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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá návrhem vahadel zadního odpružení desáté generace závodního 

monopostu Dragon, který je vyvíjen na VUT FSI v rámci mezinárodního výukového projektu 

Formula Student. Na základě rešerše byla jako technologie výroby zvoleno odlévání. 

Vstupem pro návrh vahadel byly působící síly a body zavěšení dané kinematikou vozidla. 

Na základě těchto skutečností byly provedeny topologické optimalizace tvarů, podle kterých 

byly vymodelovány součásti. Za pomoci zpětného zatěžování vymodelovaných komponent 

pak byla provedena optimalizace, která se zaměřovala na minimalizaci hmotnosti, deformace 

a napětí. Poslední část práce se věnuje srovnání s vahadly zadního odpružení loňského 

monopostu Dragon 9. I přes složitější vstupní geometrii jsou mechanické vlastnosti nově 

navržených vahadel nepatrně lepší. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

vahadlo, topologická optimalizace, Formule Student, Dragon X, Dragon 9 

ABSTRACT 

This thesis deals with a prototype of the rear suspension rockers of the racing monopost 

Dragon 10th generation, which is being developed at the Brno University of Technology 

within the international educational project Formula Student. Based on the research, the 

technology method of casting has been chosen for this purpose. The input for the prototype 

of the rocker arms is based on the impacting forces and suspension points given by kinematics 

of the vehicle. Based on these facts, topology optimization of the shapes has been conducted 

and the components have been modelled accordingly. Followingly, optimization focused on 

minimizing weight, deformation and stress were conducted using the reverse loading of 

modelled components. The last part of this thesis is concerned in the comparison of rear 

rockers of the last year‘s monopost Dragon 9. Taking into consideration the change of the 

concept, the mechanical properties of rockers are slightly better. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Tato práce se zabývá návrhem a optimalizací vahadel zadního odpružení pro desátou generaci 

monopostu Dragon, který je vyvíjen týmem TU Brno Racing na VUT FSI v rámci 

mezinárodního výukového projektu Formula Student. Vahadla tvoří základní součást odpružení 

závodních monopostů a v tomto případě jsou konstruována pro roll-heave koncept odpružení. 

Vstupem pro konstrukci těchto součástí jsou kinematické body zavěšení a síly působící 

v jednotlivých jízdních stavech. Dalším důležitým faktorem ovlivňující konstrukci je volba 

výrobní technologie, kde je potřeba zohlednit nejen vliv na správnou funkci komponenty, ale 

také dostupnost a cenu. 

S ohledem na závodní použití vyžadující minimální hmotnost a maximální tuhost při dostatečné 

bezpečnost součásti, se při vývoji vahadel nabízí využití moderních počítačových technologií 

jako generativní design nebo topologická optimalizace. Tyto nástroje konstruktérovi 

napovídají, jakým způsobem rozmístit materiál, aby bylo dosaženo požadovaných 

mechanických vlastností. Následné CAD modelování podle takto optimalizovaného tvaru je 

však kvůli složitosti geometrie často velmi komplikovaným problémem.  

Přestože je pro konstruktéra softwarové vybavení umožňující tvarovou optimalizaci užitečným 

pomocníkem, vymodelované komponenty je potřeba zpětně zatěžovat a podle výsledků 

výpočtových simulací optimalizovat do výsledné podoby. Jedním z faktorů ovlivňující 

výslednou podobu komponent je také technologičnost výroby. 

Vzhledem k tomu, že komponenty Formule Student jsou v provozu jen po dobu jedné sezony 

(přibližně 1 000 km), není nutné počítat únavovou životnost. 
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        FORMULA STUDENT 

 

 
1 FORMULA STUDENT 
Formula Student je mezinárodní výukový projekt, jehož cílem je naučit studenty technických 

univerzit aplikovat poznatky nabyté při studiu v praxi, a to konkrétně při návrhu, výrobě a 

provozování závodního vozu typu formule. Týmy pak v průběhu letních prázdnin s tímto 

monopostem srovnávají síly s ostatními univerzitami na závodech v různých částech světa. 

V současné době zahrnuje Formula Student tři kategorie. Nejstarší a dosud nejrozšířenější je 

kategorie se spalovacími motory (Formula Combustion), dále pak s pohonem elektrickým 

(Formula Electric) a v nejmladší kategorii závodí monoposty bez řidiče (Formula Driverless). 

Vzhledem k finančním nárokům na stavbu prototypu formulového vozu, má každý tým svoji 

business sekci, která se stará o propagaci a komunikaci se sponzory, bez jejichž finanční a 

hmotné podpory by se projekt nedal zrealizovat. [1] [6]   

Podmínkou přijetí na závody je nejen postavení monopostu s výraznou změnou rámu (oproti 

předchozí sezoně) během jednoho akademického roku, ale i úspěšné absolvování registračních 

testů a včasné odevzdání všech potřebných dokumentů. Samotnému závodu předchází 

technická přejímka, při které se pořadatelé ujistí, že byla při konstrukci dodržena všechna 

technická a bezpečnostní pravidla. Soutěž nezohledňuje pouze kvality vozidla při jízdě na trati, 

ve kterých se ukáže zrychlení, manévrovatelnost, výkon aj. při celkem čtyřech dynamických 

disciplínách (skidpad, akcelerace, autokros a endurance), ale klade zároveň důraz na celkové 

kvality a znalosti členů týmu i ve statických disciplínách, jako schopnost obhájit návrh vozidla 

(design prezentace), zhodnotit a nacenit celý výrobní proces (cost prezentace) nebo vytvořit 

marketingový plán pro fiktivní prodej (business prezentace). Výsledné umístění na závodu tedy 

vyplývá součtem bodového zisku z dynamických i statických disciplín. [1] 

Obr. 1 Závody Formula Student Germany v Hockenheimu [2] 
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               FORMULA STUDENT 

 

T 
1.1 HISTORIE FORMULE STUDENT 

Historie tohoto projektu sahá do 80. let 20. století, kdy SAE (Society of Automotive Engineers) 

ve spolupráci se čtyřmi univerzitami v roce 1981 v USA uspořádala první závod programu 

Formula SAE. Stalo se tak na popud velkých průmyslových koncernů, které poukazovaly na 

nedostatečnou připravenost absolventů technických univerzit pro praxi. Projekt se okamžitě 

setkal s kladnými ohlasy a během následujících dvou desetiletí se do Formule SAE zapojila 

většina technických univerzit v USA. Milníkem se pak stal evropský debut v roce 1998, kdy se 

v britském Warwickshire utkaly tři monoposty z USA a čtyři prototypy sestrojené britskými 

univerzitami. Následně nad evropskou částí projektu převzala záštitu Institution of Mechnical 

Engineers a od tohoto roku se pořádají závody každoročně i na evropské půdě pod názvem 

Formula Student. Projekt se v průběhu let rozšířil na všechny kontinenty a v současné době se 

ho každoročně zúčastňuje ve všech kategoriích téměř 600 technických univerzit po celém světě. 

Nejprestižnějším závodem je v současnosti Formula Student Germany, který se každoročně 

koná v německém Hockenheimu. [3] [5] 

 

1.2 TU BRNO RACING 

Formule Student dorazila na Fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně 

v roce 2010, kdy se také datuje vznik týmu TU Brno Racing, který pracuje pod Ústavem 

automobilního a dopravního inženýrství. Tým má v každé sezoně okolo 40 členů rozdělených 

do sekcí, které se zaměřují na jednotlivé části monopostu (podvozek, motor, rám, 

aerodynamika, elektronika). Neméně významnou částí týmu je business sekce, bez které by 

nebylo možno ufinancovat tento finančně nákladný projekt. V letošní sezoně staví již desátý 

vůz se spalovacím motorem, a to s označením Dragon X. Zároveň tým reaguje na vývoj 

v komunitě projektu Formula Student a vyvíjí letos prvním rokem formuli s elektrickým 

pohonem Dragon eD1.  Za deset let vývoje prošel monopost se spalovacím motorem mnoha 

klíčovými změnami, z nichž asi nejvýznamnější byl přechod na přeplňovaný motor, změna 

trubkového rámu za laminovaný z uhlíkových vláken nebo významné změny konceptů 

zavěšení. V minulé sezoně se loňský model Dragon 9 zúčastnil celkem čtyř závodů, a to 

v Nizozemsku, Maďarsku, Německu a České republice. Výsledným hodnocením je podle 

světového žebříčku 3. místo v porovnání s evropskými týmy a celkové 9. místo v porovnání 

se všemi týmy na světě. Tyto výsledky řadí tým TU Brno Racing ke světové špičce. [6] [7]

Obr. 2 Dragon 9 [4] 
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        SYSTÉMY ZAVĚŠENÍ KOL 

 

 
2 SYSTÉMY ZAVĚŠENÍ KOL  

2.1 FUNKCE  

Zavěšení a přepákování kol je mechanický systém propojující odpruženou (rám, karoserie, ...) 

hmotu s hmotou neodpruženou (těhlice, náboj, ...). Toto spojení nedefinuje pouze trajektorii 

relativního pohybu, ale též implikuje silová a momentová působení, která jsou přenášena mezi 

těmito částmi. A to především svislé zatížení (váha vozidla), podélné síly (hnací a brzdné síly), 

příčné síly (reakce odstředivých sil) a momenty podélných sil (brzdný a hnací moment). [8] [9] 

Základními funkcemi tohoto systému je: 

• zajistit vertikální poddajnost, aby kola nepřenášela na rám silové působení vznikající 

v důsledku přejíždění nerovností 

• zachovávat předem nastavenou geometrii kol (rozbíhavost, odklony) 

• odolávat všem druhům silového působení vyvolaných pneumatikami 

• zabraňovat klopení rámu  

• udržet kola v kontaktu s vozovkou při minimálních výkyvech silového působení [9] 

[10] 

Dalším problémem je realizace mechanismu přenosu silového působení od volantu ke kolům 

tak, aby náprava při propružení nezasahovala řidiči do řízení. [11] 

Zavěšení kol je společně se systémem přepákování odpružení hlavní sestavou, která zajišťuje 

stabilitu a řiditelnost vozidla, a přestože chování a požadavky na tento prvek se dají shrnout do 

několika bodů, celkový návrh, konstrukce a nastavení zavěšení není jednoduchou záležitostí, a 

to často z důvodu vzájemného vylučování jednotlivých veličin pozitivně působících na řízení 

vozidla, tj. zlepšení jednoho parametru vyvolává často zhoršení parametru jiného. Ovšem ani 

při nalezení zdánlivě optimálního řešení není vyhráno, protože každý řidič má ohledně zavěšení 

jiné preference a konkrétní nastavení konceptu je potřeba řešit individuálně. Konstrukční řešení 

i konkrétní nastavení podvozku záleží na použití. Zatímco u osobních automobilů se klade důraz 

zejména na jízdní komfort, u závodních vozů záleží téměř výhradně na jízdních vlastnostech 

vedoucích k rychlejšímu projetí trati.  Nezanedbatelným parametrem při návrhu je též náročnost 

konstrukce a cena výroby i použitých materiálů. [11] [12] 

 

2.2 NÁROKY NA PODVOZKY FORMULOVÝCH VOZŮ 

Na závodní vozy jsou obecně kladeny mnohem náročnější požadavky než na osobní 

automobily. Jedním z hlavních požadavků oproti konvenčním automobilům je velký důraz na 

minimalizaci hmotnosti, což závodní týmy nutí používat nejmodernější vývojové technologie 

a materiály. Každé odvětví motorsportu se řídí pravidly a týmy, které chtějí vyhrávat, musí 

zacházet až na samou hranici těchto pravidel, vlastností materiálu, ale i schopností řidiče. 

V tomto není soutěž Formule Student výjimkou. [12] 

Delikátním problémem, který řeší každý závodní tým z oblasti formulových vozů je účinná 

spolupráce aeropaketu se zavěšením, a to z důvodu velkých přítlačných sil generovaných 

aeropaketem. Tyto síly při velkých rychlostech mohou dosahovat i násobků vlastní tíhy 

monopostu. Čím větší svislá síla na pneumatiku působí, tím větší síly je schopna přenášet 

v příčném směru. Tento efekt je tedy žádoucí, protože umožňuje projíždět zatáčky na trati 
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v mnohem větších rychlostech. Přínos aeropaketu je největší při konstantní jízdní výšce po celé 

ploše podlahy, a proto dalším problémem při spolupráci aeropaketu se zavěšením je příčné (při 

průjezdu zatáčkou) a podélné (při brzdění a rozjezdu) klopení, jež se negativně projevuje na 

jízdních vlastnostech. [12] 

Tyto problémy se snaží řešit několik koncepcí, které se používaly nebo stále používají jak na 

monopostech v soutěži Formule Student, tak i na vozech Formule 1. Na celkové chování 

vozidla na trati má vliv jak typ zavěšení kol, tak s ním úzce související systém přepákování, 

který má na starosti přenos sil od kola do tlumící jednotky (tlumiče). 

