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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Hlavným zameraním tejto bakalárskej práce sú systémy aktívnej aerodynamiky používané 

vo vozidlách Formula Student a aj v priemysle. Druhá časť práce je zameraná na návrh 

konceptu systému pre vozidlo Dragon X z Vysokého učení technického v Brne. 

Výpočtové zdroje boli poskytnuté projektom "e-Infrastruktura CZ" (e-INFRA LM2018140) 

financovaných z programu MŠMT Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI a projektom 

ELIXIR-CZ (LM2015047), časťou medzinárodnej infraštruktúry ELIXIR. 

  

KLÍČOVÁ SLOVA 

DRS, CFD, aerodynamika, Formula Student 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on active aerodynamics systems used both in Formula Student 

vehicles and the industry. The second part of the thesis consists of designing the concept for 

Dragon X vehicle from Brno University of Technology. 

Computational resources were supplied by the project "e-Infrastruktura CZ" (e-INFRA 

LM2018140) provided within the program Projects of Large Research, Development and 

Innovations Infrastructures. Computational resources were provided by the ELIXIR-CZ 

project (LM2015047), part of the international ELIXIR infrastructure. 
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DRS, CFD, aerodynamics, Formula Student 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
V posledných sezónach sa vo vozidlách Formula Student objavujú čoraz častejšie rôzne 

systémy aktívneho ovládania aerodynamických prvkov. Vozidlá popredných tímov väčšinou 

disponujú aktívnym zadným krídlom, kde sa zmenou uhlu nábehu znižuje odporová sila na 

rovných úsekoch trate. Podobné systémy sa používajú vo viacerých závodných sériách vrátane 

napríklad F1, F2, F3 alebo DTM.  

Pretože tím TU Brno Racing, ktorý pôsobí na VUT v Brne, má ambíciu zaradiť sa medzi 

svetovú špičku, je nutné preskúmať možnosti, ako monopost zrýchliť. Jednou z možností je už 

vyššie spomínané aktívne ovládanie aerodynamických prvkov. Mojím cieľom je zistiť prínos 

takéhoto systému pre monopost Dragon tímu TU Brno Racing a pomôcť tým tímu k lepšiemu 

umiestneniu na súťažiach. 

Vozidlo Dragon X pre sezónu 2019/2020 je v poradí desiatym vozidlom, za tú dobu sa tím 

postupne vyvíjal a začal dosahovať úspechy. Posledné 3 monoposty patrili na súťažiach medzi 

najlepšie, o čom svedčí aj umiestnenie vo svetovom rebríčku tímov. V roku 2017 sa tím 

nachádzal na 7. mieste, v roku 2018 na 20. mieste a po uplynulej sezóne 2018/2019 sa tím 

nachádzal na deviatom mieste spomedzi 614 tímov súťažiacich so spaľovacím monopostom. Je 

to dané najmä spoľahlivosťou vozidiel tímu TU Brno Racing. K dosiahnutiu najvyšších priečok 

je nutné zrýchliť auto pri zachovaní súčasnej spoľahlivosti. 
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1 SÚŤAŽ FORMULA STUDENT 
Formula Student je celosvetová študentská vzdelávacia súťaž, ktorej hlavným cieľom je 

navrhnúť, postaviť a otestovať závodné auto. Následne sa tímy zúčastňujú na závodoch, ktorých 

je oficiálne 14, z toho 8 v Európe. 

Jednotlivé disciplíny sa na súťažiach delia statické a dynamické. Medzi statické disciplíny patrí 

Engineering Design Report, v ktorej študenti musia obhájiť svoje konštrukčné riešenia pred 

odbornou porotou. V disciplíne Business Presentation je úlohou prezentovať pred porotou plán, 

ako úspešne speňažiť svoj prototyp auta. Poslednou statickou disciplínou je Cost and 

Manufacturing. Študenti musia vypracovať dokument, ktorý obsahuje výrobné kroky a ich 

náklady pre komponenty, ktoré boli na aute použité. 

Dynamické disciplíny sú acceleration, skidpad, autocross a endurance. Acceleration je 

zrýchlenie vozidla na rovnej, 75 metrov dlhej trati. Skidpad sa odohráva na trati v tvare čísla 8, 

kde pilot najprv prejde dvakrát pravý kruh a následne plynulo prejde do dvoch ľavých okruhov. 

Autocross prebieha na technickej trati s veľkým množstvom zákrut dlhej približne 1 kilometer. 

Najdôležitejšou disciplínou celej súťaže je Endurance, ktorej úlohou je otestovať spoľahlivosť 

a efektivitu monopostov. Trať tejto disciplíny je podobná trati, na ktorej sa jazdí Autocross, ale 

na rozdiel od Autocross-u je disciplína Endurance dlhá 22 kilometrov. V tejto disciplíne je 

veľmi dôležitá aj spotreba monopostov, ktorá tvorí až 10% z celkového bodového zisku. [1]  

 

1.1 ÚLOHA AERODYNAMIKY VO VOZIDLÁCH FORMULA STUDENT 

Aerodynamika má v súťaži Formula Student rovnakú úlohu ako v iných odvetviach 

motoršportu. Hlavnou úlohou aerodynamického paketu je generovanie prítlačnej sily, ktorá 

umožňuje rýchlejší prejazd zákrutami vďaka zvýšenej priľnavosti pneumatík. Veľmi dôležitou 

úlohou aerodynamického paketu je aj znižovanie aerodynamického odporu, a zlepšenie 

chladenia motoru a iných komponentov. Správne navrhnutý aerodynamický paket je kľúčový 

pre jazdnú dynamiku vozidla. [3] 

Prínos aerodynamických prvkov na výsledky disciplín bolo prvýkrát výrazne vidieť na súťaži 

Formula Student Germany 2011, kde v disciplíne Autocross vyhral tím Global Formula Racing 

s náskokom takmer 2 sekundy na kolo pred tímom TU Munich, ktorý v tom čase nemal auto 

vybavené aerodynamickými prvkami. [4] 

Obr 1 Rozloženie trate v disciplíne Skidpad [2] 
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1.2 PREDNÉ KRÍDLO 

Predné krídlo závodného auta pracuje obvykle v nízkej výške nad cestou, v oblasti prízemného 

efektu. Akcelerácia vzduchu, a teda aj zníženie statického tlaku pod krídlom, je väčšia medzi 

krídlom a vozovkou v porovnaní s tým, ako by to bolo pri krídle vo voľnom prúde vzduchu. [6] 

Kvôli nízkej výške nad vozovkou je predné krídlo senzitívne na zmeny jazdnej výšky, preto je 

vhodné umiestniť ho vyššie, prípadne ho vybaviť aktívne ovládanými elementami na 

vyrovnanie rozdielov prítlaku a zachovanie rovnakého rozloženia prítlaku pre lepšiu 

predvídateľnosť správania auta. Ďalšou úlohou predného krídla je izolovanie predných kolies 

od toku vzduchu, pretože vírenie, ktoré vzniká obtekaním rotujúceho kolesa, výrazne narušuje 

prúdenie okolo všetkých komponentov za kolesom. 

