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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používaných řešení přepákování tlumiče na vozech 

formule student a konstrukčním návrhem mechanismu rollového tlumiče. Cílem návrhu je 

snížení hmotnosti mechanismu, při zachování vysoké tuhosti, která přispívá ke snížení tření 

v mechanismu. Byly provedeny statické strukturální analýzy navrženého konstrukčního 

řešení v softwaru ANSYS, které vedly ke zlepšení požadovaných parametrů původního 

návrhu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Přepákování, roll-heave, tlumič, formule student, push-rod, pull-rod, optimalizace, analýza. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis contains recherche of linkages used on cars competing in Formula 

Student and a design proposal of roll damper mechanism and realization of it. The goal of 

the design proposal is to lower the weight of mechanism whilst keeping the high value of 

stiffness. High stiffness contributes to low friction and to proper function of the mechanism. 

Static structural analyses in ANSYS software were made. Those analyses led to meeting 

required parameters. 

KEYWORDS 

Linkage, roll-heave, damper, Formula Student, push-rod, pull-rod, optimization, analysis. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Systém odpružení roll-heave je nejpokročilejším podvozkovým systémem, s jakým se dnes 

můžeme setkat. Jeho použití je zatím téměř výhradně omezeno na závodní vozy. Výjimku 

představuje např. vůz Mercedes-AMG Project One, který je ukázkou inženýrského umu 

konstruktérů a přenáší na běžnou silnic i další prvky, se kterými se můžeme setkat například ve 

Formuli 1. Samotný systém roll-heave přináší spoustu výhod, a to je důvodem, proč se jej 

rozhodli implementovat do svého vozu také budoucí inženýři z týmu TU Brno Racing. Ti se se 

svým vozem účastní mezinárodní soutěže Formule student. Použití tohoto systému v kombinaci 

se dvěma tlumiči znamená použití speciálního mechanismu okolo rollového tlumiče. Tento 

mechanismus zajistí stlačení tlumiče, při jakémkoli jízdním stavu vozu. Konstrukční návrh 

tohoto mechanismu je jedním z hlavních témat této bakalářské práce. 

Bude provedena optimalizace jednotlivých dílů mechanismu rollového tlumiče na základě 

simulací využívajících metodu konečných prvků. Cílem optimalizace bude minimální možná 

hmotnost při zachování vysoké tuhosti jednotlivých prvků mechanismu. 
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1 FORMULA STUDENT 
Studentská formule (Formula Student – jakožto oficiální název) je mezinárodní projekt, jehož 

se mohou zúčastnit studenti bakalářských a magisterských oborů vysokých škol. Studenti mají 

za úkol navrhnout a postavit závodní vůz, obhájit svůj návrh před odbornou porotou a v 

neposlední řadě porovnat výkony svých vozů na trati s konkurenčními týmy z celého světa. 

Projekt není koncipován jako závodní šampionát, ale jako komplexní soutěž, v níž se hodnotí 

úroveň inženýrského návrhu vozu, ekonomická stránka výroby, obchodní plán s hotovým 

produktem a také výkonnost vozu v porovnání s ostatními týmy na improvizovaných tratích. 

[1] 

Soutěž formule student je vázána technickými pravidly, které zohledňují především bezpečnost 

řidičů. Jako příklad můžeme uvést minimální předepsanou tloušťku bezpečnostního rámu 

tyčícího se nad hlavu jezdce (tzv. main hoop) nebo sílu jakou musí snést přední část formule 

při případném čelním nárazu. Soutěží se ve třech kategoriích. Jsou jimi vozy se spalovacím 

motorem, vozy poháněné elektromotory a takzvaná kategorie driverless, kde závodí 

naprogramované vozy bez řidičů. Každá kategorie má potom svůj vlastní soubor technických 

pravidel. [2] 

Tým TU Brno Racing, reprezentující Vysoké učení technické v Brně, se účastní soutěže již 

desátým rokem. Má za sebou řadu úspěchů jako například celkové třetí místo mezi evropskými 

týmy z posledního ročníku soutěže v kategorii spalovacích motorů (ročník 2019). 

 

Obr. 1.1 – Vůz Dragon 9 týmu TU Brno Racing na závodě FS Czech [3] 
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ŘEŠENÍ PODVOZKOVÝCH SYSTÉMŮ FORMULE STUDENT 

2 ŘEŠENÍ PODVOZKOVÝCH SYSTÉMŮ FORMULE STUDENT 
Nejdůležitějšími parametry podvozkových systémů nejen na vozech formule student jsou 

vysoká tuhost, nízká váha a variabilita nastavení geometrie a parametrů odpružení. Z těchto 

důvodů je pro vozy formule student, a vlastně všechny vozy formulového typu, naprosto 

nemyslitelné použití tuhých náprav nebo u osobních automobilů běžně používaného zavěšení 

McPherson. Vývoj podvozkových systémů jde stále kupředu a formule student je ideálním 

místem, kde můžeme otestovat především experimentální koncepty přepákování, ale i jiných 

částí podvozku, při vysoké zátěži. 

 

2.1 ZAVĚŠENÍ NA FORMULI STUDENT 

V zásadě všechny týmy účastnící se této soutěže využívají lichoběžníkového zavěšení. Tento 

typ zavěšení se vyznačuje malým zástavbovým prostorem a vysokou celkovou tuhostí vůči 

nežádoucím deformacím při zátěžných stavech jako je například prudké brždění nebo prudká 

změna směru. Tato tuhost potom může být ovlivněna kinematikou ramen zavěšení, stejně tak 

jako nejrůznější parametry důležité pro odvětví dynamiky vozidel. Je to typ zavěšení, který je 

používán prakticky na všech moderních monopostových vozech, na některých ostatních 

závodních strojích napříč všemi automobilovými kategoriemi a také na moderních sportovních 

silničních automobilech. [4] 

  

Obr. 2.1 - Zavěšení týmu TU Dresden [5] Obr. 2.2 – Zavěšení vozu F1 Mercedes W10 [6] 

Některé týmy využívají svařovaných ocelových A ramen, některé frézovaných hliníkových 

A ramen a některé trubkových karbonových ramen s vlepenými hliníkovými inserty. Tím 

nejpokročilejším typem jsou však celokarbonová tvarovaná A ramena (Obr. 2.4), jako můžeme 

vidět na moderních vozech Formule 1. Poslední zmíněná varianta vyžaduje komplikované 

simulace, čímž je jejich vývoj poměrně náročný. Proto jej můžeme vidět zatím pouze u týmů 

s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Například TU Graz Racing Team, zkráceně TUG 

(Obr. 2.3). Týmy jako TUG, potom mají možnost pozitivně ovlivnit aerodynamiku vozu 

dokonce i pomocí prvků podvozku a mohou tím získat výhodu nad svými soupeři. 
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Obr. 2.3 - Předek vozu TUG [7]  Obr. 2.4 - Celokarbonová ramena týmu TUG [8] 

 

2.2 SYSTÉMY ODPRUŽENÍ A TLUMENÍ FORMULE STUDENT 

Nejjednodušším používaným systémem odpružení je přímé uložení tlumiče. V tomto případě 

je tlumič uložen přímo mezi těhlici a rám vozu. Tento systém je nejjednodušší z hlediska 

samotné konstrukce a jeho hlavní výhodou, kromě zmiňované jednoduchosti, je nízká 

hmotnost. Nízká hmotnost je vzhledem k profilům tratí, a relativně nízkým výkonům motorů 

na vozech formule student, jedním z rozhodujících faktorů. To je důvodem proč se některé týmy 

(např. TU Fast Racing team z Obr. 2.5) rozhodly tento systém využít. 

