliv ohybu trubky. 
hlavního oblouku musí bezproblémů přenášet všechna zatížení z hlavního oblouku 

tohoto důvodu musí být oba spodní konce vzpěr pomocí triangulace profil
koncům hlavního oblouku a uzlovým bodům profil

ním nárazu. Zatížení ze vzpěr nesmí být přenášeno na motor, převodovku
šení nápravy. [1] 

K 

Pravidla stanovují, že tento oblouk musí být podepřen dvojicí vzpěr směř
vozidla po obou jeho stranách. Pokud se ale přední oblouk odklání o více než 10° od 

ose vozu, musí být vzpěry přidány směrem vzad. Vzp
musí být konstruovány tak, aby ochránily nohy řidiče a připojoval

řední přepážce). Současně musí být tyto vzpěry p
edního oblouku a to do maximální vzdálenosti 50,8

chto je stanoven také v tabulce 2. 

Obr. 10 Poloha vzpěry a předního oblouku [1]  
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Výztuhy hlavního oblouku musí být rovné, bez jakéhokoliv ohybu trubky. Upevnění vzpěr 
hlavního oblouku do hlavní 
r pomocí triangulace profilů 
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ěry připojeny co nejblíže 

o do maximální vzdálenosti 50,8mm (viz obr. 10). [1] 
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3.4 PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA  
Tato část rámu je umístěna úplně vpředu jako přední část vozidla, před pedálovou skupinou, 
která je touto chráněno proti případnému nárazu. Zároveň při sešlápnutí kteréhokoliv pedálu 
nohou jezdce by se tato neměla nacházet v jejím prostoru. Minimální požadovaný rozměr 
profilu pro tuto část rámu je uveden v tabulce 2. Přepážka musí být pevně spojena s rámem 
konstrukce a to pomocí minimálně tří členů na obou stranách. V horní části přepážky nesmí 
být člen vzdálen více než 50,8mm od této části přepážky. [1] Další člen rámu je upevněn ve 
spodní části přepážky a třetí tvoří diagonální výztuhu zajišťující triangulaci. Jedny z variant 
provedení triangulace jsou na obrázek 11.  

 

Obr. 11 Ukázky příkladů provedení triangulace [4] 

3.5 DEFORMAČNÍ ČLEN 
Deformační člen je umístěn pevně na přední přepážce a slouží k pohlcení hlavní části energie 
vzniklé při nárazu. Musí jím být vybaveno každé vozidlo v soutěži. Tento by měl ochránit 
jezdce před příliš velkým přetížením v momentě nárazu. Minimální rozměry deformačního 
členu, které jsou dány pravidly, mají následující hodnoty: délka 200mm (v podélné ose vozu), 
výšku 100mm (v ose kolmé na podélnou osu vozu) a šířku 200mm. Pro zabránění průniku 
kterékoliv části deformačního členu do prostoru kokpitu (za přední přepážku) je nutné, aby 
byl součástí deformačního členu nebo přední přepážky plech, zabraňující vniknutí 
deformačního členu do prostoru kokpitu. Tento může být buď z oceli o tloušťce 1,5 mm, nebo 
z hliníku o tloušťce 4mm. Musí mít však stejné vnější rozměry jako přední přepážka. [1] 
Bližší informace o deformačním členu nejsou náplní této práce. 

3.6 BOČNÍ NÁRAZOVÁ STRUKTURA TRUBKOVÉHO RÁMU  
Tato struktura má sloužit především k ochraně jezdce v případě bočního nárazu a je tak 
součástí kokpitu, jak lze vidět na obrázek 12. Skládá se ze tří tenkostěnných profilů o 
minimálních rozměrech dle tabulky 2. [1]        
  
Jejich specifické umístění je dáno následujícími požadavky: 
 

� horní členu boční nárazové struktury musí spojovat přední oblouk s hlavním 
obloukem a to tak, že se 77kg vážícím sedícím jezdcem v obvyklé řidičské pozici musí 
být tento člen nejvýše mezi 300mm a 350mm nad zemí. 
 

� spodní člen boční nárazové struktury musí spojovat dolní část hlavního oblouku a 
dolní část předního oblouku 
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� diagonální člen boční nárazové struktury musí spojovat horní a dolní výše zmíněné 
členy s hlavním a předním obloukem. 

 

 
Obr. 12 Boční nárazová struktura vozidla [1]  

 
V další části textu se práce zaměřuje na popis pravidel týkajících se skořepinové 
(monokokové) konstrukce rámu vozidla Formule Student. Tyto informace jsou zde uvedeny 
zejména pro to, aby měli studenti pokračující na tomto zajímavém projektu alespoň počáteční 
přehled o tom, jaké jsou na skořepinovou koncepci kladeny požadavky dle pravidel. Věřím, 
že toto poslouží jako počáteční impulz, vedoucí postupně ke stavbě studentské formule se 
skořepinovým rámem. 
 
3.7 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SKO ŘEPINOVÝ RÁM 
Všechny výpočty týkající se tohoto typu konstrukce musí prokázat rovnocennost 
k základnímu materiálu z uhlíkové oceli dle SAE/AISI 1010 (údaje o materiálových 
vlastnostech uhlíkové oceli). Všechny části pravidel se vztahují i pro skořepinovou strukturu, 
s výjimkou následujících statí, které doplní nebo nahradí předchozí pravidla. Stejně jako u již 
popsaných struktur rámu vozidla i zde návrh požaduje schválení strukturního dokumentu, kde 
jsou přiblíženy materiálové vlastnosti a použitá konstrukce této struktury. Kompozitové i 
kovové skořepiny mají stejné požadavky. [1] 

TUHOST SKOŘEPINY 

Tuto veličina udává ekvivalentní výpočet pro tenkou desku. Je definován jako součin modulu 
pružnosti E a kvadratického momentu k nejtenčímu průřezu I (E*I). Jednotky k těmto 
veličinám jsou uvedeny v seznamu zkratek a uvedených symbolů na konci práce. Tato 
hodnota je dále v pravidlech brána jako porovnávací veličina E*I. Hodnota E*I musí být 
počítána ze stejného kompozitu jako skořepina, k neutrální ose. Vliv zakřivení a geometrie 
skořepiny musí být pro tyto výpočty zanedbán. [1]  
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TESTOVÁNÍ LAMINÁTOVÉ SKO ŘEPINY 

Týmy musí vytvořit odpovídající část boční nárazové struktury skořepiny (viz níže) jako 
tenkou desku a na ní provedou tříbodovou ohybovou zkoušku. Na základě tohoto fyzického 
testu musí prokázat, že zkoušená část o rozměrech 200mm x 500mm má alespoň stejné 
vlastnosti, jako základní tenkostěnný profilový materiál z oceli dle tabulky 2. Tzn. 
odpovídající tuhost v ohybu, a také mez kluzu a mez pevnosti rovnocennou dvěma bočním 
tenkostěnným profilům nárazové struktury. [1] 

PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA SKOŘEPINY 

Včetně již zmíněných hlavních požadavků pro skořepinovou strukturu platí navíc následující. 
Pokud je přední přepážka skořepiny modelována jako již zmíněná tenká deska, musí být 
součin E*I této přepážky k vertikální i boční ose rovnocenný k požadovaným vlastnostem 
přední přepážky z tenkostěnného profilu dle tab. 2. [1] 

VYZTUŽENÍ PŘEDNÍ PŘEPÁŽKY SKOŘEPINY 

Musí být dokázáno, že pevnost této struktury je dostačující, a že E*I skořepiny je odpovídající 
E*I šesti tenkostěnným profilům základního materiálu, který je takto nahrazen. Daná 
smyková pevnost laminátové skořepiny v této části struktury by měla být alespoň 4 000N na 
úseku o průměru 25mm. To musí být prokázáno fyzickou zkouškou, na základě se měří síla 
potřebná pro tažení nebo tlačení vzorku laminátu o průměru 25mm. Výsledky se zaznamenají 
do příslušného strukturního dokumentu. [1] 

BOČNÍ NÁRAZOVÁ ZÓNA SKO ŘEPINY 

Stejně jako u výztuže přední přepážky skořepiny, musí i zde skořepina potvrdit svou 
dostatečnou pevnost a dále také to, že boční strana monokoku má stejný součin E*I, jako 
součet E*I všech tří tenkostěnných profilů základního materiálu. Dále boční strana skořepiny 
mezi vrchní části podlahy vozidla a vzdáleností 350mm od země musí mít součin E*I alespoň 
50% hodnoty E*I součtu odpovídajícímu třem tenkostěnným profilům základního materiálu, 
který nahrazují. Posledním požadavkem na tuto část struktury skořepiny je uvedená smyková 
pevnost laminátu, která by měla být alespoň 7 500N pro vzorek laminátu o průměru opět 
25mm. Toto musí být zkoušeno stejným způsobem, jako je tomu v části pro vyztužení přední 
přepážky skořepiny. [1] Na obrázku 11 je vidět přední pohled na skořepinu. 
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Obr. 11 Pohled zepředu na skořepinovou konstrukci [1]  

HLAVNÍ OBLOUK U SKO ŘEPINY 

Musí být konstruován stejně jako u základního materiálu trubkové konstrukce. Zároveň musí 
být mechanicky připevněn k horní a spodní části skořepiny a na mezilehlých místech pro 
prokázání rovnocennosti s rámem z tenkostěnných profilů. Montážní deska svařená 
s obloukem musí být z nejméně 2mm silné oceli. [1] Připevnění hlavního oblouku se 
skořepinou musí být v souladu se spoji skořepiny (viz níže). 

PŘEDNÍ OBLOUK U SKOŘEPINY 

Pro tuto část není kompozitový materiál dovolen. Spojení předního i hlavního oblouku se 
skořepinou musí být dle pravidel popsaných níže. [1] 

SPOJENÍ SKOŘEPINY S OSTATNÍMI ČÁSTMI KONSTRUKCE RÁMU  

Každé místo spoje skořepiny s požadovanou částí primární struktury musí být schopno nést 
zatížení 30 000N v každém směru. Laminát, montážní desky, opěrné desky a vložky musí mít 
dostatečnou smykovou plochu, plochu svaru a pevnost, aby byly schopny nést požadovanou 
zátěž 30 000N v libovolném směru. Každé místo uchycení musí mít minimálně dva šrouby 
M8 (případně jejich palcová varianta) jakostní třídy 8.8. Dále také na každém místě spojení 
musí být dodatečná ocelová deska o minimální tloušťce 2mm. Pouze výztuže předního 
oblouku, hlavního oblouku a vzpěry výztuže hlavního oblouku mohou být použity s jedním 
šroubem M10 (případně jeho palcová varianta) jakostní třídy 8.8 jak ukazuje obrázek 12. [1] 

 

 
Obr. 12 Schéma připevnění tenkostěnného profilu ke skořepině [1] 
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3.8 KOKPIT 
Aby bylo zajištěno, že otevření umožňující přístup do kokpitu je přiměřené velikosti, bude se 
vkládat šablona znázorněná na obrázku 13 do otevřeného kokpitu. Vložení se bude provádět 
svisle ve vodorovné poloze šablony tak dlouho, dokud se tato neumístí pod horní část boční 
nárazové struktury, nebo pod vzdálenost 350mm od země u skořepinových vozů. Není přitom 
povolen posuv šablony vpřed a vzad při jejím vložení. Užší část se vkládá ve vozidle směrem 
dopředu. [1] 

 

Obr. 12 Šablona kokpitu pro ověřování minimálních rozměrů v místě sedadla [1] 

V průběhu této zkoušky mohou být volant, sloupek řízení, sedadlo a čalounění odstraněny. 
Firewall musí zůstat na svém specifickém místě. 