Obr 2 Monopost tímu Global Formula Racing z roku 2011 [5] 

Obr 3 Vplyv prízemného efektu na koeficient prítlaku dvojelementového krídla [6] 
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1.3 ZADNÉ KRÍDLO 

Zadné krídlo monopostov Formula Student môže tvoriť až tretinu celkového prítlaku auta. 

Vytvára však aj naviac odporovej sily, ktorú sa tímy pokúšajú znížiť pomocou systémov na 

zníženie aerodynamického odporu (anglicky drag reduction system, skratka DRS). Zadné 

krídlo vo Formuli Student sa skladá väčšinou z viacerých elementov, čo umožňuje dosiahnuť 

požadované hodnoty prítlaku a odporu. 

 

Obr 5 Zadné krídlo monopostu FaSTTUBe Berlin [8] 

Obr 4 Predné krídlo monopostu F0711-14 [7] 
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 2 PRAVIDLÁ SÚŤAŽE FORMULA STUDENT 
Väčšina závodov Formula Student v Európe sa riadi pravidlami, ktoré sú vydané organizátormi 

najprestížnejších závodov Formula Student Germany. Pravidlá obsahujú obmedzenia, ktoré 

musia tímy dodržiavať pri návrhu, stavbe a prevádzke monopostov. Pravidlá obsahujú aj 

kapitoly týkajúce sa priebehu a bodovania disciplín na závodoch. [2] 

Pravidlá pre aerodynamický paket sú popísané v kapitole T8 s názvom Aerodynamic Devices 

(aerodynamické prvky). Aerodynamický prvok je definovaný ako špecificky navrhnutá 

štruktúra namontovaná na vozidle, ktorá usmerňuje vzduch okolo vozidla za účelom zvýšenia 

prítlaku a/alebo zníženia odporu. Držiaky sú považované za aerodynamické prvky iba pokiaľ 

sú cielene navrhnuté ako súčasť aerodynamického paketu. [2] 

 

2.1 VÝŠKOVÉ OBMEDZENIA AERODYNAMICKÉHO PAKETU 

Aerodynamické prvky, ktoré sa nachádzajú pred prednou stenou opierky hlavy musia byť nižšie 

ako 500 mm od vozovky a prvky nachádzajúce sa za opierkou hlavy musia byť nižšie ako 1200 

mm. Všetky aerodynamické prvky, ktoré sa nachádzajú pred prednou nápravou a na šírku 

presahujú ďalej, ako najvnútornejší bod prednej pneumatiky musia byť maximálne 250 mm od 

zeme. [2] 

 

2.2 ŠÍRKOVÉ OBMEDZENIA AERODYNAMICKÉHO PAKETU 

Prvky, ktoré sú nižšie ako 500 mm a nachádzajú sa za prednou nápravou nemôžu prekročiť 

rovinu prechádzajúcu vonkajšou stranou prednej/zadnej pneumatiky. Všetky aerodynamické 

zariadenia vyššie ako 500 mm nemôžu presiahnuť najvnútornejšie body zadných 

pneumatík/diskov kolies. [2] 

Obr 6 Grafické vyznačenie povolených rozmerov paketu [2] 
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2.3 DĹŽKOVÉ OBMEDZENIA AERODYNAMICKÉHO PAKETU 

Žiadne aerodynamické prvky nemôžu byť vzdialené dozadu viac ako 250 mm od povrchu 

zadnej pneumatiky. Žiadne aerodynamické prvky nemôžu byť vzdialené dopredu viac ako 700 

mm od povrchu prednej pneumatiky. [2] 

 

2.4 POHYBLIVÉ PRVKY AERODYNAMICKÉHO PAKETU 

Po absolvovaní mechanickej inšpekcie na súťaži je možné manipulovať s uhlom nábehu 

aerodynamického prvku, ale nie je možné meniť jeho polohu voči vozidlu. [2]
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3 AKTÍVNE AERODYNAMICKÉ PRVKY V AUTOMOBILOVOM 

PRIEMYSLE 
Aktívna aerodynamika sa okrem motoršportu používa aj vo vozidlách takmer všetkých tried. 

Slúži na zvýšenie prítlaku, dosiahnutie optimálneho rozloženia prítlaku alebo zníženie odporu, 

a tým pádom zvýšenie maximálnej rýchlosti alebo zníženie spotreby paliva. [9] 

 

3.1 HISTÓRIA 

Aktívne aerodynamické prvky sa v sériovo vyrábaných vozidlách začali objavovať v druhej 

polovici 80. rokov minulého storočia. Za jedno z prvých sériových vozidiel, ktoré malo aktívnu 

aerodynamiku, je považované Porsche 959 z roku 1986. Porsche 959 malo systém, ktorý vo 

vyšších rýchlostiach znižoval vozidlo za účelom dosiahnutia vyššej stability a nižšej spotreby 

paliva. [9] 

  

Obr 7 Aktívne lamely mriežky chladiča - Toyota Prius [10] 

Obr 8 Porsche 959 [11] 
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V roku 1986 bol predstavený na autosalóne v Turíne model Lancia Thema 8.32, ktorý mal 

elektricky výsuvný zadný spojler. Ten výrazne znižoval vztlak pôsobiaci na zadnú nápravu pri 

vyšších rýchlostiach. [12] 

 

V súčasnosti sa aktívne aerodynamické prvky okrem športových automobilov používajú aj vo 

vozidlách iných tried. Aktívne zadné krídlo majú napríklad BMW radu 3 Gran Tourismo alebo 

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Tento model má navyše ovládateľnú klapku pod predným 

nárazníkom, ktorou sa dajú meniť aerodynamické parametre vozidla. Viacero modelov má 

aktívne lamely na mriežke chladiča kvôli zníženiu aerodynamického odporu, a tým pádom aj 

spotreby paliva. Medzi tieto vozidlá patrí napríklad Ford Focus, Chevrolet Cruze alebo Toyota 

Prius. [9] 

 

Obr 9 Výsuvný spojler vozidla Lancia Thema 8.32 [13] 

Obr 10 Ovládateľná klapka Alfy Romeo Giulia QV [14] 
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3.2 FORMULA 1 