 

Obr. 2.5 - Přímé uložení pružící a tlumící jednotky týmu TU Fast Racing Team [9] 

Pokročilejší systémy využívají principu přepákování. Přepákování tlumiče ve srovnání s 

přímým napojením tlumiče na těhlici a rám s sebou přináší několik výhod. Tyto výhody jsou 

užitečné především pro závodní a sportovní vozy. Hlavní výhodou je zavedení nelinearity do 

odpružení jednoduše tím, že měníme velikost ramene síly, na kterém síla od kola působí v 

závislosti na zdvihu kola. Jinými slovy mluvíme o progresivním odpružení a tlumení. Další 

výhodou je možnost prodloužení chodu samotného tlumiče a tím snadnější a přesnější nastavení 

parametrů podvozku. V neposlední řadě můžeme poukázat na centralizaci váhy k ose 

automobilu, což má pozitivní vliv na jízdní vlastnosti. 
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ŘEŠENÍ PODVOZKOVÝCH SYSTÉMŮ FORMULE STUDENT 

2.2.1 SYSTÉM PUSH-ROD 

Push-rod, jak už název napovídá, je založen na principu tlačné tyče. Při zdvihu kola je síla 

přenášena tlakem do vahadla a následně do tlumiče. Vahadlo pracuje jako dvojzvratná 

(případně jednozvratná, při jiném uspořádání tlumiče než na Obr. 2.6) páka, přičemž poměr 

kolmých vzdáleností push-rodu od osy rotace vahadla a osy tlumiče s pružinou od osy rotace 

vahadla označujeme za tzv. motion ration. Tento poměr je důležitý pro správný návrh celkové 

kinematiky podvozku vozu. Osu rotace vahadla představuje na Obr. 2.6 černý bod. Výhodou 

push-rod systému je namáhání součástí na tlak, což je z mechanického hlediska pro materiál 

méně nebezpečné než namáhání součástí na tah. 

  

Obr. 2.6 - Princip push-rodu  Obr. 2.7 - Systém push-rod na voze Dragon 9 

2.2.2 SYSTÉM PULL-ROD 

Pull-rod funguje na opačném principu než systém push-rod. Při zdvihu kola je síla přenášena 

na vahadlo tahem. Vahadlo opět zatlačí na tlumič, tentokrát však na principu jednozvratné páky 

(nejčastější konfigurace vahadla u pull-rod systému). Výhodou pull-rod systému je nižší těžiště, 

což má pozitivní vliv na chování vozu. Tento systém přepákování je na formuli student daleko 

méně používaný než předchozí popsaný systém push-rod. 

  

Obr. 2.8 - Princip pull-rodu  Obr. 2.9 - Systém pull-rod na voze Dragon 9 
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2.2.3 ZAVEDENÍ TŘETÍHO TLUMIČE 

Základem je použití dvou tlumičů. Tím jsou každému tlumiči dány dva úkony. Těmi jsou reakce 

na náklon vozu kolem jeho podélné osy (roll – vertikální pohyb jednoho kola vůči kolu dru-

hému) a reakce na zdvih vozu (heave – kola se vůči sobě nepohybují, obě se však pohybují vůči 

karoserii vozu). Zdvihem vozu je myšlen zdvih nápravy, tedy i náklon kolem příčné osy vozu 

(takzvaný pitch). Pokud jeden a ten samý tlumič reaguje na oba tyto stavy, není to z hlediska 

dynamiky vozu ideální. U závodního vozu chceme mít pro tyto dva stavy rozdílné parametry 

tuhosti odpružení. To částečně ovlivňuje stabilizátor náklonu. Stabilizátor funguje nejčastěji na 

principu torzní tyče, která vyvíjí sílu působící proti náklonu karoserie. Byť tento systém se 

dvěma tlumiči není ideální, má i své výhody. Tou hlavní výhodou je menší počet komponent a 

s tím spjatá nížší hmotnost než při zavedení třetího tlumiče. 

Třetí tlumič (heavový tlumič) je zaváděn z důvodu rozdělení tlumení a odpružení zdvihu vozu 

a jeho náklonu kolem příčné osy (heave) od tlumení a odpružení jeho náklonu kolem osy 

podélné (roll). Jsou přitom použity tlumiče s rozdílnými parametry, což je vyžadováno z 

důvodu různých působících sil při různých jízdních stavech. Jinými slovy prudké brzdění a 

akcelerace, vyžadují jiné parametry tlumení než průjezd zatáčkou v ustáleném stavu. 

Třetí tlumič může být použit různými způsoby. Jednou z možností je použití v kombinaci s 

pružinou a torzní tyčí jako na voze Dragon 8 týmu TU Brno Racing (Obr. 2.10). Mimo formuli 

student je potom k vidění např. na závodním prototypu Volkswagen ID.R. Tomuto uspořádání 

se říká “T-bar“ provedení z důvodu tvaru třetího vahadla, spojujícího všechny tři tlumiče, a 

torzní tyče, která je s vahadlem pevně spojena. V případě zdvihu celé nápravy dojde k translaci 

třetího vahadla ve směru osy heavového tlumiče a tím k jeho stlačení. V případě zdvihu se tedy 

přídává heavový tlumič ke zbylým dvěma a tím dochází ke zvýšení tuhosti například při stavu 

prudké akcelerace. Zároveň nedojde k žádnému namáhání torzní tyče. Naopak v případě 

náklonu vozu dojde k rotaci třetího vahadla kolem osy torzní tyče, která spojuje třetí vahadlo 

s rámem vozu a funguje jako stabilizátor náklonu. Třetí tlumič tedy v tomto případě nebude 

nijak namáhán. [10] 

 

Obr. 2.10 - Konfigurace se třetím tlumičem na voze Dragon 8 
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Další možností je přímé spojení pravého a levého vahadla příčně uloženým tlumičem, a to buď 

jako celku s pružinou (Koenigsegg Jesko, viz. Obr. 2.11) nebo samotným tlumičem bez pružiny 

(např. Koenigseggg Agera). Spojení pravého a levého vahadla tlumičem potom bývá doplňeno 

o stabilizátor typu Z, fungujícím na principu ohybu uprostřed uloženého břitu. Tento břit 

v případě zdvihu nápravy rotuje kolem osy svého uchycení k rámu a nedochází k jeho 

namáhání. Naopak při náklonu vozu dochází k jeho ohybu vlivem tlaku na jednom konci a tahu 

na jeho konci druhém. Se třetím (heavovým) tlumičem je situace taková, že při zdvihu nápravy 

jej vahadla stlačují. V případě náklonu se však relativní vzdálenost bodů uchycení třetího 

tlumiče nemění. Tato konfigurace tří tlumičů s přímým spojením vahadel je na soutěži formule 

student spíše výjimečná. [10] [11] 

 

Obr. 2.11 - Konfigurace se třetím tlumičem na voze Koenigsegg Jesko [12] 

 

2.2.4 SYSTÉM ROLL-HEAVE 

Čím dál častěji se u studentských formulí setkáváme s přímým spojením pravého a levého 

vahadla tlumičem v konfiguraci s pouze dvěma tlumiči. Takzvaný roll-heave systém odpružení 

se dvěma tlumiči. Roll-heave je nejpokročilejším podvozkovým systémem s jakým se dnes 

můžeme setkat. Systém využívá dvou tlumičů umístěných uprostřed vozu mezi koly. Jeden 

vždy pro zdvih vozu (heavová tlumící/pružící jednotka) a další pro jeho náklon (rollová 

tlumící/pružící jednotka). Na Obr. 2.12 vidíme princip funkce systému roll-heave. Zdvih vozu 

je znázorněn modrými šipkami. Náklon šipkami červenými. Je vidět, že při zdvihu vozu se 

nemění relativní vzdálenost bodů uchycení rollového tlumiče a tento tlumič během tohoto stavu 

nemá žádný vliv na funkci podvozku. Naopak při náklonu se nemění relativní vzdálenost bodů 

uchycení tlumiče heavového. 
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Obr. 2.12 - Princip systému roll-heave 

V koncepci se dvěma tlumiči byl systém roll-heave pravděpodobně poprvé použit na voze 

Mercedes-AMG Project One představeném v roce 2017 (Obr. 2.13). Takto navržený systém 

umožňuje nastavit rozdílné parametry pro jednotlivé jízdní stavy a zároveň zachovává nízkou 

hmotnost díky použití pouze dvou tlumičů a absenci těžkého ocelového stabilizátoru. Tento 

systém je na formuli student využíván například týmem Green Team Uni Stuttgart. Provedení 

tohoto týmu je pro ilustraci implementace systému roll-heave na vůz Formule student, 

vzhledem k umístění a designu jejich systému, naprosto ideální (Obr 2.14). Z hlediska 

výkonnosti však takto umístěný roll-heave systém není příliš vhodným řešením, především 

z důvodu velkého ovlivňování aerodynamiky vozu a v neposlední řadě také zbytečným 

zvyšováním jeho těžiště.