Druhou šablonou umísťovanou do kokpitu je ta na obrázku 13. Představuje nutný objem 
v prostoru dolních končetin pro zachování jejich bezpečnosti uvnitř rámu. Tato je na své 
místo umísťována horizontálně přes kokpit. Jeden její strana průřezu je umístěna do bodu 
vzdáleného 100mm od nejbližšího pedálu jezdce v nepracovní poloze směrem vzad. Pokud 
jsou pedály nastavitelné, budou umístěny co nejblíže přední části vozidla. Po celé její délce 
nesmí dojít k přesahu šablony směrem z rámu ani do styku s rámem především v jeho horní a 
boční části. [1]    
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Obr. 13 Šablona kokpitu pro ověření minimálních rozměrů v místě dolních končetin [1] 
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4 MATERIÁL TRUBKOVÉHO RÁMU  
V této kapitole je stručně pojednáno o možnostech materiálů, které se mohou uplatnit při 
konstrukci vozu uvažovaného typu. Práce se již dále zabývá použitím konstrukce 
z tenkostěnných profilů. Každý takovýto materiál má svá specifika, která s sebou nesou jako 
obvykle určité výhody i nevýhody. Správná volba toho nejvhodnějšího mnohdy vyžaduje i 
dostatečné zkušenosti s podobnou konstrukcí. U závodních vozidel, mezi která studentská 
formule bezesporu patří, může tato volba být až nečekaně důležitá z hlediska bezpečnosti. 
Tuto úlohu plní do jisté míry i pravidla (dány minimální požadavky na jednotlivé materiály) a 
tím zodpovědnost mladých konstruktérů do jisté míry ulehčují. Také proto je zapotřebí na 
pravidla neustále pamatovat, případně si je průběžně ověřovat. 

Pro konstrukci rámu může být využito následujících materiálů: 

� slitiny oceli 
 

� slitiny neželezných kovů 

4.1 SLITINY OCELI 
Pro konstrukci se používá ocel nízkolegovaná s pevností v tahu alespoň 250MPa, která je 
vhodná na výrobu tenkostěnných profilů, případně jiných tažených profilů. Pro zvolený 
svařovaný rám z těchto profilů je nutné volit materiál se zaručenou svařitelností, aby bylo 
možné po svaření konstrukce zaručit pevnost svaru. Dále je vhodné, aby povrch prošel 
povrchovou úpravou proti zamezení korodování oceli. Pro nekryté rámy je povrchová úprava 
nutností a to jak z hlediska estetického, tak i z hlediska ochranného. Poměrně často se na 
svařované rámy používá ocel chrom-molybdenová. [5] 

4.1.1 PŘÍKLADY OCELÍ  

Následně jsou uvedeny možnosti z často používaných ocelí dle ČSN i s jejich základními 
vlastnostmi: 

� 11 342 – mez kluzu ReMIN =250MPa ,mez pevnosti v tahu (minimální) Rm=330MPa, 
obsah uhlíku 0,1%. Konstrukční ocel jemnozrnná na dynamicky namáhané součásti 
vozidel. Zaručená svařitelnost oceli. [5] [6] 
 

� 11 353 – mez kluzu ReMIN=215-245MPa, mez pevnosti v tahu (minimálně) 
Rm=343MPa, obsah uhlíku 0,18%. Ocel na bezešvé trubky, na nosné konstrukce. 
Svařitelnost zaručena do hloubky 25mm. [5] [6] 

 
� 11 523 – mez kluzu ReMIN=275MPa, mez pevnosti v tahu Rm=450-630MPa. Tato ocel 

je zaručeně svařitelná. Použitelná na mostní a jiné konstrukce, ohýbané profily, 
součásti strojů, automobilů, motocyklů atd. [5] [6] 
 

� 15 121 – chrom-molybdenová ocel, mez kluzu ReMIN=295MPa. Jedná se o ocel 
nízkolegovanou s vyšší pevností. Ocel na výrobu bezešvých trubek s obsahem uhlíku 
0,1 až 0,18%. [5] [6] 
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4.2 SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ 
Hliníkové slitiny jsou materiálem uplatňujícím se stále více v automobilovém průmyslu. Je to 
především proto, že jsou dostupným materiálem, který se navíc vyznačuje svou nízkou 
hmotností. Tato vlastnost je v dnešní tendenci snižování hmotnosti vozidel velmi důležitá. 
Vzhledem k tomu, že se tento využívá také v soutěži Formule Student, jsou zde některé 
příklady použití zmíněny také. V porovnání hmotnosti rámu ocelového a rámu z hliníkové 
slitiny dochází ke snížení hmotnosti přibližně o 30% ve prospěch druhého zmíněného. [5] 
Nižší hmotnost je však kompenzována nižší pevností těchto materiálů. To pak vede 
k masivnějším rozměrům použitých profilů v konstrukci. Při spojování jednotlivých částí 
rámu svařováním nebo pájením je nutné zvolit vhodné opatření, aby nedocházelo k oxidaci 
profilů. V dnešní době je již hliníkový materiál poměrně dobře svařitelný až na určité 
výjimky. 

4.2.1 PŘÍKLADY HLINÍKOVÝCH SLITIN  

Velmi oblíbenými materiály v této oblasti jsou např. Dural a Certal. Oblíbené jsou zejména 
kvůli svým mechanickým vlastnostem.  

� EN AW 2017 – dle ČSN 42 4201, jedná se o tzv. Dural. Mez kluzu (minimální) je 
ReMIN=400MPa. Tento materiál není vhodný pro svařování. Může být eloxován 
(povrchová úprava hliníku), obráběn nebo leštěn. Jeho chemické označení je 
AlCu4MgSi.[5] [6] 
 

� EN AW 7022 – označuje se obchodním názvem Certal. Mez kluzu (minimální) je 
ReMIN=545MPa. Materiál je středně odolný vůči korozi. Může být svařován, obráběn, 
leštěn i eloxován. Jeho chemické označení je AlZn5Mg3Cu. [5] [6] 

Při použití hliníkových slitin u rámu Formule Student je potřeba myslet na minimální 
materiálové požadavky, které pravidla uvádějí. Tyto informace jsou shrnuty v odstavci 3.2 
výše. Další podstatný problém, který je potřeba řešit u tohoto typu materiálu je zajištění 
vhodného spojení hliníkového profilu a profilu z oceli. Z důvodu bezpečnosti nemůže být 
hliníkový materiál použit na celé konstrukci rámu. Určité prvky konstrukce (jak je zmíněno 
výše) je třeba mít z oceli. 
 
Pro názornost je v tabulce 4 uvedena hmotnost jednoho metru tenkostěnného profilu dle 
minimálních požadavků stanovených pravidly a stejná délka hliníkového tenkostěnného 
profilu minimálních rozměrů, také dle pravidel. Uvedené hodnoty jsou stanoveny dle systému 
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0. Důležité vstupní hodnoty pro výpočet hmotnosti jsou uvedeny 
v tabulce. Je uvažován kruhový tenkostěnný profil o vnějším průměru 25mm. Data hustoty 
jsou uvažovány programem PTC Pro/Engineer. 
 
Tab. 4 Srovnání hmotnosti materiálu tenkostěnných profilů 

Materiál Délka [m] Tloušťka stěny 
[mm] 

Hustota [kg/m3] Hmotnost [kg] 

Ocel 1 1,5 7829 0,867 

Hliník 1 3 2794 0,579 
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5 KONSTRUKCE RÁMU  
Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, naše universita se aktivně účastní soutěže Formule 
Student a to s týmem, který nese název TU Brno Racing. Již první fyzicky zkonstruovaný 
vůz, který je pojmenován jako Dragon Evo 1, byl postaven našimi kolegy v loňském roce 
(2011) a využívá trubkový prostorový rám (viz obr. 3). Toto rozhodnutí volby rámu vzešlo 
z myšlenky nováčků v soutěži s v té době malými zkušenostmi. Obtížnost jednotlivých 
konstrukcí rámu studentských monopostů je uvedeno v kapitole 2.   

Druhá evoluce formule pro soutěžní sezónu 2012 s názvem Dragon Evo 2 na naší univerzitě, 
pod vedení Ústavu automobilního a dopravního inženýrství VUT v Brně, byla zvolena opět 
s příhradovým prostorovým rámem. Toto bylo stanoveno s ohledem na aktuální zkušenosti a 
posouvání dovedností s tímto typem rámu směrem vzhůru. Určitou roli hrálo také finanční a 
časové rozvržení celého projektu. Konstrukční úpravu druhé evoluce provedl můj týmový 
kolega Bc. Dušan Slimařík a vychází z první generace vozu. Tato diplomová práce se zabývá 
konstrukční alternativou trubkového prostorového rámu, která vychází také do jisté míry 
z navržené konstrukce Dragon Evo 1, ale především z pravidel Formule Student. Následující 
návrh tak může sloužit pro další naše následovníky z nižších ročníků jako vývojový krok a 
případné varianta konstrukce, kterou se rám z tenkostěnných profilů může ubírat nebo 
naopak.  

Základem pro stavbu každého vozu je navržení jeho podvozku. Ten ovlivňuje budoucí 
vlastnosti celého vozu, jeho ovladatelnost a chování na vozovce. Podle navržených bodů 
zavěšení se dále konstruuje celé šasi vozu. Pro daný typ vozidla je specifický i jeho podvozek. 
Jiné požadavky a vlastnosti bude mít vozidlo navržené do běžného provozu pro běžného 
uživatele, a také zcela jiné budou požadavky na podvozek závodního vozu. Zde jde komfort 
stranou před téměř „dokonalými“ jízdními vlastnostmi. Každý takový návrh podvozku 
vyžaduje zkušenosti s jeho konstrukcí a je bezesporu sofistikovanou činností. Může se přitom 
využít například známý program MBS ADAMS (Multi Body System Automatic Dynamic 
Analysis of Mechanical Systems). V českém překladu se jedná o program, který slouží pro 
modelování a simulaci mechanických soustav. Pro naši Formuli Student nám pomohl 
navrhnout podvozkovou část pan Ing. Petr Porteš, Dr. Z tohoto návrhu vychází dále i tato 
práce.  

Rád bych zde podotkl, že návrh prostorového příhradového rámu není v žádném případě 
jednoduchým úkolem, jak by se mohlo na první pohled zdát. Toto platí zvláště pro řešitele, 
který s tímto nemá předchozí větší zkušenosti. Musí se neustále myslet na to, aby vše 
vyhovovalo daným požadavkům a aby žádná část takové konstrukce nebyla neúčelná.  

5.1 POŽADAVKY NA RÁM FORMULOVÉHO VOZU  
Vzhledem ke své specifické použitelnosti pro závodění v soutěži na upravených závodních 
tratích a testování na vyhrazených stanovištích, jsou kladeny na rám i specifické požadavky. 
Všechny však směřují k co nejlepším jízdním vlastnostem při zachování nízké hmotnosti 
celého vozu a samozřejmě zajištění bezpečnosti jezdce. 
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Z tohoto důvodu jsou to především následující: 

� nízká hmotnost 
� odpovídající torzní tuhost 
� konstrukční jednoduchost 
� snadná vyrobitelnost 
� umožnění zástavby jednotlivých konstrukčních skupin 
� bezpečnost 
� dodržení pravidel 

Považuji za vhodné si zde některé z uvedených požadavků alespoň v krátkosti zmínit, aby 
byla zřejmá určitá provázanost mezi nimi. 

5.1.1 HMOTNOST 

Pokud je podvozek vozidla vhodně navržen, pak je to právě nízká hmotnost závodního 
vozidla, která je důležitým předpokladem pro velmi dobré výsledky v soutěži. Přitom téměř 
každý gram na snížené hmotnosti se počítá. S klesající hmotností klesají také setrvačné síly 
pohybujícího se vozu. To má za následek zkrácení doby potřebné pro akceleraci či deceleraci 
vozidla. V důsledku snížení hmotnosti klesají i síly odstředivé při průjezdu zatáčkou a je tak 
možný její rychlejší průjezd. Každá takto ušetřená desetina sekundy může hrát podstatnou roli 
v celkovém hodnocení. Celkovou hmotnost lze ovlivnit vhodně použitým materiálem pro 
konstrukci nejen rámu. Snahou je umísťovat případné výztuhy a konstrukční prvky co 
nejblíže k těžišti vozidla, pokud je to možné i z hlediska pravidel. Proti nízké hmotnosti však 
vystupuje další důležitý parametr, kterým je tuhost navrženého rámu. 

