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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem odlévané těhlice pro vůz Formule Student Dragon 

X. Na základě rešerše je zvolena vhodná technologie odlévání. Poté je proveden konstrukční 

návrh a pevnostní výpočet. Hlavním kritériem návrhu je maximální tuhost při zachování 

přípustné hmotnosti. Výsledný návrh je porovnám s návrhem z předchozí generace vozu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Těhlice, odlévání, metoda vytavitelného modelu, topologická optimalizace, metoda 

konečných prvků, Dragon X, Formula Student 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with a design of casted upright for Formula Student vehicle Dragon X. 

Casting method used for the purpose of this thesis was selected by review of relevant 

scientific literature. The upright was then structurally designed and strength calculations 

were made. Main criterion of the design is minimum compliance with meeting the required 

weight. Final design is compared with the design of the previous generation of vehicle. 

KEYWORDS 

Upright, casting, investment casting, topology optimization, finite element method, Dragon 

X, Formula Student 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem odlévané zadní těhlice monopostu Dragon X 

studentského týmu TU Brno Racing, který se každoročně účastní mezinárodní konstrukční 

soutěže Formula Student. 

Na monopostu Dragon X je použito víceprvkové zavěšení se dvěma příčnými rameny ve tvaru 

lichoběžníku, které patří mezi nejrozšířenější ve Formuli Student a vrcholném motorsportu 

obecně. Je to dáno jeho nízkou hmotností, dobrou servisovatelností a především velkými 

možnostmi nastavení geometrie podvozku, která se upravuje speciálně pro každý závod i 

disciplínu. Mezi další výhody patří, že pohyb jednoho kola neovlivňuje kolo druhé, zavěšení 

se dobře vypořádá jak s podélnými silami při brzdění a akceleraci, tak s příčnými silami při 

průjezdu zatáčkou a přejezdu nerovností. Nevýhodou je složitost a vyšší výrobní náklady 

proti tuhé nápravě, což ovšem u kusově vyráběného závodního vozu nepředstavuje 

nejdůležitější hledisko. [1] 

Těhlice patří mezi nejdůležitější části sestavy zavěšení. Jejich úkoly jsou přenos zatížení od 

jízdních sil do zavěšení vozidla, uložení brzdového třmene a v případě řízené nápravy i bod 

řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o neodpruženou hmotu, je velmi důležité zachování 

nízké hmotnosti těhlice. Ovšem nemělo by se tak dít na úkor snížení tuhosti celého uložení, 

které je nejdůležitějším faktorem návrhu. Příliš poddajné uložení kola může zkreslit pocit 

z řízení a odezvy celého auta, které se pak pro řidiče stává nepředvídatelným a špatně 

ovladatelným. [2] 

V uplynulých letech si tým vyzkoušel výrobu těhlic aditivní technologií ze slitiny hliníku na 

monopostu Dragon 8 a výrobu pomocí frézování hliníku na monopostu Dragon 9. Každá 

technologie má svá úskalí a výhody. Výroba pomocí aditivních technologií dává 

konstruktérovi velkou volnost ve tvaru součásti, ovšem nevýhodou je složitá technologie 

výroby. Při výrobě pomocí frézování musí konstruktér myslet na limity této technologie a 

kontrolovat, aby byl návrh obrobitelný. Výhodou je dostupnost vybavení pro výrobu. Výroba 

pomocí lití hliníku by měla kombinovat výhody obou předchozích výrobních postupů a jeví 

se jako slibná možnost i pro budoucí použití. 
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HISTORIE FORMULE STUDENT  

1 HISTORIE FORMULE STUDENT 
Základy soutěže byly položeny v roce 1980, kdy Ron Matthews z University of Texas poprvé 

představil koncept soutěže Formula SAE, která měla účastníkům zajistit praktické zkušenosti 

ze svého oboru pro lepší konkurenceschopnost na trhu práce. Byla zavedena první pravidla 

soutěže upravující pohon vozidla a především zajišťující bezpečnost jezdců i diváků. Tato 

pravidla prochází každoroční obměnou a představují hlavní bod návrhu konstrukce každého 

monopostu, který se chce soutěže zúčastnit. [3]  

Prvního závodu v roce 1981 se zúčastnily jen 4 univerzity, ovšem každým rokem obliba 

soutěže rostla a rozšiřovala se po celých Spojených státech amerických. Důležitý milník 

znamenal první podnik v Evropě roku 1998. Závod se konal v UK a zúčastnily se ho první 3 

evropské týmy. Následovala expanze také do Asie a Austrálie. Kromě kategorie konvenčního 

pohonu pomocí spalovacího motoru vznikly dvě další, které odráží vývoj a směřování 

automobilového průmyslu – kategorie s elektrickým pohonem a samořiditelné vozy. [3] 

Za neoficiální mistrovství světa, kterého se účastní nejlepší týmy světa, je považován závod 

Formula Student Germany (FSG), konající se na okruhu Formule 1 Hockenheimringu. 

Pravidla této soutěže jsou široce respektována a řídí se jimi všechny evropské podniky. Podle 

těchto pravidel tedy staví svůj monopost i tým TU Brno Racing a jejich znění musí splňovat 

také navrhovaná zadní těhlice. 

V minulé sezóně 2019 se tým se svým nejnovějším monopostem Dragon 9 zúčastnil celkem 4 

závodů. Jednalo se o podniky v Nizozemí, Maďarsku, Německu a České republice. 

V celosvětovém žebříčku kategorie spalovacích motorů skončil tým na výborném 9. místě a 

v rámci Evropy na 3. místě. [4] 

Obrázek 1 Monopost Dragon 9 [5] 
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TYPY TĚHLIC POUŽÍVANÝCH VE FORMULI STUDENT 

2 TYPY TĚHLIC POUŽÍVANÝCH VE FORMULI STUDENT 
Těhlice na vozech Formula Student, stejně jako na ostatních závodních speciálech, jsou 

konstruovány s požadavkem co nejnižší hmotnosti při zachování maximální tuhosti. Důvod je 

minimalizace změn geometrie podvozku, jenž by negativně ovlivňovala ovladatelnost vozidla. 

Každý tým se tedy snaží na základě svých finančních a technologických možností přijít s co 

nejlepším konstrukčním řešením, výjimku nepředstavuje ani inspirace ve vrcholném 

motorsportu. Oproti komponentům pro sériovou výrobu automobilů se uplatňuje zcela jiný 

konstruktérský přístup, kdy nejdůležitějšími faktory nejsou snadnost automatizace výroby, její 

opakovatelnost, ani výrobní náklady jednoho kusu, ale především nízká hmotnost a vysoká 

tuhost. 

2.1 SVAŘOVANÉ TĚHLICE 

Jedná se o nejjednodušší a finančně nejméně náročný způsob výroby těhlic, který je velmi 

oblíbený především u začínajících týmů. Nejčastěji se jedná o svařence ocelových plechů, ale 

používaný je také hliník. Nevýhodou je především vysoká hmotnost součástí, neboť se při 

návrhu vychází z rovinných tvarů, které se následně svařují. To omezuje možnosti 

optimalizace. Na hmotnosti se negativně podepisuje také ocelový střed těhlice, ve kterém jsou 

uložena ložiska. 

 

2.2 FRÉZOVANÉ TĚHLICE 

Výroba těhlic metodou frézování patří mezi nejrozšířenější ve Formuli Student. Jedná se o 

metodu, která je dobře dostupná a u jednoduchých tvarů také finančně a časově nepříliš 

náročná. Nabízí dobrý kompromis mezi finančními náklady a možnostmi optimalizace a 

nevyžaduje žádné další technologické postupy. Výhodou je volba mnoha druhů materiálů 

vhodných k frézování, které plní potřeby jednotlivých týmů. Přes duraly až po obyčejné 

slitiny hliníku, možné je i použití oceli nebo slitin hořčíku. Nevýhodou této metody je 

geometrické omezení tvaru návrhu, které je dané technologickými možnostmi výroby a 

vybaveností dané dílny. To představuje hlavní překážku v pokročilých optimalizacích. Se 

Obrázek 2 Náhradní svařovaná těhlice pro vůz Dragon 5 [5] 
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TYPY TĚHLIC POUŽÍVANÝCH VE FORMULI STUDENT 

složitostí návrhu také roste strojní čas potřebný pro zhotovení obrobku a s ním spojené 

finanční náklady. 

 

2.3 ODLÉVANÉ TĚHLICE 

Odlévané těhlice patří mezi méně rozšířenou technologie v rámci Formule Student. Důvodem 

je především složitá technologická příprava formy. Výhodou je široká možnost optimalizace 

tvaru a velká přesnost výroby. Nevýhodou je nutnost doobrobení funkčních ploch, menší 

výběr slitin pro odlévání a také nedokonalost lití, projevující se především nehomogenitou 

odlitku. Konstruktér také musí úzce spolupracovat s technologem výroby a tvarově uzpůsobit 

tvar odlitku pro optimální chladnutí a zamezení vzniku staženin. 

 

Obrázek 3 Frézovaná těhlice pro vůz Dragon 7 [5] 

Obrázek 4 Přední odlévaná těhlice týmu Racetech Racing Team [6] 
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2.4 TĚHLICE VYROBENÉ ADITIVNÍ TECHNOLOGIÍ 

Jedná se o novou a velmi zajímavou metodu výroby pomocí spékání kovového prášku na 

speciální 3D tiskárně. Metoda se odborně nazývá SLM – Selective Laser Melting a výsledný 

produkt vzniká mikrosvařováním kovového prášku vrstvu po vrstvě za pomocí laseru. 

Největší výhodou je naprostá tvarová volnost a metoda se tak výborně hodí pro dokonalou 

optimalizaci součástí. Nevýhodou je ovšem vysoká cena a špatná dostupnost technologie. 

2.5 KOMPOZITOVÉ TĚHLICE 

Kompozitové těhlice jsou v poli vozů Formule Student nejméně rozšířené. Hlavní důvod je 

technologicky složitá a finančně nákladná výroba, kdy je potřeba obrobit negativní formy pro 

laminování a nakoupit drahé tkaniny typu prepreg. Ty se poté musí vytvrdit v autoklávu. 

Obrovskou výhodou je ovšem nízká hmotnost, vysoká tuhost a možnost volby orientace 

směru vláken karbonu podle potřeby daného zatížení. Problémem by mohlo být také tepelné 

zatížení od komponent brzdové soustavy. V budoucnosti by se ale mohlo jednat o velmi 

zajímavý způsob výroby mnoha dílů sestavy podvozku.  

Obrázek 5 Přední těhlice z vozu Dragon 8 vyrobená aditivní technologií [5] 

Obrázek 6 Kompozitní těhlice týmu TU Graz Racing Team [7] 
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TECHNOLOGIE SLÉVÁNÍ 

3 TECHNOLOGIE SLÉVÁNÍ 
Odlévání patří mezi nejstarší technologie výroby, jehož počátky se datují do období 2000–

2500 let př.n.l. Nutnou podmínkou pro použití této technologie je schopnost natavit potřebné 

množství kovu či jeho slitiny. Ve starověku se používalo k výrobě soch v nadživotní velikosti 

a drobných ozdobných předmětů. Během průmyslové revoluce prošla tato technologie velkým 

rozvojem a od původní umělecké výroby se začala používat pro potřeby průmyslu. Jmenovat 

lze výrobu vodovodních potrubí, stavebních prvků a dílů výrobních strojů. Ve druhé polovině 

20. století dochází k nástupu slévárenských slitin hliníku a hořčíku, které se široce uplatňují 

především v dopravní technice. [8] 

Hlavní výhodou slévárenství je rychlost a ekonomičnost výroby daných součástí, především 

v sériové výrobě. Výhodou je také široké rozmezí použití, kdy lze vyrábět tvarově jednoduché 

i tvarově velmi složité výrobky, produkty s hmotností v řádech desítek gramů po několika 

tunové a také s tloušťkou stěny od desetin po desítky milimetrů. V konkrétních aplikacích lze 

pomocí přesného lití vytvářet rozměrově velmi přesné výrobky s kvalitním povrchem, které 

nevyžadují další obrábění. [9] 

 

3.1 ROZDĚLENÍ ZPŮSOBŮ VÝROBY ODLITKŮ 

Existují 3 základní stanoviska, podle kterých lze výrobu odlitků dělit. Jedná se o typ použité 

formy, typ použitého modelu (tj. nástroj pro zhotovení formy) a způsob odlévání.  

Obrázek 7 Schéma výroby jednoduchého odlitku [9] 
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V této bakalářské práci bude použito dělení podle typu použité formy. Slévárenskou formou 

rozumíme nástroj, pomocí kterého je tekutý kov vytvarován do požadovaného tvaru odlitku. 

Jedná se o negativní formu součásti, kterou budeme odlévat. [9] 

NETRVALÉ FORMY 

Netrvalá forma vzniká zhuštěním formovací směsi okolo modelového zařízení, které se vyrábí 

například ze dřeva nebo kovu. Netrvalé formy slouží vždy jen pro jedno konkrétní odlití, 

během procesu dochází k jejich poškození či destrukci. Jedná se o nejobvyklejší způsob 

odlévání, vyrábí se takto kolem 80 % odlitků. [10] 

Prvním příkladem netrvalé formy je forma písková, která vzniká nasazením formovacího 

rámu na model odlitku. Rám je poté naplněn speciální směsí pojiva a slévárenského písku. 