 

  

Obr. 2.13 - Roll-heave na AMG Project One [13] Obr. 2.14 - Roll-heave Green Teamu [14] 

Nevýhodou tohoto systému odpružení je složitost konstrukce mechanismu na rollovém tlumiči. 

Jak je vidět na Obr. 2.15, při náklonu vozu na opačnou stranu, než je popsán na Obr. 2.12, je 

relativní pohyb bodů uložení rollového tlumiče na vahadlech směrem od sebe. Proto musí být 

mezi vahadla a tlumič umístěn mechanismus, který zajistí stlačení rollového tlumiče při 

náklonu vozu na obě strany. Tento problém je jedním z hlavních témat této bakalářské práce. 
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Obr. 2.15 - Problém s roztažením rollového tlumiče a pružiny 
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3 PŘEPÁKOVÁNÍ NA VOZE DRAGON X 
Dragon X je vůz postavený týmem TU Brno Racing pro účast na soutěži Formula Student v roce 

2020, využívající systému roll-heave. Celý systém přepákování je prací několika členů týmu. 

Přepákování je rozděleno na podsestavu ramen, resp. push/pull-rodů (pokud je řeč čistě o 

systému přepákování), rozdělené podsestavy předních a zadních vahadel a jejich držáků, 

podsestavu rollového mechanismu a v neposlední řadě podsestavu tlumičů a pružin. Každá 

podsestava spadá pod jednoho člena týmu, přičemž tato práce se zabývá především podsestavou 

rollového mechanismu. 

Kinematická koncepce vozu se oproti předchozímu modelu Dragon 9 příliš neliší. Byla 

zachována kombinace pull-rod a push-rod systému a použití systému roll-heave. Z hlediska 

kinematiky došlo ke zkrácení zadní části vozu díky použití celokarbonového monokoku. Tím 

získává Dragon X výrazně odlišný tvar zadních ramen zavěšení. Tento rozdíl nemá přímý vliv 

na samotné přepákování. Rozdíl je znázorněn na Obr. 3.1. Nalevo je pohled shora na vůz 

Dragon 9. Napravo na vůz Dragon X. Díky tomu, že kinematika není oproti předešlému modelu 

nijak revoluční, bylo možné soustředit se na optimalizaci jednotlivých prvků systému 

přepákování a jeho zdokonalení. [15] 

 

Obr. 3.1 - Porovnání geometrie ramen zadního zavěšení Dragon 9 a Dragon X [15] 

Největším problémem přepákování modelu Dragon 9 bylo vysoké tření v mechanismu na 

rollovém tlumiči a tím neoptimální fungování celého podvozkového systému. Jedním z cílů pro 

vůz Dragon X tedy bylo toto nežádoucí tření v mechanismu eliminovat. Dalším cílem bylo 

zmenšení tohoto mechanismu a s ním spojené přiblížení rollového a heavového tlumiče. Díky 

tomu bude možné ušetřit další váhu použitím menších vahadel na obou nápravách. 

 

3.1 PŘEDNÍ NÁPRAVA 

Přepákování přední nápravy je provedeno pomocí systému pull-rod, který umožňuje umístit 

roll-heave systém odpružení pod monokok a tím pomoci ke snížení těžiště vozu. Tažné tyče 

pull-rod systému spojují odlévaná 3D vahadla s rovněž odlévanými těhlicemi. Vahadla i těhlice 

jsou odlévány z hliníkových slitin. Použití výrobní metody odlévání u těhlic je pro letošní rok 

novinkou a tým si od ní slibuje další redukci váhy díky větší volnosti při tvarové optimalizaci 

odlévaného dílu oproti dílu obráběnému. Na přední nápravě je použito lichoběžníkové zavěšení 

s karbonovými trubkovými rameny a vlepenými hliníkovými inserty. Celý systém přepákování 

přední nápravy a ostatní prvky zavěšení jsou vidět na Obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 - Přepákování a jeho umístění na přední nápravě vozu Dragon X 

 

3.2 ZADNÍ NÁPRAVA 

Rozdílem mezi zadní a přední nápravou je použití push-rod systému přepákování, z důvodu 

nízko umístěného motoru. Ten znemožňuje použití systému pull-rod na zadní nápravě. Vahadla 

i těhlice jsou opět odlévanými hliníkovými prvky. Z hlediska zavěšení využívá zadní náprava 

podobné konfigurace jako náprava přední, tedy lichoběžníkové zavěšení s karbonovými 

rameny a lepenými inserty. O konstrukčním návrhu a optimalizaci zmíněných zadních vahadel 

a těhlic se můžete dozvědět více v bakalářských pracích mých kolegů. Vahadly a jejich 

optimalizací se zabýval Petr Šprta ve své bakalářské práci Vahadlo zadního odpružení formule 

student. Návrhem těhlic (které nejsou přímou součástí systému přepákování, nicméně jsou pro 

samotné přepákování důležité) a jejich optimalizací potom Tomáš Doležal v bakalářské práci 

Návrh těhlice formulového vozu z hliníkové slitiny. 

 

Obr. 3.3 – Přepákování a jeho umístění na zadní nápravě vozu Dragon X 

Zásadní novinkou zadní nápravy je použití aktivního řízení kol. Od toho se očekává zlepšení 

jízdních časů díky vyšší stabilitě v zatáčkách a celkové agilitě vozidla, která je na úzkých 

technických tratích formule student nezbytná. Tento prvek s sebou přináší také nežádoucí 
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zvýšení váhy, se kterým musí systém přepákování pracovat, a která negativně ovlivní dynamiku 

vozidla. Zda bude tento systém přínosem či ne, je otázka testování na hotovém voze. Samotným 

konstrukčním návrhem tohoto systému se zabývá Marek Dostál, kolega z týmu TU Brno 

Racing, a popisuje jej ve své bakalářské práci Studie systému řízení zadní nápravy. Lineárních 

aktuátorů zprostředkovávajících ono natáčení kol je možné si všimnout na Obr. 3.3 (vyobrazené 

modře). 
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4 NÁVRH MECHANISMU ROLLOVÉHO TLUMIČE 
Konstrukční návrh mechanismu a jeho následná realizace je, jak již bylo zmíněno, jedním 

z hlavních témat této bakalářské práce. Prvním krokem bylo vytvoření CAD modelu 

v programu PTC Creo. Následoval export modelu do simulačního programu ANSYS 

Workbench 19. V programu ANSYS proběhla analýza zatížení prvního návrhu. Podle výsledků 

analýzy proběhly desítky iteračních úprav na jednotlivých dílech mechanismu, dokud nebyly 

výsledky vyhovující. 

 

4.1 INSPIRACE 

Systém odpružení roll-heave byl použit již na voze Dragon 9 (viz. Obr. 4.1, kde rollový tlumič 

je tlumič pravý, schovaný v ochranném obalu). Cílem tedy bylo přijít s lepším návrhem a loňský 

model překonat především po stránce hmotnosti mechanismu okolo rollového tlumiče. 

Inspirace byla nalezena u konkurenčního týmu ze Stuttgartu – DHBW Engineering Team (dále 

jen DHBW). Ti použili systém čtyř ocelových tyčí, přes které je přenášena síla do tlumiče, jenž 

je jimi stlačován. (Obr. 3.2). Koncepce čtyř tyčí by s sebou měla přinést několik výhod oproti 

loňskému systému na Dragonu 9. Použití této koncepce znamená oproti předchozímu modelu, 

nižší tření v mechanismu a kýženou nižší hmotnost, za předpokladu použití pokročilejších 

materiálů a správné optimalizace. 