V sérii Formula 1 (skrátene F1) pravidlá zakazujú použitie akéhokoľvek systému, zariadenia 

alebo postupu vyžadujúceho pohyb pilota ako spôsob zmeny aerodynamických charakteristík 

monopostu. Jedinou výnimkou je systém DRS. [15] 

Systém DRS vo vozidle F1 mení uhol nábehu menšieho profilu zadného krídla. Systém má dve 

polohy. Pri aktivácii systému sa zníži uhol nábehu menšieho profilu a tým pádom sa zníži 

aerodynamický odpor, čo umožňuje dosiahnuť vyššiu maximálnu rýchlosť. Použitie tohto 

systému je obmedzené pravidlami a je možné ho použiť iba za určitých okolností na 

vyznačených častiach okruhu. [16] 

  

3.3 BUGATTI VEYRON 

Bugatti Veyron bolo prvé sériové vozidlo, ktoré dosiahlo rýchlosť viac ako 400 km/h. Pre 

optimálne jazdné vlastnosti vo všetkých rýchlostiach disponuje vozidlo sofistikovaným 

systémom aktívnej aerodynamiky. [18] 

Pri rýchlosti 100 km/h je zadné krídlo v zasunutej polohe. [19] 

 

Obr 12 Bočný pohľad na Bugatti Veyron pri rýchlosti 100 km/h [20] 

Obr 11 Monopost tímu Red Bull Racing s aktivovaným systémom DRS [17] 
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Po dosiahnutí rýchlosti 180 km/h sa predná časť auta zníži na 90 mm a zadná na 102 mm. 

Taktiež sa pri tejto rýchlosti vysunú predné klapky, vysunie zadné krídlo a takisto aj pomocná 

klapka pod zadným krídlom. [19] 

 

Pre rýchlosti vyššie ako 375 km/h sa auto prepne do režimu pre maximálnu rýchlosť. Auto sa 

ešte viac zníži, zatvoria sa predné klapky a obmedzené je aj natáčanie kolies. Zadné krídlo sa 

zasunie a zmení sa uhol nábehu zadnej klapky. [19] 

 

Brzdení z rýchlostí vyšších ako 250 km/h je zadné krídlo využívané ako aerodynamická brzda. 

Za menej ako 0,4 s sa zmení uhol nábehu na 55° a zvýši pôvodné spomalenie 1,4 G na 

výsledných 2 G. [19] 

 

Obr 13 Bočný pohľad na Bugatti Veyron pri rýchlosti 200 km/h [21] 

Obr 14 Bočný pohľad na Bugatti Veyron pri rýchlosti 400 km/h [22] 

Obr 15 Bočný pohľad na Bugatti Veyron pri brzdení z rýchlosti nad 250 km/h [23] 
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3.4 LAMBORGHINI AVENTADOR 

Model Lamborghini Aventador SVJ prekonal v júli 2018 dovtedajší rekord na trati 

Nordschleife pre sériové autá. K tomuto rekordu autu okrem iného dopomohol systém, ktorý 

automobilka nazvala Aerodinamica Lamborghini Attiva 2.0 (skrátene ALA 2.0). Ide o evolúciu 

prepracovaného systému aktívnej aerodynamiky, ktorý bol prvýkrát použitý vo vozidle 

Lamborghini Huracán Performante. Celý systém používa elektrické aktuátory. [24] 

 

Pri potrebe maximálneho zrýchlenia na rovných častiach trate sa upraví uhol nábehu zadného 

krídla tak, aby malo čo najnižší odpor. Dve klapky vpredu usmerňujú vzduch pod auto, čo tiež 

prispieva k zníženiu odporu. [26] 

 

Obr 16 Lamborghini Aventador SVJ [25] 

Obr 17 Znázornenie prúdenia pri akcelerácii [27] 
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Pri brzdení má zadné krídlo uhol nábehu nastavený pre dosiahnutie maximálneho prítlaku, čo 

zvyšuje aj aerodynamický odpor. Systém tiež uzavrie klapky vpredu, a tým pádom je vzduch 

smerovaný cez tunely v kapote smerom nad auto, čo zvyšuje prítlak. [26] 

 

Systém nepracuje iba pri akcelerácii a brzdení, ale aj počas prejazdu zákrutami. Systém pomáha 

vektorovaním prítlaku dosiahnuť vyššie rýchlosti pri prejazde zákrut. V stredovom držiaku 

zadného krídla sa nachádzajú dve klapky, ktorými sa dá púšťať vzduch na spodnú stranu krídla. 

V zákrute sa otvorí klapka na vonkajšej strane, čím sa naruší prúdenie na tejto strane, a tým 

pádom sa na vnútornej strane generuje viac prítlaku ako na vonkajšej. To pomáha prejsť 

zákrutou pri menšom natočení volantu a vyššou rýchlosťou. [26] 

Obr 18 Znázornenie prúdenia pri brzdení [28] 

Obr 19 Znázornenie vektorovania aerodynamických síl [29] 
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4 AERODYNAMICKÝ PAKET VOZIDLA DRAGON X 
Aerodynamický paket nového monopostu z časti vychádza z paketu vozidla Dragon 9. 

Hlavným cieľom pri návrhu nového paketu bolo posunutie ťažiska prítlačných síl viac dozadu 

smerom k zadnej náprave. Ďalšími cieľmi boli zníženie hmotnosti aerodynamického paketu a 

zvýšenie celkového aerodynamického prítlaku vozidla. Nemenej dôležitým cieľom bolo 

zlepšenie efektivity chladenia. Simulácie prúdenia boli vytvorené v programe Ansys Fluent a 

IconCFD. Počas vývoja bolo auto simulované v jazdnej výške 30 milimetrov od zeme a po 

ukončení vývoja boli nasimulované aerodynamické mapy pri rôznych výškach náprav a uhloch 

naklopenia auta pre nastavenie podvozku pre rôzne disciplíny. 

Tab. 1 Porovnanie aerodynamických parametrov vozidiel Dragon 9 a Dragon X 

Parameter 
Vozidlo 

Rozdiel 
Dragon 9 Dragon X 

Koeficient prítlaku CL [-] 3,30 3,36 +0,06 

Koeficient odporu CD [-] 1,60 1,59 -0,01 

% prítlaku na prednej náprave [] 43,00 41,97 -1,03 

Hmotnosť aeropaketu (CAD model) [kg] 12,49 12,31 -0,18 

 

Koncept aerodynamického paketu vozidiel tímu TU Brno Racing bol až do modelu Dragon 9 

rovnaký. Prvým vozidlom s aerodynamickým paketom bol monopost Dragon 4 v roku 2014. 