5.1.2 TORZNÍ TUHOST 

Torzní tuhost je odolnost rámu vůči kroucení okolo podélné osy a je definována jako hodnota 
krouticího momentu potřebná pro natočení o jeden stupeň. [7] Přestože je vyšší hodnota této 
veličiny obvykle na úkor hmotnosti vozidla, do značné míry ovlivňuje i tato pozitivně jízdní 
vlastnosti monopostu. Ty lze využít při průjezd pomalejších zatáček. Zároveň nedochází 
k příliš velkému „kroucení“ rámu a tím k jeho namáhání. Vozidlo by se tak mělo chovat podle 
aktuálního nastavení podvozku bez vnášení obtížně regulovatelných vlivů, jakým je např. 
změna geometrie náprav vlivem poddajnosti rámu. Při zjišťování torzní tuhosti konstrukce 
nás zajímá především hodnoty mezi jednotlivými nápravami. Celkovou tuhost rámu zvyšují 
mimo samotnou pevnou část konstrukce i montované výztuhy a komponenty celého vozidla, 
které jsou k rámu přidělány (především motor). S tím souvisí i problematika 
bezproblémového umístění všech nezbytných komponent vozidla, na které se musí při 
konstrukci pomatovat.  

Torzní tuhost je i jednou z hlavních porovnávacích veličin při posuzování kvality rámu a dává 
nám poměrně jasnou představu o tom, zda se vývoj nového rámu ubírá správným směrem, 
případně nám může být i měřítkem pro porovnání s konkurencí. [7] 
 
5.1.3 JEDNODUCHOST A SNADNÁ VYROBITELNOST  

Při konstrukci rámu je dobré dbát na jeho jednoduchost a s tím související vyrobitelnost. 
Zbytečné vymýšlení složitých konstrukcí není úplně na místě. Můžeme se však dostat při 
návrhu do situace, kdy pouze obtížnější varianta konstrukce vede k účelnému a nezbytnému 
řešení pro dosažení požadovaných cílů nebo naopak i drobná změna může vést k překvapivým 
výsledkům. V dnešní době moderních technologií jsou již velmi široké možnosti výroby a to 
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v dobré kvalitě. Toto může být ale nákladné a je třeba vždy zvážit ostatní možné varianty pro 
dosažení dobrého výsledku. 

5.1.4 BEZPEČNOST 

Při dodržení výše zmíněných pravidel, které stanovuje Formule Student, by měl být jezdec ve 
vozidle dostatečně chráněn proti případnému úrazu. Navržená pravidel pro konstrukci rámu 
monopostu vycházejí především z bezpečnosti mladých jezdců. Studentské formule 
nedosahují takových rychlostí a hodnot přetížení na závodníky jako je tomu např. při 
závodech Formule 1. I přesto zde mohou nastat kolize, při kterých by se mohlo riziko zranění 
zvýšit a toto je třeba přinejmenším minimalizovat. Důležitá je především část, ve které se 
nachází pilot. I proto je kladen takový důraz na přední a hlavní ochranný oblouk u všech typů 
rámové konstrukce (viz pravidla výše). 

5.2 MODELOVÉ PROSTŘEDÍ 
Pro vytvoření 3D CAD modelu rámové konstrukce je možné využít celou řadu softwarů. 
Mezi tyto patří i v praxi hojně využívaný program PTC Pro/ENGINEER Wildfire. Tento 
software se používá i pro výuku modelování na našem ústav automobilního a dopravního 
inženýrství. Proto je zvoleno zmíněné modelovací prostředí i pro tuto diplomovou práci. 

Ve stručnosti je PTC Pro/ENGINEER komplexní modulární systém založený na plně 
asociativním parametrickém objemovém modelování pomocí konstrukčních prvků. Obsahuje 
celou řadu nástrojů pro souběžný vývoj, od fáze návrhu průmyslového designu, přes 
koncepční návrh, detailní konstrukci, analýzu a optimalizaci, tvorbu výrobní dokumentace, 
NC obrábění a verifikaci. [8] Na obrázku 13 lze vidět prostředí tohoto programu. 

 

Obr. 13 Prostředí softwaru PTC Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 
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5.3 MOŽNOSTI TVORBY MODELU V  SYSTÉMU PRO/ENGINEER 
Modelování konstrukce rámu je možné provést různými způsoby. Jednou z nich je vytvoření 
si pomocných bodů v místech jednotlivých struktur a tyto body spojovat přímkami nebo 
křivkami, které představují budoucí střednice jednotlivých tenkostěnných profilů. Tímto 
způsobem dostaneme tzv. skeleton, na který můžeme následně aplikovat požadované průřezy 
zmíněných profilů. Nabízí se však několik variant níže zmíněných postupů. 

Prvním z nich je možnost z nabídky hlavního menu Insert->Sweep->Thin Protrusion. 
V dalším dialogu nás vede program sám zvolením požadované trajektorie, po které bude 
zadaný profil vytažen. Následuje výzva k zadání zvolených rozměrů, tloušťka stěny a další 
specifika. 

Podobnou možností je příkaz v menu Insert->Variable Section Sweep. I zde je zadávání dále 
podobné jako u prvního příkazu. Avšak tento není primárně určen k tažení konstantního 
průřezu, což plyne již z jeho názvu. 

Méně známou funkcí tohoto CAD systému je balíček instalace tzv. EFX (Expert Framework 
Extension). Jedná se o nástroj zaměřený zvláště pro rámové konstrukce všeho druhu. Tento 
program disponuje knihovnou přednastavených profilů o různých průřezech a rozměrech dle 
normy. Ta je přizpůsobena průřezům od naprosto běžných až po ty méně používané. Po 
vytvoření celého tzv. skeletonu se každé křivce přiřadí obdobným způsobem jako u výše 
zmíněných profil pro tažení. Práce s ním je tak poměrně svižná. Tento program však bohužel 
zatím není instalován v počítačových učebnách našeho ústavu. Proto ho zde pouze zmiňuji 
jako další možnost tvorby rámové konstrukce v CAD systému Pro/ENGINEER.  

Z výše zmíněných variant tvorby modelu jsem si pro tuto práci zvolil první postup tvorby 
modelu i z důvodu jeho dřívějšího drobného procvičení v praxi.  

Při řešení podobných návrhů v CAD systému je ale možné vycházet pouze ze střednic a ty 
poté převést do MKP programu (zmíněno níže) a podrobit ho následné simulaci. Tento postup 
jsem zde volil i já. 

Variant správného postupu je jistě mnoho a vždy záleží na daných zkušenostech a možnostech 
konkrétního člověka. 

5.4 CÍLE NÁVRHU  
Jak již plyne ze zadání této práce, cílem je navrhnout alternativní řešení rámu formulového 
vozu. Tato varianta je závislá na zvolených bodech zavěšení z vozu předchozí generace 
Dragon Evo 1. Toto bylo domluveno s vedoucím diplomové práce.  

Při tvorbě modelu byl kladen důraz na zvýšení hodnoty torzní tuhosti rámu. Tento požadavek 
je však nutno volit rozumně s ohledem na nežádoucí navýšení jeho hmotnosti, ale zároveň 
také jeho funkčnost. Další úvahou bylo navrhnout pokud možno jednoduché a jednoduše 
vyrobitelné řešení.  

Uvažované požadavky jdou do určité míry proti sobě, protože se vzájemně ovlivňují. Je proto 
zapotřebí volit vhodný kompromis mezi uvedenými vlastnostmi rámu. 
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5.5 VÝPOČET TORZNÍ TUHOSTI 
Jak již bylo zmíněno výše, velmi důležitým parametrem pro určování vhodně zvolené 
konstrukce rámu z tenkostěnných profilů je jeho hodnota torzní tuhosti. Na její výpočet se 
práce zaměří v této podkapitole.  

Torzní tuhost je obecně odolnost součásti, v tomto případě rámu, vůči namáhání krutem. 
Zatížení je nutno vhodně zvolit pro obdržení požadovaných a odpovídajících výsledků v dané 
části rámu. Na obrázku 14 je vidět jednoduché pomocné schéma pro určení torzní tuhosti a 
její správné pochopení. Lze říci, že potřebujeme zjistit o jaké hodnoty posuvu Uy a Uz se 
posune vlivem namáhání krutem bod L‘  vzhledem k původním souřadnicím určující bod L. 
Namáhání krutem je vyvoláno sílou působící v bodě L směrem vzhůru. Velikost této síly je 
Fz = 1000N. Bod L určuje polohu středu levého kola přední nápravy. Bod P znázorňuje střed 
pravého předního kola, které je v klidu. Vzdálenost R značí rozchod kol přední nápravy. Při 
namáhání krutem je zatěžováno pouze jedno kolo. Všechny ostatní jsou ve svých klidových 
polohách. 

 

Obr. 14 Uvažované schéma pro výpočet torzní tuhosti z předního pohledu na vůz 

Důležitou hodnotou pro výpočet torzní tuhosti je úhel natočení α. Tato veličina udává úhel 
mezi původní polohou středu kol (spojnice bodů P a L) a spojnicí posunuté pozice bodu L‘ a 
bodu P (viz obr. 14). Pro výpočet celkové torzní tuhosti je zapotřebí provést ještě několik 
pomocných výpočtů, které jsou uvedeny následně. 
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Postup výpočtu torzní tuhosti: 

� Úhel natočení α 
 

��	� = 	
��

�	�

          [-] (1) [4] 

kde: Uz...posuv v ose z [mm], 
 
        Uy...posuv v ose y [mm], 
 
        R...rozchod kol přední nápravy [mm]. 
 
Z rovnice (1) vyjádříme příslušným způsobem veličinu α [deg]. 
 

� Krouticí moment Mk 
 

Mk = Fz*R      [Nm] (2)  [4] 

kde: Fz...zatěžující síla v bodě L [N], 
         
        R...rozchod kol přední nápravy [mm]. 
 

� Torzní tuhost C 
 

� =	
�

�
                      [Nm*deg-1] (3)  [4] 

kde: Mk...krouticí moment [Nm], 
 
         α...úhel natočení [deg]. 
 

� Torzní tuhost na jednotku délky 
 
CL = C*Lx                   [Nm2*deg-1] (4)  [4] 

kde: C...torzní tuhost [Nm*deg-1], 
  
        Lx...rozvor náprav [m]. 
 

� Torzní tuhost vzhledem k hmotnosti 
 

�� =	
�

�
                       [Nm*deg-1*kg-1] (5)  [4] 

kde: C...torzní tuhost [Nm*deg-1], 
 
        m...celková hmotnost rámu [kg]. 
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� Torzní tuhost na jednotku délky vzhledem k hmotnosti 
 

���	 =	
��

�
                       [Nm2*deg-1*kg-1]  (6)  [4] 

kde: CL...torzní tuhost na jednotku délky [Nm2*deg-1], 
 
        m...celková hmotnost rámu [kg].     

Jako srovnávací parametr jednotlivých rámů je volena hodnota torzní tuhosti a dále pak poměr 
torzní tuhosti a hmotnosti rámu. Jako vyhodnocení této práce bude má varianta návrhu 
porovnána jednak s první evolucí rámu vozu a také s mým týmovým kolegou Bc. Dušanem 
Slimaříkem, který upravoval první evoluci rámu ve své diplomové práci. 

5.6 TVORBA MODELU  
Důležitou informací na začátek je, že k maximálnímu usnadnění samotného návrhu rámu 
Formule Student je využíváno osové symetrie celého vozu. Toto nám umožňuje návrh do jisté 
míry urychlit a nedělat dvakrát stejnou věc. V dnešní době je toto velmi užitečné z hlediska 
uspoření času na danou práci v budoucím zaměstnání. Čím rychleji (za současné korektnosti) 
vzniká konstrukční řešení, tím lépe. V dnešní době totiž platí více jak kdy předtím, že „čas 
jsou peníze“.  

Při návrhu bylo nejprve třeba vycházet ze smluvené varianty bodů zavěšení jednotlivých 
náprav (základní parametry podvozku jsou uvedeny v tab. 5 níže). V další tvorbě je dobré 
pamatovat na případnou snadnou úpravu návrhu. Tím je myšleno vytvářet konstrukční části 
takovým způsobem, aby nám následná změna, pokud však není zásadnějšího charakteru, 
netrvala příliš dlouho dobu. Rád bych zde také zmínil, že v této práci nejsou zahrnuty 
umístění jednotlivých částí vozidla do celkové sestavy. Tímto se již zabývali mí předchůdci. 
Jako související části jsou zde uvažovány především body zavěšení jednotlivých náprav. 
Popsaná konstrukční řešení však pamatují na rozměrová umístění všech důležitých 
komponent (zejména motor, diferenciál, případně pedálovou skupinu) do rámu. Tyto 
komponenty vozu zůstávají stejné, případně pozměněné (pedálová skupina) s obdobnými 
rozměry.   