  

Obr. 4.1 - Mechanismus na voze Dragon 9  Obr. 4.2 – Řešení týmu DHBW [16]  

 

4.2 MODELOVÁNÍ MECHANISMU V CAD PROGRAMU 

Celý mechanismus sestává z 13 různých dílů o celkovém počtu 44 dílů pro každou nápravu, 

pokud započítáme i spojovací materiál jako šrouby a matice a pokud ve výčtu neuvažujeme 

samotný tlumič. Následuje popis nejdůležitějších prvků a jejich funkce. Jejich uspořádání je 

zobrazeno na Obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 - Rozklad mechanismu stlačování rollového tlumiče 

4.2.1 DORAZ 

Díl slouží k přenosu síly do tlumičů a zároveň jako vedení vodících tyčí. U dílu dochází ke 

dvěma zátěžným stavům. Prvním stavem je stlačení mechanismu, čímž je myšleno relativní 

přiblížení bodů uchycení rollového mechanismu ve vahadlech. V tomto případě dochází 

k přenosu síly z dílu táhla na tlumič přímo přes doraz. Ve druhém případě dochází k relativnímu 

vzdalování bodů uchycení rollového mechanismu ve vahadlech. Tentokrát je tlumič stlačován 

dorazem takovým způsobem, že síla je na doraz přenášena přes vodící tyče z táhla na protější 

straně. Do každého dorazu jsou nalisována čtyři kluzná pouzdra od firmy SKF pro vedení 

vodících tyčí. Jedná se o pouzdra ze slinutého bronzu PSM 081212 A51. Jejich výběr je 

odůvodněn v kapitole 4.3. 

Materiálem zvoleným pro tento díl je slitina hliníku s označením 7075 T6. Je to hliník s příměsí 

zinku, hořčíku a mědi. Tato slitina se vyznačuje, na poměry hliníkových slitin, vysokými 

pevnostními hodnotami. Mez pevnosti dosahuje hodnoty minimálně 525 MPa, mez kluzu 

potom 440 MPa. Tento materiál je v týmu TU Brno Racing používán u vysoce namáhaných 

dílů již několik let a byl tedy jasnou volbou pro většinu dílů navrhovaného mechanismu. Povrch 

dílu je povrchově upraven tvrdým eloxováním, tedy řízenou oxidací povrchu hliníku během 

elektrolytického procesu v roztoku kyseliny sírové. Tvrdé eloxování bude pro tento díl použito, 

na základě zkušeností v týmu z minulých let, kdy se tato povrchová úprava osvědčila na spoustě 

namáhaných dílů. Mimo jiné byla použita i na předešlé verzi rollového mechanismu, kde byla 

použita v kombinaci s teflonem vzhledem k velké třecí stykové ploše předešlého designu. Před 

samotným eloxováním je povrch dílu balotinován. [17] [18] 

4.2.2 TÁHLO 

Táhlo je prvek přenášející sílu z vahadel na díl dorazu, a to buď přímo (stlačování rollového 

mechanismu), nebo přes vodící tyč na protilehlý díl dorazu (roztahování rollového 

mechanismu). Na voze Dragon X bylo potřeba použití různých provedení tohoto dílu na přední 

a na zadní nápravě. Důvod pro rozdílná táhla je rozdílná vzdálenost pravého a levého vahadla 

na přední a zadní nápravě a použití stejně dlouhého rollového tlumiče pro obě nápravy. Táhlo 

je ve vahadlech uloženo pomocí sférických ložisek firmy Aurora Bearing Company. Konkrétně 

v ložiscích Aurora COM M5 T. 
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Obr. 4.4 – Táhlo přední nápravy (vlevo) a táhlo zadní nápravy (vpravo) 

Díl je opět vyráběn obráběním slitiny hliníku s označením 7075 T6 s následným balotinováním 

a tvrdým eloxováním. 

4.2.3 VODÍCÍ TYČE 

Vodící tyče mají v mechanismu dva účely. Zajištění přímosti chodu rollového mechanismu a 

přenos síly z táhla do protějšího dorazu při stavu roztahování mechanismu. Prvotní myšlenkou 

bylo použití karbonu v mechanismu za účelem snížení váhy. Proto bylo směřování volby 

materiálu těchto tyčí jasné již od samého začátku vývoje. Problémem však byl požadavek 

přesného vnějšího rozměru tyčí, kvůli kluzným pouzdrům, ve kterých jsou vodící tyče uloženy. 

Běžné karbonové trubky, používané v týmu TU Brno Racing například na ramenech zavěšení 

nebo tyčích řízení, jsou vyráběny namotáváním tkaniny na válcový prvek. Tím pádem není 

možné dosáhnout požadované přesnosti vnějšího průměru trubek. Řešením je tedy použití 

plných karbonových tyčí o průměru 8 mm s jednosměrným uspořádáním vláken, u kterých 

výrobce požadovanou přesnost zaručuje. 

Vodící tyče tvoří spolu s táhlem jeden dílec. Karbonová tyč je s dílem táhla spojena závitem 

pomocí ocelového insertu, který je v tyči nalepen (inserty viz. Obr. 4.5). Důvod použití oceli je 

poměrně vysoké namáhání závitů na insertech v axiálním směru a jejich malý jmenovitý 

rozměr. Bylo použito oceli 25CrMo4, se kterým má tým rovněž kladnou zkušenost. 

Uvažovanou alternativou k ocelovým insertům bylo použití titanu. Tato varianta nakonec 

nebyla realizována z důvodu příliš vysoké ceny v porovnání s hmotnostním přínosem. 
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Obr. 4.5 – Obrobené inserty vodících tyčí 

 

4.3 VÝBĚR LOŽISEK PRO ULOŽENÍ VODÍCÍCH TYČÍ V MECHANISMU 

Nejprve bylo uvažováno použití kluzných ložisek z kompozitních materiálů, a to kvůli obavám 

z opotřebení karbonových tyčí při použití tvrdých kovových kluzných pouzder. Použití 

kompozitních pouzder nakonec nebylo možné z důvodu malých doporučených kluzných 

rychlostí v ložiscích z těchto materiálů. Z důvodu vysoké kluzné rychlosti v mechanismu při 

přejíždění nerovností na vozovce bylo nakonec zvoleno kluzné pouzdro ze slinutého bronzu 

SKF PSM 081212 A51. To mělo nejvyšší přípustnou kluznou rychlost, což je v našem 

konkrétním případě prakticky nejdůležitější veličina. Co se týče opotřebení karbonových tyčí, 

nebyly finanční prostředky (vysoká cena karbonových tyčí) potřebné na provedení zkoušky 

v laboratoři. Bude tedy důležité pozorovat tento aspekt během testů s hotovým vozem a 

případně nahradit karbonové tyče alternativní hliníkovou nebo ocelovou variantou. To by 

samozřejmě mělo negativní vliv na hmotnost mechanismu. [19]
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5 ANALÝZA MECHANISMU ROLLOVÉHO TLUMIČE 
Simulace a následná analýza zatížení probíhala v programu ANSYS Workbench 19. Tento 

program funguje na principu metody konečných prvků. Konkrétním modulem, ve kterém 

simulace probíhala je modul Static Structural. Jak již název napovídá, jedná se o strukturální 

analýzu, která se na první pohled nezdá být pro dynamicky a opakovaně namáhaný díl 

závodního vozu vhodná. Tento modul neuvažuje únavu materiálu. Po konzultaci se staršími 

členy týmu byla bezpečnost vůči únavovému meznímu stavu kompenzována zvýšenými nároky 

na bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti při extrémním zatížení během simulace 

mechanismu rollového tlumiče, ke kterému by za běžných podmínek u našeho vozu nemělo 

dojít. 

Simulace zatížení probíhala z důvodu optimalizace jednotlivých dílů. Konkrétně dílu 

sloužícímu pro uchycení tlumiče, vedení vodících tyčí a jako doraz při zatíženém stavu celého 

mechanismu (díl doraz) a dílu spojujícím celý mechanismus s vahadly (díl táhlo). Simulován 

nebyl celý model, ale z důvodu rychlejšího výpočtu napětí a deformací vždy jen ty části 

mechanismu, které byly pro simulaci daného dílu vyžadovány. Využívalo se tedy 

zjednodušených modelů mechanismu. Jelikož v mechanismu probíhají dva zátěžné stavy (tah, 

tlak) probíhají pro každý díl i dvě simulace. 

 

5.1 SÍŤ 

Vytvoření vhodné sítě je důležitým prvkem u simulací, využívajících metody konečných prvků. 

Důraz byl kladen na výpočetní rychlost vzhledem k početnému množství iterací. Výpočetní 

rychlost je ovlivněna především počtem nodů neboli uzlů naší 3D sítě. 