 

2.3 TYPY ZAVĚŠENÍ KOL 

2.3.1 TUHÁ ZAVĚŠENÍ KOL 

Zavěšení kol se v první řadě dělí na tuhá a nezávislá. Tuhá zavěšení kol neumožňují nezávislý 

pohyb kol na nápravě. Kola jsou pevně spojena nápravnicí (společným příčným nosníkem), což 

tvoří z kinematického hlediska jeden celek, který je odpružen vzhledem k vozidlu, jak je vidět 

na Obr. 3. Při propružení jednoho kola tedy dojde k pohybu druhého kola. Tuhá zavěšení jsou 

nejstarším typem a stále se používají například na zadních nápravách u těžkých i lehkých 

nákladních automobilů, autobusů, nebo i na předních nápravách terénních automobilů (off 

road). Výhodou tohoto konceptu jsou zejména jednoduchost, pevnost a levná výroba. U vozidel 

pohybujících se v terénu je též výhodná konstantní světlá výška vozidla. Hlavními nevýhodami 

tuhých náprav jsou velká hmotnost neodpružených hmot a příčné kmitání neboli třepetání 

způsobené malou tuhostí v příčném směru.  Vedení tuhé nápravy v podélném i bočním směru 

odpružené pomocí lisovaných pružin je řešeno různými koncepcemi [9] [10] :  

• Panhardská tyč 

• Wattův přímovod 

• Ojnicové vedení 

• 4 ramena  

Přechodem mezi zavěšením tuhým a nezávislým je náprava De Dion, která se používá zejména 

u hnacích náprav. [9] 

Obr. 3 Tuhé a nezávislé zavěšení [13] 
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2.3.2 NEZÁVISLÁ ZAVĚŠENÍ KOL 

Nezávislá zavěšení kol oproti zavěšením tuhým umožňují ve svislém směru nezávislý pohyb 

kol vozidla. Je to způsob zavěšení, který používají téměř všechna osobní i závodní vozidla. Tato 

náprava lépe odolává třepetání a vykazuje větší příčnou tuhost, což se projevuje celkovou 

pozitivní změnou při kontrole řízení. Další výhodou je volný zástavbový prostor pro motor mezi 

nezávisle zavěšenými koly. Základní druhy nezávislých zavěšení [10]: 

 

• lichoběžníková náprava (dvojice příčných trojúhelníkových ramen) 

• náprava McPherson (teleskopická vzpěra s rozvidleným spodním příčným 

ramenem) 

• kyvadlová úhlová náprava (podélná ramena s příčnou osou kývání) 

• kliková náprava (podélná ramena s příčnou osou kývání nebo podélná ramena 

jsou propojena torzním prvkem) 

• víceprvková náprava  

 

Pro účely této práce není potřeba jednotlivé koncepty podrobně rozvádět, avšak za podrobnější 

zmínku stojí lichoběžníkové zavěšení, které se používá právě u formulových vozů. 

 

2.3.3 LICHOBĚŽNÍKOVÉ ZAVĚŠENÍ KOL 

Formulové vozy jsou zpravidla konstruovány s lichoběžníkovým závěsem, který se pro tento 

specifický účel během posledních desetiletí osvědčil nejvíce. Má možnost velkého množství 

nastavení prvků geometrie v širokých rozmezích. Pohyb jednoho kola neovlivňuje kolo druhé. 

Jedná se o vynikající geometrii, která při minimální změně rozchodu drží stopu a odklon kola 

nemění rozvor a má metacentrum zhruba na vozovce. Výhodné jsou i vlastnosti týkající se 

přenášeného silového působení, které jsou pozitivní jak v podélném směru, tak i ve směru 

příčném. Neodpružená hmota je velmi malá, což se projevuje též velmi pozitivně. Tento typ 

závěsu je proti tuhým nápravám i vzhledem k ostatním nezávislým zavěšením konstrukčně 

složitější a z hlediska výroby nákladný, to ale u závodních vozů formulového typu nehraje 

primární roli. [11]  

Obr. 4 Schéma lichoběžníkového zavěšení (pohled 

zepředu) [14] 

Obr. 5 Schéma lichoběžníkového 

zavěšení [9] 
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Lichoběžníkové zavěšení kol je tvořeno dvěma rameny ve tvaru písmene A. Někdy se též 

nazývá dvojité lichoběžníkové (double wishbone arm suspension). Na spodní rameno působí 

větší síly, a proto bývá z hlediska konstrukce masivnější. Horní rameno bývá kratší, a proto 

geometrie ramen spolu s těhlicí při pohledu zepředu vytváří geometrii lichoběžníku. Tento typ 

zavěšení kol je možné použít jak na předních, tak zadních nápravách.  

Ve Formuli Student se lichoběžníkové zavěšení kol používá ve dvou variantách. Řada týmů se 

stále drží klasického konceptu, který se používá také u osobních automobilů, kde je tlumič u 

těhlice spojen se spodním ramenem, od kterého míří nahoru směrem k rámu viz. Obr. 6. 

Druhým způsobem, jak aplikovat lichoběžníkové zavěšení u formulových vozů je vedení sil do 

tlumiče pomocí přepákování tlačnou nebo tažnou tyčí (push rod/pull rod suspension). Důvodem 

jsou zejména větší možnosti nastavení při návrhu charakteristik tlumícího systému. Důležitou 

součástí mechanismu přepákování je právě vahadlo, jehož úkol je přenášet silové zatížení od 

tlačné nebo tažné tyče do tlumiče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Lichoběžníkové zavěšení s přímo napojeným 

tlumičem [15] 
Obr. 7 Lichoběžníkové zavěšení s tlumičem bez 

přepákování na vozidle Formule Student [16] 
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3 SYSTÉMY PŘEPÁKOVÁNÍ A USPOŘÁDÁNÍ TLUMÍCÍHO 

SYSTÉMU VE FORMULI STUDENT 

3.1 VAHADLO 

Vahadlo (v anglické literatuře označováno jako rocker nebo bellcrank) je komponenta 

využívaná napříč technickými obory, sloužící ke změně směru a velikosti zatížení. Pracuje na 

principu dvojramenné páky otáčející se v rovině okolo osy otáčení, kolem které se otáčí 

zpravidla na ložisku. Kromě změny směru zatížení se často používá zároveň ke zpřevodování 

sil. To je umožněno díky různě dlouhým ramenům páky, na kterých díky tomu působí různě 

velké síly. Jako rameno (L1, L2) je brána kolmá vzdálenost od působící vstupní a výstupní síly, 

jak je vidět na Obr. 8. V systému přepákování podvozku závodních vozů hraje vahadlo zásadní 

roli a jeho konstrukční vlastnosti závisí na zvoleném kinematickém konceptu, který je navržen 

tak, aby vozidlo na trati dosahovalo co nejlepších dynamických vlastností. Volbou systému 

přepákování a uspořádání tlumičů je definován nejenom základní tvar vahadla (daný 

kinematickými body uchycení), ale i volba materiálu, konstrukční tuhosti a technologie výroby, 

což jsou faktory ovlivňované zejména velikostí silového působení na vahadlo. [17] 

3.2 SYSTÉMY PŘEPÁKOVÁNÍ 

3.2.1 PŘEPÁKOVÁNÍ POMOCÍ TAŽNÉ TYČE (PULL ROD) 

Název tohoto konceptu je odvozen od namáhání tahem, kterému je vystavena tyč přenášející 

zatížení od kola, které se pohybuje směrem nahoru oproti vozidlu v důsledku přejezdu 

nerovnosti, brzdění či prudkého zrychlení. Hlavní výhodou tohoto konceptu je nižší poloha 

celého tlumícího systému. Vzhledem k tomu, že vahadla, tlumiče, popř. stabilizátor jsou i přes 

všechnu snahu konstruktérů poměrně hmotnými komponenty, tato skutečnost výrazně přispívá 

k celkovému snížení těžiště vozidla a tím ke zlepšení celkových jízdních vlastností monopostů. 

Tato skutečnost však zároveň komplikuje práci aerodynamickým sekcím, pro které je kvalitní 

proudění vzduchu pod podlahou vozidla velmi důležité a situace se komplikuje nutností 

Obr. 8 Schéma sestavy vahadla [18] 
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kvalitního zákrytu tlumícího systému ve spodní části vozidla.  Jednou z nevýhod je také 

připojení tažné tyče k hornímu rameni, které ač zpravidla méně masivní (v důsledku působení 

menších sil při podélném nebo příčném zrychlení formule), musí být z důvodů působení sil od 

tlačně tyče vyztuženo, čímž dojde k navýšení hmotnosti. U předních náprav je dalším 

parametrem výška nosu. Pokud je formule navrhována na větší výšku nosu, pak je pro 

konstruktéra z kinematického hlediska nesnadné použít přepákování pomocí tažné tyče. U 

zadní nápravy může být nevýhodou komplikovaný servis kvůli špatnému přístupu. Často je 

potřeba před seřízením tlumícího mechanismu demontovat difuzor a další aerodynamické 

prvky. Vzhledem k častému použití lepených spojů na zavěšení (vlepování kovových insertů 

do karbonových trubek) mohou být další komplikací větší nároky na kvalitu a provedení 

lepeného spoje. Tento problém u konceptu s tlačnou tyčí nenastává, protože síla od kola tlačí 

na insert do trubky z uhlíkových vláken přes osazení. V případě celokovových nebo 

laminovaných celokompozitních tažných tyčí se vlaminovaným insertem pro sférické ložisko 

tato nevýhoda odpadá. [19]  

  

Obr. 9 Přepákování pomocí tažné tyče (pull rod) [15] 

 

3.2.2 PŘEPÁKOVÁNÍ POMOCÍ TLAČNÉ TYČE (PUSH ROD) 

Přepákování pomocí tlačné tyče obsahuje stejné komponenty a je postaveno na stejném principu 

jako přepákování pomocí tažné tyče. Rozdílem je poloha tyče přenášející zatížení do vahadla, 

které v tomto případě vede od spodního ramene do vahadla, jež bývá v horní části rámu. Když 

kolo přejíždí nerovnost, pohybuje se nahoru a přenáší tak do vahadla zatížení namáháním 

tlakem, což dává pojmenování tomuto konceptu. Tento typ přepákování se používá u 

monopostů, které mají omezenou minimální výšku nosu. Z konstrukčního hlediska je výhodou 

též připojení na mohutnější spodní rameno, které lépe zvládá přídavná namáhání. Hlavní 

nevýhodou oproti systému využívající tažné tyče je vyšší poloha tlumícího systému, která 

podstatně ovlivňuje výslednou výšku těžiště vozidla. Komplikací je též namáhání poměrně 

dlouhé tyče tlakem, což předpokládá masivnější konstrukci, aby nedošlo k meznímu stavu 

ztráty vzpěrné stability. [19] [20] 

Výběr mezi konceptem tažné nebo tlačné tyče závisí na řadě parametrů jako je zástavba, 

servisovatelnost, kontrola jízdní výšky, aerodynamika apod., a nedá se říct, že je jeden více 

preferovaný než druhý. Dragon X je stejně jako předchozí model navrhován s přepákováním 

tažnou tyčí na přední nápravě a s přepákováním tlačnou tyčí na nápravě zadní. 
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3.3 USPOŘÁDÁNÍ TLUMÍCÍHO SYSTÉMU 

Koncept tažné nebo tlačné tyče má za úkol přenést zatížení do tlumícího systému. Samotné 

uspořádání tohoto systému tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky je pro konstruktéry 

závodních podvozků velkou výzvou. V soutěži Formula Student se v současné době využívá 

několik konceptů. 

3.3.1  NEZÁVISLÉ PŘEPÁKOVÁNÍ SE STABILIZÁTOREM 

Tento koncept se v našem týmu TU Brno Racing používal na všech monopostech až do modelu 

Dragon 7. V tomto konceptu každému kolu připadá jeden tlumič. Koncept se stává z tlačné 

nebo tažné tyče přenášející sílu přes vahadlo do tlumiče, přičemž je k vahadlům připojený 

stabilizátor, který má za úkol vyrovnávat rozdíl ve vzdálenosti zdvihu kol, a tím co nejvíce 

zabraňovat příčnému klopení v zatáčce. V případě předních náprav Dragona 1 až Dragona 5 se 

na přední nápravě používal stabilizátor tvaru Z s jedním symetrickým břitem uprostřed. Tento 

koncept však tým opustil z důvodu lámání břitu, a proto se na následujících dvou monopostech 

Dragon 6 a Dragon 7 používal na obou nápravách U stabilizátor se stavitelnými břity. [21] 

Obr. 10 Přepákování pomocí tlačné tyče (push rod) [15] 

Obr. 11 Systém nezávislého přepákování se stabilizátorem na monopostu Dragon 7 [21] 
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Tento koncept nezávislého přepákování se stavitelným U stabilizátorem je v současné době 

standardním a stále jedním z nejpoužívanějších konceptů v projektu Formula Student. Jeho 

obměny jsou možné jak výběrem konceptu tlačné nebo tažné tyče, tak různým umístěním 

tlumičů v rámu, jak je vidět na Obr. 12. Při výběru polohy tlumičů jsou důležitým faktorem 

nejen požadované kinematické a dynamické vlastnosti monopostu, ale také zástavba, poloha 

vzhledem k těžišti nebo také potřebný prostor pro nohy řidiče. 

VAHADLA NEZÁVISLÉHO PŘEPÁKOVÁNÍ  

Vahadlo má v tomto konceptu dvě funkce. Jednak přenáší zatížení do tlumiče a také pomocí 

táhla přenáší sílu na stabilizátor, jak je vidět na Obr. 11. U návrhu je potřeba uvažovat velké 

dynamické silové působení při různých jízdních stavech, od kterého se odvíjí volba materiálu i 

technologie výroby. V tomto případě se jako vhodná technologie výroby nabízí třískové 

obrábění hliníkové slitiny, což je právě způsob výroby, který byl použit u vahadel Dragona 7, 

jak je vidět na Obr. 11. Méně finančně a technologicky náročnou alternativou může být vahadlo 

tvořené vypálenými ocelovými plechy, mezi které se dávají vymezovací trubky a následně se 

vahadlo spojí pomocí šroubů. Další možnou technologií výroby je svařování vypálených 

plechů. Tato varianta je též finančně i technologicky méně náročná a z finančních důvodů byla 

v letošní sezoně zvolena na vahadla zadní nápravy první generace elektrické formule Dragon 

eD1.  