Směs je následně nutno zpevnit. To lze udělat ručně, či strojově za použití vibračních desek 

nebo zvýšeného tlaku. Stejným způsobem je zhotovena i druhá polovina pískové formy. 

Následuje spojení a vystředění forem pomocí kolíku, případně jsou přidána jádra pro odlitky 

s dutinou. Jedná se o  metodu vhodnou pro tvarově jednodušší odlitky různých velikostí. Díky 

nízkým nákladům na model odlitků a formovací směs se jedná o finančně nepříliš nákladnou 

metodu. Nevýhodou je velká drsnost povrchu a malá přesnost odlitku. Odlitek také musí mít 

dělící rovinu a být opatřen technologickými úkosy pro snadné vyjmutí modelu z formy. [11] 

 

Přesné lití je druhým příkladem netrvalých forem. Pro výrobu formy je použit model 

z materiálu s nízkou hranicí tání jako vosk nebo plastická hmota. Ten se poté namáčí v tzv. 

keramické břečce, která po vysušení vytvoří jednorázovou formu. Metoda je vhodná pro 

výrobu geometricky složitých a přesných dílů a umožňuje odlití ostrých kontur s vysokou 

kvalitou povrchu. [12] 

Obrázek 8 Písková forma s jádry [11] 
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TRVALÉ FORMY 

Trvalé formy jsou zhotoveny nejčastěji z kovových slitin, v minulosti se také používal kámen. 

Jsou vhodné pro velké série o četnosti až stovek tisíc kusů. Nevýhodou je nákladná výroba 

formy. 

Nejpoužívanějším typem trvalé formy jsou tzv. kokily, odkud pochází název kokilové lití. 

Jedná se o metodu vhodnou především pro odlévání hliníku, hořčíku a mosazi. Samotné 

kokily jsou vyrobeny z litiny obráběním, odléváním, nebo kombinací obou metod. Před 

samotným litím se funkční plochy formy ošetří dělícím nátěrem z kaolinu. Pro výrobu 

složitých tvarů a dutin lze použít písková jádra. Díky rychlejšímu tuhnutí oproti lití do písku 

má výsledný odlitek jemnou a těsnou materiálovou strukturu a vykazuje lepší mechanické 

vlastnosti. Také je rozměrově přesný s kvalitním povrchem. Jedná se o metodu vhodnou pro 

středně velké odlitky v sériích tisíců kusů a výše. [13] 

 

Obrázek 9 Keramická forma s odlitkem [12] 

Obrázek 10 Kokilové lití [13] 
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3.2 VÝBĚR VHODNÉ TECHNOLOGIE ODLÉVÁNÍ 

Jako nejméně vhodné se na základě rešerše ukázalo lití do trvalých forem. Samotná 

technologie by splnila většinu požadavků na kvalitu a přesnost odlitku, ale cena výroby trvalé 

formy by byla velmi vysoká a tedy pro kusovou výrobu nevhodná. Vzhledem ke každoročním 

změnám tvaru těhlice by nebylo možné formu znovu použít pro další generace vozidla 

Dragon. 

Jako vhodnější pro naše použití bylo zvoleno lití do forem netrvalých. Lití do netrvalých 

forem, které vznikají zaformováním modelu do formovací směsi, by bylo vhodné pro kusovou 

výrobu, ale je nedostatečně přesné a především neumožňuje výrobu složitých tvarů kvůli 

potřebě dělících rovin. Nebylo by tedy možné provést potřebnou tvarovou optimalizaci 

součásti, která je pro účely závodního použití klíčová. 

Metoda přesného lití (nebo také metoda vytavitelného modelu) splňuje všechny požadavky 

pro výrobu těhlice optimalizovaného tvaru. Je dostatečně přesná, vhodná pro kusovou výrobu 

a nabízí možnost odlití velmi složitých tvarů. Dalším pádným argumentem bylo zapojení 

partnerů týmu TU Brno Racing, kteří touto metodou disponují.  Metoda přesného lití byla 

zvolena jako vhodná technologie výroby formy a model bude poté odlit litím na vzduchu.  

3.3 TECHNOLOGIE METODY VYTAVITELNÉHO MODELU 

Technologie vytavitelného modelu, nebo také technologie „na ztracený vosk“, či „přesného 

lití“, patří mezi nejdůležitější moderní slévárenské technologie. Za posledního půl století 

prošla vývojem z metody považované za vysoce specializovanou na metodu běžně rozšířenou 

a dostupnou, která odráží soudobé požadavky zákazníků z pohledu tvarové a rozměrové 

přesnosti a materiálové náročnosti. [14] 

Obecně se technologie vytavitelného modelu skládá z devíti jednotlivých kroků. Jedná se o 

výrobu modelů, jejich sestavení do stromečku, následné namáčení do keramické břečky, 

posyp keramikou a vysušení skořepiny. Poté je vosk vytaven a do vzniklé dutiny je odlit kov. 

Po ztuhnutí je skořepina odstraněna a jednotlivé modelu jsou odřezány ze stromečku. [15] 

3.3.1 ZHOTOVENÍ VOSKOVÉHO MODELU 

Kvalita voskového modelu má klíčovou roli v kvalitě výsledného odlitku, proto je jeho 

výroba důležitou součástí celé technologie. Voskové modely se zhotovují do matečných 

kovových forem gravitačním litím, odstříknutím za zvýšeného tlaku (0,5 – 1 MPa) a 

odstříknutím za vyššího tlaku (2,5 – 5 MPa). Novou technologií, vhodnou především pro 

kusovou výrobu, je tisk voskového modelu aditivní technologií 3D tisku. Při hromadné 

výrobě se menší kusy sestavují do tzv. „stromečků“ pomocí pájení nebo lepení. [15] 
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3.3.2 PŘÍPRAVA FORMY PRO ODLITÍ 

Model je postupně ponořován do obalové keramické břečky, která sestává z pojiva (alkosoly 

nebo hydrosoly) a plniva (křemenná moučka). Po skončení máčení a optimálním okapání je 

na model nanesen posypový materiál – ostřivo. Následuje sušení vzniklého obalu, které 

probíhá na vzduchu při řízené teplotě a vlhkosti, nebo působením plynného činidla (čpavku). 

Poté přichází na řadu vytavování modelové hmoty, aby vznikla dutina pro tekutý kov. Provádí 

se buď za vysoké teploty v peci o teplotě minimálně 750 °C, nebo za nízké teploty například 

ve vroucí vodě, či proudem teplého vzduchu. Klíčovým aspektem při vytavování voskového 

modelu je vytvoření dilatační spáry na hranici forma-voskový model. Důvodem je větší 

teplotní roztažnost modelu oproti skořepině, které by poté hrozil vznik trhlin v průběhu 

vytavování modelu. Posledním úkonem je žíhání skořepiny při teplotě kolem 1000 °C. [15] 

 

Obrázek 11 Vytavitelné modely pro Dragon X zhotovené 3D tiskem [5] 

Obrázek 12 Skořepina s vtokovou soustavou [5] 
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3.3.3 ODLÉVÁNÍ 

Prvním možným typem odlévání je otevřené lití na vzduchu (otevřené lití), druhým typem je 

lití ve vakuu (vakuové lití). Odlévat se do keramických forem může hned po vytažení z žíhací 

pece, kdy mají teplotu 700-800 °C, nebo při teplotě okolí. Druhý způsob odlévání nelze 

použít u křemenných forem z důvodu nebezpečí jejich popraskání během procesu chladnutí. 

[15] 

 

  

Obrázek 13 Princip technologie vytavitelného modelu 

[15] 
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4  KONSTRUKČNÍ ROZVAHA 
Před samotným konstrukčním návrhem těhlice bylo nutné zjistit omezení a pravidla, která 

musí výsledný konstrukční návrh splňovat, aby jej bylo možné použít na formuli Dragon X a 

úspěšně začlenit do celkové sestavy vozidla. Jednalo se především o funkční rozměry, 

mechanické vlastnosti odlévané slitiny a splnění všech náležitostí daných pravidly Formule 

Student. 

 

4.1 PRAVIDLA FORMULE STUDENT 

Oficiální pravidla FSG nestanovují žádná přímá omezení tvaru či konstrukce těhlic. Zabývají 

se ale náležitostmi uložení jejich jednotlivých bodů, které spadají do kategorie „Kritické 

spojovací prvky“ (Critical Fasteners). Jedná se o soubor pravidel T10, konkrétně pravidla 

T10.2.1, T10.2.3 a T10.2.4. [17] 

T10.2.1 Všechny kritické spojovací prvky musí být zajištěny proti samovolnému povolení. 

[17] 

T10.2.3 Minimálně dva závity musí přesahovat ze všech pojistných matic. [17] 

T10.2.4 Všechna uložení sférických ložisek na částích podvozku a řízení musí být namáhána 

na dvojitý střih. [17] 

Pro splnění těchto podmínek je těhlice uložena pomocí tří sférických ložisek, která jsou 

nasazena na lícovaném šroubu pojištěném nylonovou maticí. Pro zamezení axiálního posuvu 

jsou ložiska vymezena distančními podložkami vlastní výroby. 

Obrázek 14 Sestava zadního uložení vozu Dragon 8 [16] 
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4.2 PŘIPOJENÉ KOMPONENTY 

Úkolem těhlice je nést náboj v ní uložený, na který je usazený ráfek s pneumatikou. Ke 

zbytku auta je těhlice připojena pomocí tří bodů zavěšení. Dále také nese brzdový třmen. 

4.2.1 NÁBOJE KOLA 

Design nábojů zadních kol pochází z vozu Dragon 8. Vzhledem k tomu, že se na minulých 

generacích vozu plně osvědčil, není důvod kvůli finančním a časovým možnostem navrhovat 

nový. Uložení v těhlici je realizováno pomocí dvou kuličkových ložisek SKF 61816-2RS1 o 

vnitřním průměru 80 mm a vnějším průměru 100 mm. 

 

Obrázek 15 Uložení horního bodu těhlice 

Obrázek 16 Sestava náboje zadního kola vozu Dragon X [18] 
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4.2.2 BRZDOVÉ TŘMENY 

Brzdové třmeny prošly na zadní nápravě radikální změnou, neboť byly zvoleny součásti od 

jiného výrobce, které mají oproti minulé generaci vozu místo radiálního uchycení axiální. 

Hlavním důvodem pro změnu byla úspora hmotnosti, neboť novými třmeny se ušetřilo 

znatelných 0,5 kg hmotnosti. Nevýhodou je výše uvedená změna uchycení, neboť axiální typ 

je starší typ montáže, který je dnes nahrazován právě uložením radiálním. U axiálního uložení 

jsou body pro montáž třmenu více vzdáleny od středu těhlice a roste proto hmotnost a klesá 

tuhost celého uložení. Podrobněji se problematikou změny třmenů zabývá Jan Bradáč ve své 

diplomové práci. 

 

4.3 TVAR TĚHLICE 

Maximální možný rozměr těhlice od osy kola je dán vnitřním prostorem ráfku, kam bude 

součást umístěna. Poloha kinematických bodů a poloha osy kola jsou dány kinematikou 

zavěšení, která je navržena sekcí Jízdní dynamiky (Vehicle dynamics). Kinematické body 

určují místa, ve kterých se těhlice připojuje k ramenům zavěšení. Dalším omezením tvaru jsou 

poloha a rozměry hliníkové části ramen zavěšení, které nesmějí s těhlicí kolidovat během 

propružení sestavy podvozku a také během krajních poloh nastavení odklonu a sbíhavosti kol. 

4.3.1 KINEMATICKÉ BODY 

Kinematika podvozku je vizualizována pomocí tzv. skeletonu. Ten je tvořen z úseček, které 

spojují důležité body zavěšení. Samotný návrh kinematiky podvozku probíhá v programu 

ADAMS a poté je exportován do CAD modeláře, aby mohl být použit pro návrh 

mechanických částí podvozku. 

Obrázek 17 Brzdové třmeny a brzdové válce pro vůz Dragon X [5] 
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4.3.2 ŘÍZENÍ ZADNÍ NÁPRAVY 

Velkou změnou oproti předchozí generaci vozu je zakomponování řízení zadní nápravy. To 

výrazně zasahuje do designu těhlice a přibližuje její tvar k těhlici přední. Toe-rod, pomocí 

něhož se ovlivňuje sbíhavost kol, byl přesunut z horní části těhlice dolů a vysunut cca 100 

mm od osy kola po směru jízdy. Důvodem bylo zvětšení ramene k rejdové ose, které vedlo 

k zrychlení reakce řízení a snížení sil v řízení. Sbíhavost je jedním z důležitých parametrů 

geometrie podvozku, proto bylo potřeba věnovat tuhosti celého uložení, i přes jeho vzdálenost 

od zbytku těhlice, velkou pozornost. Negativním důsledkem je nárust hmotnosti součásti a 

omezení tvaru těhlice v okolí připojení jejího spodního bodu z důvodu zamezení kolize se 

zbytkem zavěšení. Podrobněji se problematikou řízení zadní nápravy zabývá Marek Dostál ve 

své bakalářské práci. 

4.3.3 KONCEPT PUSH-ROD 

Na zadní nápravě je použit pro přenos síly do tlumiče koncept Push-rod, u kterého je tlačná 

tyč připojena ve spodním kinematickém bodu těhlice a tlačena během přenosu síly od kola. 