Pro náš konkrétní případ bylo využíváno nominální velikosti jednotlivých prvků 1 mm. 

Přednostním uspořádáním sítě bylo uspořádání Hex Dominant. Tedy síť využívající 

pravoúhlého uspořádání prvků. Pro tvarově komplikovanější součásti modelu, u nichž nebylo 

možné toto uspořádání použít, bylo potřeba využít uspořádání Tetrahedrons. Na Obr. 5.1 je síť 

modelu pro zatížení dorazu ve stavu tlaku. Je vidět, že na dílu doraz ani dílu táhlo není využito 

uspořádání Hex Dominant. Důvodem je právě komplikovanost geometrie těchto dílů. Simulační 

program nebyl schopen síť v tomto uspořádání pro tyto díly vytvořit. Na díly dorazu a táhla je 

proto využito uspořádání Tetrahedrons. Uspořádání Hex Dominant je potom možné vidět 

především na zjednodušených modelech spojovacího materiálu. 
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Obr. 5.1 - Síť pro analýzu mechanismu 

 

5.2 VSTUPNÍ SÍLA PRO ANALÝZU 

Sílu, která je v simulaci v rámci okrajových podmínek použita, byla získána na základě 

vyhodnocení různých jízdních stavů. Těmito stavy jsou například prudké brzdění a akcelerace 

v přímém směru nebo v zatáčce nebo přejezd výrazné nerovnosti na vozovce – tzv. bump na 

jedno nebo obě kola. Tyto stavy byly nasimulovány a analyzovány v programu Adams, který 

slouží k simulacím a výpočtům spojených s dynamikou vozidel. Zmiňované simulace byly 

provedeny Markem Urbanem, který se dynamikou vozidel v týmu zabývá. Z analýz vyšly 

zátěžné síly pro všechny důležité prvky podvozku. Těhlice, ramena, vahadla a další. Výsledná 

síla na rollovém tlumiči je v nejhorším stavu podle těchto simulací 1088 N. 

Analyticky můžeme zkontrolovat správnost síly, která vyšla ze simulace, pomocí přesunu síly. 

Tzv. load transition ΔW. 

𝑊𝐿 =
𝑊

2
+
𝑊 ∙ 𝐴𝑦 ∙ ℎ

𝑡
 

∆𝑊 = 𝑊𝐿 −
𝑊

2
 

(1) 

 

(2)

Zde Ay představuje boční přetížení a jeho hodnotu uvažujeme pro extrémní stav 2,5 G (tato 

hodnota vychází z naměřených dat získaných během testování s reálným vozem). Tíha vozidla 

W má hodnotu přibližně 2452,5 N, přičemž gravitační zrychlení uvažujeme 9,81 m·s-2. Hodnota 

výšky těžiště h je rovna 0,3 m a hodnota t představující rozchod kol je 1,2 m. Z toho získáváme 

hodnotu ΔW = 1532,8 N. [20] 
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Pokračujeme porovnáním prací pružiny a kola, přičemž Fp a Fk představují síly, které působí 

na pružinu a kolo. xp a xk potom stlačení pružiny a zdvih kola. 

𝐹𝑝 ∙ 𝑥𝑝 = 𝐹𝑘 ∙ 𝑥𝑘 (3)

Z rovnice 3 vyjádříme sílu stlačující pružinu. 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑘 ∙
𝑥𝑘
𝑥𝑝

= 𝐹𝑘 ∙
1

𝑀𝑅
 

(4)

Bude-li zanedbán přenos váhy neodpružených hmot a geometrický přenos váhy odpružených 

hmot a bude-li stanoven předpoklad rovnoměrného rozložení klopných tuhostí náprav, 

odpovídá síla Fk polovině ΔW. Polovině odpovídá z důvodu výpočtu pouze jedné nápravy, resp. 

jedné pružiny. [21] 

Poměr zdvihů xp ku xk (MR) potom udávají kinematické parametry podvozku. V našem případě 

má MR hodnotu 1,18. Výsledná hodnota Fp je rovna 649,5 N. Toto není naše finální hodnota, 

neboť náš dosavadní výpočet neuvažoval odpor tlumiče. Pro zjištění celkové síly musíme 

přičíst sílu potřebnou ke stlačení tlumiče při rychlosti stlačení zjištěnou z dat získaných během 

testování. Od dodavatele tlumičů máme k dispozici graf závislosti síly na rychlosti stlačení 

tlumiče vt při různých nastaveních tlumiče (Graf 1). Naše rychlost vt je přibližně 125 mm·s-1. 

Nastavení tlumičů potom odpovídá 4 otáčkám. 

 

Graf 1 - Závislost síly na rychlosti stlačení tlumiče [22] 

Z grafu nám vychází síla Ft o velikosti 420 N. Tuto sílu připočteme k naší síle Fp. Výsledná 

síla F je tedy 1069,5 N. Když porovnáme vypočítanou sílu se silou získanou ze simulace 

v Adamsu, vidíme, že simulace funguje správně. 
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5.3 ZAVEDENÍ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK 

Pro analýzu každého konkrétního zátěžného stavu rollového mechanismu je možné využít 

různých uspořádání okrajových podmínek. Zároveň bylo nutné vícero uspořádání okrajových 

podmínek, z důvodu oddělených simulací jednotlivých prvků mechanismu. 

5.3.1 STAV TAHU PRO DORAZ 

Nejprve byla provedena simulace stavu tahu pro díl dorazu. Tahem je, jak již bylo zmíněno 

v kapitole 4.2.1, myšleno vzájemné vzdalování bodů uchycení rollového mechanismu ve 

vahadlech. Pro tento případ byl využit model dorazu a zjednodušených modelů vodících tyčí a 

spojovacího materiálu. Bylo uvažováno silové působení tlumiče na díl dorazu pomocí funkce 

Remote Force. Dorazu byl potom zamezen pohyb funkcí Remote Displacement umístěnou na 

čelní plochy ocelových insertů ve vodících tyčích. V tomto stavu docházelo z nežádoucímu 

natočení celé analyzované části mechanismu. Bylo proto zamezeno posunutí zbylých dvou 

kluzných ložisek ve směru jiném, než je směr zatěžující síly. Funkcí Remote Displacement jsme 

tak nahradili reálné vodící tyče. Zpočátku bylo uvažováno také předepnutí lícovaného šroubu 

sloužícímu k uchycení tlumiče do mechanismu funkcí Bolt Pretension. Předepnutí na 

lícovaných šroubech má však malou hodnotu (v simulaci uvažujeme 1000 N pro lícované 

šrouby) a s tím je spojený malý vliv na deformaci a napětí. Velikost maximálního posunutí 

vlivem deformace s předepnutím šroubu má v našem případě hodnotu 96 % hodnoty posunutí 

bez předepnutí. U maximálního napětí je potom hodnota s předepnutým šroubem 103 % 

hodnoty bez předepnutí. Zároveň docházelo k výraznému prodloužení výpočetního času. 

Z těchto důvodů bylo od zahrnutí tohoto předepnutí do okrajových podmínek upuštěno. 

 

Obr. 5.2 - Okrajové podmínky dorazu ve stavu tahu 

Pro zredukování počtu kontaktů, které budeme ručně nastavovat, byla použita funkce Form 

New Part v programu Design Modeler, který ANSYS pro import geometrie využívá. Spojení 

dvou dílů touto funkcí je ekvivalentní použití kontaktu Bonded, při kterém dojde k pevnému 

deformovatelnému spojení dvou kontaktních ploch. Funkce Form New Part v podstatě vytvoří 

z dvou samostatných dílů, jeden díl nový. Zároveň zachová možnost volby materiálu pro každý 
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původní díl. Tato funkce byla použita pro spojení dorazu s kluznými ložisky, která jsou ve 

skutečnosti v dorazu nalisována, a také pro spojení zjednodušeného modelu insertu s 

našroubovanou maticí a lepenou vodící tyčí. Kontakt Frictional byl potom použit pro kontakt 

matice s dorazem a na všech kontaktních plochách lícovaného šroubu a dílu uložení rollového 

tlumiče. Pro zbylé kontakty bylo použito kontaktu Frictionless. Zbylé kontakty jsou totiž 

kontakty součástí s kluzným ložiskem nebo kontakty u nichž se na reálné součásti vyskytuje 

vůle. 