Nevýhodou tohoto konceptu je obtížná kontrola a nastavení podélného klopení při rozjezdu a 

brzdění z důvodu absence mechanismu, který by jízdní stavy příčného a podélného klopení 

separoval. Z tohoto důvodu se začaly ve Formuli 1 a následně ve vozech Le Mans objevovat 

další koncepty, které se tento problém snaží řešit. Tyto koncepty pak postupem času pronikly i 

do projektu Formule Student.  

 

Obr. 12 Možnosti umístění tlumičů u nezávislého přepákování [15] 
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3.3.2 KONCEPT TŘETÍHO TLUMIČE 

Tento koncept byl zkonstruován právě za účelem separace jízdních stavů příčného a podélného 

klopení. Hlavním úkolem je zvýšit tuhost při podélném klopení, a to nezávisle na změně tuhosti 

klopení příčného. Tato vlastnost je žádoucí právě u závodních vozů, kde dochází k velkému 

přetížení při brzdění a akceleraci. U formulových vozů je vzhledem k důležitosti funkce 

aeropaketu, který je navržen a výpočtově simulován na určitou jízdní výšku a úhel náklonu 

důležité, aby tyto parametry zůstávaly během jízdy co nejvíce konstantní a blížily se 

navrhovaným hodnotám bez ohledu na podélné zrychlení vozidla na trati. Vzhledem k nízkým 

světlým výškám vozidel ve Formuli Student by také mohlo při brzdění docházet ke kolizi 

předního křídla s vozovkou, což je také nežádoucí. [12]  

Třetí tlumič je v tomto konceptu namáhán jen v případě podélného klopení. Pokud je monopost 

v zatáčce, kterou projíždí konstantní rychlostí, a dochází tedy pouze ke klopení příčnému, pak 

nedochází ke stlačení středního tlumiče, což je účelem tohoto konceptu, protože přidáním 

silnější pružiny na třetí tlumič lze ztužit chod v podélném směru právě pouze při akceleraci a 

brzdění, kdy se tlumič stlačuje. Stabilizátor, který je též součástí tohoto konceptu je maximálně 

namáhán při příčném klopení, a zároveň při podélném klopení není namáhán vůbec (zato je 

namáhán třetí tlumič). Proto lze říct, že se stabilizátor a třetí tlumič vzájemně doplňují. Tato 

spolupráce je žádoucí, protože při vjezdu a výjezdu ze zatáčky dochází jak ke klopení 

podélnému, tak ke klopení příčnému. Stejně jako u předchozího konceptu je zde možnost zvolit 

dva druhy stabilizátorů. [12] 

STABILIZÁTOR TVARU Z 

Tento druh stabilizátoru používá jeden symetrický břit a třetí tlumič v příčném směru. 

Stabilizátor se uprostřed otáčí v ložisku a ve spojení s táhly přenášející zatížení od kol vytváří 

písmeno Z. Stabilizátor plní svou funkci pouze v zatáčce při příčném klopení, kdy se ohýbá 

kolem svého středu kde je uložen v ložisku. Při zdvihu obou kol se jen pootočí, zato se stlačí 

třetí tlumič, který je v příčném směru. Při rázovém zdvihu jednoho kola (nájezd na překážku) 

proti tomuto pohybu působí jak stabilizátor, tak příčný tlumič, který tak pomáhá překonat 

rázové zatížení stabilizátoru. Směry pohybu a působení sil jsou znázorněny na Obr. 13. Tento 

koncept se stabilizátorem ve tvaru Z může být obecně lehčí než koncept se stabilizátorem ve 

tvaru T. To ovšem záleží na konkrétním provedení a volbě materiálu. Tento koncept je použit 

zadní nápravě sportovního automobilu Koeniggseg Agera RS jak je vidět na Obr. 13. Zároveň 

se též využívá ve Formuli Student. [22] 

Obr. 13 Zadní náprava vozu Koenigsegg Agera RS [23] 
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STABILIZÁTOR TVARU T 

Tento koncept byl použit na obou nápravách monopostu Dragon 8 ve sezoně 2017/2018. Jedná 

se o třítlumičový systém, kde jsou všechny tlumiče umístěny rovnoběžně se směrem jízdy. 

Princip je podobný jako u stabilizátoru tvaru Z. Třetí tlumič je aktivní pouze při zdvihu obou 

kol. V tom případě je stabilizátor tvaru T ohýbán směrem k tlumiči. Při průjezdu zatáčkou se 

stabilizátor kroutí kolem své osy, čímž je vyvolán zdvih druhého kola, a tím dochází ke srovnání 

příčného úhlu klopení, ale ke stlačení třetího tlumiče nedojde. Při nájezdu a výjezdu ze zatáčky 

je stabilizace vozu zajištěna kombinací těchto dvou pohybů. Systém se dá použít jak pro 

přepákování pomocí tlačné tyče, tak pro přepákování pomocí tažné tyče. Jediným rozdílem je 

otočení T stabilizátoru o 180 stupňů ve vertikální poloze. Koncept se stabilizátorem ve tvaru T 

se používá nejen v projektu Formule Student ale například i na prototypových vozidlech závodu 

Le Mans. [22] 

VAHADLA TŘÍTLUMIČOVÉHO KONCEPTU 

Vahadla třítlumičového systému se nijak zásadně neliší od konceptu předchozího. Na 

monopostu Dragon 8, využívajícím tento koncept, bylo jako technologie výroby opět zvoleno 

třískové obrábění. 

 

3.3.3 ROLL-HEAVE SYSTÉM 

V literatuře nemá toto uspořádání tlumičů zatím žádný konkrétní název, ve světě Formule 

Student se však vžilo označení roll-heave systém. Tento koncept poprvé představil Mercedes-

AMG na svém sportovním voze Project One v roce 2017. Odtud se rychle rozšířil do světa 

motorsportu i do Formule Student. Tým TU Brno Racing tento koncept použil poprvé v minulé 

sezoně na monopostu Dragon 9. Protože se koncept osvědčil, vahadla pro Dragona X – jejichž 

návrhem se tato práce zabývá – jsou konstruovány právě pro tento koncept. [24] 

Obr. 14 Třítlumičový systém se stabilizátorem typu T na zadní nápravě monopostu Dragon 8 [22]  
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Systém je tvořen dvěma tlumiči kolmými na směr jízdy, z nichž každý plní svou funkci jen při 

určitém jízdním stavu. Při zdvihu obou kol je stlačován vodorovný tlumič (dále heave tlumič), 

zato při průjezdu zatáčkou se tento tlumič pouze pootočí v ložiscích, vyhne stranou a stlačuje 

se tlumič který je do kříže (dále roll tlumič). Aby byl roll tlumič aktivní při zatáčkách doleva i 

doprava je potřeba jeho funkci zajistit tzv. ohrádkou. Některé týmy tento problém řeší přidáním 

druhého roll tlumiče, takže každý roll tlumič je aktivní pouze v zatáčce v jednom směru.  Hlavní 

výhoda oproti třítlumičovému systému je podstatné snížení hmotnosti při stejně pozitivních 

kinematických a dynamických vlastnostech podvozku. Konktrétně rozdíl hmotností 

v systémech zavěšení Dragona 8 a Dragona 9 byl 3,5 kg.  Koncept je využitelný jak pro 

přepákování pomocí tlačné tyče, tak pro přepákování pomocí tažné tyče. V letošní sezoně, 

stejně jako v sezoně minulé, bude na zadní nápravě přepákování tlačnou tyčí a na přední 

nápravě přepákování tyčí tažnou. [24] 

 

VAHADLA ROLL-HEAVE SYSTÉMU 

Vahadla mají v tomto konceptu odlišný tvar oproti konceptům předchozím. Je to dáno 

rozšířením ve směru osy rotace a uchycením obou tlumičů oběma vahadly. Na ose rotace jsou 

ložiska, která umožňují rotační pohyb s co nejmenší třecí ztrátou. Kvůli roll tlumiči jsou 

vahadla nesymetrická, tudíž se jedná o dvě komponenty, které je potřeba optimalizovat 

nezávisle na sobě. Co se týče zatížení, rázové zatížení při zdvihu obou kol při přejezdu překážky 

bývá zpravidla násobně větší proti silám vyvolaným průjezdem zatáčkou. Na to je potřeba 

myslet zvláště při návrhu kinematiky, protože vhodnou volbou kinematických bodů se dá 

dosáhnout kratšího ramene síly a tím snížit nároky na tuto značně namáhanou součást.

  

Obr. 15 Systém přepákování supersportu Mercedes Project One [25] 
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T 4  TECHNOLOGIE VÝROBY 

4.1 POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE PRO VÝROBU VAHADEL 

4.1.1 VAHADLA Z PLECHŮ 

Nejlevnější variantou jsou vahadla z plechů vypálených laserem. První možností, jak tyto 

plechy spojit je svařování. U této technologie ovšem vyvstávají komplikace s dimenzováním a 

provedením svarových spojů tak, aby mechanické vlastnosti takto dynamicky namáhané 

součásti nebyly touto technologií nijak nepříznivě ovlivněny. Druhou možností, jak plechy 

spojit je použití spojovacího materiálu a distanční trubky, jak je vidět na Obr. 16. Tento způsob 

výroby vahadel byl využíván na monopostech Dragon až do šesté generace, na kterých bylo 

používáno nezávislé přepákování se stabilizátorem. Jedná se o nejjednodušší způsob výroby, 

který ale poskytuje malý prostor pro optimalizaci za dosažením nízké hmotnosti při dostatečné 

tuhosti a pro geometrii vahadel roll-heave systému není vhodný.  

4.1.2 TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ 

Další používanou technologií je třískové obrábění. Je to technologie, která je v porovnání 

s plechovými vahadly podstatně nákladnější a časově více náročná. Poskytuje však daleko větší 

možnosti pro optimalizaci tvaru. Hlavní výhodou je možnost použití hutního polotovaru, který 

má výrazně lepší mechanické vlastnosti, než materiál odlévaný nebo vyrobený aditivní 

technologií. Avšak ani třískové obrábění není variantou, která by umožňovala nejefektivnější 

rozmístění materiálu, a tak poskytovala dostatečný prostor pro optimalizaci této důležité 

komponenty. Tato technologie byla použita pro vahadla nezávislého přepákování monopostu 

Dragon 7, a také pro vahadla 3 tlumičového systému přepákování Dragona 8. Pro výrobu 

vahadel roll-heave systému používá tuto technologii například tým TU Graz. 

Obr. 18 Obráběná vahadla roll-heave systému týmu TU Graz [28]  

Obr. 16 Vahadlo Dragona 4 z plechů spojených 

šrouby [27] 
Obr. 17 Vahadlo ze svařených plechů [26] 
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4.1.3 ADITIVNÍ TECHNOLOGIE 

Alternativní možností je využití moderních aditivních technologií. Tato volba poskytuje téměř 

neomezené tvarové možnosti a umožňuje konstruktérovi dát materiál přesně do míst kde je 

potřeba eliminovat vysoké napětí a tím dosáhnout vysoké tuhosti, bezpečnosti a nízkých 

deformací. Výroba je ale velmi nákladná a materiál – jak již bylo zmíněno – mívá často horší 

mechanické vlastnosti. Ovšem vzhledem k rychlému rozvoji těchto technologií lze očekávat, 

že tyto nevýhody budou brzy eliminovány. Jedním z příkladů využití aditivních technologií 

přímo při výrobě vahadel odpružení systému roll-heave, jsou vahadla týmu DHBW 

Engineering Stuttgart vyrobená 3D tiskem titanové slitiny. 

 

Obr. 19 Vahadla týmu DHBW Engineering Stuttgart vyráběná 3D tiskem. [29] 

4.1.4 ODLÉVÁNÍ METODOU ZTRACENÉHO VOSKU 

Další využívanou technologií pro výrobu vahadel je odlévání metodou ztraceného vosku. 

Podobně jako u aditivních technologií je to efektivní způsob, jak situovat masu materiálu bez 

téměř jakéhokoliv omezení, vyjma těch, které klade samotná technologie (dána minimální 

tloušťkou stěny, minimálními rádiusy atd.). Právě odléváním hliníkové slitiny metodou 

ztraceného vosku byla vyrobena vahadla roll-heave systému v minulé sezoně na monopostu 

Dragon 9. Odlévaný hliník má sice horší vlastnosti než hutní polotovar používaný pro třískové 

obrábění, zato tato technologie umožňuje efektivnější rozmístění materiálu, což je při vývoji 

součástí s požadavkem na nízkou hmotnost klíčovým faktorem.  

Obr. 20 Vahadlo Dragona 9 zhotovené odléváním metodou ztraceného vosku [30] 
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Roli při volbě vhodné technologie výroby hrají též konstrukční možnosti a softwarové vybavení 

konstruktéra. Moderní výrobní technologie jako lití metodou ztraceného vosku za použití 3D 

tištěného vytavitelného modelu nebo samotný 3D tisk nemají možnost využít maximálně svůj 

potenciál bez použití softwaru umožňujícího tvarovou optimalizaci. Za tímto účelem se 

používají softwary využívající principy umělé inteligence označované jako generativní design 

(implementované např. v programech od společnosti Autodesk), nebo topologická 

optimalizace, která pracuje na principu metody konečných prvků. [31] 

Protože v týmu TU Brno Racing jsou výpočtové simulace prováděny v softwaru ANSYS 

Workbench, ve kterém je právě modul topologické optimalizace a zároveň je možná spolupráce 

s firmou Alucast, která umožňuje výrobu takto komplikovaných odlitků, bylo rozhodnuto 

pokračovat ve využívání této technologie. 

 

4.2 TECHNOLOGIE ODLÉVÁNÍ METODOU ZTRACENÉHO VOSKU 

4.2.1 ADITIVNÍ VÝROBA MODELU 

Technologie vytavitelného modelu se používá pro tvarově komplikované a přesné odlitky již 

od starověku. V současné době se pro zhotovení modelu stále častěji používají moderní aditivní 

technologie, což značně zjednodušuje tvorbu tvarově komplikovaných modelů. 