Spodní kinematický bod těhlice je proto více zatížen než bod horní, neboť přenáší vertikální 

složku zátěžných sil. To se projevuje na výsledném tvaru součásti a rozložení materiálu. 

Obrázek 18 Skeleton vozu Dragon X 

 

Obrázek 19 Řízení zadní nápravy vozu Dragon X 
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4.4 MECHANICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLU 

Jako materiál, ze kterého bude odlitek vyhotoven, byla vybrána slitina hliníku AlSi7Mg0,6 

s tepelnou úpravou T6. Bylo tedy nutné zjistit její mechanické vlastnosti a rozhodnout, jaký 

návrhový součinitel bude při návrhu aplikován.  

Minimální mez kluzu (Rp0,2) dané slitiny je dle údajů výrobce 260 MPa a minimální mez 

pevnosti (Rm) je uvedena 300 MPa. Návrhový součinitel byl zvolen 1,2, což znamená, že pro 

zachování požadované bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti bude těhlice konstruována 

na maximální redukované napětí 200 MPa. Volba návrhového součinitele je dána způsobem 

použití těhlice na závodním voze, kde je prioritní dosažení minimální možné hmotnosti i za 

cenu mírného zvětšení rizika defektu součásti. [20] 

Únava materiálu nebyla při návrhu brána v potaz, neboť se u součásti počítá s jednosezónním   

použitím, při kterém monopost nepřekročí hranici 1000 km. Součást by se tedy během svého 

života neměla nikdy dostat mimo kvazistatickou část Wöhlerovy křivky a měla by si po celou 

dobu své životnosti zachovat původní mechanické vlastnosti. 

 

  

Obrázek 20 Schéma konceptu Push-rod [19] 



BRNO 2020 

 

 

27 
 

VÝPOČET ZÁTĚŽNÝCH STAVŮ TĚHLICE 

5 VÝPOČET ZÁTĚŽNÝCH STAVŮ TĚHLICE 
Určení zátěžných stavů a jejich silového působní je základem každého konstrukčního návrhu. 

Zátěžné stavy by měly obsáhnout všechny předpokládané způsoby zatížení včetně méně 

možných či jen sporadicky používaných, aby se největší možnou měrou předešlo selhání 

součásti. 

U návrhu zadní těhlice bylo určeno šest zátěžných stavů. Jedná se  o akceleraci, průjezd 

zatáčkou, kombinace akcelerace a průjezdu zatáčkou, brzdění, přejezd přes nerovnost a 

průjezd zatáčkou pro vnitřní kolo. Problémem určení silového působení jednotlivých 

zátěžných stavů je nemožnost jejich exaktního měření například pomocí tenzometrie, neboť 

vůz není během konstrukčního návrhu kompletně navržen a postaven. Pro výpočet 

vertikálního zatížení proto byla použita metoda tzv. „weight-transferu“, která zohledňuje 

změnu zatížení jednotlivých kol během zrychlování v podélném i příčném směru. Ze známosti 

této vertikální síly působící na pneumatiku byla určena třecí síla mezi vozovkou a 

pneumatikou za pomocí dat z modelu pneumatiky od společnosti Continental. 

Vstupními hodnotami metody weight-transfer jsou přetížení při daných jízdních stavech. Ta 

byla určena z hodnot zaznamenaných v dataloggeru během testování vozu Dragon 9 v minulé 

sezóně. Další potřebné hodnoty jsou geometrické rozměry vozu, hmotnost vozidla, poloha 

těžiště, ty byly získány z CAD modelu vozidla, aerodynamický přítlak, nastavení stabilizátorů 

a kinematika podvozku [Tab. 1]. Hodnota aerodynamického přítlaku byla získána pomocí 

simulací navrženého aerodynamického paketu sekcí Aerodynamiky. Hodnoty, které nebyly 

v době návrhu známé, byly převzaty z modelu Dragon 9. Pro snadnější výpočet a editaci 

zatížení byl vytvořen početní program v prostředí MATLAB. 

V celém výše zmíněném postupu není zohledněn důležitý faktor, kterým je chování 

pneumatiky. Pneumatika je zde uvažována jako dokonale tuhé těleso. Ve skutečnosti se 

ovšem pneumatika deformuje a chová se jako tlumič, který absorbuje část zatížení. Je ovšem 

velmi těžké tento jev popsat natolik spolehlivě, aby ho bylo možné začlenit do výpočtu. 

Důsledkem je zatížení pomocí větších sil, než jaké reálně budou na těhlici působit. Tato 

varianta je volena z důvodu bezpečnosti, neboť se pohybujeme na konzervativní straně 

zátěžných hodnot. 

Obrázek 21 Poloha těžiště vozu 
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Tabulka 1 Vstupní hodnoty pro výpočet 

Rozvor náprav Wh [mm] 1528 

Rozchod zadní nápravy Tr [mm] 1170 

Celková hmotnost m [kg] 264 

Odpružená hmotnost ms [kg] 235 

Neodpružená hmotnost mns [kg] 29 

Vertikální poloha těžiště Vcog [mm] 305 

Podélná poloha těžiště (od přední nápravy) Lcog [mm] 771 

Výška těžiště neodpružené hmoty nsmcog [mm] 229 

Poměr hmotnosti na zadní nápravě Wr [%] 50,5 

Poměr aerodynamického přítlaku na zadní nápravě Ar [%] 53 

Výška zadního roll-centra Rc [mm] 61 

Rozdíl výšky roll-centra a těžiště dz [mm] 244 

Tuhost protiklopného momentu na zadní nápravě ATSf [Nm/deg] 1452 

Tuhost celkového protiklopného momentu ATS [Nm/deg] 2883 

Poloměr kola rd [mm] 229 

Aerodynamický přítlak při 28 m.s-1 FA [N] 2400 

Gravitační zrychlení g [m.s-2] 9,81 

Příčné zrychlení – průjezd zatáčkou ac [m.s-2] 2,5∙g 

Podélné zrychlení – akcelerace aa [m.s-2] 2,2∙g 

Veličina vystupující ve většině dalších výpočetních vztazích je statické zatížení zadní 

nápravy. 

𝐹𝑠 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑊𝑟 = 1308 𝑁 

kde Fs je statické zatížení zadní nápravy, m celková hmotnost, g 

gravitační zrychlení a Wr poměr hmotnosti na zadní nápravě. 

5.1 ZÁTĚŽNÝ STAV PRŮJEZD ZATÁČKOU 

V tomto zátěžném stavu dochází k přesunu hmotnosti na vnější kolo, zatímco vnitřní kolo je 

odlehčováno. Vertikální zatížení je součet statického zatížení, přírůstku od přenosu hmotnosti 

a aerodynamického přítlaku. Směřuje kolmo vzhůru. Horizontální zatížení je vyčteno 

z modelu pneumatiky, působí v místě kontaktu pneumatiky s vozovkou a směřuje do středu 

poloměru křivosti zatáčky. 

Při příčném zrychlení se výpočet přenosu váhy skládá ze tří částí, které zohledňují poměr 

odpružené a neodpružené hmoty, výšku roll-centra a tuhost stabilizátorů (protiklopný 

moment).  

Non-suspended weight transfer („přenos zatížení neodpružené hmoty“) se získá ze vztahu 

[21]: 

𝑁𝑆𝑊𝑇 =
𝑚𝑛𝑠∙𝑎𝑐∙𝑔∙𝑛𝑠𝑚𝑐𝑜𝑔

𝑇𝑟
= 139 𝑁  

kde NSWT je přírůstek zatížení od neodpružené hmoty, mns neodpružená hmotnost, ac příčné 

zrychlení, nsmcog výška těžiště neodpružené hmoty a Tr rozchod zadní nápravy.  

(1)  

(2)  
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Suspended geometric weight transfer („geometrický přenos zatížení odpružené hmoty“) se 

získá ze vztahu [21]: 

𝑆𝑔𝑊𝑇 =
𝑚𝑠∙

𝐿𝑐𝑜𝑔

𝑊ℎ
∙𝑎𝑐∙𝑔∙𝑅𝑐

𝑇𝑟
= 152 𝑁  

kde SgWT je geometrický přírůstek zatížení od odpružené hmoty, ms odpružená hmotnost, 

Lcog podélná poloha těžiště, Wh rozvor náprav a Rc výška zadního roll-centra. 

Suspended elastic weight transfer („elastický přenos zatížení odpružené hmoty“) se vypočte 

pomocí vztahu [21]: 

𝑆𝑒𝑊𝑇 =
𝑚𝑠∙𝑎𝑐∙𝑔∙𝑑𝑧∙

𝐴𝑇𝑆𝑓

𝐴𝑇𝑆

𝑇𝑟
= 605 𝑁   

kde SeWT je elastický přírustek zatížení od odpružené hmoty, dz rozdíl výšky roll-

centra a těžiště, ATS tuhost celkového protiklopného momentu, ATSf tuhost protiklopného 

momentu na zadní nápravě. 

Dynamické zatížení zadního kola získáme součtem jednotlivých přírůstků zatížení přenosu 

hmotnosti, statického zatížení a zatížení od aerodynamického přítlaku [21]. 

𝐹𝑣𝑐 =
𝐹𝑠

2
+ 𝑁𝑆𝑊𝑇 + 𝑆𝑔𝑊𝑇 + 𝑆𝑒𝑊𝑇 +

𝐹𝐴∙𝐴𝑟

2
= 2186 𝑁  

kde Fvc je vertikální složka zatížení při jízdním stavu průjezd zatáčkou, FA síla 

aerodynamického přítlaku a Ar poměr aerodynamického přítlaku na zadní nápravě. 

Při daném zatížení pneumatiky je podle dat z modelu pneumatiky maximální možná 

horizontální síla, kterou je schopna pneumatika přenést, 2248 N. 

(3)  

(4)  

(5)  

Obrázek 22 Model pneumatiky pro příčné zrychlení [22] 
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5.2 ZÁTĚŽNÝ STAV AKCELERACE 

Během akcelerace dochází z důvodu setrvačných sil k přesunu váhy na zadní nápravu. Jedná 

se tedy o náročný jízdní stav pro celou zadní část zavěšení. Působí zde vertikální zatížení, 

které se skládá ze statického zatížení, přírůstku zatížení v důsledku setrvačných sil a 

aerodynamického přítlaku. Horizontální zatížení je určeno z dat pneumatiky a směřuje po 

směru jízdy. 

Přírůstek zatížení na zadní nápravě od setrvačných sil při akceleraci [21]: 

𝑊𝑇𝑎 =
𝑉𝑐𝑜𝑔∙𝑎𝑎∙𝑔∙𝑚

𝑊ℎ
= 1149 𝑁  

kde WTa je přírůstek zatížení při akceleraci, Vcog vertikální poloha těžiště a aa podélné 

zrychlení.  

Dynamické zatížení zadního kola získáme součtem přírůstku zatížení při akceleraci, 

statického zatížení a zatížení od aerodynamických sil [21]. 

𝐹𝑣𝑎 =
𝐹𝑠

2
+

𝑊𝑇𝑐

2
+

𝐹𝐴∙𝐴𝑟

2
= 1865 𝑁  

kde Fva je vertikální složka dynamického zatížení jednoho kola zadní nápravy při akceleraci. 

Z dat pneumatiky byla určena velikost horizontální síla působící na zadní kolo 2551 N. 

Obrázek 23 Schéma působení sil při jízdním stavu průjezd zatáčkou 

(6)  

(7)  
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5.3 ZÁTĚŽNÝ STAV KOMBINACE AKCELERACE A PRŮJEZDU ZATÁČKOU 

Jedná se o nejnáročnější jízdní stav, neboť kolo je zatíženou v horizontální rovině dvěma 

složkami sil od zatáčení a akcelerace a vertikální zatížení dosahuje maximální hodnoty ze 

všech jízdních stavů. 

Pro určení hodnoty přetížení byla použita metoda tzv. „circle of traction“ („trakční kruh“). 

Metoda vychází z principu vektorového součtu a jeho projekce do kolmých os. Plocha kruhu 

představuje trakční sílu, kterou je pneumatika schopna přenést. Hledaná hodnota přetížení je 

sklopena pod úhlem 45°, kdy je součet v osách maximální, a pro zjištění hodnot promítnuta 

do osy příčného a podélného zrychlení. 

Obrázek 25 Trakční kruh [23] 

 

Obrázek 24 Schéma působení sil při jízdním stavu akcelerace 
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Jako maximální hodnota přetížení byla po konzultaci s členy týmu zvolena hodnota 3G. Po 

promítnutí do os akcelerace a zatáčení se získala hodnota 2,1G pro jednotlivé osy. 

Dosazením do rovnic (2), (3), (4) a (6) při změně hodnot ac a aa na 2,1, se získaly velikosti 

přírůstků zatížení od setrvačných sil. 

Vertikální zatížení jízdního stavu kombinace akcelerace a průjezdu zatáčkou se získalo 

součtem jednotlivých přírůstků zatížení, statického zatížení a zatížení od aerodynamického 

přítlaku [21]. 

𝐹𝑣𝑎+𝑐 =
𝐹𝑠

2
+ 𝑁𝑆𝑊𝑇 + 𝑆𝑔𝑊𝑇 + 𝑆𝑒𝑊𝑇 + 𝑊𝑇𝑎 +

𝐹𝐴∙𝐴𝑟

2
= 2583 𝑁  

kde Fva+c je vertikální zatížení při jízdním stavu akcelerace a průjezd zatáčkou. 