5.3.2 STAV TLAKU PRO DORAZ 

Stav tlaku (vzájemné přibližování bodů uchycení rollového mechanismu ve vahadlech) nebylo 

možné pro díl dorazu nasimulovat bez použití táhla. Důvodem je přímý styk těchto dvou dílů 

při stavu tlaku. Silové působení je uvažováno funkcí Bearing Load, a to v místě uložení 

sférického ložiska na táhlu. Zároveň je uvažován nekonečně tuhý tlumič, který je nahrazen 

zabráněním posunutí funkcí Remote Displacement na uložení tlumiče v mechanismu. Funkce 

Remote Displacement je v této konkrétní analýze použita ještě jednou. Tentokrát pro zamezení 

natočení ploch před okem pro sférické ložisko. Tím je zabráněno nežádoucímu vychýlení z osy 

zatěžující síly. Předepnutí šroubu nebylo uvažováno ani v tomto případě. Důvody jsou stejné 

jako u stavu tahu na dílu dorazu. 

 

Obr. 5.3 - Okrajové podmínky dorazu ve stavu tlaku 

Znovu bylo využito funkce Form New Part. Tentokrát na spojení insertů a vodících tyčí se 

samotným táhlem a opět na spojení kluzných ložisek s dorazem. Pro kontakt mezi táhlem a 

dorazem je použit kontakt Frictional. Zbytek kontaktů je stejný jako v případě stavu tahu dílu 

dorazu (viz. kapitola 5.3.1). 

5.3.3 STAV TAHU PRO TÁHLO 

Stav tahu pro táhlo byl nasimulován s použitím modelu samotného dílu táhla a zjednodušených 

modelů dvou ocelových insertů. Okrajové podmínky se skládají ze zatížení funkcí Bearing 

Load v místě uložení sférického ložiska v dílu táhlo a zamezení pohybu funkcí Remote 

Displacement na čelních plochách ocelových insertů. Takto zavedené okrajové podmínky 
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v kombinaci s vytvořenou sítí vyvolávaly nerealistickou deformaci s vychýlením oka pro 

sférické ložisko z osy, ve které byl mechanismus zatěžován. Tomu bylo zabráněno zamezením 

rotace plochy na krku pře samotným okem. Opět bylo využito funkce Remote Displacement. 

 

Obr. 5.4 - Okrajové podmínky táhla ve stavu tahu 

Nastavení kontaktů v tomto případě nebylo nutné. Po importování geometrie byla použita 

funkce Form New Part, která spojila všechny tři díly v díl jeden. 

5.3.4 STAV TLAKU PRO TÁHLO 

Pro stav tlaku táhla byl využit stejný model jako pro stav tlaku u dorazu. Rozdílné jsou však 

okrajové podmínky z důvodu určení celkové deformace na dílu táhlo. Zatížení je v tomto 

případě uvažováno tlumičem, tedy funkcí Remote Force v místě uložení tlumiče do 

mechanismu. Funkcí Remote Displacement je zamezeno pohybu oka pro sférické ložisko na 

táhlu a také natočení v nežádoucím směru ploch na krku táhla. Zamezením zmíněného natočení 

zabráníme nežádoucímu vychýlení oka z osy zatěžující síly. Jedná se o stejný problém jako při 

analýze stavu tlaku pro doraz. 
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Obr. 5.5 - Okrajové podmínky táhla ve stavu tlaku 

Kontakty pro analýzu stavu tlaku táhla jsou stejné jako v případě stavu tlaku dorazu. Tyto 

kontakty jsou rozebrány v kapitole 5.3.2. 

 

5.4 VYHODNOCOVÁNÍ ITERACÍ BĚHEM OPTIMALIZACE 

Jednotlivé iterace jsou vyhodnocovány a porovnávány za pomoci nadefinovaného koefi-

cientu K. Požadavky pro součást jsou vysoká tuhost a nízká hmotnost. Tuhost je tedy 

považována za kladný parametr a náš koeficient jí musí být přímo úměrný. Hmotnost je 

považována za parametr negativní a koeficient jí musí být úměrný nepřímo. Touto úvahou 

získáváme vztah popsaný v rovnici 5.

𝐾 =
𝑘

𝑚
 

(5) 

Koeficient K spočítáme pro každou iteraci. Následně porovnáváme velikosti koeficientu 

K jednotlivých iterací, přičemž vyšší hodnota znamená lepší parametry navrhované součásti. 

Veličina m potom představuje hmotnost vyhodnocované součásti a k představuje její celkovou 

tuhost. 

Tuhost k vypočítáme na základě vstupní síly F, popsané v kapitole 0, a deformace x získané 

z výpočetní simulace v programu ANSYS. Všeobecně známý vztah pro výpočet tuhosti je 

popsán rovnicí 6. 

𝑘 =
𝐹

𝑥
 

(6)

 



BRNO 2020 

 

 

33 
 

ANALÝZA MECHANISMU ROLLOVÉHO TLUMIČE 

 

 
5.5 OPTIMALIZACE DORAZU 

Pro simulaci zatížení dorazu mechanismu bylo provedeno zmiňované zjednodušení modelu. 

Samozřejmostí je zjednodušení spojovacího materiálu, jako jsou šrouby, podložky a matice 

z důvodu zkrácení výpočetního času. Prvky jako šestihranný otvor pro imbusový klíč nebo 

šestihranný tvar matice s podložkou nemají žádný vliv na deformaci ani napětí zatěžovaného 

dílu. Spojovací materiál je tedy nahrazen jednoduchými osazenými válečky, jenž bude nahrazen 

jednodušší sítí s menším počtem uzlů, než by byl v případě reálného modelu. Modely sestavy 

byly vytvořeny pro každý zátěžný stav zvlášť. Tlumič v mechanismu neuvažujeme, 

nahrazujeme jej vhodnými okrajovými podmínkami. [23] 

Cílem optimalizace je zvýšení tuhosti při udržení minimální možné váhy. Tuhost je nepřímo 

úměrná deformaci. Klíčem ke zmenšení této celkové deformace, je pozorovat napětí na 

jednotlivých částech dorazu. Napětí by mělo být co nejrovnoměrněji rozložené. Vysoká tuhost 

potom znamená nízké tření v mechanismu a díky tomu také jeho správnou funkci. 

5.5.1 PRVNÍ ITERACE 

V první iteraci je vidět značný optimismus při navrhování dorazu, který se projevuje především 

na velikosti deformací. Hodnoty napětí nejsou pro naše účely nikterak katastrofické. Mez kluzu 

uvažujeme 440 MPa. Bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti má v případě první iterace 

dorazu hodnotu 2,9 pro stav tahu a 7,33 pro stav tlaku. Vzhledem k hodnotám bezpečnosti je 

důležité postupovat při iteračních úpravách s určitou opatrností, aby nedošlo k výraznému 

nárůstu napětí na součásti. 

Při stavu tahu dochází k větším deformacím než při stavu tlaku. To je dáno rozložením 

působících sil na díl dorazu od dílu táhla. Při stavu tlaku je síla od táhla rovnoměrně rozložena 

na celé úhlopříčce dorazu. Při zatěžování tahem působí táhlo na díl dorazu přes vodící tyče, a 

to pouze na protilehlých koncích dorazu. Koeficient K má pro první iteraci hodnotu rovných 

303 pro tah a 1173,2 pro tlak. 

 

Obr. 5.6 - Deformace první iterace dorazu v tahu (vlevo) a v tlaku (vpravo) v milimetrech 
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Obr. 5.7 - Redukované napětí první iterace dorazu v tahu (vlevo) a v tlaku (vpravo) v jednotce MPa 

5.5.2 DRUHÁ ITERACE 

Další iterací se pokoušíme zabránit deformacím spojením sousedících konců dorazu. Ve druhé 

iteraci k jejich spojení došlo dvěma protilehlými příčkami umístěnými po obvodu dorazu. 

Nejprve bylo pro druhou iteraci uvažováno spojení čtyřmi příčkami, resp. spojení všech konců 

dorazu. Problémem však bylo umístění lícovaného šroubu, který by byl příčkou zakryt. Zároveň 

byla odstraněna prostřední příčka z původních ramen dorazu ve tvaru “X“, z důvodu 

koncentrace napětí na vnitřním oblouku. Odstraněním příčky bylo umožněno zvětšení 

poloměru tohoto oblouku. 