Skladá sa z predného krídla, zadného krídla, podlahy a sidepodov. Počas vývoja modelu Dragon 

X bol kvôli zmene pravidiel mierne zmenený aj koncept. Nový koncept rozloženia 

aerodynamických prvkov je popísaný v nasledujúcich podkapitolách. 

  

Obr 20 Aerodynamický paket vozidla Dragon X 
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4.1 PREDNÉ KRÍDLO 

Predné krídlo nového monopostu je viac elementové. Skladá sa z hlavného profilu s variabilnou 

geometriou profilu, dvoch menších elementov na bokoch, jedného horného elementu a bočníc. 

 

Pri vývoji nového krídla bol kladený dôraz na zlepšenie prúdenia vzduchu do podlahy 

a bočných častí auta, a taktiež izolovanie predného kolesa. Hlavný element predného krídla má 

premenlivý uhol nábehu a usmerňuje vzduch tak, aby sa dostával v čo najväčšej miere pod auto. 

Na krajoch sa nachádzajú 3 profily, ktorých vzájomná poloha bola odladená v 2D simuláciách 

pre dosiahnutie čo najvyššieho prítlaku. Na vonkajších elementoch bola použitá Gurneyho 

klapka. Zmenou prešli aj bočnice, čím sa dosiahlo lepšie izolovanie predného kolesa. Držiaky 

so sférickými ložiskami umožňujú meniť uhol nábehu a v menšom rozsahu aj vzdialenosť 

krídla od vozovky, a tak nastaviť aerodynamické parametre vozidla na rôzne disciplíny. 

 

4.2 ZADNÉ KRÍDLO 

Pri zvažovaní možných konceptov usporiadania elementov vyšiel najlepšie koncept s tromi 

elementami usporiadanými za sebou a jedného elementu, ktorý sa nachádza nad nimi. 

Profily a ich vzájomná poloha monopostu Dragon X vychádzajú z modelu Dragon 7. Vzájomná 

poloha profilov bola optimalizovaná v 2D simuláciách pre dosiahnutie maximálneho prítlaku. 

Vrchný profil, ktorý sa nachádza nad nimi, má rovnakú geometriu ako druhý element zadného 

krídla a nachádza sa na ňom Gurneyho klapka, ktorá zvyšuje efektivitu krídla.  

Bočnice zadného krídla boli navrhované pre čo najlepšie fungovanie počas jazdy monopostu 

v zákrute. Pri vývoji bolo zadné krídlo spolu s bočnicami simulované pri uhle natočenia vozidla 

5°. 

Obr 21 Predné krídlo monopostu Dragon X 
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4.3 ZADNÝ DIFÚZOR 

Kvôli novým pravidlám pre sezónu 2020, v ktorých bola odstránená časť o zákaze používania 

zariadení na urýchľovanie vzduchu prúdiaceho pod autom, bola veľká pozornosť venovaná 

vývoju nového zadného difúzoru. Nad difúzorom sa nachádza vodný chladič a za ním dva 

ventilátory, ktoré cez otvor v difúzore urýchľujú vzduch prúdiaci pod autom. 

 

 

 

 

Obr 22 Zadné krídlo monopostu Dragon X 

Obr 23 Zadný difúzor monopostu Dragon X s modro vyznačeným chladičom 
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4.4 BOČNÉ KRÍDLA  

Pre vozidlo Dragon X je použitý koncept, v ktorom je bočná časť auta tvorená podlahou v tvare 

aerodynamického profilu, bočnicou tohto profilu a tvarovaným bočným krídlom, ktoré je 

umiestnené nad týmto profilom. 

 

Obr 24 Zostava bočnej podlahy a krídel monopostu Dragon X 
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5 SYSTÉMY DRS POUŽÍVANÉ VO VOZIDLÁCH FORMULA 

STUDENT 
V súťaži Formula Student je systém DRS pomerne málo rozšírený. Z 10 najrýchlejších vozidiel 

v discipline Endurance na súťaži FS Czech 2019 bol systém DRS nainštalovaný v 1 monoposte. 

Väčšina monopostov, ktorá má aktívnu aerodynamiku, má nainštalovaný system DRS na 

zadnom krídle. Elementy predného krídla sú ovládané v minime prípadov. 

 
Tab. 2 Porovnanie 10 najrýchlejších vozidiel FSC v disciplíne Endurance zo súťaže FS Czech 2019 

Tím Riadenie systému DRS Ovládanie systému DRS 

CTU CarTech Prague - - 

PWR Racing Team - - 

Bodensee Racing Team - - 

UniBo Motorsport - - 

Arrabona Racing Team - - 

Racing Team Pilsen - - 

Southampton University Formula 

Student Team 
Pilot Elektromotory 

TU Brno Racing - - 

Team HARE - - 

E-Team Squadra Corse - - 

 

 

5.1 MOŽNOSTI RIADENIA SYSTÉMU DRS 

Aktívne aerodynamické prvky v motoršporte sú prevažne riadené dvoma spôsobmi. Prvý 

spôsob je riadenie pilotom a druhý automatické riadenie počítačom. 

 

5.1.1 RIADENIE SYSTÉMU DRS PILOTOM 

Najjednoduchším spôsobom riadenia systému DRS je riadenie systému pilotom monopostu 

tlačidlom alebo prepínačom na volante, alebo na palubnej doske. Pri tomto spôsobe pilot sám 

na základe svojich skúseností a potreby aktivuje a deaktivuje DRS. Výhodou tohto spôsobu je 

jednoduchosť a lepšia predvídateľnosť. Nevýhodou je hlavne rozptyľovanie pozornosti pilota. 

Ďalšou nevýhodou môžu byť oneskorené reakcie pilota, pretože pri neskorom deaktivovaní 

systému hrozí strata trakcie pri vjazde do zákruty. 
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5.1.2 AUTOMATICKÉ RIADENIE SYSTÉMU DRS 

Ďalším spôsobom ako je možné riadiť systém DRS je automatické riadenie na základe dát zo 

senzorov. Riadenie funguje tak, že riadiaca jednotka na základe údajov, napríklad zo senzorov 

preťaženia, natočenia volantu, tlaku brzdovej kvapaliny, polohy klapky vyhodnocuje, či má byť 

systém DRS aktivovaný alebo deaktivovaný. Takýto spôsob riadenia tohto systému je oveľa 

náročnejší na návrh. Odlaďovanie takéhoto spôsobu riadenia je časovo náročnejšie ako 

odladenie riadenia pilotom. Ďalšou nevýhodou je horšia predvídateľnosť správania sa 

automatického riadenia, pretože senzory nie sú schopné zachytiť nepredvídateľné okolnosti, 

ktoré sa môžu na trati vyskytnúť. Výhodami sú nižší reakčný čas oproti riadeniu pilotom, a 

taktiež nižšia záťaž pilota počas závodu. Do tohto spôsobu riadenia je možné už pri návrhu 

zahrnúť čas, ktorý je potrebný na ustálenie prúdenia pri zmene uhlov nábehu aerodynamických 

prvkov. 