Nejpoužívanější metody tvorby aditivních modelů pro slévárenství jsou BJ (binder jetting) a 

MJP (material jetting printing). Zatímco u BJ metody jsou vrstvy nanášeného materiálu 

vytvrzovány chemicky pomocí pojiva u metody MJP dochází k vytvrzování pomocí UV záření. 

BJ modely se tisknou s PMMA a je potřebná finální vosková úprava povrchu. Metoda MJP 

tiskne přímo voskové modely. Pří odlévání komponent pro monopost Dragon 9 byly otestovány 

obě tyto metody, z nichž metoda MJP se osvědčila lépe, a proto se bude využívat i při výrobě 

vahadel na Dragon X. Finální modely byly zhotoveny na tiskárně ProJet MJP 2500 IC a jako 

materiál byl použit vosk s označením VisiJet® M2 ICast RealWax™. [32] 

 

Obr. 21 Tisk vytavitelných modelů těhlic pro Dragona X [33] 
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4.2.2 VÝROBA SKOŘEPINY  

K výrobě keramických skořepin pro samotné odlévání lze přistoupit dvěma způsoby. Příprava 

skořepiny klasickým způsobem probíhá tak, že se model namáčí do keramické suspenze s 

pojivem a mezi jednotlivými vrstvami se nechá schnout za normálních podmínek, přičemž doba 

sušení se pohybuje od 12 do 24 hodin v závislosti na konkrétním složení materiálu a pořadí 

vrstvy. Vrstvení se dělí na primární a sekundární (zesilovací). Počet vrstev závisí na materiálu 

modelu a složení materiálu skořepiny. Primární vrstvy jsou přibližně tři, sekundárních vrstev 

podle typu přístupu 3 až 5. Druhý přístup se liší druhem sušení, složením materiálu skořepiny 

a větším počtem vrstev sekundárního obalu. Při této proceduře se používá zařízení Cyklon, 

které díky turbulentnímu proudění a infračervenému záření udržujícímu konstantní teplotu 

zásadně snižuje dobu sušení. Například zkrácení doby sušení skořepiny při odlévání držáku 

řízení na monopost Dragon 9 bylo markantní. Použitím zařízení cyklon se čas zkrátil ze čtyř 

dnů na čtyři hodiny. [32] 

 

 
Obr. 22 Příprava stromečku a výroba keramické skořepiny při odlévání držáku řízení Dragona 9 [32] 

4.2.3 FINÁLNÍ PŘÍPRAVA SKOŘEPINY A ODLÉVÁNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN 

Při vytavování voskového modelu z hotové skořepiny je důležité, aby se model natavoval od 

okraje a nedošlo tak k porušení skořepiny vlivem různé teplotní roztažnosti skořepiny a 

voskového modelu. Po vytavení je třeba skořepinu vyžíhat. Teplota žíhání se pro různá 

chemická složení skořepin liší a pohybuje se v rozmezí 900-1400 °C. [32] [34] 

Před samotným litím je nutno skořepinu předehřát na teplotu, která přibližně odpovídá teplotě 

roztaveného kovu. Děje se tak kvůli zlepšení zabíhavosti. V případě hliníkových slitin se licí 

teploty pohybují v rozmezí 700-750 °C. Licí čas se pohybuje v řádu sekund. U hliníkových 

slitin se po odlití aplikuje tepelné zpracování, konkrétně rozpouštěcí žíhání a umělé stárnutí 

s označením T6. [32] 

4.2.4 VLASTNOSTI SLITINY HLINÍKU 

Jako licí materiál pro vahadla byl zvolen hlíník AlSi7Mg0,6. Je to hliník s přídavkem 7 % 

křemíku a 0,6 % hořčíku. Tento materiál byl použit také při odlévání loňských vahadel, avšak 

díky tepelnému zpracování má letos hodnotu meze kluzu 250 MPa, což je o 50 MPa více než 

materiál loňských vahadel.  
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5 KONSTRUKČNÍ NÁVRH VAHADEL PRO VÝROBU 

TECHNOLOGIÍ VYTAVITELNÉHO MODELU 

5.1 SILOVÉ ZATÍŽENÍ 

5.1.1 JÍZDNÍ STAVY 

Síly působící na vahadla roll-heave systému se liší dle typu jízdního stavu. Z hlediska pohybu 

kol nápravy může při různých jízdních stavech dojít ke třem pohybům: 

• obě kola se pohybují současně stejným směrem nahoru nebo dolů (heave), tento stav 

nastává při akceleraci, brzdění nebo přejezdu přes překážku oběma koly současně, při 

tomto pohybu je aktivní pouze heave tlumič (pokud se kola pohybují směrem nahoru 

v důsledku přejezdu přes překážku, označuje se tento stav anglickým slovem bump) 

• kola se pohybují proti sobě (zatáčka neboli cornering), stlačuje se pouze roll tlumič 

• jedno kolo zůstává nepropružené a druhé přejíždí přes překážku (dále one wheel bump), 

při této situaci jsou u roll-heave konceptu aktivní oba tlumiče 

 

5.1.2 STANOVENÍ SIL 

Určení sil ve vazbách zavěšení kol je úkolem sekce dynamiky vozidla. Při této práci se používá 

software Adams Car, který umožňuje analýzu celého modelu vozidla. Pro zjištění sil se 

používají simulace v modulu Suspension test rig, který slouží k analýze silového působení 

v nápravách v závislosti na silách působících od vozovky. Vstupy pro tyto simulace vychází z 

analytických výpočtů nebo z jízdních dat z minulých sezon.  Ze simulací z minulé sezony bylo 

zřejmé, že největší síly na vahadlo působí při bumpu, one wheel bumpu a corneringu (zatáčce). 

Kromě těchto zmíněných stavů se kvůli konstrukci jiných komponent počítají síly působící při 

akceleraci (acceleration), brzdění (braking) a pro přední nápravu i brzdění při zatáčce. Tyto síly 

však na spolehlivou funkci vahadla nemají vliv. 

 

Obr. 23 Simulace zadní nápravy v programu Adams Car 
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BUMP A ONE WHEEL BUMP 

Pro zjištění sil při bumpu obou kol se užívají jízdní data z minulé sezony, a to konkrétně 

nejrychlejší stlačení heave tlumiče na závodech Formula Student Germany. Na základě 

rychlosti stlačení a velikosti zdvihu tlumiče lze zjistit časovou závislost vertikálního pohybu 

kola, ze které lze vypočítat časová závislost síly působící na kola. Ta se posléze zadává do 

simulace modelu nápravy v softwaru Adams Car. Na základě této simulace lze při dynamické 

analýze zjistit silové působení v kinematických vazbách nápravy. Maximální hodnota síly 

v tlačné tyči se následně užívá jako vstup pro konstrukční návrh vahadel. 

Při zjišťování sil působících při one wheel bumpu je též jako vstup použito nejrychlejší stlačení 

tlumiče, avšak vertikální síla se při simulaci nápravy zadává pouze pod jedno kolo. 

CORNERING  

Pro zjištění sil při průjezdu zatáčkou je vstupem přítlak od aerodynamického paketu při 

rychlosti 115 km/h a přetížení 2,5 G. Tyto vstupní hodnoty jsou značně konzervativní a již do 

vstupních výpočtů je tedy zahrnuta jistá bezpečnost. Z přítlaku a přetížení se analyticky spočítá 

přenos váhy (load transfer), ze kterého se určí vertikální síla (Fz). Z modelu pneumatiky se určí 

maximální síla přenositelná v příčném směru. Na základě těchto vstupních sil zobrazených v 

Tab. 1 se na základě simulace v Adams Caru určí síla působící v ustáleném stavu zatáčení. 

Tab. 1 Vstup do simulace jízdního stavu cornering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní hodnoty 

Boční přetížení 2,5 G 

Přítlak 850 N 

 

Síly na vnější kolo 

Fz (vertikální směr) 1590 N 

Fy (horizontální směr) -2250 N 

 

Síly na vnitřní kolo 

Fz (vertikální směr) 70 N 

Fy (horizontální směr) -130 N 

Obr. 24 Graf závislosti síly v tlačné tyči na čase při one wheel bumpu 
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MAXIMÁLNÍ PŮSOBÍCÍ SÍLY 

Výsledné hodnoty maximálních sil vstupující do výpočtů jsou zobrazeny v Tab. 2. Největší síla 

na vahadlo působí při one wheel bumpu. Nejmenší v zatáčce. 

Tab. 2 Maximální síly působící při nebezpečných jízdních stavech (Dragon X) 

 

5.1.3 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA VAHADLA DRAGONA 9 

Velikost sil záleží především na návrhu kinematiky vozidla. Rozmístění kinematických bodů 

se oproti loňské sezoně změnilo, a proto došlo i ke změně sil působících na vahadla při 

nebezpečných stavech. 

Pro srovnání jsou v Tab. 3 uvedeny hodnoty max. sil působících na vahadla Dragona 9. 

Tab. 3 Maximální síly působící při nebezpečných jízdních stavech (Dragon 9)  

  

5.1.4 POROVNÁNÍ SIL 

Jak je vidět při porovnání tabulek, největší změna nastala u jízdního stavu bump kdy oproti 

minulému roku hodnota narostla o 522 N. Při zatáčce došlo naopak ke zmenšení působící síly, 

a to o 320 N. Rozdíl v působení sil při one wheel bumpu činí 109 N. 

 

5.2 GEOMETRIE 

5.2.1 KINEMATICKÉ BODY 

Umístění kinematických bodů definované simulacemi v softwaru Adams Car je základním 

vstupem pro konstrukci součástí. Stanovení kinematických bodů odpružení je iterativním 

procesem, při kterém je potřeba brát ohled na celkovou zástavbu náprav. Toto umístění bodů je 

definováno ve skeletonu, což je základní kostra, ze které se odvíjí celý model monopostu. CAD 

modelování následně probíhá v programu Creo Parametric 5.0, který je týmem pro tento účel 

využíván.  

Základní vymezení tvaru vahadla je určeno osou rotace a přípojnými body, tedy bodem 

uchycení tlačné tyče a body uchycení tlumičů. Při pohledu proti směru jízdy je vepředu heave 

tlumič a vzadu roll tlumič. Kinematické body uchycení heave tlumiče jsou na obou vahadlech 

umístěny symetricky, ale protože z konceptu přepákování roll-heave vyplývá, že roll tlumič je 

uložen do kříže, znamená to, že bod uchycení roll tlumiče je na vahadlech jedné nápravy 

umístěn nesymetricky. Zatímco na levém vahadle je umístěn nahoře nad osou rotace, na pravém 

vahadle je umístěn pod osou rotace, jak je vidět na Obr. 25. Kromě polohy je rozdílná i 

  Jízdní stav Bump One wheel bump Cornering 

Maximální síla 5895 N 6894 N 2593 N 

  Jízdní stav Bump One wheel bump Cornering 

Maximální síla 5373 N 6785 N 2913 N 
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vzdálenost od osy rotace, která je na pravém vahadle větší. To jsou důvody, proč jsou vahadla 

roll-heave konceptu nesymetrická, a tudíž musí být konstruována a optimalizována zvlášť – 

jako dvě komponenty. 

5.2.2 ZMĚNY V GEOMETRII  

Oproti loňské sezoně došlo k několika změnám, jejichž účelem byla eliminace hmotnosti 

formule a navýšení tuhosti tlumícího systému. Za účelem snížení hmotnosti se zkrátil rám. Tím 

se posunula pozice zadního držáku vahadla směrem dopředu. Zatímco loni byly držáky na 

každém konci vahadla a konstruktér měl k dispozici celý prostor mezi nimi, letošním úkolem 

bylo překlenout zadní držák, který je kvůli zkrácenému rámu umístěn „zevnitř“.  

Obr. 26 Model zástavby zádního tlumícího systému Dragona 9 

Obr. 25 Kinematické body vahadel zadní nápravy Dragona X 
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Další změnou je umístění ložisek. Zatímco v loňském roce byla ložiska umístěna v držáku, letos 

jsou vnější kroužky ložisek lisovány do vahadla. Důvodem je koncentrátor napětí na odlévaném 

vahadle. Tomu se lze vyhnout jen obtížně, avšak tento koncentrátor bude způsobovat menší 

problémy na držáku obráběném z hliníku EN AW 7075 T6, který má mez kluzu daleko vyšší 

(450 MPa). [35] 

Změnou, která má vést ke větší tuhosti vahadla, bylo přehození pozic roll a heave tlumiče. 

Zatímco na monopostu Dragon 9 byl vzadu heave tlumič a vepředu tlumič roll, při návrhu 

Dragona X se tyto pozice prohodily. Důvodem je zmenšení ramena síly při jízdním stavu bump, 

při kterém působí oproti jízdnímu stavu cornering více než dvojnásobná síla. Problematika 

silového působení již byla rozvedena v části 5.1. Další změnou, která by měla pomoci ke 

zvýšení tuhosti vahadla je přiblížení tlumičů směrem k sobě. Zatímco v minulé sezoně byly 

kinematické bodu uchycení obou tlumičů vzdáleny 76,35 mm v letošní sezoně se tato 

vzdálenost zkrátila na 44,35 mm. Vahadlo by tak mělo být kompaktnější a tím pádem také tužší. 

Obr. 28 Koncentrátor napětí na 

předním držáku vahadla Dragona X 
Obr. 27 Koncentrátor napětí na 

vahadle Dragona 9 

Obr. 29 Výsledná podoba zástavby zadního tlumícího systému Dragona X 
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5.3 ULOŽENÍ 

5.3.1 ULOŽENÍ VAHADLA 

Vahadlo koná při pohybu kola rotační pohyb. Z tohoto důvodu je nutné uložení na ložiscích. 