Z výsledků analýzy je patrné zvýšení bezpečnosti. Konkrétními hodnotami jsou 4,8 pro tah a 

7,42 pro tlak. Zároveň došlo ke zmenšení deformace. Především ve stavu tahu. Koeficient K má 

v tahu hodnotu 334,3. V tlaku potom klesl, z důvodu navýšení hmotnosti obvodovými příč-

kami, na 1091,5. Vzhledem ke zlepšení parametrů po přidání obvodových příček následovalo 

hledání způsobu implementace zbylých, původně zamýšlených, příček do našeho dorazu. 

 

Obr. 5.8 - Deformace druhé iterace dorazu v tahu (vlevo) a v tlaku (vpravo) v milimetrech 
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Obr. 5.9 - Redukované napětí druhé iterace dorazu v tahu (vlevo) a v tlaku (vpravo) v jednotce MPa 

5.5.3 VÝSLEDNÝ MODEL 

Následovalo několik iterací, které ukázali například malý přínos neprůchozích kapes k tuhosti, 

na úkor hmotnosti, v porovnání s průchozími dírami. Také se povedlo najít řešení implementace 

čtyř obvodových příček. V průběhu optimalizace se také dařilo s každou iterací zvyšovat 

hodnotu bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti. Konečné hodnoty bezpečnosti jsou 6,76 

pro tah a 8,78 pro tlak. Velikost koeficientu K pro díl dorazu v tahu oproti první iteraci výrazně 

vzrostla na hodnotu 439,2. V tlaku se potom podařilo udržet vysokou hodnotu 1173,7. Výsledné 

deformace a napětí pro oba stavy vidíme na Obr. 5.10 a Obr. 5.11. 

 

Obr. 5.10 - Deformace finální iterace dorazu v tahu (vlevo) a v tlaku (vpravo) v milimetrech 

 



BRNO 2020 

 

 

36   
 

ANALÝZA MECHANISMU ROLLOVÉHO TLUMIČE 

 

Obr. 5.11 - Redukované napětí finální iterace dorazu v tahu (vlevo) a v tlaku (vpravo) v jednotce MPa 

 

5.6 OPTIMALIZACE TÁHLA 

Pro optimalizaci dílu táhla vycházíme opět ze zjednodušeného modelu, přičemž stav tahu a 

tlaku využívají i v případě táhla rozdílných modelů. 

5.6.1 PRVNÍ ITERACE 

V první iteraci proběhl takzvaný nástřel odlehčení v podobě tří děr. Příčky mezi těmito dírami 

a poloha samotných děr byla následně upravována v několika následujících iteracích. 

Bezpečnost táhla vůči meznímu stavu pružnosti je stejně jako v případě dorazu dostatečně 

vysoká na to, abychom se mohli soustředit na odlehčování a deformace při zatížení. Hodnoty 

těchto bezpečností jsou 5,34 v tahu a 11,25 v tlaku. Koeficient K vycházel pro první iteraci 

475,4 v tahu. V tlaku 1744,9. Uvažovaná hodnota deformace pro výpočet koeficientu K nebyla 

v případě stavu tlaku deformací maximální. Pro případ tlaku byla vzata deformace v místech 

pro uložení insertů, která je pro výpočet tuhosti v mechanismu klíčová.  

 

Obr. 5.12 - Deformace první iterace táhla v tahu (vlevo) a v tlaku (vpravo) v milimetrech 
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Obr. 5.13 - Redukované napětí první iterace táhla v tahu (vlevo) a v tlaku (vpravo) v jednotce MPa 

 

5.6.2 VÝSLEDNÝ MODEL 

Výsledný model byl oproti první iteraci výrazně odlehčen. 43,3 g oproti 53,6 g. Nejvýrazněji 

přispěla k odlehčení díra v ose táhla, kterou vidíme z čela na Obr. 5.14 a Obr. 5.15, a která 

pokračuje i do protaženého krku tohoto dílu. Dále byly přepracovány a zúženy příčky mezi 

původními třemi odlehčovacími dírami a přidáno odlehčení přímo na dosedací plochy pro 

doraz. Hodnota bezpečnosti potom klesla na stále dostatečných 4,24 v tahu a 6,29 v tlaku. 

Výsledný koeficient K potom v případě tlaku klesl na 1619,2. V případě tahu, jenž byl u táhla 

kritičtější, však narostl na hodnotu 514,9. 

 

Obr. 5.14 - Deformace finální iterace táhla v tahu (vlevo) a v tlaku (vpravo) v milimetrech 
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Obr. 5.15 - Redukované napětí finální iterace táhla v tahu (vlevo) a v tlaku (vpravo) v jednotce MPa 
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6 VÝROBA MECHANISMU ROLLOVÉHO TLUMIČE 
Veškeré díly mechanismu byly vyrobeny konvenčními metodami obrábění. Programování 

obráběcích strojů a samotné obrábění bylo čistě v režii spolupracujících obráběcích firem. 

Obrobky byly vyrobeny dle výkresů a vyexportovaných modelů ve formátu “.stp”. Pro ilustraci 

je pod odstavcem zobrazen výřez výkresu dorazu (Obr. 6.1). Výroba frézovaných dílů se obešla 

bez použití pětiosích CNC strojů, což pomáhá udržet nízké výrobní náklady kusové výroby. 

 

Obr. 6.1 – Výřez z výkresu dorazu 

Jediný díl mechanismu zhotovený v prostorách dílny týmu TU Brno Racing jsou karbonové 

vodící tyče. Vodící tyče byly nařezány na přibližnou délku pomocí kotoučové brusky a následně 

doobrobeny na soustruhu SV 18 RA, který má tým k dispozici. Obrábění představovalo 

zakrácení tyčí na požadovanou délku a navrtání konců tyčí v axiálním směru z důvodu 

vytvoření děr pro vlepení ocelových insertů. 

 

6.1 LEPENÍ VODÍCÍCH TYČÍ 

Samotné lepení ocelových insertů do karbonových tyčí bylo provedeno ve speciálním 

přípravku, který byl pro tento účel vyroben. Přípravek se skládá ze čtyř ocelových plechů, 

jejichž tvar byl vypálen laserový paprskem do plechu o tloušťce 4 milimetry. Přípravek má za 

úkol vytvořit sadu čtyř, po slepení, stejně dlouhých tyčí, což je pro správné fungování 

mechanismu zcela nezbytné. V případě nepřesných délek dojde v mechanismu k 

nerovnoměrnému namáhání, které může způsobit zkrácenou životnost vodících karbonových 

tyčí nebo neplynulý chod tlumiče. Správné fungování systému odpružení je přitom pro všechny 

závodní vozy zcela nezbytné. 

Samotné lepení má jasně daný postup. Nesprávně připravený povrch má po slepení až 5x nižší 

únosnost. Tomuto tématu se věnoval bývalý člen týmu TU Brno Racing Ing. Václav Dlápal ve 

své bakalářské práci Návrh ramen zavěšení kol s vlepenými úchyty kloubů v době, kdy s touto 

metodou tým začínal pracovat. Po připravení povrchů byly našroubovány inserty do plechu 

přípravku. Následovalo upevnění zbylých insertů do protikusu přípravku pomocí matic. Inserty 

s naneseným lepidlem byly spojeny s tyčí zastrčením do připravených děr a pozice byla 

uzamknuta zbylými plechy přípravku. Jako poslední byly plechy zajištěny šrouby. [24] 
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6.2 SESTAVENÍ 

Pro sestavení celého systému přepákování musíme nejprve složit jednotlivé podsestavy. Těmi 

hlavními jsou vahadla a jejich prvky uložení, tlumiče a jejich mechanismus a push a pull-rod 

tyče. Tyto podsestavy jsou skládány každá zvlášť. 