Dané body jsem vynesl pomocí definování vzdáleností v jednotlivých osách souřadného 
systému. Každá část podvozku je pro případnou snadnější editovatelnost návrhu vytvořena 
zvlášť a následně zavazbena k hlavnímu souřadnému systému budoucího rámu. Po 
nadefinování všech podstatných bodů obou náprav (pouze pravé strany vozidla-symetrie) 
v CAD systému, dostáváme přehlednější pohled na jejich rozmístění v prostoru. Vybrané 
související body předního a zadního zavěšení (tzv. A-ramen) jsou navíc propojeny přímkami, 
jak je vidět na obrázku 15. 
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Obr. 15 Vynesené body zavěšení rámu Formule Student 

Důležité předpokládané parametry podvozku, z nichž konstrukce rámu vychází, jsou 
zaznamenány v tab. 5. 

Tab. 5 Parametry podvozku vozu         
Výška vozu nad zemí (nejnižší místo) 30mm 

Rozchod kol přední nápravy (R) 1261mm 

Rozchod kol zadní nápravy 1190mm 

Rozvor náprav (Lx) ≈1600mm 

Pozn.: rozvor náprav byl měřen přímo na vozidle Dragon Evo 1 

Podle těchto bodů je možné dále snadněji navrhovat konstrukci budoucího rámu. Do jisté 
míry nám udávají důležité konstrukční uzly, které je třeba vhodně řešit. Pouze pro 
připomenutí uvádím, že je neustále nutné dodržet požadavky dané pravidly této soutěže. 
Těmito je návrh určitým způsobem „svázán“ po celou dobu návrhu. Významně tak má řešitel 
zúžený pomyslný prostor, kterým se může konstrukce rámu dále vyvíjet. 

5.7 VOLBA ZADNÍ ČÁSTI RÁMU  
Za zadní část rámové konstrukce se u těchto vozidel považuje struktura od hlavního 
ochranného oblouku po tenkostěnný profil umístěný napříč jako poslední část rámu v této 
části (viz obr. 16 - červeně zvýrazněno). Ten slouží pro nadzvednutí vozu pomocí zvedáku.  
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Obr. 16 Zadní 

Zadní část rámu je podstatnou 
podvozku vozu při jízdě 
důležité vhodné napojování jednotlivých profil
je toto možné. Druhým d
souvisejících komponent do zadní 
je od této části oddělen zmín

Není proto divu, že na tuto 
požadavky. Na druhou stranu je t
funkci jako celek.  

Oproti přední části je však kratší a pom
plní zároveň funkci výztuhy rámu. Z
pamatovat na dostatek prostoru aby nedošlo ke kolizi rámu s
prvkem je umístění úchytů
jednoválcovému motoru, navrženým bod
nezbývá příliš prostoru mezi 

I přes mou snahu určitým zp
hmotnosti jsem se rozhodl ponechat tuto 
navrženou našimi loňskými kolegy. Konstrukce se jeví jako ú
torzní tuhosti. Drobnou úpravou ve svém 
procházejícího kolem místa tlumi
mělo pomoci jako prevence p

Zadní část rámu Dragon Evo 1 - struktura pro zvednutí vozu

rámu je podstatnou částí celku ze dvou důvodů. Tím prvním je p
 do jednotlivých částí struktury jako celku. 

ležité vhodné napojování jednotlivých profilů v uzlových bodech a to u celého rámu, 
je toto možné. Druhým důležitým úkolem je začlenění především motoru a dalších 
souvisejících komponent do zadní části rámu. Řidič do této struktury nijak nezasahuje

len zmíněným hlavním obloukem.  

uto část rámu nejsou kladeny z hlediska pravidel až tak p
požadavky. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že (jak již bylo zmín
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Obr. 17 Problémové místo mezi trubkou rámu a pružinou tlumičem vozu Dragon Evo 1 

Další úpravou oproti první generaci rámu Formule Student na našem ústavu je vyztužení části 
hned za hlavním obloukem u hlavy motoru. Tento návrh vznikl po dohodě s týmovými 
kolegy. Cílem tohoto bylo nejen vyztužit rám, ale také z části potlačit nepříjemné vibrace 
motoru směrem do kokpitu. Toto řešení (znázorněné dále v textu) bylo inspirováno 
provedením konstrukce motocyklů s podobnými typy rámů. Zde můžeme vidět také obdobná 
řešení uchycení motoru. Negativní stránkou tohoto řešení je navýšení hmotnosti rámu. 

V následujícím textu je uvažována výše popsaná varianta zadní části rámu. 

5.8 NAVRHOVANÁ VARIANTA ŘEŠENÍ 
V této podkapitole nastíním své navrhované řešení. Snahou bylo zjistit, jakou „cestu“ 
navrhování rámu formulového vozidla by bylo rozumné zvolit pro zlepšení především jeho 
jízdních vlastností. 

Při prvotní úvaze jsem se snažil zjistit, co by mohlo pomoci zvýšení torzní tuhosti rámu. 
Zároveň jsem chtěl, aby se vzhledem k rozumně navržené zadní části rámu už tato část 
neměnila (důvody jsou popsány výše - jednoduchost, hmotnost). Cílem zájmu bylo především 
určitým způsobem navrhnout konstrukci tak, aby se zpevnila přední část rámu. Skeleton 
navržené varianty je vidět na obrázku 18. 
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Obr. 18 Skeleton varianty 1 vytvořený v CAD systému 

V přední části jsou podpěry umístěné tak, jak je dovolují pravidla soutěže. Jsou však 
rozmístěny jiným způsobem, než je tomu u první evoluce vozu. Aby došlo k dostatečnému 
vyztužení části kolem úchytů předních tzv. A-ramen podvozku, volil jsem vytvoření uzavřené 
struktury mezi předním obloukem a přední přepážkou. Celá tato část má rozměry 
přizpůsobené úchytům zavěšení a je odkloněná nepatrně od vertikální roviny směrem vpřed.  

Pro snadnější vystupování jezdce z vozidla byl umístěn do prostoru řidiče po obou stranách 
tenkostěnný profil tak, aby byl funkční při vystupování. Zároveň ale bylo zřejmé, že tato 
pomocná struktura pro vystupování a nastupování do vozidla poměrně značným způsobem 
zvýší hmotnost celku. Jako další úpravu jsem zvolil vyztužení spodní části rámu pod 
sedadlem řidiče. Zde je uspořádání tenkostěnných profilů voleno do kříže a na něj navazuje 
další křížení trubek směrem k pomocné výztuze výše zmíněných A-ramen. Toto by podle 
mého názoru mohlo pomoci ke zvýšení celkové tuhosti rámu.  

Důležitou částí, kterou je zapotřebí ověřit před převedením skeletonu do MKP prostředí je 
rozměrová kontrola pomocí předem připravených šablon. Rozměry obou šablon a popis 
kontroly je popsán v podkapitole 3.8. 

Na obrázku 19 je vidět umístěné šablony do kokpitu. Obě šablony se i s rezervou do prostoru 
kokpitu vměstnaly. Při jejich umístění byl brán ohled na potřebné místo, které se zaplní 
vysunutím tenkostěnného profilu ve všech místech rámu kolem obou šablon. Stejným 
způsobem bylo uvažováno o dostatečném prostoru v místě uchycení tlumičů přední nápravy. 
To z důvodu aby nedošlo ani zde k případné kolizi se šablonou umístěnou v přední části 
kokpitu. 



BRNO 2012 

 

42 
 

KONSTRUKCE RÁMU  

 

Obr. 19 Rozměrová kontrola kokpitu umístěním obou šablon 

Neopomenutelným prvkem při návrhu rámu pro vozidlo Formule Student je kontrola 
nezbytných bezpečnostních vzdáleností od přilby řidiče. Je to zejména spojnice nejvyšších 
bodů předního a hlavního oblouku od helmy jezdce a spojnice nejvyššího místa hlavního 
oblouku a dolního konce jeho vzpěry v zadní části rámu. K tomuto poslouží další pomocná 
šablona 95% muže umístěná v kokpitu. První kontrolovaný rozměr ukazuje obrázek 20. 

 

Obr. 20 Rozměrová kontrola kokpitu 

Na obrázku 18 je vidět vzdálenost nepatrně nižší než 50mm. K této je potřeba přičíst hodnotu 
přibližně 12mm ve vertikálním směru směrem vzhůru. Tato hodnota totiž vyjadřuje poloměr 
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použitého tenkostěnného profilu o průměru 25mm. Po započtení této hodnoty je návrh již 
v předepsané toleranci (minimálně 50mm – viz pravidla). 

Na obrázku 21 je pro změnu odměřen druhý důležitý rozměr zmíněný v tomto textu.  

 

Obr. 21 Rozměrová kontrola zadní vzpěry a hlavního oblouku od helmy jezdce 

Zde stejně jako u obrázku 18 je třeba přičíst v horní části poloměr trubky. V tomto případě je 
už hodnota požadované minimální vzdálenosti (také 50mm) i tak dostatečná. 

Všechny ostatní minimální vzdálenosti, jako např. výška horního členu boční nárazové 
struktury od zemi  jsou dodrženy.  Práce je dále ale neuvádí. 

Příhradový prostorový rám je poměrně náročný na představivost. Člověk, který s ním nemá 
dostatek zkušeností, si jen obtížně uvědomuje, jak se bude při daném zatížení přesně chovat. 
Jakékoliv úpravy jsou pro dosažení lepších výsledků oproti navrženému řešení vhodné 
provést až po zatížení a zjištění výsledků tohoto rámu. Z uvedeného důvodu je následně 
důležité navrženou variantu podrobit zatížení v některém z MKP programů k tomu určených.  

Model je v této podobně nachystaný pro export do MKP prostředí. V něm proběhne simulace 
zatížení celého rámu. Jeho případná další úprava bude provedena přímo v MKP programu. To 
ale jen v případě potřeby.  

 



BRNO 2012 

 

44 
 

SIMULACE POMOCÍ MKP PROGRAMU 

6 SIMULACE POMOCÍ MKP PROGRAMU 
Vzhledem k prostorové náročnosti příhradových konstrukcí je obtížné pouhým okem zjistit, 
jak se v zatíženém stavu bude konstrukce přesně deformovat. Pouze přibližně však 
konstruktér tuší, kde pravděpodobně budou pevnější místa konstrukce a kde naopak. 
Analytické řešení takovýchto složitějších úloh se v dnešní době nejmodernější výpočetní 
techniky již příliš často nepoužívá. Naopak téměř výhradně je zapotřebí výpočetní techniky a 
s ní některého z programů, který toto dokáže řešit. Jedním takovým programem je Ansys. 

6.1 MKP A ANSYS 
Tento program slouží pro inženýrské výpočty v mnoha oblastech techniky. Dokáže řešit úlohy 
z oblasti mechaniky těles, jako jsou statické výpočty, dynamické výpočty, úlohy 
z termomechaniky (např. přestup tepla), elektrotechniky a další. Již poměrně dlouhou dobu je 
užitečným pomocníkem při navrhování daných součástí. 

Ansys je systém pracující na základě metody konečných prvků. Název konečný prvek 
charakterizuje základní koncept, kterým je transformace technického systému s nekonečným 
počtem neznámých (odezva libovolného bodu systému) na systém s konečným počtem 
neznámých. [9] 
 
Podstatou metody je nahrazení tělesa jasně definovaným souborem geometricky relativně 
jednoduchých elementů, přičemž vzájemná vazba mezi nimi sousedními prvky – elementy je 
realizována pouze v určitých bodech – uzlech. Jejich počet je rozhodujícím pro náročnost 
výpočtu, protože pro každý bod se sestavuje tzv. matice tuhosti prvku a následně se nechává 
řešit soustava parciálních diferenciálních rovnic. Jelikož musí platit, že jsou-li v rovnováze 
síly ve všech uzlech, tak je v rovnováze celé těleso, vyřešení všech soustav rovnic 
nadefinovaných z uzlů vede k zjištění průběhu namáhání (deformací) v celé součásti. [10] 
 

Postup zadávání úloh řešených v Ansysu je následující: 

� Preprocessor 
- volba typu elementu 
- zadávání reálných konstant 
- zadávání materiálových vlastností 
- tvorba modelu 
 

� Solution 
- zadávání okrajových podmínek 
- definice zatížení 
- řešení 
 

� General Postprocessor 
- vyhodnocení výsledků 

Program Ansys umožňuje jednak exportovat data z jiného CAD programu, ale také je možné 
vytvářet model přímo v jeho prostředí.  
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Já jsem volil postup prvotního návrhu v CAD systému a následné převedení modelu do 
prostředí Ansys. Zde bude návrh dále upravován. 