Kvůli snížení hmotnosti připadala do úvahy ložiska kluzná. Po důkladné úvaze a konzultacích 

se členy sekce dynamiky vozidla však byla vybrána ložiska valivá, a to zejména kvůli nižším 

třecím ztrátám, které mají na chod tlumícího systému značný vliv. 

SÍLY PŮSOBÍCÍ NA LOŽISKA 

Vahadlo tedy bylo nutné uložit na dvě valivá ložiska, o jejichž druhu a provedení rozhodly 

rozměry, hmotnost a druh zatížení. Silové působení od tlačné tyče je kolmé na osu rotace, tudíž 

teoreticky nepůsobí žádné axiální síly. Při větším zdvihu kola ale dochází k mírné změně úhlu, 

pod kterým tlačná tyč působí a tím ke vzniku malých axiálních sil. Z tohoto důvodu je nutné, 

aby alespoň jedno z ložisek bylo schopno zachytit toto silové působení v axiálním směru.  

Velikost silového působení na ložiska bylo určeno při statické strukturální analýze polotovaru 

pro topologickou optimalizaci v programu Ansys Workbench pomocí funkce force reactions, 

která umožňuje zjištění sil ve vazbách. Maximální hodnoty sil se dle očekávání objevily u 

jízdního stavu one wheel bump, při kterém působí od tlačné tyče největší síla. Tyto maximální 

hodnoty sil působících na ložiska jsou zaznamenány v Tab. 4. 

Tab. 4 Maximální síly působící na ložiska 

Přední ložisko Zadní ložisko 

Axiální síla 359 N Axiální síla 312 N 

Radiální síla 3203 N Radiální síla 2249 N 

 

ÚNOSNOSTI LOŽISEK 

V loňské sezoně zamezovalo axiálnímu pohybu kuličkové ložisko 61902-2RS1. V letošní 

sezoně bylo pro tento účel kvůli rozměrům a bezpečnosti vybráno kombinované jehlové ložisko 

s kuličkami NKIB 5901, a to na pozici předního ložiska. Jeho hmotnost činí 43 gramů. Hodnoty 

základní statické radiální a axiální únosnoti jsou zaznamenány v Tab. 5.  

Tab. 5 Hodnoty základní statické únosnosti vybraných ložisek [36] [37] 

Přední ložisko (NKIB 5901) Zadní ložisko (NKI 6/16 TN) 

Základní statická 

únosnost ložiska 

(C0), radiální směr  

 

9,65 kN 

Základní statická 

únosnost ložiska 

(C0), radiální směr 

 

7,2 kN 

Základní statická 

únosnost ložiska 

(C0), axiální směr 

 

1,92 kN 

Základní statická 

únosnost ložiska 

(C0), axiální směr 

 

- 
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Jako zadní bylo vybráno jehličkové ložisko NKI 6/16 TN. Jeho hmotnost je 17 gramů. Hodnota 

základní statické únosnosti (Tab. 5) se u jehličkového ložiska uvádí jen v radiálním směru, 

protože jehličkové ložisko axiální síly nepřenáší.  

BEZPEČNOST 

Hodnoty bezpečnosti ložisek vzhledem k základní statické únosnosti (C0) jsou uvedeny v Tab. 

6. Hodnoty bezpečnosti jsou poměrně vysoké. V případě možnosti volby by v tomto případě 

konstruktér preferoval nižší hmotnost za cenu nižší bezpečnosti. Vzhledem k zástavbě však 

bylo nutné volit ložiska s odpovídajícími rozměry. Životnost ložiska není nutné počítat 

vzhledem k malému počtu hodin provozu. 

Tab. 6 Bezpečnost ložisek 

Přední ložisko (NKIB 5901) Zadní ložisko (NKI 6/16 TN) 

Bezpečnost 

vzhledem k základní 

statické únosnosti 

ložiska (C0), radiální 

směr  

 

3,01 

Bezpečnost 

vzhledem k základní 

statické únosnosti 

ložiska (C0), radiální 

směr 

 

3,2 

Bezpečnost 

vzhledem k základní 

statické únosnosti 

ložiska (C0), axiální 

směr 

 

2,86 

Bezpečnost 

vzhledem k základní 

statické únosnosti 

ložiska (C0), axiální 

směr 

 

- 

 

SROVNÁNÍ HMOTNOSTÍ LOŽISEK 

Ložiska loňského monopostu Dragon 9 byla nepatrně lehčí. Zatímco ložiska pro Dragona X na 

zadní nápravě váží 120 gramů ložiska loňského monopostu vážila 112 gramů. Důvodem jsou 

hlavně změny v geometrii, podle kterých musela být vybrána odpovídající ložiska. 

ZAJIŠTĚNÍ LOŽISEK  

Přestože v axiálním směru na ložiska síly téměř nepůsobí, pravidla Formule Student vyžadují 

zajištění ložisek proti samovolnému vysunutí. Po sérii návrhů a konstrukčních změn bylo 

rozhodnuto jistit vnější kroužky ložisek pomocí šroubu DIN 912 M4x5 s podložkou DIN 125. 

Jedná se o nejjednodušší a nejlehčí variantu, která není v rozporu s pravidly soutěže. [38] 

Obr. 30 Zajištění ložiska proti vysunutí 
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TĚSNĚNÍ LOŽISEK 

Protože průmyslová těsnění ložisek jsou prostorově objemná a pro účel těsnění ložisek na 

maximálně odlehčené tlumící sestavě závodního monopostu nevyhovující, bylo rozhodnuto 

těsnit ložiska pomocí na zakázku vyrobených těsnění, která jsou uchycena v sestavě držáků. 

Sestava vahadel včetně držáků a těsnění je zobrazena na Obr. 78. 

 

5.3.2 ULOŽENÍ TLUMIČŮ A TLAČNÉ TYČE 

Tlumiče i tlačná tyč jsou kvůli vzájemnému pohybu a možným vyosením uloženy na sférických 

ložiscích. Aby byly eliminovány nežádoucí vůle v uložení, je pozice sférického ložiska 

vzhledem k vahadlu vymezena pomocí přesně vyrobených distančních podložek z oceli 

25CrMo4 a samotné spojení je provedeno pomocí lícovaných šroubů ISO 7379. Šroub je 

zajištěn nylonovou maticí DIN 985. Tento způsob uložení se osvědčil na monopostu Dragon 9, 

a proto nebylo třeba koncept uložení měnit. Jediným rozdílem je změna průměru dříku 

lícovaného šroubu, který se kvůli snížení hmotnosti u uložení tlačné tyče a roll tlumiče změnil 

ze 6 na 5 mm. 

 

5.4 TOPOLOGICKÁ OPTIMALIZACE 

U návrhu tvarově složité součásti namáhané kombinovaným namáháním s požadavkem na 

minimální hmotnost při maximální tuhosti za možnosti užití technologie odlévání metodou 

ztraceného vosku se konstruktérovi nabízí velké množství možných tvarů komponenty. Pro 

tento účel se využívají moderní softwarové metody umožňující optimalizaci tvaru hned na 

začátku vývoje komponenty. Ze stále se rozšiřující nabídky na trhu tým TU Brno Racing 

využívá topologickou optimalizaci v programu Ansys Workbench 18.1.  

Vstupem do topologické optimalizace je statická strukturální analýza vymodelovaného 

polotovaru. Na základě výsledků této analýzy provedené metodou konečných prvků jsou pak 

při topologické optimalizaci elementy v iteracích odebírány tak, aby byly co nejlépe splněny 

zadané požadavky. 

Obr. 31 Způsob uložení tlumičů a tlačné tyče 
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5.4.1 POLOTOVARY PRO OPTIMALIZACI 

Tvarem polotovaru lze vymezit základní rozměry optimalizovaného dílu. Vzhledem 

k variabilitě tvarů je žádoucí vytvořit největší možný polotovar, ze kterého pak může algoritmus 

topologické optimalizace odebírat prvky tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností. Na 

druhou stranu je třeba brát v úvahu, že čím větší je polotovar, tím větší počet iterací je zapotřebí, 

a tím se znatelně prodlouží doba výpočtu. Aby nedošlo k odebrání elementů v blízkosti uložení, 

modelují se v blízkosti ložisek a lícovaných šroubů válečky, které jsou z algoritmu optimalizace 

vyjmuty. Kvůli zjednodušení geometrie se uložení tlumičů a tlačné tyče nahrazuje 

komponentami jednoduššího tvaru. Z důvodu co největší realizace jsou do sestavy polotovaru 

pro topologickou optimalizaci zahrnuty také provizorní držáky vahadla. 

Při modelování polotovaru je potřeba uvažovat celkovou zástavbu a montáž. Tudíž už při 

modelování polotovaru je potřeba odebrat materiál z míst, kde se bude při chodu tlumícího 

systému pohybovat tlačná tyč, nebo z míst kam bude potřebné se dostat klíčem při utahování 

matice. Polotovary byly modelovány v programu Creo Parametric 5.0 a následně do Ansysu 

exportovány ve formátu STEP. 

 

5.4.2 NASTAVENÍ KONTAKTŮ 

Nevýhodou topologické optimalizace v programu Ansys 18.1 je, že nepracuje s nelineárními 

kontakty. Z tohoto důvodu je při použití lineárních kontaktů úloha značně zjednodušená. 

V rámci tohoto zjednodušení byl použit u pohyblivých částí (ložisek) kontakt no separation a 

u ostatních nepohyblivých kontaktů kontakt bonded. [39] 

 

Obr. 33 Polotovar pro topologickou optimalizaci 

pravého vahadla 

Obr. 32 Polotovar pro topologickou 

optimalizace levého vahadla 
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5.4.3 OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO STATICKÉ STRUKTURÁLNÍ ANALÝZY 

Protože je zapotřebí, aby vahadlo mělo dobré mechanické vlastnosti při namáhání za všech 

nebezpečných jízdních stavů, je před samotnou topologickou optimalizací nutné provést tři 

statické strukturální analýzy pro všechny tři nebezpečné jízdní stavy (cornering, one wheel 

bump a bump). Tyto tři analýzy pak vstupují do topologické optimalizace, jak je vidět na Obr. 

34. 

Protože vahadlo se při působení síly od kola v čase pootáčí a mění se tak úhly pod kterými 

akční (od tlačné tyče) i reakční (od tlumičů) síly působí, bylo vahadlo před topologickou 

optimalizací zatěžováno pomocí sil (funkce remote force) ve třech souřadných systémech 

pootočených o 15° působících ve třech sekundách po sobě, pomocí funkce step controls, jak je 

znázorněno na Obr. 35. Také směry, ve kterých je posuv zakázán (funkce remote displacement), 

byly v místech uchycení tlumičů stejným způsobem nastaveny tak, aby byly pohyb a tím pádem 

změna směru působení sil na vahadlo co nejvíce reálné.  Účelem bylo docílit toho, aby materiál 

byl při topologické optimalizaci odebírán tak, že bude mít vahadlo dobré mechanické vlastnosti 

i při působení síly na natočené vahadlo.  

Co se týče silového působení, Ansys Workbench 18.1 při topologické optimalizaci nepodporuje 

okrajovou podmínku předepnutí šroubu (funkce bolt pretension), proto musí být toto silové 

působení zanedbáno.  Aby bylo zamezeno pohybu tělesa jako celku, je na spodních plochách 

držáků aplikována vazba fixed support. Uvažujeme tedy, že monokok formule, na kterém jsou 

držáky upevněny je dokonale tuhý. Zamezení pohybu v místech tlumičů se odvíjí od toho, jaký 

jízdní stav je simulován. [39] 

 

Obr. 35 Nastavení silového působení pomocí funkce step controls 

CORNERING 

Okrajové podmínky pro statické analýzy při jednotlivých jízdních stavech vyplývají z principu 

funkce roll-heave systému přepákování. Jak již bylo vysvětleno výše, při zatáčce se v ideálním 

případě stlačuje pouze roll tlumič. To je důvod, proč je při simulaci vahadla pro tento jízdní 

Obr. 34 Schéma nastavení topologické optimalizace v programu Ansys Workbench 18.1 
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stav zakázán posuv pouze v místě uchycení roll tlumiče, zatímco posuv v místě heave tlumiče 

je možný ve všech směrech. V této úvaze je zahrnuta určitá bezpečnost, protože tlumič je reálně 

stlačitelný a pokud je uvažován jako tuhý, dochází k největšímu možnému namáhání vahadel. 

Síla působící od tlačné tyče je ze všech kontrolovaných stavů nejmenší (2593 N). 

 

ONE WHEEL BUMP 

Při tomto jízdním stavu působí od kola největší síla (6894 N). Z konceptu roll-heave konceptu 

přepákování vychází, že při tomto jízdním stavu se stlačují oba tlumiče. Z tohoto důvodu jsou 

při simulaci zakázány posuvy ve směru stlačení obou tlumičů. Opět je v této úvaze zahrnuta 

určitá bezpečnost, protože tlumiče reálně nejsou dokonale tuhé. 

 

BUMP 

Síla působící při tomto jízdním stavu je menší než síla působící při bumpu jednoho kola (5895 

N). Při simulaci tohoto jízdního stavu je zakázán posuv ve směru stlačení heave tlumiče, protože 

při tomto jízdím stavu je aktivní pouze heave tlumič. Síla je oproti síle působící v zatáčce více 

Obr. 36 Okrajové podmínky pro simulaci jízdního stavu cornering 

Obr. 37 Okrajové podmínky pro simulaci jízdního stavu one wheel bump 
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než dvojnásobná, avšak místo uchycení heave tlumiče je značně blíž oproti bodu uchycení roll 

tlumiče. 