 

5.2 MOŽNOSTI OVLÁDANIA AKTÍVNYCH AERODYNAMICKÝCH PRVKOV 

Najčastejšie ovládané aerodynamické prvky vozidiel Formula Student sú elementy zadného 

krídla. Ich pohyb býva najčastejšie realizovaný pneumatickým pohonom s prepákovaním alebo 

elektrickými motormi v jednotlivých pohyblivých elementoch. V motoršporte sa často 

používajú aj hydraulicky ovládané aerodynamické prvky. 

 

 

Obr 25 Schéma pilotom riadeného systému DRS [30] 

Obr 26 Automatické riadenie systému DRS [30] 
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5.2.1 PNEUMATICKÝ POHON 

Výhodou pneumatického pohonu je jeho jednoduchosť a rýchlosť. Nevýhodou pneumatického 

ovládania elementov je to, že sú buď v prvej krajnej polohe alebo v druhej. Tým pádom je nutné 

použiť dvojčinný valec, ktorý elementy vráti do pôvodnej polohy. Nie je možné ľubovoľne 

meniť uhly nábehu elementov a v prípade viac elementového krídla je nutné prepákovanie, čo 

prinesie zvýšenie hmotnosti. 

 

V našom prípade je použitie pneumatického pohonu vhodné, pretože sa v monoposte nachádza 

nádoba so stlačeným vzduchom, ktorú využíva aj prevodovka. 

 

5.2.2 ELEKTRICKÝ POHON 

Pohon elementov krídla elektromotormi je výhodný v tom, že je možné ovládať uhol nábehu 

každého elementu zvlášť a je možné nastaviť na každom elemente ľubovoľný uhol nábehu. 

Ďalšou výhodou je ich malý rozmer a relatívne nízka hmotnosť, čo znamená dobré možnosti 

zástavby. Nevýhodou elektromotorov sú zvýšené nároky na kabeláž a akumulátor, čo prináša 

aj vyššiu hmotnosť. Elementy môžu byť ovládane buď priamo elektromotormi, alebo pomocou 

prepákovania. 

Obr 27 Dvojčinný valec Festo ADN [31] 
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Pre monopost Dragon X elektrický pohon elementov nie je vhodný, pretože alternátor by 

nestíhal dobíjať akumulátor a tým pádom môže nastať problém napríklad so štartom monopostu 

po výmene pilotov na súťaži. 

 

5.2.3 HYDRAULICKÝ POHON 

Vo vozidlách Formula Student nie je používanie hydraulického pohonu aerodynamických 

prvkov veľmi rozšírené. Naopak vo vrcholných sériách (napríklad Formula 1), ale aj v leteckom 

priemysle, prevažuje hydraulický pohon aerodynamických prvkov. Jeho výhodou je rýchla 

odozva a sila, ale hydraulický pohon vyžaduje aj prítomnosť hydraulického okruhu, ventilov 

a podobne. Ak je vo vozidle hydraulický okruh, tak hydraulický pohon má vo všeobecnosti 

nižšiu hmotnosť ako elektrický alebo pneumatický. 

 

 

Obr 28 Kompaktný elektrický motor [32] 

Obr 29 Hydraulický pohon MOOG (napr. F1) [33] 
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5.3 MONOPOST TÍMU THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON 

Monopost tímu z univerzity The University of Texas at Arlington (UTA) z roku 2013 

obsahoval zaujímavé riešenie systému aktívnej aerodynamiky. 

 

Vozidlo má rozdelené predné a zadné krídlo a každá strana má samostatné ovládanie uhlov 

nábehu. Tým pádom je možné dosiahnuť rozdielny prítlak na vonkajšej a vnútornej strane 

vozidla a zlepšiť tým trakciu pri jazde v zákrute. [30] 

Jednotlivé elementy sú ovládané pomocou prepákovania, ktoré je ovládané servomotorom.

Obr 30 Rozdelené ovládanie pravej a ľavej časti auta [34] 
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6 SYSTÉM DRS PRE VOZIDLO DRAGON X 
Z hľadiska časovej a zástavbovej náročnosti je pre monopost Dragon X uvažované ako aktívne 

iba zadné krídlo. 

 

6.1 OVLÁDANÉ PRVKY 

Zadné krídlo vozidla Dragon X sa skladá zo 4 elementov a 2 bočníc. Pre dosiahnutie čo 

najnižšej hmotnosti a zložitosti zástavby systému sú ovládané 2 horné elementy (druhý a tretí) 

zadného krídla. Ide o preverený koncept používaný mnohými tímami. Keďže pravidlá súťaže 

zakazujú zmenu polohy aerodynamických prvkov, ovládané sú uhly nábehu daných elementov. 

  

Obr 31 Zadné krídlo monopostu Dragon X 

Obr 32 Ovládané elementy zadného krídla (vyznačené červenou farbou) 
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7 VÝPOČTY PRÚDENIA 
Na úvod bolo nutné zistiť také nastavenia výpočtovej siete a riešiča, aby sa výsledky simulácie 

čo najviac zhodovali s nameranými hodnotami z aerodynamického tunela. Následne boli tieto 

nastavenia použité pre 2D výpočty uhlov nábehu elementov zadného krídla. Na kalibráciu aj 

samotnú optimalizáciu bol použitý software Ansys Fluent v 2D móde.  

 

7.1 POPIS MERANIA PROFILU V TUNELI 

Profil Selig S1223 je profil s vysokým pomerom koeficientov prítlaku a odporu určený pre 

Reynoldsove čísla v rozmedzí Re 200000 a Re 500000. Časť tunelu, v ktorom prebehlo 

meranie, mala rozmery prierezu približne 1219x857 mm. Hodnoty prítlaku, ktoré boli použité 

pri nastavovaní simulácie, boli merané tenzometrom. Z nameraných hodnôt vyplýva, že 

medzná vrstva sa pri daných podmienkach odtrháva pri uhle nábehu približne 16°. [36] 

 

Obr 33 Vykreslenie profilu S1223 s dĺžkou tetivy 400 mm [35] 

Obr 34 Nameraná závislosť prítlaku na uhle nábehu [36]  
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7.2 NASTAVENIE PARAMETROV VÝPOČTOVEJ SIETE 

Na prvú iteráciu kalibrácie výpočtovej siete boli použité parametre na základe predchádzajúcich 

skúseností s používaním CFD softwaru. Postupne sa výpočtová sieť zjemňovala, aby bola 

dosiahnutá čo najväčšia zhoda s nameranými dátami. Pre výpočet bol použitý profil Selig 

S1223 s dĺžkou tetivy profilu 400 mm. 