Podle vypočítaného vertikálního zatížení byly z modelu pneumatiky určeny horizontální 

složky sil. Podélná horizontální složka je 3053 N a příčná horizontální složka je 2875 N. 

5.4 ZÁTĚŽNÝ STAV BRZDĚNÍ 

Během brzdění dochází vlivem setrvačných sil k odlehčování zadní nápravy, proto není tento 

stav pro sestavu uložení tak náročný jako stavy předchozí. Přesto je mu potřeba věnovat 

pozornost, neboť se zde vyskytuje brzdný moment vyvolaný třmenem brzdové soustavy a 

horizontální složka síly směřuje, oproti většině ostatních jízdních stavů, proti směru jízdy. 

Obrázek 26 Schéma působení sil při jízdním stavu akcelerace a průjezd zatáčkou 
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Pro zachování co nejkonzervativnějšího odhadu zatížení, byl pro výpočet zvolen bod těsně po 

stlačení brzdového pedálu, kdy teprve začíná přesun hmotnosti a s tím spojené odlehčení 

zadní nápravy. Následně byla určena horizontální složka síly, z které byl dopočítán 

odpovídající brzdný moment. 

Vertikální zatížení je počítáno při nulovém zrychlení a skládá se ze statického zatížení a 

aerodynamického síly [21]. 

𝐹𝑣𝑏 =
𝐹𝑠

2
+

𝐹𝐴∙𝐴𝑟

2
= 1290 𝑁  

Kde Fvb je vertikální zatížení při jízdním stavu brzdění. 

Z dat modelu pneumatiky byla určena horizontální síla 1767 N. 

Následně byl vypočítán moment ve středu kola, který je potřebný pro zpomalení. 

𝑀𝑏 = 𝐹ℎ𝑏 ∙ 𝑟𝑑 = 404 643 𝑁𝑚𝑚  

kde Mb je brzdný moment, Fhb horizontální složka síly při brzdění a rd poloměr kola. 

 

(8)  

(9)  

Obrázek 27 Schéma působení sil při jízdním stavu brzdění 
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5.5 ZÁTĚŽNÝ STAV PŘEJEZD PŘES NEROVNOST 

Přejezd přes nerovnost je zátěžný stav, kdy vozidlo přejede přes příčnou nerovnost, jakou 

může být například retardér. Jedná se o stav, který by u závodního auta neměl nastávat příliš 

často, neboť povrch většiny závodních tratí je prostý nerovností. Nejedná se o kritický stav, 

neboť uložení je namáháno jen ve vertikálním směru. Velikost zátěžné síly byla určena ze 

čtvrtinového modelu vozidla v programu ADAMS a jejím ověřením se podrobněji zabýval 

Martin Chlud ve své diplomové práci. Vertikální složka síly při jízdním stavu přejezd přes 

nerovnost je 3400 N. 

5.6 ZÁTĚŽNÝ STAV PRŮJEZD ZATÁČKOU – VNITŘNÍ KOLO 

Tento zátěžný stav, podobně jako přejezd přes nerovnost, by neměl být pro uložení kritický a 

jedná se především o kontrolu správnosti návrhu, neboť při něm jako jediném působí 

horizontální složka síly směrem ven z vozidla. Vnitřní kolo je během průjezdu zatáčkou 

důsledkem setrvačných sil odlehčováno, proto byl pro výpočet zvolen prvotní okamžik 

zatočení, kdy se přesun hmotnosti neprojevuje. 

Vertikální složka síly byla určena součtem statického zatížení a působením aerodynamických 

sil [21]. 

𝐹𝑣𝑐𝑣 =
𝐹𝑠

2
+

𝐹𝐴∙𝐴𝑟

2
= 1290 𝑁  

Obrázek 28 Schéma působení sil při jízdním stavu přejezd přes nerovnost 

(10)  
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kde Fvcv je vertikální složka zatížení při jízdním stavu průjezd zatáčkou pro vnitřní kolo. 

Podle velikosti vertikální složky síly byla z modelu pneumatiky určena horizontální složka 

síly o velikosti 2173 N. 

 

  

Obrázek 29 Schéma působení sil při jízdním stavu průjezd zatáčkou - vnitřní kolo 
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6 KONSTRUKČNÍ NÁVRH ZADNÍ TĚHLICE 
Při konstrukčním návrhu byla nejprve zpracována topologická optimalizace součásti 

v ANSYS, která se stala inspirací pro konstrukční návrh a umožnila zlepšení výsledných 

parametrů součásti. Teprve poté bylo přistoupeno k modelování těhlice ve 3D modeláři. 

6.1 TOPOLOGICKÁ OPTIMALIZACE 

Cílem topologické optimalizace je nalézt optimální tvar a rozvržení materiálu v modelu. 

Oproti ostatním strukturálním optimalizačním metodám nevyžaduje topologická optimalizace 

žádnou optimalizovanou vstupní geometrii, algoritmus metody sám určí ideální rozvržení 

materiálu uvnitř referenční domény. Toto rozvržení musí minimalizovat objektovou funkci na 

požadovanou hodnotu a zároveň splnit všechny zadané okrajové podmínky. K hledanému 

tvaru se metoda přibližuje pomocí iterací, které probíhají, dokud nejsou splněny všechny 

vstupní podmínky. [24] 

6.1.1 VSTUPNÍ GEOMETRIE 

Vstupním modelem pro topologickou optimalizaci byl zvolen zjednodušený model těhlice, 

skládající se ze základních geometrických tvarů, který byl upraven tak, aby nedocházelo ke 

kolizím s ostatními součásti sestavy podvozku jako ráfek kola a ramena zavěšení. Dále bylo 

okolí míst dosedacích ploch, ve kterých se těhlice spojuje s dalšími součástmi sestavy, 

nahrazeno tzv. vložkami (na Obr. 30 zvýrazněny červeně). Důvodem je předejití odebrání 

materiálu kolem uložení šroubů a ložisek a uchování potřebné únosnosti daných míst. 

Součástí výpočtové sestavy jsou také komponenty, které jsou v přímém styku s těhlicí. Jedná 

se o brzdový třmen, ložiska pro uložení náboje kola, horní přírubu, lícované šrouby, podložky 

a další spojovací materiál. Tyto díly jsou zjednodušené do základních geometrických tvarů 

pro urychlení výpočtu. Lze je také kompletně nahradit vhodnou volbou okrajových podmínek, 

která dále urychlí výpočet, ale mohlo by se tak dít na úkor kvality výsledné geometrie. 

  

Obrázek 30 Vstupní model pro optimalizaci, vložky zvýrazněny červenou barvou 
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6.1.2 OKRAJOVÉ PODMÍNKY A TVORBA SÍTĚ KONEČNÝCH PRVKŮ 

Sestava pro topologickou optimalizaci je uložena pomocí tří kinematických bodů, stejně jako 

na reálném vozidle. Uložení je provedeno pomocí příkazu Remote displacement, u kterého 

jsou zamezeny posuvy dle funkcí jednotlivých bodů. Vzhledem k faktu, že těhlice je připojena 

ke zbytku zavěšení pomocí sférických ložisek, jsou ve všech bodech povoleny rotace kolem 

všech tří os. Bod A má omezen posuvy ve všech třech směrech, neboť se jedná o místo 

připojení push-rodu. Ten při uvažování nejkritičtějšího stavu, kterým je plně stlačený tlumič, 

omezuje pohyb ve vertikální ose Y. Pohyb v rovině XZ je omezen rameny zavěšení. Bod B u 

příruby pro odklon má zamezený pohyb v rovině XZ, který omezují ramena zavěšení. Bod C 

má zamezený pohyb jen v ose X, který zamezuje tyč řízení zadní nápravy. 

Tabulka 2 Omezení pohybu bodů těhlice 

 Bod A Bod B Bod C 

Posuv – osa X 0 0 0 

Posuv – osa Y 0 Volný Volný 

Posuv – osa Z 0 0 Volný 

Rotace – osa X Volný Volný Volný 

Rotace – osa Y Volný Volný Volný 

Rotace – osa Z Volný Volný Volný 

Zatížení těhlice bylo rozděleno do jízdních stavů určených v kapitole 5 a jako působiště sil 

byla určena vnitřní plocha ložisek nábojů, přes které se poté přenáší síla do těhlice. Vyjímkou 

je síla na brzdovém třmenu, která má působiště v místě třmenu. Pro simulaci zatížení bodu C, 

na který působí síly od komponent řízení zadní nápravy, byl na tento bod přidán zátěžný 

moment, jehož velikost byla určena dle simulací sestavy řízení.  

 

Obrázek 31 Okrajové podmínky pro jízdní stav průjezd zatáčkou 
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Síť konečných prvků byla vygenerována metodou Tetrahedrons pro těhlici a přírubu a Hex 

Dominant pro ostatní součástí, neboť jsou jednoduchých tvarů a tvorba sítě touto metodou 

nečinila potíže. Velikost prvku na zkoumaném dílu těhlice byla zvolena 2 mm, na připojených 

součástech 4 mm. 

Topologická optimalizace prozatím neumožňuje použití pokročilých nelineárních kontaktů, 

proto bylo pro místa, která jsou spolu napevno spojena, použit kontakt Bonded. Jedná se 

například o spojení ložiska a těhlice, nebo upevnění šroubů brzdových třmenů do těla těhlice. 

Pro kontakty které by spolu v reálu nebyli spojeny, byl použit kontakt No Separation. Jedná 

se například o společnou plochu náhrady lícovaného šroubu a podložky. Předpřipravené 

vložky byly s těhlicí spojeny do jednoho celku pomocí příkazu Form New Part, který zajistí 

pevné spojení součástí. 

6.1.3 NASTAVENÍ ŘEŠIČE  

Aby topologická optimalizace pracovala se všemi zátěžnými stavy dohromady a výsledný tvar 

tedy respektoval všechna zatížení, bylo potřeba obsáhnout všechny stavy v jednom řešiči. 

Jednotlivé jízdní stavy nepůsobí zároveň, ale nastupují postupně v pořadí, v jakém jsou do 

systému vloženy. Všem jízdním stavům byla nastavena stejná důležitost a to 1. 

 

 

Obrázek 32 Detail kontaktu těla těhlice a ložiska náboje 

Obrázek 33 Schéma jízdních stavů 
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Dle 3D modeláře měla vstupní geometrie hmotnost 4 kg. Jako cíl bylo nastaveno zachování 

20 % objemu původní geometrie. Z optimalizace byly vynechány vložky, aby došlo 

k zachování únosnosti připojovacích uzlů, a všechny ostatní připojené komponenty 

s výjimkou těla těhlice. 

 

6.1.4 VÝSLEDNÁ GEOMETRIE TOPOLOGICKÉ OPTIMALIZACE 

Výsledný tvar topologické optimalizace vypovídá o důležitosti spodního bodu těhice, ke 

kterému je připojen push-rod. Ten přenáší celou vertikální složku sil do zavěšení a je proto 

potřeba ho náležitě dimenzovat. Naopak horní bod působí vzdušnějším dojmem a není zde 

potřeba umisťovat mnoho materiálu. Lze si také všimnout, že většina materiálu zůstala 

zachovaná na vnitřní straně těhlice, což je zobrazeno šedou barvou prvků. Kolem připojení 

třmenu byla odebrána většina materiálu a stejně tak kolem bodu řízení zadní nápravy.  

Obrázek 34 Cíle řešiče topologické optimalizace 
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Po první iteraci a nalezení vhodného nastavení topologické optimalizace, byla provedena 

druhá, finální iterace. Její vstupní geometrie byla upravena dle výsledků první optimalizace, 

vstupní model byl zmenšen a byl změněn požadavek hodnoty zachování materiálu na 15 % 

původního objemu. Důvodem byla změna kinematiky podvozku a s tím spojené změny 

hlavních bodů těhlice a dále také snaha o zlepšení výsledného tvaru  optimalizace, při které 

došlo jen k malému odebrání materiálu na vnitřní straně modelu. Vstupní model pro druhou 

iteraci byl zmenšen v okolí brzdového třmene a bodu pro řízení zadní nápravy, materiál byl 

naopak přidán na vnitřní straně těhlice. Váha modelu dle 3D modeláře byla 3,5 kg. 

 

Obrázek 35 Výsledek první iterace topologické optimalizace 

Obrázek 36 Vstupní geometrie pro druhou iteraci topologické optimalizace 
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Druhá iterace topologické optimalizace byla řešena podle stejného algoritmu jako iterace 

první. Okrajové podmínky, nastavení sítě konečných prvků a nastaveni řešiče zůstalo 

zachováno. Jedinou změnou bylo snížení požadavku zachování hmotnosti na 15 %, aby bylo 

dosaženo hmotnosti kolem 500 g. Výsledný model působí mnohem subtilnějším dojmem, 

uložení horního i spodního bodu se zjednodušilo a poskytlo lepší představu pro návrh. 

Zřetelné je zhuštění materiálu na levé straně těhlice, kde se nachází připojení brzdiče. Dále 

vznik žebra, které slouží jako výztuha spodního bodu. Horní část součásti zůstala zachována 

ve formě skořepiny s mnoha odlehčovacími otvory. Negativem je kompletní odebrání 

materiálu kolem bodu řízení zadní nápravy. Důvodem je spojení požadavku velkého 

celkového úběru a malého silového zatížení tohoto bodu vzhledem k ostatním částem těhlice. 