 

5.4.4 NASTAVENÍ TOPOLOGICKÉ OPTIMALIZACE 

Nastavení topologické optimalizace je v modulu mechanical ve čtyřech záložkách, jak je vidět 

na Obr. 39. V záložce Analysis Settings je možno definovat nastavení řešiče (typ řešiče, 

maximální počet iterací, přesnost konvergence). Protože nebylo možné v časovém horizontu 

konstrukčního návrhu prostudovat vliv jednotlivých možností nastavení, bylo v této záložce 

ponecháno nastavení výchozí. V záložce Optimization Region je třeba jako Design Region 

označit všechna tělesa která jsou v sestavě a následně jako Exclusion Region vybrat tělesa, která 

se nemají topologicky optimalizovat, což jsou všechny díly sestavy až na polotovar, který je 

předmětem této optimalizace. 

V záložce Objective lze nastavit důležitost předchozích vstupních analýz. Protože všechny 

jízdní stavy jsou z hlediska konstrukce vahadla důležité, byla ponechána stejná váha všem třem 

vstupním analýzám. V poslední záložce Response Constraint je možné nastavit cíl topologické 

optimalizace. Topologická optimalizace v Ansysu 18.1 se může soustřeďovat na minimalizaci 

posuvů, napětí, objemu, hmotnosti nebo reakčních sil. U tohoto nastavení byla po konzultacích 

se zkušenějšími kolegy z týmu jako cíl nastavena redukce hmotnosti na 18 % váhy polotovaru.  

Obr. 39 Nastavení topologické optimalizace 

Obr. 38 Okrajové podmínky pro simulaci jízdního stavu bump 
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5.4.5 VÝSLEDNÝ TVAR TOPOLOGICKÉ OPTIMALIZACE 

Doba výpočtu je u topologické optimalizace značně dlouhá a odvíjí se kromě parametrů analýzy 

také od výkonu počítače, na kterém je prováděna. V tomto případě byl výpočet prováděn na 

běžném pracovním notebooku a výpočet každého vahadla trval cca 9 hodin. K dosažení 

výsledku bylo zapotřebí u levého i pravého vahadla 20 iterací. Následně byly výsledné tvary ve 

formátu STL vyexportovány pro další práci při modelování.  

 

5.5 MODELOVÁNÍ VAHADEL 

Přestože je topologická optimalizace zvláště na začátku návrhu důležitým pomocníkem, je 

potřeba vymodelované komponenty zpětně zatížit a následně optimalizovat. Důvodem 

přemodelování topologicky optimalizovaných tvarů jsou omezení dané výrobní technologií 

odlévání (minimální tloušťka stěny, tvorba nálitků, minimální rádiusy, …). Také je potřeba 

zohlednit přídavky na obrábění.  

Po vymodelování první verze vahadel je nutné provést statickou strukturální analýzu, ze které 

se odvíjí další konstrukční změny, jejichž vliv na mechanické vlastnosti musí být pokaždé 

změně ověřen. Jedná se tedy o iterativní proces, jehož výsledkem mají být co nejtužší a nejlehčí 

komponenty. Při optimalizaci bylo nutné přihlížet ke způsobu namáhání při každém jízdním 

stavu. Bylo tedy z hlediska optimalizování velmi komplikované zlepšovat mechanické 

vlastnosti při všech jízdních stavech tak, aby byla zachována přijatelná hmotnost. 

Při návrhu bylo snahou se od začátku inspirovat tvarem topologické optimalizace, avšak aby 

bylo možné zkontrolovat tento koncept, bylo rozhodnuto pro srovnání vymodelovat vahadlo 

dle vlastního uvážení pomocí konvenčních funkcí 3D modeláře. 

 

Obr. 40 Výsledný tvar topologické optimalizace 

pravého vahadla 

Obr. 41 Výsledný tvar topologické optimalizace 

levého vahadla 
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5.5.1 MODELOVÁNÍ PODLE TOPOLOGICKÉ OPTIMALIZACE 

Jednou z hlavních nevýhod vytváření komponentů dle topologické optimalizace, je nutnost 

modelování velmi náročných geometrií. Jak již bylo zmíněno, jako CAD modelář je v týmu 

v současné době využíván program Creo Parametric 5.0. Ten byl použit i pro modelování 

vahadel. Díky možnosti zachování výchozího souřadného systému v Ansysu lze vyexportovaný 

optimalizovaný tvar v Creu Parametric pomocí vazeb umístit tak, že leží přímo ve funkční 

pozici v sestavě celého monopostu.  

Úkolem konstruktéra je pak pomocí funkcí 3D modeláře co nejvěrněji napodobit tvar, který na 

základě zatížení topologická optimalizace vygenerovala. Kvůli složitosti vygenerovaných 

geometrií se jedná zpravidla o nelehký úkol a je často potřeba využívat složitějších funkcí 

plošného modelování. Kvůli žebrovitému charakteru vygenerovaného tvaru bylo často 

využíváno funkce swept blend, která umožňuje tažení profilu po předem definované křivce. 

Tažené profily musely být posléze přesně oříznuty navazujícími plochami. Po použití funkce 

solidify se z plošného modelu stal model objemový a začala komplikovaná a zdlouhavá práce 

s vytvářením potřebných rádiusů tak, aby byly eliminovány nežádoucí koncentrátory napětí. 

 

5.5.2 ITERATIVNÍ VÝVOJ LEVÉHO VAHADLA 

První verze levého vahadla modelovaného podle topologické optimalizace je zobrazena na Obr. 

43. Vážila 213 gramů a její mechanické vlastnosti nebyly přesvědčivé. Kvůli nedostatečným 

zaoblením se napětí na více místech při všech jízdních stavech pohybovalo nad mezí kluzu a 

deformace při jízdním stavu cornering dosahovala v místě uchycení tlačné tyče 0,15 mm. Již 

od této první verze bylo zřejmé, že největším problémem bude deformace při jízdním stavu 

cornering. Síla působící při tomto jízdním stavu je sice nejmenší (2593 N), ale vzdálenost mezi 

roll tlumičem a působištěm síly je větší, než vzdálenost mezi působištěm síly a heave tlumičem, 

který je aktivní při jízdním stavu bump, při kterém působí více jak dvojnásobná síla (5895 N). 

Po zjištění nedostatků prvního modelu začalo postupné iterativní upravování, které spočívalo 

zejména v upravování profilů a polohy žeber a zvětšování rádiusů. Největší změnou bylo 

značné zmasivnění zadní části vahadla z důvodu velkých deformací při jízdním stavu cornering, 

kdy se stlačuje právě roll tlumič. 

Obr. 42 Proložení tvaru topologické optimalizace s modelem 
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Jak již bylo zmíněno, náročným úkolem bylo překlenutí zadního držáku, který měl být uchycen 

z vnitřní strany vahadla tak, aby bylo možné zkrátit monokok a významně tak snížit hmotnost 

celé formule. Aby nedošlo ke kolizím držáku s vahadlem a tlumiči, musela být geometrie 

připojených komponent v maximálně vychýlených polohách ze sestavy podvozku 

nakopírována do modelu vahadla. Tím bylo možné případné kolize odhalit a tvar vahadla 

tomuto vzájemnému pohybu komponent tlumícího systému přizpůsobit. 

Obr. 43 První verze levého vahadla 

 

Obr. 44 Zobrazení mezních pozic komponent tlumící sestavy při prokyvu na levém vahadle 
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5.5.3 ALTERNATIVNÍ DESIGN LEVÉHO VAHADLA 

Pro porovnání vlastností bylo vymodelováno vahadlo, jehož tvar není inspirován topologickou 

optimalizací. Při tomto návrhu byl za pomoci běžných funkcí objemového modelování 

vymodelován podstatně jednodušší tvar. Možností použití jednodušších funkcí modeláře bylo 

modelování značně usnadněno a časová náročnost tak byla značně snížena.  

Výsledkem bylo vahadlo o hmotnosti 229 gramů což je o 16 gramů více než první verze u 

vahadla modelovaného podle topologické optimalizace. Kvůli pohybu tlačné tyče a držáku při 

pohybu vahadla chyběl materiál ve střední části, což se projevilo velkými deformacemi, z nichž 

největší byla při jízdním stavu cornering. Ta dosahovala v místě uchycení tlačné tyče 0,18 mm, 

což je o 0,03 milimetru více než u první verze vahadla vytvářeného podle topologické 

optimalizace. Hodnota redukovaného napětí se pohybovala na více místech okolo meze kluzu. 

V případě redukovaného napětí však byl alternativní design srovnatelný s prvním návrhem 

podle topologické optimalizace 

 

Obr. 45 Alternativní design levého vahadla 

Obr. 46 Vizualizace redukovaného napětí při jízdním stavu bump 
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Přestože způsob modelování byl v tomto případě mnohem snazší a časově méně náročný, bylo 

rozhodnuto pokračovat v optimalizaci vahadla metodou plošného modelování podle vzoru 

topologické optimalizace. Důvodem byla zejména nižší tuhost při vyšší hmotnosti výchozího 

modelu, jehož optimalizace by v časovém horizontu konstrukce pravděpodobně nedosáhla tak 

dobrých výsledků jako optimalizace tvaru modelovaného podle topologické optimalizace. 

Dalším důvodem byla možnost větší variability tvarových změn při využívání funkcí plošného 

modelování. 

5.5.4 VÝSLEDNÝ TVAR LEVÉHO VAHADLA  

Finální tvar levého vahadla je vidět na Obr. 47. Jeho hmotnost je 194 g. Mechanickým 

vlastnostem se bude věnována část 6.2. 

5.5.5 ITERATIVNÍ VÝVOJ PRAVÉHO VAHADLA 

První verze pravého vahadla modelovaného podle topologické optimalizace vážila 192 gramů. 

To je o 21 gramů méně než u první verze vahadla levého. Deformace byla stejně jako u levého 

vahadla největší při jízdním stavu cornering. V místě uchycení tlačné tyče činila 0,175 mm což 

je o 0,015 mm více než na levém vahadle. Na rozdíl od první verze levého vahadla však kvůli 

Obr. 47 Finální tvar levého vahadla 

Obr. 48 První návrh pravého vahadla 
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nabytým zkušenostem s tvorbou zaoblení a tím eliminaci koncentrátorů napětí, nedocházelo 

v žádném ze simulovaných jízdních stavů k překročení meze kluzu. 

Změny při modelování pravého vahadla spočívaly opět v optimalizování průřezů a pozic žeber. 

Kvůli eliminaci deformací byla v průběhu optimalizace 3 žebra přimodelována. Stejně jako u 

levého vahadla bylo za účelem předejití případným kolizím potřeba nakopírovat krajní pozice 

připojených komponent při pohybu. 

ALTERNATIVNÍ DESIGN PRAVÉHO VAHADLA 

Stejně jako u vahadla levého bylo kvůli porovnání konceptů vymodelováno i pravé vahadlo 

pomocí konvenčních funkcí modeláře a vlastního konstruktérského uvážení. Hmotnost takto 

Obr. 50 Alternativní design pravého vahadla 

Obr. 49 Zobrazení mezních pozic komponent tlumící sestavy při prokyvu na pravém vahadle 
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vymodelovaného vahadla činila 218 gramů. Na deformaci bylo nejnáchylnější při jízdním stavu 

bump. Velikost této deformace byla 0,185 mm. 

Ze stejných důvodů jako u vahadla levého bylo rozhodnuto v pokračování v optimalizaci 

prvního návrhu vymodelovaného podle topologické optimalizace. 

5.5.6 VÝSLEDNÝ TVAR PRAVÉHO VAHADLA 

Finální podoba pravého vahadla je vyobrazena na Obr. 51. Jeho hmotnost činí 210,5 gramů. 

Mechanickým vlastnostem bude věnována část 6.3.

 

Obr. 51 Finální návrh pravého vahadla 
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6 PEVNOSTNÍ ANALÝZA VÝSLEDNÝCH MODELŮ 

6.1 NASTAVENÍ PEVNOSTNÍ ANALÝZY 

V této práci bude podrobně rozebrána pevnostní analýza vahadel bez držáků. Během vývoje 

byly kvůli optimalizaci tuhosti celé tlumící sestavy prováděny statické strukturální analýzy 

včetně sestavy držáků, avšak konstrukce držáků vahadel byla úkolem kolegy, a tudíž jejich 

analýza není předmětem této práce.  

Jen v rámci vývoje proběhlo bez sestavy držáků 22 výpočtových simulací levého a 17 

výpočtových simulací pravého vahadla. 

 

6.1.1 SESTAVA PRO PEVNOSTNÍ ANALÝZU 

Sestava pro statickou strukturální analýzu výsledné podoby vahadla je tedy tvořena vahadlem, 

ložisky, zjednodušenými lícovanými šrouby, vymezovacími podložkami a vnitřními kuličkami 

sférických ložisek. Tyto vnitřní kuličky sférických ložisek jsou kvůli zjednodušení analyzované 

geometrie v tomto případě zjednodušeny na válečky a jsou spojeny do jedné součásti 

s vymezovacími podložkami. Ušetří se tak dva kontakty a tím také výpočetní čas. Tato 

zjednodušená komponenta je na Obr. 52 vyznačena zelenou barvou. 

 

Obr. 52 Zjednodušení sestavy při pevnostní analýze. 