Výpočtová sieť sa v tomto prípade skladá zo štvoruholníkov s občasným výskytom 

trojuholníkových buniek. 

Rýchlosť prúdenia bola vypočítaná z Reynoldsovho čísla. Pre zachovanie Re = 200 000 je 

rýchlosť prúdenia U = 7,3037 m/s. Charakteristický rozmer je dĺžka tetivy profilu L = 0,4 m. 

Hustota vzduchu použitá vo výpočte je ρ = 1,225 kg/m3 a dynamická viskozita μ = 0,017894 

g/m∙s. 

Rozmery domény pri prvej iterácii boli 4000x2000 mm, pričom nábežný bod profilu bol 

umiestnený 750 mm od vstupnej steny. Veľkosť bunky bola 30 mm. Na povrchu profilu bolo 

30 prizmatických vrstiev pre presnejšie správanie sa vzduchu pri obtekaní profilu. Veľkosť 

prvej vrstvy bola spočítaná z požadovanej hodnoty y+ = 0,5. 

 

Veličina y+ je bezrozmerná vzdialenosť podobná lokálnemu Reynoldsovmu číslu, často 

používaná v CFD na popis toho, aká jemná alebo hrubá je výpočtová sieť pre dané prúdenie. Je 

to pomer medzi turbulentnými a laminárnymi vplyvmi v bunke. Hodnoty y+ ≤ 5 sú vhodné pre 

presnejšie zistenie kritického uhlu nábehu, preto bola zvolená cieľová hodnota y+ = 0,5. [37] 

V oblasti y+ ≤ 5 sú zotrvačné sily menej dominantné a prúdenie má skôr laminárne 

charakteristiky, Reynoldsove čislo je tým pádom nižšie. Modely pre nízke Reynoldsove čísla 

(napríklad SST) riešia túto oblasť blízko steny, a tým pádom je pre presnejší výpočet nutná 

dostatočne jemná výpočtová sieť. To je najdôležitejšie pre pozorovanie odtrhávania medznej 

vrstvy pre rôzne uhly nábehu profilu. [38] 

Obr 35 Prvá iterácia tvorby siete 
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Pre zvolené Reynoldsove číslo, y+, hustotu, dynamickú viskozitu a hustotu vzduchu je podľa 

nástroja spoločnosti Pointwise veľkosť prvej prizmatickej vrstvy Δs = 0,02097 mm. [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok simulácie sa najviac zhoduje s nameranými dátami pri doméne s rozmermi 

5000x3000 mm. Nábežný bod je umiestnený 1000 mm od vstupnej hrany. Veľkosť bunky je 

10 mm. Najpresnejší výsledok je dosiahnutý pri 30 prizmatických vrstvách a veľkosť prvej 

vrstvy je 0,02097 mm. Každá vrstva je o 20% väčšia ako predchádzajúca. 

 

 

Obr 36 Oblasti turbulentnej medznej vrstvy [39] 

Obr 37 Prizmatické vrstvy na profile S1223 
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7.3 NASTAVENIE RIEŠIČA 

Kvôli použitiu y+ = 0,5 bol zvolený turbulentný model k-omega SST. Tento model vychádza 

z modelu k-omega BSL. Model k-omega BSL kombinuje robustnosť a presnosť modelu k-

omega v oblasti blízko steny s nezávislosťou voľného prúdenia ďalej od steny modelu k-

epsilon. 

Model k-omega BSL síce kombinuje výhody modelov k-omega a k-epsilon, ale nie je príliš 

presný v odhade separácie prúdenia od hladkých povrchov. Hlavným dôvodom je to, že modely 

nezahŕňajú prenos turbulentného šmykového napätia.  

Model k-omega SST teda vychádza s modelu k-omega BSL, ale zahŕňa aj prenos turbulentného 

šmykového napätia v definícii turbulentnej viskozity. [41] 

Obr 38 Nábežná hrana profilu s finálnym nastavením siete 
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Pri použití modelu turbulentného modelu k-omega SST je nutné vypočítať turbulentnú energiu 

k a špecifickú rýchlosť disipácie ω. Turbulentná kinetická energia k je kinetická energia 

turbulentných fluktuácií v turbulentnom prúdení na jednotku hmoty. [43] [44] 

𝑘 =
3

2
∙ (𝑈 ∙ 𝐼)2 (1)  

𝑘 =
3

2
∙ (16,7 ∙ 0,01)2 

𝑘 = 0,0418 𝑚2 𝑠2⁄  

Špecifická rýchlosť disipácie ω je rýchlosť, ktorou sa turbulentná kinetická energia premieňa 

na vnútornú tepelnú energiu za jednotku objemu a času. [45] 

𝜔 = 𝐶𝜇
−

1
4 ∙

√𝑘

𝑙
 (2)  

𝜔 = (0,9 ∙ 𝑘)−
1
4 ∙

√𝑘

0,07 ∙ 𝐿
 

𝜔 = (0,9 ∙ 0,0418)−
1
4 ∙

√0,0418

0,07 ∙ 0,4
 

𝜔 = 16,57 1 𝑠⁄  

Veličina Cμ  je konštanta turbulentného modelu, ktorá sa zvyčajne rovná hodnote 0,9 ∙ k  a 

veličina l je mierka dĺžky turbulencie. Pre Ansys Fluent sa odporúča dosadiť l = 0,07 ∙ L. [46] 

Obr 39 Turbulentná kinetická energia pri turbulentných modeloch    k-

epsilon, k-omega a k-omega SST [42] 
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Ak je prúdenie rovnobežné so sieťou, môže byť použitá diskretizácia prvého rádu napríklad pre 

štvoruholníkové výpočtové siete. Ak ale prúdenie nie je rovnobežné, použitie diskretizácie 

prvého rádu zvyšuje numerickú diskretizačnú chybu. Pre trojuholníkove siete, kde prúdenie 

nemôže byť rovnobežné, sú zvyčajne dosiahnuté presnejšie výsledky pri použití diskretizácie 

druhého rádu. 

Diskretizácia prvého rádu vo všeobecnosti vedie k lepšej konvergencii, ale výsledky sú menej 

presné. Výsledky pri použití diskretizácie druhého rádu sú zvyčajne presnejšie, ale výpočet 

môže byť menej stabilný a v niektorých prípadoch môže nastať problém s konvergenciou. 