Po tomto prvku tedy zbyly jen vložky, u kterých bylo odebrání zakázáno. 

 

6.2 TVORBA KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU 

Pro tvorbu návrhu byl použit modelovací software CREO Parametric 5.0. Modelování 

probíhalo v plošném modeláři, který umožňuje tvorbu tvarově složitých částí potřebných 

k požadované optimalizaci. Jeho nevýhodou oproti konvenčnímu modeláři objemovému je 

menší uživatelská přívětivost spojená s potřebou větší prostorové představivosti a plánování 

více kroků dopředu. 

Jak bylo uvedeno na začátku kapitoly, topologická optimalizace poskytla inspiraci a představu 

pro tvar samotného návrhu, ale nelze ji brát jako hotový konstrukční návrh. Prvním důvodem 

je princip vzniku optimalizovaného modelu, kterým bylo odebírání jednotlivých elementů 

materiálu, které program vyhodnotil jako zbytné. Díky tomu je povrch modelu velmi hrubý, 

Obrázek 37 Výsledný model topologické optimalizace 
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s ostrými hranami a s absencí přechodových rádiusů. To by vedlo ke vzniku mnoha 

koncentrátorů napětí na reálném modelu. Druhým důvodem je nastavení topologické 

optimalizace, která neumí pracovat s pokročilými nelineárními kontakty, tím došlo k vnesení 

mírné chyby do výpočtu. Třetím důvodem je ne plně uspokojivý výsledek optimalizace, 

především kompletní odebrání materiálu kolem bodu řízení zadní nápravy a nemožnost 

vyrobit přesný výsledný tvar kvůli omezením zvolené technologie výroby, především by byl 

problém s odlitím mnoha tenkých nosníků ve výsledném modelu optimalizace. 

Tvorba samotného návrhu těhlice nejdříve probíhala učením se v plošném modeláři a 

vznikem prvního základního tvaru těhlice. Ten byl poté analyzován pomocí metody 

konečných prvků pro vizualizaci rozložení napětí. Podle poznatků získaných z první simulace 

byl vymodelován komplexnější návrh, který byl opět zatížen a analyzován. Takto bylo 

provedeno několik iterací návrhu, neboť se měnily tvary okolních komponent a také samotná 

kinematika nápravy. Během návrhu byly kritérii pro posuzování především pevnost a tuhost 

návrhu a dále také hmotnost. Zároveň musel být brán ohled na technologii výroby. Ta 

omezovala především minimální tloušťku stěny na 1,5 mm a bylo vhodné se vyvarovat 

vzniku ostrých hran. Iterování bylo dokončeno v momentě, kdy návrh plně odpovídal 

požadavkům pro začlenění do sestavy a připojení ostatních komponent a byly schváleny 

výsledky v oblasti bezpečnosti, tuhosti a hmotnosti návrhu. Konečná hmotnost návrhu je 529 

gramů. 

6.2.1 HORNÍ ČÁST KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU TĚHLICE 

Těhlice není ve své horní části upevněna k ramenu zavěšení napřímo, ale pomocí příruby, 

která je s těhlicí spojena pomocí dvou šroubů rozměru M5. Důvodem tohoto řešení je nutnost 

Obrázek 38 Výsledný návrh zadní těhlice 
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změny odklonu sestavy kola během závodů. Odklon je jedním ze základních parametrů 

nastavení podvozku, který zabezpečuje správný styk pneumatiky s vozovkou a tím plné 

využití jejího potenciálu. Změna odklonu se provádí úpravou počtu hliníkových podložek 

mezi přírubou a těhlicí. 

Horní část těhlice byla silně inspirována výsledkem topologické optimalizace. Díky menšímu 

zatížení oproti spodní části je na bocích otevřená, s větší koncentrací materiálu na levé straně. 

Oproti topologické optimalizaci byl přidán po obvodu prvek vyztužení, který zabezpečuje 

zachování odklonu při průjezdu zatáčkou. Dále byl do přední stěny umístěn otvor pro 

odlehčení součásti. 

6.2.2  STŘEDNÍ ČÁST A ULOŽENÍ LOŽISEK KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU TĚHLICE 

Vnitřní průměr těhlice u uložení ložisek je 100 mm a vyplývá z rozměrů použitých 

kuličkových ložisek. Tloušťka stěny v uložení byla zvolena dle zkušeností z minulých let 4 

Obrázek 39 Systém nastavování odklonu zadní těhlice 

Obrázek 40 Srovnání horní části návrhu těhlice s výsledkem topologické optimalizace 
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mm. Topologická optimalizace odebrala skoro všechen materiál mezi uložením ložisek, 

ovšem z důvodu možných problémů při skládání těhlice s ložisky zde byla ponechána 

minimální možná tloušťka stěny 1,5 mm opatřená třemi velkými otvory pro úsporu hmotnosti. 

Dále je střed těhlice nositelem uložení senzoru pro měření rychlosti rotace náboje. 

6.2.3 ULOŽENÍ BRZDIČE NA KONSTRUKČNÍM NÁVRHU TĚHLICE 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, uchycení brzdového třmene se mezigeneračně 

změnilo z radiálního na uchycení axiální. Bylo proto potřeba navrhnout způsob uchycení, 

který bude dostatečně tuhý a zároveň bude minimalizovat přírůstek hmotnosti. Oproti přední 

těhlici je uložení namáháno méně, neboť vlivem přenosu hmotnosti během decelerace jsou 

síly působící na brzdový systém menší. Byl zvolen koncept s žebry, sloužícími jako výztuha 

proti zkroucení uložení, která jsou spojena plným materiálem pro získání tuhosti ve směru 

zatížení.  

Obrázek 41 Srovnání střední části návrhu těhlice s výsledkem topologické optimalizace 

Obrázek 42 Srovnání uložení brzdiče návrhu těhlice s výsledkem topologické optimalizace 
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6.2.4 ULOŽENÍ BODU ŘÍZENÍ ZADNÍ NÁPRAVY NA KONSTRUKČNÍM NÁVRHU TĚHLICE 

Toe-rod, nebo-li bod řízení zadní nápravy, je v tomto konstrukčním uspořádáním na zadní 

těhlici novým prvkem, který se na minulých generacích nacházel v horní části těhlice. Tuhé 

uložení toe-rodu je klíčové, neboť by jinak docházelo ke změnám sbíhavosti během jízdy, což 

by mělo za následek špatnou kontrolu řidiče nad vozidlem. Práce byla navíc ztížena velkou 

vzdáleností bodu od středu těhlice a jeho umístěním v blízkosti brzdiče. Bylo zvoleno uložení 

pomocí čtyř hlavních žeber, která zůstala zachována také v modelu z topologické 

optimalizace. Tyto plochy zamezovaly pohyb bodu řízení zadní nápravy v horizontálním i 

vertikálním směru a byly pro získání potřebné tuhosti vyplněny materiálem o tloušťce 1,5 

mm. Na tomto konstrukčním prvku existuje prostor pro odlehčení, ale byla dána přednost 

tuhosti před maximálním snižováním hmotností. 

6.2.5 SPODNÍ ČÁST KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU TĚHLICE  

Spodní část těhlice je nejvíce namáhaným místem celého návrhu a blíží se proto tvarem 

skořepině, která by měla vynikat vysokou tuhostí. Otvor pro snížení hmotnosti je proveden 

jen na méně namáhané boční stěně. V zadní stěně těhlice je vymodelován otvor pro klíč, aby 

bylo možné servisovat zde umístěný lícovaný šroub. Ve vnitřní kapse jsou umístěna dvě 

žebra, která zlepšují tuhost spodního uložení. Další žebro bylo vymodelováno podél zadní 

více namáhané strany pro snížení deformace ve vertikálním směru. 

 

 

Obrázek 43 Srovnání uložení toe-rodu návrhu těhlice s výsledkem topologické 

optimalizace 
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Obrázek 44 Srovnání spodní části návrhu těhlice s výsledkem topologické optimalizace 
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7 ANALÝZA NÁVRHU TĚHLICE 
Analýza dílu je klíčovou částí každého návrhu, který je potřebný k validaci a vynesení závěrů 

o mechanických vlastnostech navržené součásti. Pro analýzu návrhu zadní těhlice byla 

použita metoda konečných prvků (MKP) v programu ANSYS Mechanical a jeho podsoučásti 

Statická strukturální analýza. Kritérii posouzení byla pevnost a tuhost uložení a bezpečnost 

k meznímu stavu pružnosti, která byla vyžadována nejméně 1,2, což odpovídá maximálnímu 

redukovanému napětí 200 MPa. 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, výpočet pomocí MKP byl prováděn během procesu 

návrhu několikrát, aby bylo iteračním způsoben dosaženo co nejlepších mechanických 

vlastností konečného návrhu. Dalším důvodem pro provádění průběžné analýzy byly 

nedostatky topologické optimalizace jako nemožnost použití pokročilých nelineárních 

kontaktů a předpětí šroubů, které ovlivňují napětí a deformaci součásti. Nešlo tedy brát 

výchozí tvar topologické optimalizace za konečný. 

Metoda konečných prvků (anglicky Finite element method) je numerická metoda pro řešení 

mnoha fyzikálních problémů. Pro možnost řešení problému pomocí MKP je nutná jeho 

diskretizace z problém kontinua na problém konečných prvků. Jedná se tedy o aproximační 

metodu, pomocí které lze řešit problémy termomechaniky, elektrické obvody, proudění 

kapalin a mechaniky. Díky rozvoji informačních technologií zaznamenala tato metoda 

v posledních desítkách let bouřlivý rozvoj a vzhledem k dnešní výpočetní kapacitě není 

problém řešení složitých inženýrských problémů s dostatečnou přesností. [25] 

7.1 NASTAVENÍ MKP ANALÝZY 

Tvorba správné vstupní geometrie, sítě konečných prvků, kontaktů a zatížení je klíčová pro 

správné výsledky analýzy. Důležitá je také správná volba zjednodušení problému, neboť 

výpočet kompletní sestavy formule není možný, neboť je v procesu návrhu a především by 

byl pro standartní počítač velmi časově náročný. Byla proto analyzována sestava skládající se 

ze samotné těhlice, příruby, brzdiče, ložisek a spojovacího materiálu. Cílem této volby bylo, 

aby všechny okrajové podmínky a zatížení nepůsobily přímo na geometrii těhlice, ale na 

připojené komponenty, stejně jako při reálném použití. Geometrie brzdiče a spojovacího 

materiálu byla zjednodušena na základní geometrické tvary pro zrychlení výpočtu, neboť tyto 

součásti nebylo potřeba podrobněji analyzovat.  

7.1.1 NASTAVENÍ SÍTĚ KONEČNÝCH PRVKŮ 

Správné nastavení podmínek pro tvorbu sítě konečných prvků je důležité pro správné řešení a 

relevantnost výsledků. Příliš jemná síť protahuje dobu výpočtu, naopak při nastavení příliš 

hrubé sítě jsou výsledky nepřesné. 

Globální nastavení velikosti sítě je 2,4 mm. Na těhlici byl použit typ prvků Tetrahedrons. Po 

prvních výpočtech byla síť zjemněna v kritických místech na velikost 1,4 mm pomocí příkazů 

Vertex a Face Sizing. Jednalo se o místa uložení spodního bodu těhlice a držáků brzdového 

třmene. Ložiskům byla přidělena velikost sítě 5 mm. Celkový počet prvků vygenerované sítě 

konečných prvků je 135 857 a počet uzlů sítě je 254 486. 
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7.1.2 NASTAVENÍ KONTAKTŮ 

K volbě kontaktů bylo přistupováno rozdílně oproti topologické optimalizaci, neboť ve 

strukturální analýze přibyla možnost volby kontaktů nelineárních, především pak kontaktu 

Frictional. Ten velmi dobře reprezentuje reálný kontakt součástí, neboť počítá se vznikem 

tření mezi plochami součástí. Jeho nevýhodou je velká výpočetní náročnost. Kontakt 

Frictional se součinitelem tření 0,2 byl použit na spoje, kde nedochází k pevnému spojení 

dvou částí pomocí závitu nebo nalisování. Pro tyto účely byl použit kontakt Bonded, který 

„slepí“ obě součásti k sobě. Jedná se o styk ložiska a těla těhlice, kam je ložisko nalisováno a 

za předpokladu správného návrhu mu není umožněn žádný pohyb. Dále byl kontakt Bonded 

použit na šroubové spojení těhlice a šroubů držících brzdový třmen. Jako Contact Bodies 

kontaktu byla vždy nastavena část těhlice. 

Obrázek 45 Vygenerovaná síť konečných prvků 

Obrázek 46 Nastavení kontaktu těhlice a příruby 
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7.1.3 NASTAVENÍ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK 

K okrajovým podmínkám bylo přistupováno analogicky jako v případě topologické 

optimalizace, výjimkou je nový prvek Bolt Pretension – Předpětí šroubů. Tato funkce 

simuluje osové síly, které vznikají ve šroubovém spoji vlivem dotažení daným momentem. 

Hodnoty síly předpětí vycházejí z měření ostatních členů týmu pomocí měřiče kroutícího 

momentu a změny délky šroubu. Pro standartní šrouby M5 i M7 byla určena hodnota 6000 N 

a pro lícovaný spoj 1000 N, neboť lícovaný šroub je namáhán na střih a je méně dotahován. 