U tohoto typu úloh umožňuje Ansys několik možných variant řešení. Níže jsou seřazeny od 
jednodušších až po ty náročnější ať už na čas nebo na možnosti výpočetní techniky. 

Mezi ně patří následující: 

� Prutový model – u této varianty se používají elementy typu Beam a Link. K tomu je 
vhodné použít prutový model složený z čar, které představují osy budoucích profilů. 
Jednotlivé čáry prutového modelu jsou rozděleny na menší části. Ty tímto určují 
velikosti elementů použitých pro tvorbu sítě. K nim jsou přiřazeny jednotlivé 
materiálové charakteristiky a průřezy profilů. Výhodou tvorby tohoto typu 
výpočtového modelu je jeho relativní jednoduchost a menší časová náročnost na 
výpočet. Nevýhodou jsou naopak nevypovídající hodnoty napětí v uzlových místech 
styku dvou nebo více profilů a jejich stěn. [11] 
 

� Model tvořený plochami – zde je pro výpočet použit element typu Shell. K tomu je 
potřeba použít model tvořený střednicovými plochami budoucích profilů, které však 
nemají zadanou tloušťku. Těmto plochám jsou ve výpočtovém modelu pomocí 
konstant při síťování přiřazeny jednotlivé tloušťky stěn profilů. Tento výpočtový 
model již dává korektní výsledky o napětí ve stěnách. V uzlových místech styku 
profilů je o něco přesnější než předchozí varianta, ale výsledná napětí stále 
neodpovídají skutečným hodnotám. Výpočet je časově náročnější. [11] 
 

� Objemový model – zde je pro výpočet použit element typu Solid. Zde je zapotřebí 
použít model tvořený objemy, který odpovídá skutečnému rámu, kdy mají profily 
danou tloušťku stěny. Tento výpočtový model by poskytl již reálné informace jak o 
napětí ve stěnách, tak i ve styku použitých profilů. S použitím elementů Solid by však 
výpočtová síť modelu musela být příliš jemná, což by znamenalo velký počet 
elementů. To by mohlo vést až k nemožnosti provést výpočet s dostupnou výpočetní 
technikou. [11] 
 

Pro určení hodnoty torzní tuhosti rámu formulového vozu je zapotřebí znát především 
jednotlivé posuvy v daných bodech a požadovaných souřadnicích. Proto nám pro výpočet 
bude stačit první zmíněná varianta výpočtu. S touto variantou souvisí také poměrně nízké 
požadavky na výpočetní techniku, které jsou pro nás příznivé. 

6.2 POUŽITÝ TYP ELEMENTŮ 
V této podkapitole jsou přiblíženy použité prvky pro výše zvolené, správné a časově 
nenáročné výpočtové řešení.  

BEAM 189 

Prvek Beam 189 je vhodný pro analýzy tenkostěnných a mírně tlustostěnných prutových 
konstrukcí. Jedná se o kvadratický, 3-uzlový element (viz obr. 22). Ve výchozím nastavení 
má v každém uzlu 6 stupňů volnosti (posuvy v ose x, y, z a rotace kolem každé z nich). [7] 
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Obr. 22 Prvek typu Beam 189 [12] 

Tento typ prvku byl použit pro vysíťování celého hlavního těla rámu a to s následujícími 
materiálovými vlastnostmi: 
 

� strukturální, lineární, elastický, izotropní 
� Modul pružnosti: E = 2,1*105 MPa 
� Poissonovo číslo: µ = 0,3 

 

LINK 8 

Druhý použitý prvek pro vytvoření odpovídajícího modelu rámu pro následné zatížení je 
prvek Link 8. Tento typ elementu je vidět na obrázku 23 a může být použit pro vytvoření 
modelu podpěr, visutých lan, pružin apod. Jde o prostorový, 2-uzlový prvek se třemi stupni 
volnosti v každém jeho uzlu (posuvy v osách x, y a z), schopný přenášet napětí jen v jeho ose 
– tah, tlak. Na konci těchto elementů se nacházejí sférické vazby. [7]  

 

Obr. 23 Prvek typu Link 8 [7]  
 

Tento prvek je svými vlastnostmi nejlépe vyhovujícím prvkem pro tvorbu modelu náprav. 
Proto také byl pro tento účel použit v této práci. U prvku je oproti typu Beam 189 navíc 
zadáván příčný průřez a hodnota počáteční deformace (která je rovna nule). Při výpočtu je 
nežádoucí, aby prvky nápravy jakýmkoliv způsobem ovlivnili výpočet torzní tuhosti u rámu. 
Proto se jim zadává hodnota modulu pružnosti o několik řádů vyšší (velmi tuhý prvek), než 
tomu bylo u prvního zmíněného prvku použitého na samotný rám a tudíž s odpovídající 
hodnotou modulu pružnosti pro klasickou ocel (tedy 2,1*105 MPa). 

Materiálové vlastnosti prvku Link 8 tedy jsou následující: 

� strukturní, elastický, lineární, izotropní 
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� Modul pružnosti: E = 2,1*108 MPa 
� Poissonovo číslo: µ = 0,3 
� příčný průřez prvku: S = 60mm2 
� počáteční napětí v materiálu je rovno nule 

6.3 EXPORT MODELU DO MKP PROGRAMU 
Připravený model z CAD systému v podobě skeletonu jsem importoval do prostředí Ansys. 
Export byl proveden příkazem z hlavního menu File -> Export -> IGES. Po zadání co chceme 
z modelu exportovat (křivky a body) se vytvoří exportovaný soubor typu IGES. Tímto 
způsobem exportovaný skeleton bylo ale zapotřebí v programu Ansys upravit tak, aby zůstala 
jen potřebná geometrie pro zatížení bez pomocných os a rovin. 

6.4 ÚVODNÍ NAVRŽENÁ VARIANTA  
Dále bylo potřeba vhodně rozdělit potřebné úseky střednic, které se například křížily nebo 
tvořily důležitý uzel. Pokud bychom toto neprovedli, pak by dané úseky nebyly vhodně 
spojeny a vyhodnocený výsledek by byl značně zkreslený. Rozdělení střednic z důvodu 
vhodně řešený uzlových bodů bylo prováděno příkazem v roletové nabídce Preprocessor -> 
Modeling -> Operate -> Booleans -> Divide -> Line by Line. Toto je důležité provést před 
samotnou tvorbou sítě. Pokud bychom to dělali až po „síťování“ tak by nám příkaz hlásil 
chybu a neprovedl by se.  

Připravený exportovaný model, včetně vhodného nadělení střednic, s určenými materiálovými 
vlastnostmi a přiřazenými prvky jednotlivých částí konstrukce (viz. Podkapitola 6.2) je na 
obrázku 24. 

Na obrázcích 25 a 26 je vyobrazen návrh rámu z jeho boční a přední strany. Zde je také vidět 
výše zmíněná varianta výztuže zadní části rámu, tzv. „zahrádka“. V praxi jsou na ní umístěny 
také úchyty motoru z důvodu lepšího vyztužení. 
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Obr. 24 Navržená varianta rámu připravená k zatížení v programu Ansys 

 

Obr. 25 Navržená varianta rámu – pohled z boku 
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Obr. 26 Navržená varianta rámu – pohled zepředu 

POUŽITÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 

Tyto byly voleny především dle možností pravidel. Použití jednotlivých ukazuje přehledně 
tabulka 6. 

Tab. 6 Použité tenkostěnné profily pro rám vozu 
Typ a rozměr profilu Použitá část 

Tyč kruhová, Ø 25 x 2,5mm Hlavní oblouk, přední oblouk 

Tyč kruhová, Ø 25 x 2mm Vzpěry hlavního oblouku, horní vzpěry mezi 
předním obloukem a přední přepážkou, úchyt 
pásů 

Tyč čtvercová, 25 x 1,5mm Přední přepážka, boční nárazová struktura, 
spodní část rámu pod sedadlem jezdce 

Tyč kruhová, Ø 25 x 1,5mm Ostatní struktura rámu 
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Tato varianta návrhu má mezi přední ochranný oblouk a přední přepážku vloženou uzavřenou 
strukturu. Ta by podle mého názoru mohla pomoci zvýšení celkové torzní tuhosti rámu. 
Přední horní výztuha je rozdělená na dvě části, přičemž dělícím bodem je právě nově vzniklá 
část rámu. Do jisté míry byly pozměněny – dle možností, také vzpěry přední přepážky. Cílem 
bylo vytvořit plynule navazující úhlopříčné výztuhy. Toto se do jisté míry také povedlo. Jak je 
vidět na obrázku 27, došlo ke změně struktury rámu pod sedačkou jezdce až k bodům 
uchycení předního částí zavěšení náprav. Nyní je struktura volena „do kříže“.  

 

Obr. 27 Navržená varianta rámu – pohled zespodu 

6.5 PŘÍPRAVA PRO ZATÍŽENÍ  
Než provedeme samotnou simulaci zatížení, musíme do modelu „zavést“ zatěžující sílu a 
jednotlivé vazby, které budou sloužit jako fixace rámu spolu se zjednodušenými prvky 
podvozkové části v prostoru. K tomuto účelu slouží jednotlivé vymodelované nápravy – 
náhrady náprav. Zatěžující sílu můžeme zadat různými způsoby. Vzhledem k tomu, že 
potřebujeme vytvořit krouticí moment, zvolil jsem možnost působení samostatné síly na levé 
přední kolo (náhradu kola). Druhé kolo u stejné nápravy spolu s ostatními je zavazbeno proti 
posuvu společně se zbývajícími pomyslnými koly. Rameno pro vytvoření krouticího 
momentu je vzdálenost obou kol jedné nápravy – rozchod kol. To nám poskytne věrohodný 
model blízký skutečnému působení zatížení na rám.  
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6.6 ZATÍŽENÍ KRUTEM  
Tabulka 7 naznačuje smysl působení zatěžující síly na náhrady náprav a také popisuje způsob 
vytvoření vazeb v jednotlivých osách na tuto část modelu. Tím jsou definovány okrajové 
podmínky pro výpočet. Zatížení krutem je pro konstrukci nejnebezpečnější z důvodu 
případného ovlivňování jízdních vlastností, jak již bylo uvedeno výše. Odolnost rámu proti 
působení takového zatížení je velmi žádoucí. 

Tab. 7 Definice okrajových podmínek 

Kolo 
Zatěžující 
síla Fz [N] 

Umožněný posuv v dané ose 

Ux Uy Uz 

Přední 
pravé - - - - 

levé 1000 ano ano ano 

Zadní 
pravé - ano - - 

levé - ano ano - 

 

Výše uvedené okrajové podmínky jsou aplikovány na model. Obrázek 28 toto potvrzuje a 
zároveň naznačuje volbu souřadného systému, který byl přizpůsoben podle zadání bodů 
podvozku při jeho tvorbě. Zatěžující síla i vazby jdou však vidět bohužel špatně. 

 

Obr. 28 Definované okrajové podmínky a uvažovaný souřadný systém 
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Obr. 29 Vyhodnocení navržené varianty – posuvy v ose Z 

Z vyhodnocení posuvů na obrázku 29 můžeme vidět, že největší hodnota posuvu v ose Z na 
rámu (ne v místě působení zatěžující síly), je v přední části kokpitu před přední nápravou a to 
v místě přední přepážky a jejím blízkém okolí. V této části rámu nám však tolik větší hodnoty 
posuvu nevadí. Pro nás je podstatná z hlediska jízdních vlastností část rámu v místě uchycení 
zavěšení obou náprav a mezi nimi. Dalším podstatným výsledkem je, že struktura pro 
usnadnění vystupování z vozu nemá podstatný vliv na zvýšení torzní tuhosti tohoto rámu.  
Pro získání informací z hlediska torzní tuhosti u jednotlivých částí rámu je potřeba rám 
rozdělit na několik částí a u těchto vypočítat na základě vyhodnocených posuvů jejich tuhosti. 
 