6.1.2 OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Statické strukturální analýzy výsledné podoby vahadel byly prováděny pro tři jízdní stavy 

podobným způsobem jako při analýze polotovaru pro topologickou optimalizaci, jak je uvedeno 

části 5.4.3. Rozdílem je zanedbání natočení vahadla, a to z důvodu úspory času při takto 

náročných výpočtech. Tedy při reverzní analýze byla vahadla zatěžována pouze jednou silou 

působící ve výchozím směru. Dalším rozdílem je možnost využití zatížení pomocí předpětí 

šroubů. Protože se již nejedná o topologickou optimalizaci, okrajová podmínka bolt pretension 

již může být použita. Na předpětí při reverzní analýze bylo dle týmových zkušeností aplikováno 

předpětí 1000 N. Hodnota předpětí je nízká, protože se jedná o lícované šrouby, kde je síla 

přenášena pomocí tvarového spoje, nikoliv silou předpětí. 
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Deformační okrajové podmínky jsou zadány ve dvou místech. Prvním z nich jsou vnitřní 

průměry ložisek, kde jsou aplikovány vazby remote displacement. Jediný povolený posuv na 

těchto dvou plochách je ve směru osy otáčení vahadla na zadním ložisku. Je to z toho důvodu, 

že vnitřní a vnější kroužky jehlového ložiska se vůči sobě mohou pohybovat. Rotace kolem osy 

otáčení vahadla je na těchto plochách ložisek povolena. Druhé místo, kde je posuv zamezen, se 

liší podle jízdního stavu, pro který je statická strukturální analýza určena. Okrajové podmínky 

pro zamezení posuvů při jednotlivých jízdních stavech byly vysvětleny v části 5.4.3. 

Silové okrajové podmínky spočívají v síle působící při zdvihu kola. Působící síla je závislá na 

jízdním stavu, pro který je analýza prováděna. Působení sil je rozebráno v části 5.1 a jejich 

aplikace při statické strukturní analýze jednotlivých jízdních stavů již byla zmíněna v části 

5.4.3. 

6.1.3 NASTAVENÍ KONTAKTŮ 

Na rozdíl od statické strukturální analýzy předcházející topologické optimalizaci, kde kvůli 

topologické optimalizaci nešlo použít nelineární kontakty lze u zpětného zatížení tímto 

způsobem problém přiblížit realitě. Proto byl v místě kontaktů součástí s lícovanými šrouby 

stejně jako u kontaktů mezi vymezovacími podložkami a vahadlem použit kontakt frictional. 

Na rozdíl od kontaktu bonded, který neumožňuje vzájemný pohyb ani průnik těles, kontakt 

frictional umožňuje vzájemný pohyb při definovaném koeficientu tření. Nevýhodou při 

využívání nelineárních kontaktů je značné prodloužení výpočtu.  Jako kontakt pro lisovaný spoj 

mezi ložisky a vahadlem byl zvolen kontakt bonded.  

Obr. 54 Schéma nastavení reverzní analýzy pro tři jízdní stavy 

Obr. 53 Okrajové podmínky pro jízdní stav cornering 
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Obr. 55 Nastavení kontaktů při reverzní analýze 

6.1.4 NASTAVENÍ SÍTĚ 

Kvalitní nastavení sítě je jedním ze základních předpokladů relevantních výsledků výpočtu při 

využívání výpočtových simulací pracujících na principu metody konečných prvků. Při tvorbě 

sítě byla na všech komponentech využívána síť tvořená kubickými prvky vygenerovanými 

metodou Hex Dominant. Velikost elementů se pohybovala při analýzách jednotlivých iterací 

od 1,2 po 1,7 milimetrů v závislosti na možnostech programu. Tím pádem se množství uzlů 

pohybovalo od cca 150 000 uzlů u větších elementů po cca 400 000 uzlů u elementů menších. 

Doba výpočtu jednoho jízdního stavu tedy trvala od cca 20 minut po 1,5 hodiny. 

Obr. 57 Síť konečných prvků na levém vahadle Obr. 56 Síť konečných prvků na pravém 

vahadle 
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6.2  VÝSLEDKY PEVNOSTNÍ ANALÝZY FINÁLNÍ VERZE LEVÉHO VAHADLA 

Při zpětné statické strukturální analýze je pro každý jízdní stav třeba vyhodnotit deformace a 

napětí. Deformace je u komponenty tlumícího systému nežádoucí, protože při velkých 

deformacích se deformovatelná komponenta chová jako netlumená pružina a tím 

nepředvídatelným způsobem ovlivňuje chování celého tlumícího systému. Hodnotu deformace 

u vahadel je třeba vyhodnocovat mezi místy, kde síla působí a místem zamezení posuvu. 

Protože místa zamezení posuvů jsou při této analýze v místech uchycení tlumičů je potřeba tuto 

vznikající deformaci vyhodnocovat v místě působení síly, tedy v místě uchycení tlačné tyče, 

respektive na plochách, na které působí lícovaný šroub, který toto spojení zprostředkovává. 

Stejným způsobem byly deformace vyhodnocovány i v minulé sezoně, a tedy pro srovnání je 

nutné použít stejný způsob.   

Hodnota mechanického napětí je základním indikátorem spolehlivé funkce součásti. 

V programu Ansys Workbench bylo pro jeho vyhodnocení použito redukované napětí podle 

von-Misesova kritéria. Toto napětí se srovnává s mezí kluzu materiálu, která v tomto případě 

činí 250 MPa.  

 

6.2.1 CORNERING 

DEFORMACE 

Jak již bylo zmíněno tento jízdní stav byl při konstrukci obou vahadel i přes nejmenší působící 

sílu velmi problematickým. Komplikací byla eliminace deformace, která vznikala v důsledku 

větší vzdálenosti od působící síly. Po optimalizování se deformace v místě uchycení tlačné tyče 

zastavila na průměrné hodnotě 0,066 milimetru.  

 

NAPĚTÍ 

Pokud pomineme ostré hrany lícovaných ploch, na kterých se vyskytuje singularita, hodnota 

redukovaného napětí na vahadle, se při tomto jízdním stavu mezi kluzu odlévaného hliníku 

(250 MPa) ani nepřibližuje. Maximální hodnota napětí mimo singularitu je 131,05 MPa 

Obr. 58 Deformace levého vahadla při jízdním stavu cornering 
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6.2.2 ONE WHEEL BUMP 

DEFORMACE 

Při tomto jízdním stavu na vahadlo působí největší síla (6894 N). Posuv je ovšem kvůli 

stlačování obou tlumičů zamezen jak v místě uchycení roll tlumiče, tak v místě uchycení heave 

tlumiče. Z tohoto důvodu dochází k ohybu, a i přes téměř dvojnásobnou sílu oproti jízdnímu 

stavu cornering vahadlo vykazuje znatelně menší deformace. V místě uchycení tlumiče 

deformace činí průměrně 0,055 mm.  

Obr. 59 Redukované (von-Misesovo) napětí na levém vahadle při jízdním stavu cornering 

Obr. 60 Deformace levého vahadla při jízdním stavu one wheel bump 
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NAPĚTÍ  

Hodnota redukovaného napětí kvůli značné velikosti působící síly šplhá vysoko nad mez kluzu, 

a to až ke 480 MPa. Děje se tak ovšem pouze v místech singularity na ostrých hranách 

lícovaných spojů, proto lze tyto skokové hodnoty zanedbat. Mimo tyto singularity dosahuje 

napětí místy ke 150 MPa. K výskytu těchto vyšších napětí dochází zejména v místech spojení 

žeber. Vzhledem k mezi kluzu 250 MPa však při provozu komponenty nejde o nebezpečný 

stav. 

 

6.2.3 BUMP 

DEFORMACE 

Spolu s jízdním stavem cornering byl jízdní stav bump ohledně eliminace deformace velmi 

komplikovaný. Vzdálenost mezi uchycením heave tlumiče a uchycením tlačné tyče, od které 

působí síla je sice kratší než u jízdního stavu cornering, zato působí více než dvojnásobná síla 

(5895 N). Proto je velikost deformace srovnatelná s jízdním stavem cornering, a to v průměru 

0,075 mm. 

Obr. 61 Redukované (von-Misesovo) napětí na levém vahadle pří jízdním stavu one wheel bump 

Obr. 62 Deformace levého vahadla při jízdním stavu bump 
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NAPĚTÍ 

Jízdní stav bump byl komplikovaný i ohledně eliminace napětí, které při tomto jízdním stavu 

mimo singularity dosahovalo nejvyšších hodnot. V singularitě na hraně lícovaného spoje mezi 

vahadlem a lícovaným šroubem se sice napětí vyšplhalo až ke 455,5 MPa, avšak tato hodnota 

kvůli ostré hraně není reálná. Mimo hrany se napětí na třech místech pohybovalo kolem 190 

MPa, což vzhledem k velikosti meze kluzu materiálu (250 MPa) není hodnota ohrožující 

bezpečnou funkci součásti. 

 

6.3 VÝSLEDKY PEVNOSTNÍ ANALÝZY FINÁLNÍ VERZE PRAVÉHO VAHADLA 

Vyhodnocení mechanických vlastností pravého vahadla probíhá pro všechny tři jízdní stavy 

stejným způsobem, jako u vahadla levého. 

 

6.3.1  CORNERING 

DEFORMACE 

Z hlediska deformace při jízdním stavu cornering je pravé vahadlo problematičtější. Důvodem 

je umístění bodu uchycení roll tlumiče. Tento bod je jednak ve větší vzdálenosti od osy rotace 

než u levého vahadla a místo uchycení je přesně pod zadním držákem, takže překlenutí držáku 

lze provést jen velmi obtížně. Za cenu mírného navýšení hmotnosti se však v místě uchycení 

tlačné tyče podařilo deformaci optimalizovat na průměrnou hodnotu 0,078 mm.  

Obr. 63 Redukované (von-Misesovo) napětí na levém vahadle při jízdním stavu bump 
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NAPĚTÍ 

Zatímco deformace při tomto jízdním stavu byla při konstrukci velkou komplikací, napětí se 

ani v místech singularity mezi kluzu nepřiblížilo. To se na hranách lícovaných ploch vyšplhalo 

pouze k hodnotě 186,23 MPa. Maximální hodnota napětí mimo singularity byla 113,21 MPa. 

 

6.3.2 ONE WHEEL BUMP 

DEFORMACE 

Přestože při tomto jízdním stavu působí největší síla, vahadlo vykazovalo velmi příznivé 

vlastnosti. Důvod je stejný jako u levého vahadla, díky stlačování obou tlumičů (tedy zamezení 

posuvu v uchycení obou tlumičů při analýze) dochází pouze k ohybu vahadla. V místě uchycení 

tlačné tyče tak dochází k průměrné deformaci 0,06 mm.  

Obr. 64 Deformace pravého vahadla při jízdním stavu cornering 

Obr. 65 Redukované (von-Misesovo) napětí na pravém vahadle při jízdním stavu cornering 
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Obr. 66 Deformace pravého vahadla při jízdním stavu one wheel bump 

NAPĚTÍ 

Hodnota napětí při tomto jízdním stavu dosahuje maximálně 480,31 MPa. Této hodnoty je však 

dosaženo pouze v singularitě na ostré hraně lícovaného spoje. Mimo singularity se napětí 

v místech rádiusů při napojení žeber místy dostává k hodnotě 150 MPa. Vzhledem k mezi kluzu 

materiálu (250 MPa) však nejde o hodnotu ohrožující bezpečný provoz komponenty.  

 

Obr. 67 Redukované (von-Misesovo) napětí na pravém vahadle při jízdním stavu one wheel bump 
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6.3.3 BUMP 

DEFORMACE 

Deformace na plochách uchycení tlačné tyče dosahuje v průměru hodnoty 0,062 mm což je 

méně než u levého vahadla. Důvodem je pravděpodobně větší hmotnost pravého vahadla. 

 

Obr. 68 Deformace pravého vahadla při jízdním stavu bump 

NAPĚTÍ 

Napětí opět dosahuje svého maxima v singularitě na hraně mezi vahadlem a lícovaným 

šroubem. V tomto místě dosahuje až 399 MPa, avšak tuto hodnotu kvůli singularitě 

nepovažujeme za reálnou. Maximální reálné hodnoty napětí se pohybují okolo 120 MPa, což je 

vzhledem k mezi kluzu 250 MPa hodnota bezpečná.

 

Obr. 69 Redukované (von-Misesovo) napětí na pravém vahadle při jízdním stavu bump 
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7 SROVNÁNÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ S VAHADLY 

DRAGONA 9 

7.1 VÝSLEDKY Z PEVNOSTNÍCH ANALÝZ 

Vahadla Dragona 9 byla pevnostně analyzována stejným způsobem jako vahadla Dragona X. 

Z tohoto důvodu lze koncepty a konstrukční řešení srovnat. 

7.1.1 VAHADLA DRAGONA 9 

Výsledky napětí a deformací vahadel Dragona 9 jsou uvedeny v Tab. 7. Hodnoty redukovaného 

napětí platí pro maximální napětí na součásti mimo oblasti singularity. Hodnoty deformací jsou 

určeny v místě uchycení tlačné tyče. 

Tab. 7 Výsledky zpětného zatěžování vahadel Dragona 9 

 Levé vahadlo (196,6 g) Pravé vahadlo (241,1 g) 

 Deformace 

Redukované 

napětí (von-

Misesovo) 

Deformace 

Redukované 

napětí (von-

Misesovo) 

Cornering 0,05 mm 56 MPa 0,06 mm 62 MPa 

One wheel 

bump 
0,09 mm 119,5 MPa 0,13 mm 91 MPa 

Bump 0,12 mm 114,3 MPa 0,14 mm 84 MPa 

 

7.1.2 VAHADLA DRAGONA X 

Výsledky deformací a napětí vahadel pro Dragona X jsou uvedeny v Tab. 8. Hodnoty deformací 

a napětí jsou určeny stejným způsobem jako u vahadla Dragona 9. 