Souřadný systém používaný ve výpočtu je kartézský pravotočivý s osou X směřující do středu 

vozu, osou Y směřující kolmo vzhůru a osou Z směřující proti směru jízdy. 

Pohyb sestavy byl omezen pomocí příkazu Remote Displacement v bodech uchycení těhlice 

ke zbytku sestavy podvozku. V bodě připojení push-rodu byly omezeny posuvy ve všech 

osách, v horním bodu v ose X a Z a v toe-rodu v ose X. 

Tabulka 3 Okrajové podmínky pro pohyb sestavy 

 Bod A Bod B Bod C 

Posuv – osa X 0 0 0 

Posuv – osa Y 0 Volný Volný 

Posuv – osa Z 0 0 Volný 

Rotace – osa X Volný Volný Volný 

Rotace – osa Y Volný Volný Volný 

Rotace – osa Z Volný Volný Volný 

 

Sestava je zatížena jízdními stavy a silami určenými v kapitole 5. Působiště sil jsou vnitřní 

kroužky ložiska a síly jsou umístěny v místě kontaktu pneumatiky s vozovkou, 229 mm proti 

směru osy Y. Výjimkou je stav brzdění, kdy působí brzdný moment na brzdovém třmenu 

v ose X a stavy průjezdu zatáčkou. Zde je přidán moment proti směru osy Y pro simulaci 

vratného momentu pneumatiky při zatáčení pro správné zatížení místa uložení řízení zadní 

nápravy. 

Tabulka 4 Zatížení sestavy těhlice 

Jízdní stav Síla v 

ose X 

Síla v 

ose Y 

Síla v 

ose Z 

Moment 

v ose  Y 

Moment 

v ose X 

Průjezd zatáčkou a akcelerace 2875 N 2583 N -3057 N - 50 Nm 0 Nm 

Průjezd zatáčkou 2248 N 2186 N 0 N -50 Nm 0 Nm 

Akcelerace 0 N 1865 N -2551 N 0 Nm 0 Nm 

Přejezd přes nerovnost 0 N 3400 N 0 N 0 Nm 0 Nm 

Brzděni 0 N 1290 N 1767 N 0 Nm 405 Nm 

Zatáčka – vnitřní kolo -2173 N 1290 N 0 N -20 Nm 0 Nm 

 

Nastavení okrajových podmínek bylo rozděleno na 2 kroky. V prvním kroku bylo aktivováno 

omezení pohybu sestavy a předpětí šroubů, které přetrvávaly do druhého kroku, kdy se 

přidalo zatížení jednotlivých jízdních stavů. Simulovala se tak situace, kdy součást je nejdříve 

upevněna na vůz a až následně zatížena jízdou. 
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7.2 VÝSLEDKY MKP ANALÝZY NÁVRHU TĚHLICE 

Hlavním předpokladem pro úspěšný návrh je zamezení selhání součásti z důvodu nastání 

mezního stavu pružnosti. Proto bylo vždy nutné návrh upravit tak, aby maximální redukované 

napětí nepřekročilo 200 MPa. Po splnění této podmínky bylo důležité dosažení maximální 

možné tuhosti uložení v mezích přípustné hmotnosti. Ta by v ideálním případě neměla 

překročit 500 g. Kromě celkové deformace byla pozornost věnována především deformaci v 

místě uložení ložisek, neboť změna kinematiky podvozku má zásadní vliv na jízdní vlastnosti 

vozu. Bylo proto pro každý jízdní stav provedeno vyhodnocení změny odklonu a sbíhavosti 

kol. 

7.2.1 ANALÝZA JÍZDNÍHO STAVU AKCELERACE A PRŮJEZD ZATÁČKOU 

Tento jízdní stav je dle předpokladů pro návrh nejnáročnější. Jako kritické místo se ukázalo 

okolí uložení spodního lícované šroubu. Vzhledem k nízké mezi kluzu použitého materiálu 

bylo potřeba okolí místa zmohutnit pro snížení napětí, což bohužel vedlo k nárustu hmotnosti. 

Přesto dle výpočtu je maximální hodnota napětí v okolí šroubu 340 MPa. Jedná se ovšem o 

hodnotu na hraně otvoru s velkým gradientem napětí, která by neměla být reálná, neboť zde 

dochází k singularitě. Na reálné součásti bude mít hrana radius daný technologií výroby. 

Hodnota napětí navíc velmi rychle klesá, o dva uzly dál je 150 MPa. Proto byl tento stav 

vyhodnocen jako uspokojivý, neohrožující funkčnost součásti. Možný projev bude mírné 

otlačení v okolí ocelového lícovaného šroubu. 

Obrázek 47 Okrajové podmínky pro jízdní stav průjezd zatáčkou a akcelerace 
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Maximální deformace těhlice dosáhla hodnoty 0,27 mm. Jedná se ovšem o deformaci v místě 

horní části návrhu, které není kritické. Deformace v okolí ložiskového uzlu byla 0,06 mm 

v dolní části, 0,1 mm ve střední části a 0,15 mm v části horní. 

Vyhodnocení změny odklonu bylo provedeno pomocí výpisu směrové deformace v ose X, 

která je osou kola. V tomto směru byly změřeny změny od původní polohy ložiskového uzlu 

ve střední části těhlice pro výpočet změny sbíhavosti a v horní a dolní části pro výpočet 

změny odklonu. Vzhledem k malým hodnotám deformace byl pohyb považován za pohyb po 

přímce a ze znalosti vnějšího průměru ložiska byl pomocí goniometrické funkce arctan 

Obrázek 49 Rozložení napětí při jízdním stavu akcelerace a průjezd zatáčkou 

Obrázek 48 Detail napětí v okolí kritického místa 
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spočítán úhel změny sbíhavosti a odklonu. Totožná analýza byla provedena u všech jízdních 

stavů. 

Deformace kola v horní části uložení ložisek ve směru osy X je -0,066 mm, ve spodní části 

0,061 mm. Nejprve bylo graficky pomocí poměru deformací určeno, v jakém místě protíná 

nová spojnice těchto dvou bodů spojnici původní. 

Následně byl pomocí goniometrické funkce arkus tangens dopočítán úhel změny odklonu. 

𝛼 = tan−1 0.066

51.969
= 0.072°  

Při jízdním stavu akcelerace a průjezd zatáčkou je odklon zadní těhlice zmenšen o 

0,072°.  

Obrázek 50 Celková deformace při jízdním stavu akcelerace a průjezd zatáčkou 

Obrázek 51 Grafická interpretace výpočtu změny odklonu 

(11)  
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Obrázek 53 Rozložení napětí při jízdním stavu průjezd zatáčkou 

 

Stejným způsobem byla vypočítána také změna sbíhavosti kol. Deformace v přední části 

uložení ložisek těhlice je -0.002 mm, v zadní části je 0.038 mm. Sbíhavost kol je při jízdním 

stavu průjezd zatáčkou a akcelerace zmenšena o 0,02°. 

7.2.2 ANALÝZA JÍZDNÍHO STAVU PRŮJEZD ZATÁČKOU 

Průjezd zatáčkou je stav pro návrh těhlice bezpečný, s maximálním red. napětím 178,1 MPa 

v okolí uložení spodního ramene. Problematika vyhodnocování napětí v tomto bodě byla 

zmíněna v analýze předchozího jízdního stavu. Druhé místo s vyšší koncentrací napětí je 

v okolí zaoblení u spodního uložení, ale jeho hodnota v tomto stavu je pouze 82,7 MPa. 

Obrázek 52 Deformace ve směru osy X při jízdním stavu akcelerace a průjezd zatáčkou 
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Maximální hodnota deformace dosáhla při jízdním stavu akcelerace 0,09 mm. V místě uložení 

ložisek byla maximální deformace 0,06 mm. 

Směrová deformace v ose X v horní části uložení ložisek je -0,044 mm, ve spodní části 0,052 

mm. Odklon při jízdním stavu průjezd zatáčkou je zmenšen o 0,055°. Směrová deformace 

v ose X v levé střední části je 0,021 mm a v pravé části -0,001 mm. Sbíhavost kol je při 

jízdním stavu průjezd zatáčkou zmenšena o 0,01°. 

7.2.3 ANALÝZA JÍZDNÍHO STAVU AKCELERACE 

Maximální redukované napětí při jízdním stavu akcelerace je 255,7 MPa. Jedná se ovšem  

opět o hodnotu v místě hrany uložení spodního ramene s velkým gradientem napětí, o prvek 

dál je již napětí jen 170 MPa. Proto byl tento výsledek označen za přijatelný. Redukované 

napětí v zaoblení u uložení spodního ramene dosahuje hodnoty 113,1 MPa, v ostatních 

částech těhlice se drží pod 100 MPa. 

Maximální hodnota deformace je 0,18 mm v horní části těhlice. Deformace uložení ložisek je 

0,11 mm v horní části, 0,07 mm ve střední části a 0,03 mm ve spodní části. Těhlice se 

deformuje především ve směru jízdy a pod zatížením se kroutí kolem osy kola. Naopak 

uložení řízení zadní nápravy je namáháno minimálně. 

 

 

 

Obrázek 54 Celková deformace při jízdním stavu průjezd zatáčkou 
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Směrová deformace v ose X v horní části uložení ložisek je 0,005 mm, ve spodní části -0,010 

mm. Odklon při jízdním stavu akcelerace  je zvětšen o 0,01°. Směrová deformace v ose X ve 

levé střední části je -0,07 mm a v pravé části 0,018 mm. Sbíhavost kol je při jízdním stavu 

akcelerace zmenšena o 0,01°. Jen minimální změny geometrie jsou způsobeny zatížením 

pouze ve směru jízdy oproti stavům, ve kterých je obsažen průjezd zatáčkou. 

 

Obrázek 55 Rozložení napětí při jízdním stavu akcelerace 

Obrázek 56 Celková deformace při jízdním stavu akcelerace 



BRNO 2020 

 

 

56 
 

ANALÝZA NÁVRHU TĚHLICE 

7.2.4 ANALÝZA JÍZDNÍHO STAVU PŘEJEZD PŘES NEROVNOST 

Zátěžný stav přejezd přes nerovnost se ukázal jako nenáročný s maximálním napětím 168,5 

MPa v místě uložení spodního bodu. V okolí uložení je maximální napětí kolem 80 MPa. 

V horní části je napětí kolem 90 MPa vlivem předpětí šroubů. 

Deformace součásti je především v ose Y, neboť na těhlici působí síla jen v tomto směru. 

Maximální hodnota deformace je 0,06 mm v horní části těhice. Na tomto jízdním stavu je 

vidět dobrá tuhost uložení spodního bodu těhlice. Změna kinematických parametrů zde nebyla 

analyzována, neboť v ose X je deformace uložení minimální. 

Obrázek 57 Rozložení napětí při jízdním stavu přejezd přes nerovnost 

Obrázek 58 Celková deformace při jízdním stavu přejezd přes nerovnost 
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7.2.5 ANALÝZA JÍZDNÍHO STAVU BRZDĚNÍ 

Spolu se zátěžným stavem kombinace průjezdu zatáčkou a akcelerace je brzdění 

nejnáročnějším pro sestavu uložení zadního kola, neboť se zde vyskytuje navíc moment na 

brzdovém třmenu, který má tendenci kroutit těhlicí kolem osy kola. Uložení je ještě navíc 

namáháno silou od předpětí šroubů. Proto bylo potřeba držáky třmenu řádně dimenzovat a 

zaměřit se na jejich kontrolu během analýzy. 

Hlavní koncentrace napětí v tomto jízdním stavu byla v okolí uložení spodního bodu těhlice. 

Koncentrace u spodního uložení se přesunula na druhou stranu oproti předchozím stavům, 

neboť síla v ose Z působí opačně. Druhou oblastní s velkou koncentrací napětí je držák 

brzdového třmene. Ten musel být iteračně mnohokrát upravován, dokud se napětí nedostalo 

na přijatelné hodnoty. V okolí horního šroubu brzdového třmene je dle výpočtu redukované 

napětí přes 350 MPa. Jedná se ovšem opět o napětí na ostré hraně, navíc bude v tomto místě 

nainstalována závitová ocelová vložka s mezí kluzu kolem 1000 MPa. Gradient napětí je 

v tomto místě velký a o prvek dále redukované napětí klesá k hodnotám kolem 200 MPa . 

Obrázek 59 Okrajové podmínky pro jízdní stav brzděni 

Obrázek 60 Detail napětí v okolí kritického místa se zjemněnou sítí 
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Deformace v tomto jízdním stavu dosahuje nejvyšší hodnoty 0,43 mm v okolí horního bodu 

těhlice. Tato část se vlivem brzdného momentu kroutí okolo svého uložení. Důležitá je také 

deformace držáku třmene, neboť nesmí dojít ke kolizi s uložením pro řízení zadní nápravy. 

Maximální deformace této části je 0,40 mm a ke kolizi nedochází. Těhlice se dále deformuje 

především ve své horní části, u spodní části je deformace minimální. 

Směrová deformace v ose X v horní části uložení ložisek je -0,023 mm a ve spodní části 

0,005 mm. Odklon při jízdním stavu brzdění je zmenšen o 0,016°. Směrová deformace v ose 

X v levé střední části je 0,071 mm a v pravé části -0,088 mm. Sbíhavost kol je při jízdním 

stavu brzdění zvětšena o 0,091°. Změna skoro jednu desetinu stupně už je významná a je 

potřeba s ní počítat. Jedná se ovšem o přechodný případ při prvotním impulsu do brzdového 

pedálu, zadní náprava bude postupně více a více odlehčována vlivem přenosu hmotnosti a 

s tím bude klesat také deformace. 