VÝPOČET TORZNÍ TUHOSTI U JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ RÁMU 

Pro tento výpočet si rozdělíme spodní část rámu na jednotlivé úseky a sektory. Díky tomuto 
„nadělení“ rámu dostaneme odpovídající výsledky tuhosti v těchto úsecích a sektorech. Takto 
získané výsledky nám poskytnou lepší představu o navrženém rámu. Rozdělení je vidět na 
obrázku 30. Římské číslice jsou přiřazeny jednotlivým úsekům rámu, které jsou kolmé na osu 
vozidla (např. úseky 1-2, 2-3, 4-5, atd.). Písmena A-G určují jednotlivé sektory rámu, které 
jsou ohraničeny určenými úseky I-VIII.  
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Postup výpočtu: 

� rozdělení konstrukce rámu na vhodné sektory, 
 

� výpočet úhlového natočení jednotlivých sektorů (každá vymezená dvěma 
protilehlými úseky). Postup výpočtu je podobný jako u výpočtu celkové torzní 
tuhosti. 

 
� úhlové natočení každé oblasti se zjišťuje odečtením hodnot úhlového natočení dvou 

úseků (každý vymezen dvěma body), které sektor konstrukce vymezují. 
 

� z rovnice (3) v kapitole 5.5 se vypočte hodnota torzní tuhosti každého zvoleného 
sektoru. K přepočtu torzní tuhosti na jednotku délky se tato hodnota vynásobí délkou 
oblasti podle rovnice (4) stejné kapitoly. [4] 

 

 

Obr. 30 Rozdělení rámu na jednotlivé úseky a sektory 

Naznačení výpočtu torzní tuhosti v sektoru A:  

 

Obr. 31 Sektor A, ohraničený úseky I a II 
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Sektor A je ohraničen úseky I a II. Tyto úseky jsou dány body 1-2 (úsek I) a body 3-4 (úsek 
II). Detailněji toto popisuje obrázek 31. Tabulka 8 symbolicky naznačuje posuvy bodů 
v daných osách a souřadnice těchto bodů v osách, které je třeba pro výpočet natočení 
jednotlivých úseků, jak je naznačeno níže. 

Tab. 8 Vstupní hodnoty pro výpočet torzní tuhosti v sektoru A 

Bod 
Posuv v ose Souřadnice 

Y Z Y X 

1 Uy1 Uz1 Y1 

X1=X2 

2 Uy2 Uz2 Y2 

3 Uy3 Uz3 Y3 

X3=X4 
4 Uy4 Uz4 Y4 

 

Natočení úseku I a II: 

� úsek I – spojnice bodů 1 a 2 
 
�
� = �� + |��| = 150 + |−150| = 300��  
 
 
� =  
� −  
� = 2,6445 − 2,6439 = 0,0006��   
 
 �� =  �� −  �� = 32,461 − 21,153 = 11,308��  
 

tan�� =
�*+

�,+	�,+
=

��,-./

-..	.,...0
= 0,0377  

 
α3 = tan

	� �� = tan
	� 0,0377 = 2,15945�  

 
� úsek II – spojnice bodů 3 a 4 

 
�
�� = �- + |�6| = 62,4 + |−62,4| = 124,8��  
 
 
�� =  
- −  
6 = 1,853 − 1,8251 = 0,0279��  
 
 ��� =  �- −  �6 = 22,338 − 18,267 = 4,071��  
 

tan��� =
�*++

�,++	�,++
=

6,.7�

��6,/	.,.�78
= 0,0326  

 
α33 = tan

	� ��� = tan
	� 0,0326 = 1,86845�  
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Torzní tuhost v sektoru A 

�9: = ;� − ;- = 1700 − 1150,249 = 549,751��  

�: = �� − ��� = 2,159 − 1,868 = 0,29145�  

�: =
�<

�=
=

��0�

.,�8�
= 4333,333>� ∗ 45�	�  

��: = �: ∗ �9: = 4333,333 ∗ 0,550 = 2 383, 333>�� ∗ 45�	�  

Ostatní zvolené úseky a sektory rámu jsou z důvodu rozsahu vypočteny v přiložené příloze P1 
na úplném konci této diplomové práce. 

Pro získání informací z hlediska torzní tuhosti u jednotlivých částí rámu je potřeba rám 
rozdělit na několik částí a u těchto vypočítat na základě vyhodnocených posuvů jejich tuhosti. 
Výpočet délky, úhlového natočení a torzní tuhosti v jednotlivých sektorech rámu je proveden 
v příloze P1. 

Tab. 9 Torzní tuhost na jednotku délky jednotlivých sektorů rámu 1 

Sektor rámu Délka [m] 
Úhlové natočení 

[deg] 
Torzní tuhost 
[Nm*deg-1] 

Torzní tuhost na 
jednotku délky 
[Nm2*deg-1] 

A 0,549 0,291 4333,333 2378,999 

B 0,182 0,088 14329,545 2607,977 

C 0,287 0,455 2771,428 795,399 

D 0,292 0,216 5837,962 1704,684 

E 0,357 0,152 8296,052 2961,690 

F 0,165 0,023 54826,086 9046,304 

G 0,6 0,252 5003,968 3002,380 

 

Vypočtené hodnoty torzní tuhosti na jednotku délky z tabulky 9 jsou vyneseny pro 
přehlednější znázornění do grafu na obrázku 32. 
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Obr. 32 Graf torzní tuhosti na jednotku délky jednotlivých sektor

HMOTNOST ÚVODNÍHO NÁVRHU

V programu Ansys byly za pomoci p
jednotlivých použitých tenkost
spolu s jejich délkami a hmotností. Pro výpo
vynásobeny průřezem a následn
hmotnost tohoto rámu. 

Tab. 10 Hmotnost uvažovaného rámu
Profil Použitá délka [m]

Ø 25 x 2,5mm 

Ø 25 x 2mm 

Ø 25 x 1,5mm 

čtverec 25 x 1,5mm 

Celková hmotnost 
[kg] 

 

Hmotnost této varianty rámu se jeví jako pr
materiálu do spodní části rámu pod místo, kde sedí jezdec
vystupování z vozidla. Hmotnost bude jakožto porovnávací veli
celkové torzní tuhosti (viz níže).
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Obr. 32 Graf torzní tuhosti na jednotku délky jednotlivých sektor

ÚVODNÍHO NÁVRHU RÁMU 

programu Ansys byly za pomoci příkazu LSUM zjištěny délka a následn
jednotlivých použitých tenkostěnných profilů. V tabulce 10 jsou uvedeny použité profily 

jejich délkami a hmotností. Pro výpočet hmotnosti byly jednotlivé délky trubek 
a následně hustotou oceli. Z toho byla v souč

Hmotnost uvažovaného rámu 
Použitá délka [m] Hustota [kg*m3] 

4,8274 7850 

3,6538 7850 

20,8372 7850 

8,21 7850 

- - 

této varianty rámu se jeví jako průměrná, rozhodně ne lehká. Toto je dáno p
části rámu pod místo, kde sedí jezdec a profilem pro snadn
Hmotnost bude jakožto porovnávací veličina vyjád

celkové torzní tuhosti (viz níže). 
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Obr. 32 Graf torzní tuhosti na jednotku délky jednotlivých sektorů rámu 

ny délka a následně hmotnosti 
jsou uvedeny použité profily 

et hmotnosti byly jednotlivé délky trubek 
součtu zjištěna celková 

Hmotnost [kg] 

6,67 

4,1448 

18,11 

9,08 

38 

 ne lehká. Toto je dáno přidáním 
profilem pro snadnější 

ina vyjádřena až s hodnotou 

Torzní tuhost na jednotku délky jednotlivých sektor ů 

Rám 1
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ NAVRŽENÉ 

Graf 1 znázorňuje torzní tuhosti jednotlivých úsek
hodnoty jsou součástí přílohy P1

Tab. 11 Vypočtené hodnoty jednotlivých tuhostí navrženého rámu 1
C 

CL 

Cm 

CLm 

 

Obr. 33 Graf jednotlivých torzních tuhostí ve zvolených úsecích 

Z obrázku 33 vyplývá, že se hodnota torzní tuhosti
zvyšuje. Nás však nejvíce zajímají hodnoty mezi jednotlivými nápravami, protože toto bude 
mít hlavní vliv na případné ovliv

Podstatnou hodnotou je také celková torzní tuhost, zjiš
zatížil krutem, jak bylo popsáno. Celkovou torzní tuhost znázor
proveden v příloze P1). Varianta
porovnána s návrhem rámu Dragon 1 a s
Dušanem Slimaříkem pro vů
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NAVRŽENÉ ÚVODNÍ VARIANTY RÁMU  

torzní tuhosti jednotlivých úseků navržené varianty rámu. 
ílohy P1. Tabulka 11 vyznačuje nejdůležitější z

tené hodnoty jednotlivých tuhostí navrženého rámu 1 
746,6 [Nm*deg-1] 

1194,56 [Nm2*deg-1] 

19,43 [Nm*deg-1*kg-1] 

31,43 [Nm2*deg-1*kg-1] 

Graf jednotlivých torzních tuhostí ve zvolených úsecích 

vyplývá, že se hodnota torzní tuhosti v každém následujícím úseku I
zvyšuje. Nás však nejvíce zajímají hodnoty mezi jednotlivými nápravami, protože toto bude 

ípadné ovlivňování jízdních vlastností celého vozu. 

Podstatnou hodnotou je také celková torzní tuhost, zjišťovaná na přední náprav
krutem, jak bylo popsáno. Celkovou torzní tuhost znázorňuje obrázek 33

Varianta Rám 1 znázorňuje mnou navrženou variantu
návrhem rámu Dragon 1 a s upravenou variantou navrženou mým kolegou Bc. 

íkem pro vůz Dragon 2.  

II III IV V VI VII

674,945 708,387

951,698
1137,060

1317,659
1350,107

Úseky

Torzní tuhost v úsecích - rám 1

57 

 navržené varianty rámu. Vypočtené 
 nich pro přehlednost. 

 

 

 

Graf jednotlivých torzních tuhostí ve zvolených úsecích  

každém následujícím úseku I-VIII 
zvyšuje. Nás však nejvíce zajímají hodnoty mezi jednotlivými nápravami, protože toto bude 

  

řední nápravě, kterou jsem 
uje obrázek 33 (výpočet je 

mnou navrženou variantu. Tato byla 
upravenou variantou navrženou mým kolegou Bc. 

VII VIII

1350,107

1848,974
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Obr. 35 Graf srovnání

 

Grafy na obrázku 34 a obrázku 
velkou torzní tuhostí a zárove
Proto bude provedena konstruk
(hmotnost rámu, poměr hmotnosti a tuhosti rámu).
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Obr. 34 Graf porovnání torzní tuhosti  

f srovnání poměru torzní tuhosti a hmotnosti jednotlivých rámu

obrázku 35 dokazují, že mnou navržená varianta rámu se nevyzna
velkou torzní tuhostí a zároveň má spíše vyšší hmotnost oproti dalším srovnávaným rám

nstrukční úprava s cílem zlepšení obou srovnávaných parametr
r hmotnosti a tuhosti rámu). 
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6.7 FINÁLNÍ VARIANTA NÁVRHU  
Cílem zájmu je vhodně upravit místo kolem uchycení přední nápravy a odstranění struktury, 
která měla pomoci při vystupování z vozu. Tato má podle mého názoru významný vliv na 
hmotnost celého rámu. Pro vyhodnocení této varianty návrhu jsem postupoval stejným 
způsobem jako u úvodního návrhu rámu. 

Odstraněním tenkostěnných profilů pro snadnější vystupování se sníží hmotnost rámu a 
zároveň to nebude mít významný vliv (jak ukazuje vyhodnocení posuvů v ose Z výše) na 
hodnotu torzní tuhosti. Jako další jsem se rozhodl provést úpravy mezi hlavním obloukem a 
přední přepážkou. Do těchto míst vloženou strukturu jsem upravil tak, aby tato byla 
zakončena v místě uchycení předního horního A-ramene přední nápravy. Původně navržená 
struktura z úvodní varianty neměla podstatný vliv na torzní tuhost rámu tak, jak jsem původně 
odhadoval. Další úpravou je ponechání horní výztuhy mezi předním obloukem a přední 
přepážkou. Tuto jsem upravil tak, že již není dělená. Naopak jsou oba tyto tenkostěnné profily 
jako jeden kus spojující přední oblouk a přední přepážku na každé straně. Toto je již ověřená 
varianta z dřívějšího návrhu našich kolegů u rámu Dragon 1. Zároveň se tím zjednoduší 
případná výroba. Poslední upravenou částí je vytvořená výztuha spojující přední oblouk 
z boku a místo upevnění přední části již zmíněného A-ramene. Toto by mohlo mít vliv 
zejména na vhodnější torzní tuhost rámu v místě uchycení celé přední nápravy. Výsledná 
upravená varianta je vidět na obrázcích 36, 37 a 38. 