Kvôli vyšším nárokom na presnosť a použitie siete, ktorá sa skladá zo štvoruholníkových 

a trojuholníkových elementov boli pre tlak, hybnosť, turbulentnú kinetickú energiu a rýchlosť 

disipácie v tejto práci pre výpočet použité diskretizačné algoritmy druhého rádu. [47] 

 

Na vstupnej stene bola nastavená okrajová podmienka velocity inlet, na výstupnej stene 

okrajová podmienka pressure outlet a horná a dolná stena boli nastavené ako slip wall. 

Obr 40 Zobrazenie rýchlosti (hore) a tvorby turbulencií pri diskretizácii 1. rádu [48] 

Obr 41 Zobrazenie rýchlosti (hore) a tvorby turbulencií pri diskretizácii 3. rádu [48] 
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7.4 POROVNANIE NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH DÁT 

Cieľom kalibrácie bolo dosiahnuť čo najväčšiu zhodu medzi výpočtom a nameranými 

hodnotami. Výsledkom merania je, že medzná vrstva prúdenia sa pre Re = 200 000 odtrháva 

pri uhle nábehu približne 15°. 

V CFD simulácii je kritický uhol nábehu zhruba o 1° nižší. Priebeh koeficientu prítlaku sa 

zhoduje s nameranými dátami, takže nastavenia tejto simulácie sú použité aj v samotnej 

optimalizácii uhlov nábehu zadného krídla monopostu. 
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Obr 42 Porovnanie závislosti nameraných a vypočítaných koeficientov prítlaku na uhle nábehu 
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7.5 2D OPTIMALIZÁCIA 

Po zvolení elementov, ktoré sú ovládané systémom DRS, bol vykonaný 2D výpočet, v ktorom 

boli vypočítané uhly nábehov 2. a 3. elementu, pri ktorom má zadné krídlo najnižší odpor. 

Krídlo bolo zjednodušené do 2D a výpočet obsahoval iba krídlo. Zbytok auta, blízkosť 

pohybujúcej sa vozovky a iné vonkajšie vplyvy boli v tomto výpočte zanedbané. 

Nastavenia výpočtovej siete a nastavenia riešiča 2D simulácií boli vypočítané 

v predchádzajúcej kapitole. Okrajová podmienka na vstupnej stene bola velocity inlet, kde bola 

nastavená rýchlosť vzduchu U = 16,7 m s⁄ . Táto rýchlosť vzduchu je podľa dát z telemetrie 

rýchlosťou, ktorou sa auto najčastejšie pohybuje na trati počas disciplín autocross a endurance. 

Na výstupnej stene bola nastavená podmienka pressure outlet a na hornej a dolnej stene boli 

nastavené podmienky slip wall 

 

Rozmery výpočtovej domény pre 2D optimalizáciu sú 9000x5000 mm, pričom okolo 

elementov bol vytvorený obdĺžnik s jemnejšou sieťou pre lepšie vykreslenie prúdenia v tejto 

oblasti. Oblasť s jemnejšou sieťou má rozmery 2500x1500 mm. 

Optimalizácia uhlov nábehu sa skladala z 2D simulácií krídla, pričom sa menili uhly nábehov 

2. a 3. elementu. Pre 2. element sa uhly nábehu pohybovali v rozmedzí -30° až -45° oproti 

východiskovým uhlom nábehu (deaktivované DRS). Pri 3. elemente sa uhly nábehov 

pohybovali v rozmedzí -50° až -65° oproti východiskovým uhlom nábehu. 

Obr 43 Časť výpočtovej siete pre 2D simulácie krídla 
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V programe Ansys Workbench boli vytvorené návrhové body, v ktorých sa menili uhly nábehy 

elementov v danom rozmedzí. Celkovo bolo spočítaných 55 kombinácií. Po vypočítaní týchto 

bodov boli výsledky zapísané to tabuľky a dáta vyhodnotené v 3D grafe. Z výpočtov vyplýva, 

že zadné krídlo má najnižší odpor, keď je uhol nábehu druhého elementu -37° a tretieho 

elementu -57° oproti východiskovým uhlom nábehu (deaktivované DRS). 

Tab. 3 Porovnanie odporovej sily pre krídlo s pôvodnými a novými uhlami nábehu 

Parameter 
Uhly nábehu elementov zadného krídla 

Rozdiel 
Deaktivované DRS Aktivované DRS 

Odporová sila [N] 81,56 13,83 67,73 

Prítlačná sila [N] 212,51 193,8 18,71 

 

Z výsledkov vyplýva, že odporová sila sa pri aktivovanom DRS zníži o 67,73 N, čo je zníženie 

o vyše 83% oproti deaktivovanému DRS. Prítlačná sila sa síce zníži len o 18,71 N, ale to je 

spôsobené hlavne tým, že v 2D simulácii sa zanedbáva zbytok auta a v simulácii celého auta je 

tento úbytok väčší. 

Obr 44 Zadné krídlo s deaktivovaným systémom DRS 
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7.6 3D SIMULÁCIA AUTA 

Výpočet celého auta s rotujúcimi kolesami a pohybujúcou sa vozovkou je nutný na získanie 

vstupných parametrov pre simuláciu času na kolo. Týmito parametrami sú koeficient prítlaku, 

koeficient odporu a rozloženie aerodynamických síl medzi nápravami. 

Pre výpočet bola použitá sieť s približne 30 miliónmi buniek, kde boli blízko povrchu použité 

mnohostenné bunky a ďalej od povrchu boli použité šesťstenné bunky. Okolo auta bola sieť 

zjemnená a na všetky povrchy auta bola nastavená špecifická veľkosť elementov povrchovej 

siete a počet prizmatických vrstiev. Vozidlo bolo simulované pri rýchlosti 16,7 m/s a na rovine 

symetrie bola pre úsporu výpočtového času nastavená okrajová podmienka symmetry. 

Kvôli veľkej hardvérovej náročnosti boli tieto 3D simulácie počítané na serveroch Metacentra. 

Tab. 4 Porovnanie parametrov pre krídlo s aktivovaným a deaktivovaným systémom DRS 

Parameter 
Uhly nábehu elementov zadného krídla 

Deaktivované DRS Aktivované DRS 

Koeficient prítlaku auta [-] 3,36 2,53 

Koeficient odporu auta [-] 1,59 1,07 

Podiel prítlaku na prednej náprave [%] 41,97 64,35 

 

Obr 45 Zobrazenie rýchlosti prúdenia pre aktivované DRS 



BRNO 2020 

 

 

42 
 

VÝPOČTY PRÚDENIA 

 

 

Prítlačná sila s pôvodnými uhlami nábehu bola 600,86 N, odporová sila 283,98 N. Rozloženie 

prítlaku je 41,97% na prednej náprave. Čelná plocha polovice monopostu pre výpočet 

koeficientov prítlaku a odporu je 1,14 m2. 