 

 

 

 

 

Obrázek 61 Rozložení napětí při jízdním stavu brzdění 
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7.2.6 ANALÝZA JÍZDNÍHO STAVU PRŮJEZD ZATÁČKOU – VNITŘNÍ KOLO 

Z pohledu napětí se tento jízdní stav ukázal jako bezpečný, s vyšší koncentrací napětí jen 

v okolí uložení šroubů horního a spodního bodu vlivem sil předpětí. 

Obrázek 62 Celková deformace při jízdním stavu brzdění 

Obrázek 63 Rozložení napětí při jízdním stavu průjezd zatáčkou – vnitřní kolo 
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 Maximální deformace při jízdním stavu průjezd zatáčkou pro vnitřní kolo je 0,1 mm. Tvar 

deformované těhlice se liší od tvaru v ostatních zatíženích, neboť síla v místě styku 

pneumatiky s povrchem směřuje ven ze středu vozidla a dochází k rotaci uložení ložisek 

kolem osy Z vedoucí ke zvětšení odklonu pneumatiky. 

Směrová deformace v ose X v horní části uložení ložisek je 0,043 mm a ve spodní části 0,056 

mm. Odklon při jízdním stavu průjezd zatáčkou – vnitřní kolo je zvětšen o 0,056°. Směrová 

deformace v ose X v levé střední části je 0,017 mm a v pravé části -0,066 mm. Sbíhavost kol 

je při tomto jízdním stavu zvětšena o 0,048°. 

7.3 POROVNÁNÍ S KONSTRUKČNÍM NÁVRHEM Z MONOPOSTU DRAGON 9 

Pro porovnání návrhu těhlice s návrhem z monopostu Dragon 9 byla spočítána MKP analýza 

těhlice z tohoto vozu se stejným nastavením okrajových podmínek včetně zátěžných sil. 

Těhlice se tvarově výrazně odlišují z důvodu jiného uspořádaní sestavy, především rozdílné 

polohy toe-rodu a jinému systému připojení brzdového třmene. Dalším faktorem je způsob 

výroby pomocí frézování, který omezuje tvar součásti. Použit je materiál s mezí kluzu 450 

MPa, u těhlice odlévané je mez kluzu jen 260 MPa 

Při jízdním stavu průjezd zatáčkou a akcelerace se navržená těhlice z vozu Dragon 9 výrazně 

více deformuje ve své spodní části, neboť technologie obrábění neumožňuje vytvoření tvaru 

uzavřené skořepiny jako odlévaní. Naopak vrchní část těhlice vykazuje jen malou deformaci 

díky připojení pomocí dvou bodů a z toho plynoucí větší tuhosti.  

Obrázek 64 Celková deformace při jízdním stavu průjezd zatáčkou - vnitřní kolo 
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Při jízdním stavu brzdění se opět projevuje menší tuhost spodní části těhlice z vozu Dragon 9, 

uložení se natahuje a pod působením momentu na brzdovém třmenu rotuje kolem osy kola. 

Naopak uložení brzdiče je velmi tuhé a deformuje se jen minimálně. 

Pro návrh těhlice z vozu Dragon 9 byla provedena stejná analýza napětí a deformací jako pro 

návrh na vůz Dragon X. 

 

Tabulka 5 Srovnání návrhu těhlice pro vůz Dragon 9 a Dragon X 

Jízdní stav Těhlice Maximální 

deformace 

Maximální 

redukované 

napětí 

Koeficient 

bezpečnosti 

Změna 

odklonu 

Změna 

sbíhavosti 

Zatáčka a 

akcelerace 

Dragon X 0,27 mm 198 MPa 1,2 [-] +0,072° -0,020° 

Dragon 9 0,44 mm 305 MPa 1,5 [-] +0,084° +0,034° 

Průjezd 

zatáčkou 

Dragon X 0,09 mm 178 MPa 1,5 [-] +0,055° -0,010° 

Dragon 9 0,28 mm 183 MPa 2,5 [-] +0,078° -0,092° 

Akcelerace Dragon X 0,18 mm 170 MPa 1,5 [-] -0,010° -0,010° 

Dragon 9 0,40 mm 170 MPa 2,6 [-] -0,025° +0,141° 

Bump Dragon X 0,07 mm 169 MPa 1,5 [-] - - 

Dragon 9 0,21 mm 198 MPa 2,3 [-] - - 

Brzdění Dragon X 0,43 mm 195 MPa 1,2 [-] +0,016° +0,091° 

Dragon 9 0,40 mm 238 MPa 1,9 [-] +0,012° -0,079° 

Vnitřní 

kolo 

Dragon X 0,10 mm 173 MPa 1,5 [-] -0,056° +0,048° 

Dragon 9 0,24 mm 218 MPa 2,1 [-] -0,073° +0,102° 
 

  

Obrázek 65 Celková deformace těhlice z D9 pro jízdní stav zatočení a akcelerace (vlevo) a brzdění 

(vpravo) 



BRNO 2020 

 

 

62 
 

ANALÝZA NÁVRHU TĚHLICE 

Tabulka 6 Srovnání hmotností návrhu těhlice pro vůz Dragon 9 a Dragon X 

 Materiál Mez kluzu 

materiálu 

Hmotnost těhlice Hmotnost 

těhlice a 

příruby 

Dragon X 

(odlévaná) 

AlSi7Mg0,6 260 MPa 529 gramů 553 gramů 

Dragon 9 

(frézovaná) 

EN AW 7075 T6 450 MPa 459 gramů 561 gramů 

 

Odlévaná těhlice pro vůz Dragon X dosáhla lepších výsledků maximální deformace ve všech 

zátěžných stavech s výjimkou jízdního stavu brzdění. Hlavním důvodem je tužší uložení 

spodního lícovaného šroubu, které využívá výhody zvolené technologie výroby a může být 

uzavřeno ze všech čtyř stran. Jako překvapivě náročný z pohledu deformace se ukázal jízdní 

stav průjezd zatáčkou pro vnitřní kolo, kdy při působení relativně malých sil dosahovala 

deformace těhlice podobných hodnot jako pro kolo vnější. Důvodem je horizontální síla 

působící na opačnou stranu než v ostatních případech, proto není návrhu pro tuhost v tomto 

směru věnován takový důraz. Na druhou stranu se jedná o přechodný jev zatížení, kdy síla 

bude ihned po řidičově impulsu k zatočení postupně klesat. 

Těhlice pro vůz Dragon X také dosahuje menších hodnot maximálního redukovaného napětí, 

což je způsobeno nižší mezí kluzu použitého materiálu a tedy rozdílným přístupem k návrhu. 

V místech s vysokou koncentrací napětí byl přidáván materiál či upravována geometrie tak, 

aby výsledné redukované napětí nepřesáhlo hranici 200 MPa. To se bohužel projevilo 

nárustem hmotnosti součásti, především se jedná o okolí uložení spodního lícovaného šroubu 

a držáků brzdového třmene. Významným důvodem vyšší hmotnosti samotné těhlice pro 

Dragon X, v porovnání s návrhem pro minulou generaci, je změna koncepce uložení 

brzdového třmene a změna polohy uložení kinematického bodu pro řízení zadní nápravy. 

Výhodou změny je zmenšení příruby těhlice. Díky tomu došlo k poklesu konečné hmotnosti 

sestavy oproti minulé generaci z 561 gramů na 553 gramů při významném navýšení tuhosti. 

Obrázek 66 Návrh těhlice pro vůz Dragon X (vlevo) a pro vůz Dragon 9  
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8 VÝROBA ZADNÍ TĚHLICE VOZU DRAGON X 
Výsledný návrh těhlice bylo nutné pro samotné odlití a výrobu modelu upravit, neboť 

technologie lití neumožňuje výrobu dostatečně přesného odlitku, který by splňoval 

požadované tolerance. Finální přesnosti funkčních ploch se dosáhne až frézováním po odlití. 

Všechny díry pro šrouby byly vyplněny materiálem a byl přidán přídavek 1 mm na všech 

funkčních plochách modelu. Dle požadavků technologa výroby byla přidána na přední stranu 

těhlice dvě žebra, která zajišťují správné tuhnutí modelu. Z důvodu teplotní roztažnosti 

materiálu byl celý model zvětšen na 101 % původního návrhu. 

Finální model byl vyroben pomocí aditivních technologií z vytavitelného vosku a poslán na 

odlití do firmy Alucast, s.r.o., kde byl zhotoven odlitek zvolenou formou vytavitelného 

modelu. 

Obrázek 67 Model těhlice pro odlití 

Obrázek 68 Formy pro odlitky komponent pro vůz Dragon X [26] 
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Výsledné odlitky byly naskenovány pomocí 3D skeneru a jejich geometrie porovnány 

s počítačovými modely. 

Maximální odchylka od modelu je 1 mm ve spodní části a 0,7 mm v místech uložení řízení 

zadní nápravy. Zbylé odchylky jsou v mezích kolem 0,5 mm. Přesnost odlitku je dostatečná, 

všechny odchylky v kritických místech funkčních ploch jsou v limitu do 1 mm, který 

kompenzují přídavky pro obrábění. Po odlití dílů byly provedeny také materiálové zkoušky 

odlévané slitiny a hodnota meze kluzu (Rp0,2) byla statisticky určena na 277 MPa, což 

znamená zvýšení bezpečnosti oproti původní uvažované hodnotě Rp 260 MPa. 

 

Obrázek 69 Porovnání geometrie odlitku levé těhlice s geometrií návrhu 

Obrázek 70 Odlitky zadní těhlice před obrobením funkčních ploch [5] 
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo zvolit vhodnou technologii odlévání pro kusovou výrobu 

odlévané těhlice vozu Formule Student, provést konstrukční návrh a pevnostní výpočet 

navržené těhlice a porovnat výsledný design s návrhem pro vůz Dragon 9. 

Na základě rešerše byla pro výrobu odléváním vybrána metoda vytavitelného modelu. Ta 

umožňuje výrobu tvarově složitých odlitků, je vhodná pro kusovou výrobu, nabízí přijatelnou 

časovou náročnost i výši finančních nákladů. Výhodou byla také spolupráce se zaměstnanci 

školy i podpora sponzorské firmy. Omezením oproti aditivním technologiím je nemožnost 

výroby návrhu z tenkých nosníků, ke kterému tvarově směřovala topologická optimalizace. 

Hlavní nevýhodou této technologie jsou horší mechanické vlastnosti odlévaného materiálu 

AlSi7Mg0,6 oproti materiálům použitých u aditivních technologií či při obrábění. 

Vzhledem ke změně konceptu zadní nápravy z nápravy neřízené na nápravu řízenou bylo 

nutné významně upravit tvar těhlice oproti minulému roku a přiblížit jej těhlici přední. Došlo 

k přesunu kinematického bodu pro úpravu sbíhavosti (toe-rod) z horní části těhlice do její 

střední části a vysunutí více po směru jízdy. Tato část návrhu se ukázala jako jedním 

z nejproblematičtějších míst, neboť kinematický bod byl umístěn daleko od středu těhlice pro 

zmenšení sil v mechanismu řízení zadní nápravy, ale zároveň byla vyžadována maximální 

tuhost jeho uložení, pro zamezení samořízení vozu. Tato potřeba se negativně podepsala na 

hmotnosti této konstrukční části. Další změnou bylo použití jiných zadních brzdičů od 

společnosti Brembo. Jejich použitím se oproti typu použitém na voze Dragon 9 ušetřilo 0,5 

kg. Z pohledu návrhu těhlice ovšem byla znatelnou nevýhodou změna typu jejich montáže 

z radiálního typu na typ axiální. Tento typ uložení je méně tuhý a z důvodu jiného uspořádání 

a polohy děr pro šrouby vyžaduje přidání dalšího materiálu. Navíc umístěného v místě, kde se 

nachází uložení bodu řízení zadní nápravy. Byla uvažována také možnost přesunu brzdiče 

výše, nebo na druhou stranu těhlice. První možnost by ovšem znamenala nežádoucí zvýšení 

polohy těžiště. Přesunutí na opačnou stranu by zapříčinilo zvýšené namáhaní této části a s tím 

spojenou nutnost dalšího vyztužení, které by bylo spojené s nárustem hmotnosti. Zbylé 

důležité komponenty jako ložiska náboje a připojení těhlice k ramenům zavěšení pomocí 

sférických ložisek zůstaly zachovány z minulé generace vozu Dragon. 