 

Obr. 36 Upravená varianta návrhu 
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Obr. 37 Upravená varianta rámu – pohled z boku 

 

 

Obr. 38 Upravená varianta rámu – pohled zepředu 
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Spodní strana rámu zůstala beze změny, proto ji zde již nezobrazuji. Navržené řešení opět 
stejným způsobem jako u prvotního návrhu zatížíme a stejným způsobem vypočteme torzní 
tuhosti v jednotlivých úsecích a sektorech. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně u spodní 
části rámu, tak je rozdělení provedeno shodným způsobem jako u první varianty. Výpočet 
jednotlivých tuhostí je uveden v příloze P1. 

 

Obr. 39 Upravená varianta rámu – posuvy v ose Z 

Obrázek 39 ukazuje, že takto upravená varianta lépe přenáší zatížení (menší posuvy v ose Z). 
Odstraněná struktura pro vystupování z vozu nevedla k lepším výsledků, proto byla 
odstraněna. 

Naopak vhodnou úpravou rámu v oblasti před předním obloukem došlo ke zpevnění této části 
při zachování podobné hmotnosti upravené struktury. 

V tabulce 12 jsou uvedeny hodnoty pro výpočet torzní tuhosti na jednotku délky. 
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Tab. 12 Torzní tuhost na jednotku délky jednotlivých sektor

Sektor rámu Délka [m]

A 0,549

B 0,182

C 0,287

D 0,292

E 0,357

F 0,165

G 0,6

 

Z výše uvedených hodnot v
reprezentuje porovnání první navržené varianty (Rám 1) s

 

Obr. 40 Graf torzní tuhosti na jednotku délky

Tento graf potvrzuje, že došlo k celkovému
sektorech. Tato skutečnost bude mít vliv na vyšší hodnoty torzní tuhosti celého upraveného 
rámu. 
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Torzní tuhost na jednotku délky jednotlivých sektorů finálního rámu

Délka [m] 
Úhlové natočení 

[deg] 
Torzní tuhost 
[Nm*deg-1] 

0,549 0,16 7881,25 

0,182 0,052 24250 

0,287 0,416 3031,25 

0,292 0,185 6816,21 

0,357 0,127 9929,13 

0,165 0,018 70055,55 

0,6 0,262 4812,97 

hodnot v tabulce 8 a 12 je sestavený graf na 
reprezentuje porovnání první navržené varianty (Rám 1) s upravenou variantou (Finální rám).

Graf torzní tuhosti na jednotku délky jednotlivých sektorů – srovnání obou variant

to graf potvrzuje, že došlo k celkovému zlepšení upraveného návrhu v
nost bude mít vliv na vyšší hodnoty torzní tuhosti celého upraveného 

A B C D E F G

Sektory

Torzní tuhost na jedfnotku délky jednotlivých sektor
obou rám ů
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 finálního rámu 

Torzní tuhost 
 

Torzní tuhost na 
jednotku délky 
[Nm2*deg-1] 

4326,806 

4413,5 

869,968 

1990,333 

3544,699 

 11559,165 

2887,782 

je sestavený graf na obrázku 40. Tento 
upravenou variantou (Finální rám). 

 
srovnání obou variantu  

zlepšení upraveného návrhu v jednotlivých 
nost bude mít vliv na vyšší hodnoty torzní tuhosti celého upraveného 

Torzní tuhost na jedfnotku délky jednotlivých sektor ů 

Rám 1

Finální rám
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HMOTNOST UPRAVENÉ VARIANTY RÁMU  

Výpočet hmotností je proveden stejným způsobem jako u první navržené varianty. Tabulka 
13 zobrazuje jednotlivé použité profily a jejich hmotnosti i s celkovou hmotností těchto 
profilů. 

Tab. 13 Hmotnost upraveného rámu (Finální rám) 
Profil Použitá délka [m] Hustota [kg*m3] Hmotnost [kg] 

Ø 25 x 2,5mm 4,8274 7850 6,67 

Ø 25 x 2mm 3,6538 7850 4,1448 

Ø 25 x 1,5mm 19,3496 7850 16,82 

čtverec 25 x 1,5mm 8,21 7850 9,08 

Celková hmotnost 
[kg] 

- - 36,71 

 

Z této tabulky vyplývá, že se rám podařilo skutečně i odlehčit na rozumnou hodnotu. Je to 
zejména odstraněním struktury pro vystupování z vozu. Tato se ukázala jako neúčelná. 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ UPRAVENÉ VARIANTY  

Vstupní hodnoty a samotný výpočet výsledných hodnot pro toto vyhodnocení je opět 
v příloze P1. Graf na obrázku 41 zobrazuje výsledné hodnoty torzních tuhostí v daných 
úsecích. 

Tab. 14 Vypočtené hodnoty jednotlivých tuhostí upravené varianty rámu 
C 802,2 [Nm*deg-1] 

CL 1283,52 [Nm2*deg-1] 

Cm 21,85 [Nm*deg-1*kg-1] 

CLm 34,96 [Nm2*deg-1*kg-1] 

 

Naproti tomu tabulka 14 potvrzuje, že došlo ke zvýšení torzní tuhosti upravené varianty 
oproti úvodnímu návrhu. Volba upravených struktur se jeví již jako vhodnější alternativa. 



BRNO 2012 

 

 

SIMULACE POMOCÍ MKP PROGRAMU

Obr. 41 Graf porovnání torzních tuhostí obou rám

Na tomto grafu je zřejmé, že došlo i na základ
jednotlivých torzních tuhostí. I zde je vid
což je žádoucí.  

6.8 VYHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT

Obě mé uvedené návrhové varianty 
Dragon 2. Toto je zobrazeno v 
Tímto dostaneme názorný př

Obr. 42 
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porovnání torzních tuhostí obou rámů v jednotlivých úsecích

ejmé, že došlo i na základě odlehčení rámové konstrukce ke zvýšení jeho 
jednotlivých torzních tuhostí. I zde je vidět, že torzní tuhost se od úseku 

NAVRŽENÝCH VARIANT  S POROVNÁVANÝMI

ené návrhové varianty řešení jsou nyní porovnávány s rámy voz
Dragon 2. Toto je zobrazeno v grafech s hodnotami jednotlivých porovnávaných veli

dostaneme názorný přehled o zjišťovaných hodnotách dané varianty konstrukce.

 Graf porovnání torzních tuhostí jednotlivých rámů

II III IV V VI VII VIII

Úseky

Torzní tuhosti jednotlivých úsek ů obou rám ů

Rám 1 Finální 
rám

Dragon 2 Dragon 1

746,6
802,2

996,6

708,0

Jednotlivé rámy

Vyhodnocení celkových torzních tuhostí rám
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jednotlivých úsecích  

ení rámové konstrukce ke zvýšení jeho 
torzní tuhost se od úseku I-VIII  stále zvyšuje, 

POROVNÁVANÝMI RÁMY 
rámy vozů Dragon 1 a 

ech s hodnotami jednotlivých porovnávaných veličin. 
ovaných hodnotách dané varianty konstrukce. 

 

af porovnání torzních tuhostí jednotlivých rámů 

 obou rám ů 

Finální rám

Rám 1

Vyhodnocení celkových torzních tuhostí rám ů
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Obr. 43 Graf srovnání pom

Z těchto grafů vyplývá, že uvedená 
pomohla tak k získání lepších výsledk
Hodnota torzní tuhosti se zvýšila o 
varianty na hodnotu o bezmála 

Obr. 4
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Graf srovnání poměru torzní tuhosti a hmotnosti jednotlivých rámu

 vyplývá, že uvedená úprava rámu (Finální rám) byla 
získání lepších výsledků než první navržená varianta, což bylo cílem úpravy

Hodnota torzní tuhosti se zvýšila o 55,6Nm*deg-1. Zároveň klesla hmotnost upravované 
varianty na hodnotu o bezmála 1,29kg.  

Obr. 44 Graf srovnání torzní tuhosti na jednotku délky 

Rám 1 Finální rám Dragon 2 Dragon 1

19,43 21,85

26,86

22,93

Jednotlivé rámy

Vyhodnocení torzní tuhosti v závislosti na hmotnosti 
rámů

Rám 1 Finální rám Dragon 2 Dragon 1

1194,56 1283,52

1594,56

Jednotlivé rámy

Vyhodnocení torzní tuhosti na jednotku délky rám
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ru torzní tuhosti a hmotnosti jednotlivých rámu 

) byla vhodněji volena a 
, což bylo cílem úpravy. 

 klesla hmotnost upravované 

 

 

22,93

Vyhodnocení torzní tuhosti v závislosti na hmotnosti 

Dragon 1

1132,8

Vyhodnocení torzní tuhosti na jednotku délky rám ů
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Obr. 45 Graf srovnání pom

Porovnáním všech uvedených graf
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Graf srovnání poměru torzní tuhosti na jednotku délky k hmotnosti rámu

Porovnáním všech uvedených grafů v této části potvrzuje skutečnost, že navržená finální 
varianta vykazuje lepší hodnoty oproti návrhu rámu Dragon 1 a zárove

návrhu rámu Dragon 2 mého kolegy. Vzhledem k již zmín
ého finálního návrhu rámu oproti konkurenci jsou však horší veličiny zahrnující hmotnost. 

návrhem Dragon 1 nejde ale o významné rozdíly. 

Toto považuji za dobrý výsledek vzhledem k možnostem návrhu uvažované varianty. 
ta – Finální rám považována za konečný návrh

rámem Dragon 1. Varianta Dragon 2 vznikla jako varianta upravené verze rámu 
mým týmovým kolegou Bc. Dušanem Slimaříkem. Zde je z

úpravami lze dosáhnout lepších výsledků. 

a současně snížení hmotnosti mého úvodního návrhu a upraveného 
podle mého názoru nejvíce přispělo následující: 

ní struktury pro usnadnění vystupování z vozu v místě
tato struktura nepomáhá přenášet zatížení krutem podstatným zp

ásti rámu mezi předním obloukem a přední přepážkou takto:
ponechání výztuhy spojnic horní části předního oblouku a p

ený, přímý kus   
ůvodně navržené struktury, umístěné po obvod
na jednodušší strukturu spojující přední horní místo uchycení A

ramen podvozku a přední oblouk (viz obr. 36 výše). 

přidávám obrázky s rozvržením maximálních hodnot nap
. Vzhledem k použité metodě vyhodnocení výsledků se zam

na posuvy, jsou tyto hodnoty napětí pouze přibližné. Pro přesnější hodnoty bychom museli 
ru z výše uvedeného) výpočtový model pomocí objem

Rám 1 Finální rám Dragon 2 Dragon 1
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Obr. 46 Maximální hodnoty napětí finálního rámu 

Z obrázku 46 je zřejmé, že maximální hodnoty napětí se vyskytují zejména u tenkostěnného 
profilu v zadní části rámu. A to v místě upevnění vahadla odpružení, které je přibližně ve 
středu délky trubky. Toto by se mohlo řešit například přidáním výztuhy do prostoru kolem 
nejvíce namáhaného místa. Další problémový bodem je sbíhání se většího počtu 
tenkostěnných profilů v místě uchycení tzv. „zahrádky“. Zde dochází ke styku několika 
profilů, což podle mého názoru působí jako vrub a tím pádem koncentrátor napětí. Tato 
hodnota je však stále v toleranci vzhledem k uvažovanému materiálu rámu 11 523. Poslední 
obrázek této práce toto zobrazuje. 
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Obr. 47 Znázornění napětí v zadní části konstrukce 
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7 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU  
Z výše uvedených obrázků, tabulek a grafů jsem vyvodil následující zhodnocení.  

Úvodní návrh rámu pro formulový vůz byl navržen tak, aby reflektoval podstatnější změny 
oproti navrženému rámu vozu Dragon Evo 1 a to především v jeho přední části (kokpit). 
Snahou bylo zjistit možnou alternativu budoucího vývoje studentské formule, samozřejmě 
s ohledem na pravidla. Po zhlédnutí výsledků z MKP programu a následném provedení 
nutných výpočtů pro vyhodnocení jsem došel k názoru, že první uvedená varianta není příliš 
šikovně navržena. Proto jsem tuto variantu upravil. Obě navržená řešení mají shodným 
způsobem vyřešenu spodní část rámu a další úpravy proběhly s tímto základem. Toto by mělo 
zajistit, že nedošlo ke zkreslení výsledků finálního návrhu vlivem úplného předělání daných 
struktur. Došlo tak pouze k „vývojové úpravě“ úvodní (mnou navržené) struktury rámu. 