Tab. 8 Výsledky reverzní analýzy Dragona X 

 Levé vahadlo (194,1 g) Pravé vahadlo (210,5 g) 

 Deformace 

Redukované 

napětí (von-

Misesovo) 

Deformace 

Redukované 

napětí (von-

Misesovo) 

Cornering 0,066 mm 131,05 MPa 0,078 mm 113 MPa 

One wheel 

bump 
0,055 mm 151 MPa 0,062 mm 147 MPa 

Bump 0,075 mm 194 MPa 0,062 mm 118 MPa 
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7.2 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Před samotným porovnáním číselných hodnot uvedených v předcházejících tabulkách je nutné 

uvědomit si odlišnosti ve vstupech pro konstrukci vahadel v minulé a v letošní sezoně. 

Koncepční rozdíly a odlišnosti v geometrii byly rozebrány v části 5.2.2. Rozbor a porovnání 

silového působení byly uvedeny v části 5.1. Rozdíl byl také v tepelném zpracování hliníkové 

slitiny, čímž se pro letošní sezonu posunula mez kluzu z 200 MPa na 250 MPa. 

7.2.1 POROVNÁNÍ HMOTNOSTÍ 

Hmotnost levých vahadel je téměř totožná. Hmotnost vahadla Dragona 9 činí 196 g a hmotnost 

vahadla pro letošní monopost Dragon X je 194 g. Větší rozdíl v hmotnostech můžeme 

pozorovat u pravých vahadel. Rozdíl činí 30,6 g. Váha se oproti loňským 241,1 g zmenšila na 

210,5 g. Obě generace pravých vahadel jsou ale oproti levým vahadlům těžší. Body uchycení 

roll tlumiče jsou na pravém vahadle umístěny na opačné straně vzhledem k bodu uchycení 

heave tlumiče, a požadované tuhosti tak lze dosáhnout jen přidáním většího množství materiálu. 

7.2.2 POROVNÁNÍ DEFORMACÍ 

Kvůli zvýšení tuhosti vahadla se oproti loňské sezoně zmenšila vzdálenost mezi tlumiči a došlo 

také k záměně jejich pozic. Proti těmto změnám však stojí fakt, že bylo nutné překlenout zadní 

držák, čímž se zásadně zmenšil prostor pro konstrukci. Z výše uvedených tabulek je patrné, že 

loňská vahadla vykazovala menší deformace v zatáčce. Důvodem je kratší vzdálenost k roll 

tlumiči, který je při tomto jízdním stavu aktivní. Ze stejného důvodu vykazují vahadla 

navrhnutá pro nový monopost lepší deformační chování při jízdním stavu bump. Při 

zprůměrování hodnot deformací ve všech jízdních stavech zjistíme, že jsou obě nově navržená 

vahadla tužší.   

Tab. 9 Zprůměrované hodnoty deformací pro všechny analyzované jízdní stavy 

 Levé vahadlo Pravé vahadlo 

Dragon 9 0,087 mm 0,11 mm 

Dragon X 0,065 mm 0,067 mm 

 

7.2.3 POROVNÁNÍ NAPĚTÍ 

Jak je z výše uvedených tabulek patrné v žádném ze zátěžných stavů nedošlo k překročení meze 

kluzu. Na vahadlech Dragona 9 se nevyskytlo napětí přesahující 200 MPa, a na vahadlech pro 

Dragona X nedošlo k překročení hranice 250 MPa. Hodnoty bezpečnosti k mezi kluzu při 

maximálním napětí vyskytujícím se na každém z vahadel je uvedeno v Tab. 10. 

Tab. 10 Srovnání bezpečností při nejvyšších napětích 

 Levé vahadlo Pravé vahadlo 

Dragon 9 (Rp0,2=200 MPa) 1,6 2,2 

Dragon X (Rp0,2=250 MPa) 1,29 1,7 
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8 VÝROBA VAHADEL 

8.1 ODLÉVÁNÍ 

Po schválení návrhu vahadel bylo potřeba vytvořit přídavky na obrábění a přidat vtokovou 

soustavu. Přídavky na obrábění byly vytvořeny v podobě malých nálitků na dosedacích 

plochách distančních podložek i na dosedacích plochách podložek pod hlavami šroubů a matic, 

jak je vyznačeno na Obr. 71 červenou barvou. Otvory pro lisování ložisek byly předlévané. 

Vtoková soustava byla přimodelována po konzultaci s odborníky na technologii odlévání tak, 

jak je vyznačená na Obr. 70 barvou zelenou. Na 3D tisk modelů byla vahadla odeslána ve 

formátu STEP. 

Výroba odlitků metodou ztraceného vosku pomocí 3D tištěného modelu je popsána v části 4.2. 

Na Obr. 72 je vidět hotové odlitky před obráběním. 

8.2 OBRÁBĚNÍ DOSEDACÍCH PLOCH 

Obrábění takto složitých odlitků je velmi problematickým úkolem. Již samotné upnutí dílu je 

velmi složitý proces. Tohoto úkolu se ujali CAM programátoři ze sponzorské firmy TE 

Connectivity v Kuřimi. Protože na odlitcích není žádná symetrická geometrie kterou by bylo 

možné za účelem upnutí použít, rozhodli se programátoři obrobit přípravek přímo podle 3D 

Obr. 70 Vtoková soustava (zeleně) Obr. 71 Přídavky na obrábění (červeně) 

Obr. 72 Fotografie odlitých vahadel před obráběním [40] 
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scanu odlitých součástí. Pro ten to účel nemohl být použit CAD model, protože při odlévání 

došlo k malému zdeformování v důsledku tepelých roztažností. Právě i pro porovnání 

deformací byl použit 3D scan komponent. Ke scanování byl použit přístroj GOM Atos. 

K proložení CAD modelů a scanů komponent došlo v programu GOM Inspect.  

Jak je vidět na obrázcích ke většímu zdeformování tvaru během odlití došlo v případě pravého 

vahadla. Zatímco největší úchylka na levém vahadle dosahuje 0,25 mm, na vahadle levém došlo 

ke zdeformování místy až o 0,43 mm.  

Podle nascanované geometrie byly obrobeny přípravky, do kterých byla vahadla upnuta pro 

přesné obrobení dosedacích ploch. Většina dosedacích ploch byla obrobena frézováním. Do 

dvou míst bylo obtížné se dostat frézou, proto byla obrobena elektroerozivně. 

Obr. 73 Proložení scanu odlitku s CAD modelem 

(pravé vahadlo) 
Obr. 74 Proložení scanu odlitku s CAD 

modelem (levé vahadlo) 

Obr. 75 Přípravek na upnutí levého vahadla [41] 
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Finální podoba vahadel s obrobenými dosedacími plochami je na Obr. 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 76 Fotografie finální podoby vahadel [42] 
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T 9 PEVNOSTNÍ ANALÝZA SESTAVY VČETNĚ UCHYCENÍ 
Koncept uchycení vahadla a jeho realizace byla práce kolegy ze sekce podvozku. Nejednalo se 

o lehký úkol, protože stejně jako v případě modelování vahadla měl konstruktér držáků díky 

vzájemnému pohybu vahadla a zadního držáku omezený prostor.  

 

Obr. 77 Okrajové podmínky pevnostní analýzy se sestavou držáků 

 

Protože bylo z hlediska tuhosti potřeba ověřit chování celé sestavy včetně držáků byly v 

programu Ansys Workbench prováděny také simulace kompletní sestavy. Při této simulaci byl 

rám monopostu považován za nekonečně tuhý a zkoumaným kritériem byla tuhost celé sestavy 

projevující se v místě uchycení tlačné tyče. Jednalo se o komplikovanou výpočtovou simulaci 

obsahující 34 kontaktů, z nichž kvůli přiblížení reálným podmínkám byla většina nelineárních. 

V rámci vývoje bylo provedeno celkem 19 těchto pevnostních analýz vahadel se 

sestavou držáků. Na základě výsledků simulací porovnávající několik odlišných konceptů byla 

zvolna varianta držáků s lícovaným šroubem propojující zadní a přední držák. Maximální 

deformaci celé sestavy se podařilo eliminovat na 0,15 mm, což je hodnota deformace sestavy 

levého vahadla při jízdním stavu cornering. 
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Obr. 78 Kompletní sestava levého zadního vahadla 
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T ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo provést rešerši systémů přepákování, která se využívají ve 

vozidlech Formule Student. Na základě této rešerše zvolit vhodnou technologii výroby, 

navrhnout vahadla pro monopost Dragon X a následně srovnat tento konstrukční návrh 

s vahadly loňského monopostu Dragon 9. 

Jelikož se v minulé sezoně jako koncept přepákování na zadní nápravě osvědčil moderní roll-

heave systém s přepákováním pomocí tlačné tyče, bylo rozhodnuto o jeho použití i pro Dragona 

X. Protože umístění tlumičů není v případě roll-heave systému symetrické, muselo dojít 

k návrhu a optimalizaci dvou vahadel. Zásadní změnou komplikující tento návrh bylo umístění 

zadního držáku zevnitř vahadla. Tím se mezi ložisky značně omezil využitelný prostor pro 

konstrukci, což při návrhu takto namáhané součásti s požadavkem na nízkou hmotnost a 

vysokou tuhost způsobuje značné komplikace. Tato změna však byla provedena z důvodu 

zkrácení rámu, čímž byl právě při designu rámu ušetřen cca 1 kg hmotnosti, což je při návrhu 

závodního monopostu zásadní přínos. Pro zjednodušení návrhu byly naopak přiblíženy 

kinematické body uchycení tlumičů. Přiblížením došlo ke zkrácení ramen síly, což mělo pomoci 

zachovat přibližně stejnou tuhost vahadel. Změnou v uložení bylo umístění ložisek, která se 

letos kvůli koncentrátoru napětí lisovala do vahadla, nikoliv do držáku vahadla.  

Při konstrukci je zásadní rozmístění materiálu tak, aby byla při minimální hmotnosti zaručena 

vysoká bezpečnost a tuhost vahadel. Pro tento účel se při kusové výrobě jako technologie 

výroby hodí odlévání metodou ztraceného vosku s použitím 3D tisknutého modelu. Důležitým 

faktorem pro volbu této technologie byla také spolupráce se sponzorskou firmou Alucast, která 

realizaci návrhu umožnila. Jako materiál odlitků byla zvolena slitina hliníku AlSi7Mg0,6 

s mezí kluzu 250 MPa. Před modelováním proběhla v programu Ansys Workbench topologická 

optimalizace, která umožnila získat představu, jak má být materiál rozmístěn, tak aby 

vyhovoval požadavkům na nízkou hmotnost a maximální tuhost. Na základě tvaru topologické 

optimalizace byl v programu Creo Parametric 5.0 vymodelován první návrh vahadel, který byl 

následně (též v programu Ansys Workbench) zatížen. Kvůli nejvyšším hodnotám působících 

sil a různému způsobu namáhání bylo vahadlo zatěžováno ve třech jízdních stavech – bump, 

one wheel bump a cornering. 

Pro porovnání konceptů byla konvenčním způsobem vymodelována vahadla jednoduššího 

designu. Jejich mechanické vlastnosti však za modely zhotovenými podle topologické 

optimalizace značně zaostávaly. Proto byl pro následnou optimalizaci zvolen koncept vahadel 

modelovaných podle topologické optimalizace. Následovala komplikovaná optimalizace 

modelu vytvořeného v plochách. V rámci této iterativní optimalizace levého vahadla proběhlo 

22 pevnostních analýz, u vahadla pravého jich proběhlo 17. Přestože by optimalizace mohla 

pokračovat a vést k ještě lepším výsledkům, bylo podle pracovního harmonogramu nutné na 

začátku ledna zahájit výrobní fázi sezony.  

Výsledná podoba levého vahadla měla hmotnost 194 g, pravá vážila 210,5 g. Oproti loňským 

vahadlům se na levém ušetřily 2 g a na pravém 30,6 g. Co se týče deformací došlo k celkovému 

zlepšení.  K malému zhoršení došlo pouze při deformaci při jízdním stavu cornering, kde se 

projevila absence konstrukčního prostoru z důvodu umístění zadního držáku. Napětí 

vyskytující se na finálním modelu v žádném z kontrolovaných jízdních stavů nepřesáhlo mez 

kluzu, což je základní předpoklad bezpečné funkce součásti. 
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        ZÁVĚR 

 

 
Celkově lze návrh hodnotit jako úspěšný. Hodnoty hmotnosti ani deformací i přes 

komplikovanější vstupní geometrii nepřesáhly hodnoty vahadel Dragona 9. A díky změně 

umístění zadního držáku bylo možné zkrátit rám monopostu, a tak ušetřit cca 1 kg hmotnosti, 

což je u desáté generace monopostu Dragon značný úspěch. Technologie výroby odléváním 

metodou ztraceného vosku se pro tento účel osvědčila a její využití tak může být doporučeno i 

pro další sezony. 

Prostor pro zlepšení se jeví v efektivnějším využívání topologické optimalizace. V průběhu 

návrhu lze použít již vymodelovaný tvar vahadla jako polotovar pro topologickou optimalizaci, 

a tak snazším způsobem odhalit, kde se nachází přebytečný materiál. Tento způsob postupu při 

optimalizaci by byl ale pravděpodobně časově náročnější. Protože design komponent podle 

topologické optimalizace je náročný na modelování v plochách, dalším krokem kupředu by 

mohlo být užití CAD softwaru, který je při takto složitém plošném modelování stabilnější a 

nabízí více funkcí. Creo Parametric 5.0 se po zkušenostech s modelováním vahadel pro 

Dragona X pro tento účel nejeví jako ideální. Protože zatěžování vahadla probíhá dynamicky, 

další možností, jak vylepšit návrh vahadla, by bylo zařadit do vývojového procesu dynamickou 

analýzu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

C0 [N] Základní statická únosnost ložiska 

Fy [N] Síla působící na kolo v zatáčce v horizontálním směru 

Fz [N] Síla působící na kolo v zatáčce ve vertikálním směru 

Rp0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu 
 