Určení a výběr zátěžných stavů byl proveden na základě zkušeností týmu z předchozích 

návrhů. Jednalo se o průjezd zatáčkou, akcelerace, kombinaci akcelerace a průjezdu zatáčkou, 

brzdění, přejezd přes nerovnost a průjezd zatáčkou pro vnitřní kolo. Poslední jmenovaný byl 

uvažován poprvé. Nebyl sice očekáván jako kritický z důvodu malých působících sil, ale 

sloužil jako kontrola správnosti celkového návrhu, neboť horizontální složka síly v něm 

směřovala na opačnou stranu než ve všech ostatních stavech. Pro výpočet sil byla použita 

metoda „weight-transfer“, která nabízí intuitivní a dostatečně přesnou možnost analytického 

výpočtu. Minulé roky se zkoušelo zatížení pomocí vazbových sil, které byly zjištěny z ¼ 

modelu vozu. Ovšem vzhledem ke shodným výsledkům a větší časové i technické náročnosti 

byla tento rok zvolena pouze prvně zmíněná metoda. Pro průjezd zatáčkou byl nově použit 

podrobnější výpočet uvažující také nastavení podvozku, jeho kinematické parametry a 

podrobnější rozložení hmotnosti. Všechny stavy byly uvažovány ve svých kritických 

variantách, do kterých se monopost dostane jen párkrát během své závodní kariéry. Zvoleno 

je tak z důvodu maximální bezpečnosti a předejití selhání navrhované součásti. 

Pro získání lepší představy o vhodném rozložení materiálu byla provedena topologická 

optimalizace, kterou byl následně inspirován konečný návrh. Důvod pro nemožnost použití 



BRNO 2020 

 

 

66 
 

ZÁVĚR 

přesného tvaru optimalizace je omezení výpočtu pouze na lineární typ kontaktů, absence 

funkce předpětí šroubových spojů během optimalizace a také omezení daná technologií 

výroby. Výsledný tvar musí být vhodný pro odlití a bylo tedy nutné se vyvarovat tvorbě 

tenkých stěn a nosníků. Finální návrh těhlice je výsledkem mnoha iterací zatížení v programu 

ANSYS a přemodelování v CADu dle získaných poznatků tak, aby výsledný návrh naplňoval 

všechna bezpečnostní i deformační kritéria a mohl být úspěšně zakomponován do celkové 

sestavy vozu. 

Výsledný návrh je oproti minulé generaci tužší ve všech zátěžných stavech s výjimkou stavu 

brzdění, kde v důsledku změny typu uchycení došlo v tomto místě k mírnému poklesu tuhosti. 

V jízdních stavech průjezd zatáčkou, akcelerace, přejezd přes nerovnost a průjezd zatáčkou 

pro vnitřní kolo se jednalo o zlepšení přes 50 %, pro nejkritičtější stav kombinace zatáčení a 

akcelerace o zlepšení kolem 30 % (0,27 mm proti původním 0,44 mm). To by se mělo 

výrazně podepsat na zlepšení jízdních vlastností a dovolit řidiči jet plynuleji a rychleji. 

Naopak hodnota koeficientu bezpečnosti poklesla ve všech jízdních stavech navzdory 

zmenšení maximální hodnoty redukovaného napětí. Důvodem je výrazně nižší mez kluzu 

použitého materiálu (260 MPa) oproti materiálu používaného pro frézování (450 MPa). 

Minimální hodnota cílového koeficientu 1,2 bezpečnosti k MSP je splněna ve všech jízdních 

stavech. Podle materiálových zkoušek je reálná hodnota meze kluzu odlitého materiálu 277 

MPa, což znamená zvýšení bezpečnosti na hodnotu 1,4. To lze považovat za přijatelný 

výsledek pro vozidlo závodního použití, které během svého závodního života urazí kolem 

tisíce kilometrů.  

Hmotnost samotné těhlice je 529 gramů. To znamená významné zhoršení oproti 459 gramům 

pro vůz Dragon 9, původní cíl bylo nepřekročit hmotnost 500 gramů. Důvody jsou výše 

uvedené změny v konceptu zadní nápravy, jiný design daný rozdílným způsobem výroby a 

také celkové zvětšení těhlice způsobené rozdílnou polohou kinematických bodů. Dalším 

faktorem je nižší mez kluzu použitého materiálu a s tím spojené nižší přípustné redukované 

napětí. Pro jeho dosažení bylo nutné přidat v kritických oblastech materiál navzdory tomu, že 

tuhost byla v daných místech dostatečná. Změnou konceptu se ovšem výrazně zmenšila horní 

příruba řízení, takže celková hmotnost sestavy poklesla o 8 gramů. 

Celkově lze návrh hodnotit jako úspěšný, díky použité technologii výroby došlo k výraznému 

navýšení tuhosti při nezvýšení celkové hmotnosti uložení. Ta představuje hlavní slabé místo. 

Všechny cíle práce byly splněny a těhlice bude použita na voze Dragon X a ověřena 

v reálných podmínkách závodního nasazení. Metoda odlévání pomocí vytavitelného modelu 

splnila všechny požadavky potřebné pro návrh součásti závodního vozu a do budoucna se 

jedná o perspektivní metodu, která nabízí rychlou a přesnou výrobu komponent. Oproti 

konvenční výrobě frézováním dovoluje lepší rozložení materiálu a výrazně méně omezuje 

konstruktéra ve výsledném tvaru. Hlavní nevýhodou je použitý materiál, který bohužel 

nedosahuje mechanických vlastností jako materiály pro obrábění. 
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Obrázek 71 Uložení zadního kola vozu Dragon X 



BRNO 2020 

 

 

68 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

[1] PAUER, Václav. Vývoj konstrukce závodních vozů: vše podstatné z historie techniky 

formulových vozů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3015-8. 

[2] MILLIKEN, Douglas L. a William F. MILLIKEN. Race car vehicle dynamics: problems, 

answers, and experiments. Warrendale, PA: SAE International, c2003. ISBN 07-680-

1127-2. 

[3] FSAE History. Formula SAE [online]. Warrendale, PA 15096, USA: SAE International, 

2010[cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

https://www.fsaeonline.com/page.aspx?pageid=c4c5195a-60c0-46aa-acbf-2958ef545b72 

[4] Formula Student Combustion - World Ranking List. FS-World [online]. Německo: 

Formula Student Germany, 2020 [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: https://www.fs-

world.org/C/ 

[5] Archiv TU Brno Racing 

[6] Racetech Racing Team. In: Facebook [online]. 4. července 2019 [cit. 2020-03-11]. 

Dostupné z: 

https://www.facebook.com/Racetech.Racingteam/photos/a.303084023044959/249391477

0628529/?type=3&theater  

[7] TU Graz Racing Team. In: Facebook [online]. 6. července 2016 [cit. 2020-03-11]. 

Dostupné z: 

https://www.facebook.com/tugraz.racing/photos/a.345194236521/10154370433851522/?t

ype=3&theater  

[8] Technologie I: (slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy). Vyd. 2. Praha: 

Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-010-2351-6. 

[9] NĚMEC, Milan, Jan SUCHÁNEK a Jan ŠANOVEC. Základy technologie I. Praha: 

Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-010-3530-1. 

[10] BERNÁŠEK, Vladimír a Jan HOREJŠ. Technologie slévání. 3., upr. vyd. V Plzni: 

Západočeská univerzita, 2006. ISBN 80-704-3491-0. 

[11] Lití do pískové formy. Silesia-tech [online]. Silesia-Tech [cit. 2020-03-11]. Dostupné 

z: http://www.silesia-tech.cz/liti-do-piskove-formy 

[12] Přesné lití. Silesia-tech [online]. [cit. 2020-03-11]. Dostupné z: http://www.silesia-

tech.cz/presne-liti 

[13] Kokilové lití. Silesia-tech [online]. [cit. 2020-03-11]. Dostupné z: http://www.silesia-

tech.cz/kokilove-liti 

[14] Beeley, P.R. - Smart, R.F.: Investment Casting, The Institute of Materials, The 

University Press Cambridge UK, 1995 

https://www.fsaeonline.com/page.aspx?pageid=c4c5195a-60c0-46aa-acbf-2958ef545b72
https://www.fs-world.org/C/
https://www.fs-world.org/C/
https://www.facebook.com/Racetech.Racingteam/photos/a.303084023044959/2493914770628529/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Racetech.Racingteam/photos/a.303084023044959/2493914770628529/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tugraz.racing/photos/a.345194236521/10154370433851522/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tugraz.racing/photos/a.345194236521/10154370433851522/?type=3&theater


BRNO 2020 

 

 

69 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

 
[15] HORÁČEK, Milan. ROZMĚROVÁ PŘESNOST ODLITKŮ VYRÁBĚNÝCH 

METODOU VYTAVITELNÉHO MODELU. In: Ústav strojírenské technologie: Odbor 

slévárenství [online]. 2009 [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: 

http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/sites/default/files/clanky/technologie-vytavitelneho-

modelu/technologie-vytavitelneho-modelu.pdf  

[16] MÍŠA, J. Návrh nosiče zadního kola Formula Student. Brno, 2018. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilního a 

dopravního inženýrství. 84 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Pavel Ramík. 

[17] Formula Student Rules 2020. In: . 2020, ročník 2020. Dostupné také z: 

https://www.formulastudent.de/fsg/rules/ 

[18] MOHYLA, D. Konstrukční návrh nábojů kol vozidla. Brno, 2018. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilního a 

dopravního inženýrství. 71 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Pavel Ramík. 

[19] Progetto sospensioni. In: Pinterest [online]. [cit. 2020-03-16]. Dostupné z: 

https://www.pinterest.com.au/pin/702843085569695683/# , upraveno 

[20] ODLÉVANÉ SLITINY HLINÍKU. Alucast [online]. Tupesy, 2020 [cit. 2020-03-14]. 

Dostupné z: http://alucast.cz/cs/technologie/odlevane-slitiny-hliniku  

[21] MILLIKEN, William F. a Douglas L. MILLIKEN. Race car vehicle dynamics. 

Warrendale, PA, U.S.A.: SAE International, c1995. ISBN 15-609-1526-9. 

[22] Continental Formula Student Tire - Competition Tire 2019 (C19) – Documentation. 

Continental - Tire division, 2019. 

[23] Basic Cornering Concept: Circle of Traction. In: SpeedDIRECT [online]. [cit. 2020-

03-18]. Dostupné z: https://www.speeddirect.com/index.php/tech-info/suspension-

handling-information/basic-cornering-concept-circle-of-traction 

[24] DE RUITER, MJ a F VAN KEULEN. Topology optimization using a topology 

description function. Structural and Multidisciplinary Optimization. Heidelberg: Springer 

Nature B.V., 2004, 26(6), 406-416. ISSN 1615147X. 

[25] ZIENKIEWICZ, O. C., J. Z. ZHU a Robert L. TAYLOR. The finite element method: 

its basis and fundamentals. 6th ed. Amsterdam: Elsevier, 2005. ISBN 07-506-6320-0. 

[26] Archiv Alucast, s.r.o. 

 

http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/sites/default/files/clanky/technologie-vytavitelneho-modelu/technologie-vytavitelneho-modelu.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/sites/default/files/clanky/technologie-vytavitelneho-modelu/technologie-vytavitelneho-modelu.pdf
https://www.pinterest.com.au/pin/702843085569695683/
http://alucast.cz/cs/technologie/odlevane-slitiny-hliniku


BRNO 2020 

 

 

70 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

aa  [m/s-2] Podélné zrychlení – akcelerace 

ac  [m/s-2] Příčné zrychlení – průjezd zatáčkou 

Ar  [%] Poměr aerodynamického přítlaku na zadní nápravě 

ATS  [Nm/deg] Tuhost celkového protiklopného momentu 

ATSf  [Nm/deg] Tuhost protiklopného momentu na zadní nápravě 

D9 [-] Dragon 9 

DX [-] Dragon X 

dz  [mm] Rozdíl výšky roll-centra a těžiště 

FA  [N] Aerodynamický přítlak při 28 m.s-1 

Fs [N] Statické zatížení zadní nápravy 

g  [m/s-2] Gravitační zrychlení 

Lcog [mm] Podélná poloha těžiště (od přední nápravy) 

m  [kg] Celková hmotnost 

MKP [-] Metoda konečných prvků 

MSP [-] Mezní stav pružnosti 

mns [kg] Neodpružená hmotnost 

ms [kg] Odpružená hmotnost 

nsmcog [mm] Výška těžiště neodpružené hmoty 

NSWT [N] Přírůstek zatížení od neodpružené hmoty 

Rc  [mm] Výška zadního roll-centra 

rd [mm] Poloměr kola 

SeWT [N] Elastický přírustek zatížení od odpružené hmoty 

SgWT [N] Geometrický přírůstek zatížení od odpružené hmoty 

Tr  [mm] Rozchod zadní nápravy 

Vcog [mm] Vertikální poloha těžiště 

Wh [mm] Rozvor náprav 

Wr [%] Poměr hmotnosti na zadní nápravě 

α [°] Změna odklonu při jízdním stavu průjezd zatáčkou 

𝐹𝑣𝑎 [N] Vertikální složka dynamického zatížení při akceleraci 

𝐹𝑣𝑎+𝑐 
[N] 

Vertikální složka dynamického zatížení při akceleraci a průjezdu 

zatáčkou 

𝐹𝑣𝑏 [N] Vertikální složka dynamického zatížení při brzdění 



BRNO 2020 

 

 

71 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

𝐹𝑣𝑏𝑢 [N] Vertikální složka dynamického zatížení při přejezdu přes nerovnost 

𝐹𝑣𝑐 [N] Vertikální složka dynamického zatížení při průjezdu zatáčkou 

𝐹𝑣𝑐𝑣 
[N] 

Vertikální složka dynamického zatížení při průjezdu zatáčkou pro 

vnitřní kolo 

𝑀𝑏 [Nmm] Brzdný moment 

𝑊𝑇𝑎 [N] Přírůstek zatížení při akceleraci 

 