Původně zamýšlená část rámu v oblasti otevřeného kokpitu (vstup do vozu) byla navržena 
z důvodu zkušenosti s obtížným vystupováním z fyzického vozu Dragon Evo 1. Celá boční 
nárazová struktura rámu je dána pravidly a její horní část je poměrně nízko. Toto znesnadňuje 
rychlé vystupování z vozidla (což je mimo jiné jednou z disciplín soutěže). Toto řešení se 
však ukázalo jako velmi nevhodné především z hlediska hmotnosti rámu. Zároveň tato část, 
nenapomáhá k vhodnému přenášení zatížení při namáhání krutem, což bylo od počátku 
návrhu pravděpodobné. Proto byla tato v následné úpravě odstraněna.  

Jak již bylo zmíněno, úprava přední části kokpitu (před předním obloukem) napomohla ke 
zvýšení tuhosti v této části oproti úvodnímu návrhu a to současně s podobnou hmotností této 
části struktury. Příznivě tak ovlivní vyztužení úchytů bodů zavěšení přední nápravy. 

Vyšší celková hmotnost oproti konkurenčním návrhům uvedených rámu je dána především 
volbou „křížové“ struktury ve spodní části rámu a s ní tenkostěnným profilem pro uchycení 
zádržného systému ve spodní části rámu. Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, hmotnost 
ovlivňuje do jisté míry torzní tuhost rámu. Vzhledem k jejímu zvýšení jsem se rozhodl tuto 
strukturu ponechat. Vede to tak k odlišné variantě návrhu než těm, s kterými je tato práce 
porovnávána, což bylo cílem. 

Jako vhodnější se však ukazuje návrh rámu Dragon 2, který vykazuje i přes poměrně malé 
změny z původní konstrukce v oblasti kokpitu dobré hodnoty hmotnosti a především torzní 
tuhosti.  
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ZÁVĚR 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativní varianty rámu formulového typu 
určeného pro mezinárodní studentskou soutěž Formule Student. Mým úkolem bylo pokusit se 
navrhnout takový rám, který bude splňovat pravidla soutěže pro aktuální rok (2012).  

Prvním krokem návrhu takového rámu je navržený podvozek, který ovlivňuje jízdní vlastnosti 
celého vozu. Tento byl druhým kritériem pro celou konstrukci. Vycházel jsem tak z podvozku 
navrženého pro první generaci naší studentské formule, jak bylo domluveno s vedoucím této 
práce. Pokud však navrhovaný rám není dostatečně tuhý, i výborně navržený podvozek 
nemusí být funkční tak, jak původně bylo v úmyslu. Z tohoto důvodu bylo cílem návrhu 
zvýšení torzní tuhosti rámu zejména v oblasti uchycení bodů zavěšení jednotlivých náprav a 
mezi nápravami. Toto zajistí vozu jízdní vlastnosti, pro které byl navržen a nedochází tak ke 
významným změnám geometrie řízení vlivem poddajnosti rámu vozu.  

Finální navržená varianta nejen že splňuje zadání práce, ale zároveň ukazuje případnou 
budoucí „cestu“ vývoje, kterou by se naši následovníci z nižších ročníků mohli vydat. To ale 
jen za předpokladu zvýšení hmotnosti rámu a potažmo celého vozu, což není ideální. U 
navržené varianty rámu došlo k navýšení torzní tuhosti oproti variantě navržené loňskými 
kolegy o hodnotu 94Nm*deg-1. Obecně však platí, že se u těchto typů rámu po zamontování 
pohonné jednotky torzní tuhost ještě zvýší. Zmíněná hodnota byla však na úkor celkové 
hmotnosti rámu, která oproti loňským kolegům vzrostla. Je to dáno, podle mého názoru, 
především strukturou řešenou do tvaru kříže ve spodní části kokpitu. Tato však pomáhá 
vyztužit podstatnou část rámu, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování jízdních 
vlastností. Zároveň je toto, společně s dalšími provedenými změnami, alternativa ke 
srovnávaným variantám rámů.  

Avšak se jeví jako vhodnější varianta (navržena mým kolegou), použití části z tenkého plechu 
vhodně umístěných do konstrukce z tenkostěnných profilů (tato varianta není porovnána 
v této práci – pouze zmíněna). Mým osobním cílem však bylo využít ke zvýšení torzní tuhosti 
pouze tenkostěnné profily.  

Přestože se může mnou navržená varianta zdát jako poměrně jednoduchá, strávil jsem nad ní 
dlouhou dobu, v níž vzniklo několik variant. Bohužel ale tyto nebyly v souladu s pravidly 
soutěže, případně vznikaly kolize rámu vozu s jeho prvky podvozku. U upraveného návrhu 
mým kolegou se naopak ukázalo, že někdy i poměrně malé změny v konstrukci rámu 
z tenkostěnných profilů mohou vést až k překvapivým výsledkům.  

Poslední co bych zde rád zmínil je informace, že tato práce zahrnuje popsání základních 
pravidel (požadavků) soutěže, týkajících se tvorby kompozitového rámu Formule Student pro 
aktuální rok. Proto může sloužit jako pomyslný „odrazový můstek“ pro budoucí generace a 
následovníky v tomto projektu. Myslím si, že i tato drobná pomoc může trošku ulehčit 
v počátcích nesnadného návrhu případného rámu z kompozitového materiálu. Tento materiál 
je pravděpodobně také směr budoucího zájmu našich pokračovatelů ve zmíněném projektu. 
Zároveň si myslím, že pokud v této oblasti budoucí generace získají přehled a důležité 
zkušenosti, pak budou mít i velmi zajímavé vyhlídky jak pro úspěchy v soutěži, tak i pro 
budoucí uplatnění.  
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C [Nm*deg-] torzní tuhost 

CA [Nm*deg-1] torzní tuhost sektoru A  

CB [Nm*deg-1] torzní tuhost sektoru B  

CC [Nm*deg-1] torzní tuhost sektoru C  

CD [Nm*deg-1] torzní tuhost sektoru D  

CE [Nm*deg-1] torzní tuhost sektoru E  

CF [Nm*deg-1] torzní tuhost sektoru F  

CG [Nm*deg-1] torzní tuhost sektoru G 

CL [Nm2*deg-1] souřadnice v ose y 

CLA [Nm2*deg-1] torzní tuhost sektoru A na jednotku délky 

CLB [Nm2*deg-1] torzní tuhost sektoru B na jednotku délky 

CLC [Nm2*deg-1] torzní tuhost sektoru C na jednotku délky 

CLD [Nm2*deg-1] torzní tuhost sektoru D na jednotku délky 

CLE [Nm2*deg-1] torzní tuhost sektoru E na jednotku délky 

CLF [Nm2*deg-1] torzní tuhost sektoru F na jednotku délky 

CLG [Nm2*deg-1] torzní tuhost sektoru G na jednotku délky 

CLm [Nm2*deg-1*kg-1] poměr torzní tuhosti na jednotku délky k hmotnosti 

Cm [Nm*deg-1*kg-1] poměr torzní tuhosti k hmotnosti 

E [Pa] Yangův modul pružnosti 

Fz [N] zatěžující síla v ose z 

I [m4] kvadratický moment průřezu 

Lx [mm] rozvor náprav 

LXA [mm] délka sektoru A v ose x  

LXB [mm] délka sektoru B v ose x  

LXC [mm] délka sektoru C v ose x  

LXD [mm] délka sektoru D v ose x  

LXE [mm] délka sektoru E v ose x  

LXF [mm] délka sektoru F v ose x  

LXG [mm] délka sektoru G v ose x  

LyI [mm] souřadnice v ose y úseku I 

LyII [mm] souřadnice v ose y úseku II 

LyIII [mm] souřadnice v ose y úseku III 



BRNO 2012 

 

73 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

LyIV [mm] souřadnice v ose y úseku IV 

LyV [mm] souřadnice v ose y úseku V 

LyVI [mm] souřadnice v ose y úseku VI 

LyVII  [mm] souřadnice v ose y úseku VII 

LyVIII  [mm] souřadnice v ose y úseku VIII 

Mk [Nm] krouticím moment 

R [m] rozchod kol přední nápravy 

S [mm2] příčný průřez 

Ux [mm] posuv v ose x 

Uy [mm] posuv v ose y 

Uy1 [mm] posuv v ose y bodu 1 

Uy10 [mm] posuv v ose y bodu 10 

Uy11 [mm] posuv v ose y bodu 11 

Uy12 [mm] posuv v ose y bodu 12 

Uy13 [mm] posuv v ose y bodu 13 

Uy14 [mm] posuv v ose y bodu 14 

Uy15 [mm] posuv v ose y bodu 15 

Uy16 [mm] posuv v ose y bodu 16 

Uy2 [mm] posuv v ose y bodu 2 

Uy3 [mm] posuv v ose y bodu 3 

Uy4 [mm] posuv v ose y bodu 4 

Uy5 [mm] posuv v ose y bodu 5 

Uy6 [mm] posuv v ose y bodu 6 

Uy7 [mm] posuv v ose y bodu 7 

Uy8 [mm] posuv v ose y bodu 8 

Uy9 [mm] posuv v ose y bodu 9 

UyI [mm] posuv v ose y úseku I 

UyII [mm] posuv v ose y úseku II 

UyII I [mm] posuv v ose y úseku III 

UyIV [mm] posuv v ose y úseku IV 

UyV [mm] posuv v ose y úseku V 

UyVI [mm] posuv v ose y úseku VI 

UyVII  [mm] posuv v ose y úseku VII 
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UyVIII  [mm] posuv v ose y úseku VIII 

Uz [mm] posuv v ose z 

Uz1 [mm] posuv v ose z bodu 1 

Uz10 [mm] posuv v ose z bodu 10 

Uz11 [mm] posuv v ose z bodu 11 

Uz12 [mm] posuv v ose z bodu 12 

Uz13 [mm] posuv v ose z bodu 13 

Uz14 [mm] posuv v ose z bodu 14 

Uz15 [mm] posuv v ose z bodu 15 

Uz16 [mm] posuv v ose z bodu 16 

Uz2 [mm] posuv v ose z bodu 2 

Uz3 [mm] posuv v ose z bodu 3 

Uz4 [mm] posuv v ose z bodu 4 

Uz5 [mm] posuv v ose z bodu 5 

Uz6 [mm] posuv v ose z bodu 6 

Uz7 [mm] posuv v ose z bodu 7 

Uz8 [mm] posuv v ose z bodu 8 

Uz9 [mm] posuv v ose z bodu 9 

UzI [mm] posuv v ose z úseku I 

UzII [mm] posuv v ose z úseku II 

UzIII [mm] posuv v ose z úseku III 

UzIV [mm] posuv v ose z úseku IV 

UzV [mm] posuv v ose z úseku V 

UzVI [mm] posuv v ose z úseku VI 

UzVII  [mm] posuv v ose z úseku VII 

UzVIII  [mm] posuv v ose z úseku VIII 

Y [mm] souřadnice v ose y 

Z [mm] souřadnice v ose z 

α [deg] úhel natočení 

αA [deg] úhel natočení sektoru A 

αB [deg] úhel natočení sektoru B 

αC [deg] úhel natočení sektoru C 

αD [deg] úhel natočení sektoru D 
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αE [deg] úhel natočení sektoru E 

αF [deg] úhel natočení sektoru F 

αG [deg] úhel natočení sektoru G 

αI [deg] úhel natočení úseku I 

αII [deg] úhel natočení úseku II 

αII I [deg] úhel natočení úseku III 

αIV [deg] úhel natočení úseku IV 

αV [deg] úhel natočení úseku V 

αVI [deg] úhel natočení úseku VI 

αVII  [deg] úhel natočení úseku VII 

αVII I [deg] úhel natočení úseku VIII 

µ [-] Poissonovo číslo 

ρ [kg*m-3] hustota 
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Příloha P1    Výpočet torzních tuhostí jednotlivých variant rámů 

 