 

 

Obr 46 Výpočtová sieť pre 3D simuláciu monopostu 

Obr 47 Zobrazenie tlaku na rovine symetrie pre deaktivované DRS 



BRNO 2020 

 

 

43 
 

VÝPOČTY PRÚDENIA 

 

 

Obr 48 Zobrazenie tlaku na rovine symetrie pre aktivované DRS 
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8 PRÍNOS SYSTÉMU PRE VOZIDLO DRAGON X 
Simulácie časov na kolo boli vykonané v programe ChassisSim. Vo výpočtoch bola použitá 

trať, na ktorej sa v roku 2019 jazdila na súťaži Formula Student Germany (FSG) disciplína 

endurance. Táto trať bola zvolená preto, lebo je najdlhšia, a tým pádom by sa na nej malo 

najviac prejaviť zníženie aerodynamického odporu. Ďalším dôvodom je to, že na tejto trati sa 

meria aj spotreba paliva, na ktorú má vplyv aj odporová sila. 

Pre výpočet času na kolo sa pre zapnutý systém DRS aj pre vypnutý systém DRS menili vstupné 

hodnoty pre aerodynamiku. Ostatné nastavenia výpočtov boli rovnaké. ChassisSim je 

komplexný program, ktorý do výpočtu zahŕňa nastavenia jednotlivých pružín, tlmičov, 

umiestnenie kinematických bodov a vlastnosti pneumatiky. Pred výpočtom je nutné nastaviť aj 

charakteristiky motoru a prevodovky. Program umožňuje detailné nastavenie hmotnosti auta, 

momentov zotrvačnosti a podobne. ChassisSim pracuje s detailnými aerodynamickými 

mapami. To znamená, že je možné zadať aerodynamické parametre pre rôzne jazdné výšky, 

uhly natočenia vozidla, rýchlosti a takisto je možné nastaviť DRS zóny a aerodynamické 

parametre s aktivovaným systémom DRS. 

 

Trate na súťažiach Formula Student sú vo všeobecnosti zložené so zákrut s rôznymi rádiusmi, 

ale na každej trati sa nájdu rovné úseky, kde by bolo možné využiť systém DRS. Na vybranej 

trati je takýchto rovných úsekov 6 a majú celkovú dĺžku 315 m. 

Tab. 5 Porovnanie časov na kolo s aktivovaným a deaktivovaným systémom DRS 

DRS Čas na kolo [s] 

Deaktivované 75,785 

Aktivované celý čas 77,735 

Aktivované na rovných úsekoch 74,735 

Obr 49 Schéma trate disciplíny endurance na FSG 
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Ako je možné vidieť na obrázku číslo 50, na ktorom je zobrazený uhol natočenia volantu, 

monopost je na trati takmer neustále v stave, v ktorom zatáča. Najdlhšia rovná časť trate má 

100 m. Za úseky, na ktorých je možné využiť systém DRS, boli považované rovné úseky trate 

dlhšie ako 25 m. 

Obr 50 Porovnanie rýchlostí (hore) a uhlov natočenia volantu (dole) pri DRS aktivovanom na 

rovných úsekoch (čierna) a deaktivovanom DRS (červená) 
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ZÁVĚR 
Zo simulácie času na kolo vyplýva, že využitie systému DRS na rovných úsekoch trate prinesie 

zníženie času na kolo o 1,05 s. V týchto výpočtoch však nebolo brané do úvahy zvýšenie 

hmotnosti pridaním tohto systému. Okrem toho je očakávané, že aktívne ovládanie elementov 

krídla zvýši ich namáhanie. Tým pádom je nutné, aby boli dodatočne vystužené elementy 

a takisto aj bočnice krídla. Keďže zadné krídlo sa nachádza pomerne ďaleko od ťažiska a od 

vozovky, prinesie toto zvýšenie hmotnosti aj zvýšenie momentov zotrvačnosti. Ďalej vo 

výpočte nebol zahrnutý čas potrebný na ustálenie prúdenia po aktivácii/deaktivácii systému 

DRS a ani čas zmeny uhlov nábehu elementov. Do budúcna by bolo preto vhodné zaoberať sa 

týmto problémom a zistiť čas odozvy navrhovaného systému a čas ustálenia prúdenia. 

Okrem vyššie popísaných výhod a nevýhod je potrebné vyriešiť zástavbu systému DRS do 

krídla a jeho ovládanie. Predmetom ďalšej práce bude aj odlaďovanie ovládacieho algoritmu, 

pretože kvôli dĺžke rovných úsekov a nutnosti zahrnúť doň aj odozvu systému a ustálenie 

prúdenia po zmene uhlov nábehu je vhodné, aby elementy neovládal priamo pilot, ale aby boli 

ovládané automaticky algoritmom. Kvôli časovým možnostiam to nebolo obsahom tejto práce.  

Z analýzy citlivosti času na kolo na aerodynamických parametroch vyplýva, že prítlačná sila 

má na čas približne dvakrát väčšiu dôležitosť ako odporová sila. Tým pádom je výhodnejšie 

zadné krídlo nastaviť tak, aby generovalo čo najvyšší prítlak. 

Z vyššie popísaných dôvodov vyplýva, že pri použití odladeného systému je možné dosiahnuť 

značné zníženie času na kolo, ale vzhľadom na náročnosť odladenia algoritmu ovládania systém 

DRS nebude použitý v monoposte Dragon X.
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CD [-] Koeficient odporu 

CL [-] Koeficient prítlaku 

Cμ [-] Konštanta turbulentného modelu 

k [m2∙s-2] Turbulentná kinetická energia 

L [m] Dĺžka tetivy profilu 

l [m] Mierka dĺžky turbulencie 

Re [-] Reynoldsovo číslo 

U [m∙s-1] Rýchlosť prúdenia 

Δs [m] Veľkosť prvej prizmatickej vrstvy 

μ [kg∙m-1∙s-1] Dynamická viskozita 

ρ [kg∙m-3] Hustota tekutiny 

ω [s-1] Špecifická rýchlosť disipácie 

 

ALA  Aerodinamica Lamorghini Attiva 

BSL  Baseline 

CAD  Computer Aided Design 

CFD  Computational Fluid Dynamics 

DRS  Drag Reduction System 

F1  Formula 1 

FS  Formula Student 

S1223  Selig 1223 

SST  Shear Stress Transport 

UTA  The University of Texas at ArlingtonSeznam příloh 