Samotný rollový mechanismus se skládá ze čtyř samostatných rozebíratelných dílců. Dva 

dorazy s nalisovanými kluznými pouzdry pro vodící tyče a dvě táhla, do kterých jsou nalisována 

sférická ložiska a našroubovány vodící tyče. Dorazy jsou upevněny pomocí lícovaných šroubů 

na konce rollového tlumiče. Připravená táhla jsou vsunuta do dorazů. Po vsunutí jsou táhla 

zajištěna maticemi a je připevněn potenciometr pro sběr jízdních dat. Nakonec bude předepnuta 

pružina pomocí matice na tlumiči. 

 

Obr. 6.2 - Sestavení rollového mechanismu
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Pro upevnění mechanismu na vůz musí být na monokok nejprve upevněna vahadla a jejich 

držáky. Do vahadel je následně uložen heavový tlumič a připravený rollový mechanismus s 

rollovým tlumičem. Nakonec jsou upevněny push a pull-rod tyče do vahadel na jednom konci 

a do těhlic na jejich konci druhém.
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7 POROVNÁNÍ PŘEPÁKOVÁNÍ NA DRAGONU 9 A DRAGONU X 
V tomto porovnání se budeme soustředit pouze na mechanismus rollového tlumiče. Vahadly a 

dalšími prvky kompletního přepákování se zabývají ostatní členové týmu. Úsporou hmotnosti 

v důsledku změny kinematiky se potom detailněji zabývá kolega Marek Urban ve své 

diplomové práci Návrh zavěšení kol Formule Student. 

Design obou návrhů mechanismů můžeme porovnat na Obr. 7.1. Koncepce se výrazně změnila, 

byť princip funkce zůstal stejný. Pozice lícovaného šroubu znamená otočení tlumiče 

v mechanismu o 90°. To bylo vyžadováno z důvodu zploštění celého systému přepákování a 

současného přiblížení heavového a rollového tlumiče. Problémem byla expanzní nádoba na 

tlumiči. Ta byla v případě zachování pozice, jako byla na Dragonu 9, na přední nápravě příliš 

blízko povrchu asfaltu, nebo si vyžadovala přílišné zásahy do tvarů monokoku, při uložení 

tlumiče expanzní nádobou nahoru. Změna koncepce znamená také výrazné zmenšení stykových 

třecích ploch v mechanismu. To by mělo přispět ke správnému fungování mechanismu. 

 

 

Obr. 7.1 – Mechanismus rollového tlumiče Dragonu 9 (nahoře) a Dragonu X (dole) 

Hlavním cílem byla úspora hmotnosti řešení na novém voze oproti vozu předešlému. Přehled 

jednotlivých dílčích hmotností a jejich váhový rozdíl na celém autě byl zapsán do následující 

tabulky (Tabulka 1). Záporná hodnota úspory znamená nárůst hmotnosti na porovnávaném dílu. 
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Tabulka 1 - Porovnání hmotností rollového mechanismu na voze Dragon 9 a Dragon X 

Dragon 9 Dragon X Porovnání 

Díl/Sestava 
Hmot. 

[g] 

Počet 

ks [-] 
Díl/Sestava 

Hmot. 

[g] 

Počet 

ks [-] 
Úspora [g] 

Doraz pravý 72,1 2 Doraz pravý 

Doraz 62,7 2 

-21,12 PSM 

A51 
4,92 8 

Doraz levý 63,7 2 Doraz levý 

Doraz 62,7 2 

-36,72 PSM 

A51 
4,92 8 

Táhlo vnitřní 

Táhlo 141,9 2 

Táhlo přední 

Táhlo 42,9 2 

112,54 

Vodící 

tyč 
14,75 4 

Aurora 

COM 

M6 T 

11,9 2 

Insert 4,96 8 

Aurora 

COM 

M5 T 

8,48 2 

Táhlo vnější 

Táhlo 141,3 2 

Táhla zadní 

Táhlo 39,7 2 

104,94 

Vodící 

tyč 
14,75 4 

Aurora 

COM 

M6 

11,9 2 

Insert 4,96 8 

Aurora 

COM 

M5 

8,48 2 

Spojovací materiál roll. 

mechanismu 
22,4 2 

Spojovací materiál roll. 

mechanismu 
38,4 2 -32,1 

 

Celková hmotnostní úspora na rollovém mechanismu je 127,6 g. Úspora je patrná především 

na dílech táhla. Naopak dorazy nabraly hmotnost z důvodu použití bronzových kluzných 

pouzder.
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ZÁVĚR 
Byl proveden konstrukční návrh mechanismu rollového tlumiče a tento návrh optimalizován 

pomocí analýzy simulace zatížení. Každá iterace mechanismu byla vyhodnocována a 

porovnávána s předchozí na základě stanoveného koeficientu, zahrnujícím hmotnost a tuhost 

jednotlivých dílů. Srovnáme-li navržené řešení mechanismu vozu Dragon X s řešením 

použitém na Dragonu 9 vyjde nám hmotnostní úspora 13 %. Zároveň je očekáváno nižší tření 

v mechanismu v důsledku použití kluzných ložisek namísto velké stykové třecí plochy ošetřené 

pouze teflonovou povrchovou úpravou. Hodnota hmotnostní úspory může být ještě zvýšena 

nalezením vhodného kluzného pouzdra z lehčího materiálu, případně navržením vlastních 

ložisek. 

Kinematické změny systému přepákování na voze Dragon X byly prováděny za cílem zmenšení 

celkového zástavbového rozměru oproti předešlému modelu. Kromě úspory hmotnosti na 

samotném mechanismu rollového tlumiče tedy bylo dosaženo také úspory na celém systému 

přepákování. Díky přiblížení tlumičů a dalším dílčím změnám došlo ke zmenšení vahadel na 

obou nápravách a tím celkové úspoře váhy 740 g na systému přepákování. Do výčtu jsou 

zahrnuty vahadla a jejich držáky s ložisky, push/pull-rod tyče a rollový mechanismus pro obě 

nápravy. 

V důsledku situace s koronavirem v roce 2020 nebylo možné dokončit výrobu mechanismu 

před dokončením této bakalářské práce. Otázky opotřebení karbonových tyčí tedy zatím nebyly 

zodpovězeny a čeká se, zda bude možné karbonové tyče v bronzových ložiscích dlouhodobě 

využívat. Ověření dlouhodobé životnosti bude provedeno testováním v reálném provozu na 

hotovém voze.



BRNO 2020 

 

 

45 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

[1] Concept of Formula Student. Formula Student Germany [online]. 2020 [cit. 2020-06-24]. 

Dostupné z: https://www.formulastudent.de/about/concept/ 

[2] NĚMECKO. Formula Student Rules. In: . 2019, ročník 2020. Dostupné také z: 

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

[3] Závod FS Czech. In: TU Brno Racing [online]. [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

https://tubrnoracing.cz/media/588-2/?album=2839 

[4] VLK, František. Podvozky motorových vozidel. 3., přeprac., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: 

František Vlk, 2006. ISBN 80-239-6464-X. 

[5] KatE – Elbflorace TU Dresden. In: FS total [online]. [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

http://www.fstotal.com/kate-elbflorace-tu-dresden/ 

[6] La suspensión de un Fórmula 1. In: Motor.es [online]. 2019 [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

https://www.motor.es/formula-1/suspension-f1-201958028.html 

[7] TU Graz Racing Team. In: Facebook [online]. 11. května 2016 [cit. 2020-06-24]. Dostupné 

z: 

https://www.facebook.com/tugraz.racing/photos/a.10154222016921522/10154252273986

522/?type=3 

[8] tugracing. In: Instagram [online]. 11. března 2016 [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/BC0FG3syPkJ/ 

[9] TUfast Racing Team. In: Facebook [online]. 22. srpna 2018 [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/Tufast.Racing.Team/photos/a.2117183351686183/215092290

8312227/?type=3&theater 

[10] URBAN, M. Konstrukční návrh stabilizátoru zadní nápravy vozidla Formule Student. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. 75 s. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Pavel Ramík. 

[11] Build 7128 – Subframe and Suspension. Koenigsegg [online]. 13. prosince 2016 [cit. 

2020-06-24]. Dostupné z: https://www.koenigsegg.com/build-7128-%20subframe-and-

suspension/ 

[12] Technik popsal tajemství nejsilnějšího motoru silničních aut, dává 1 626 koní. In: 

Autoforum.cz [online]. 2019 [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

https://www.autoforum.cz/technika/technik-popsal-tajemstvi-nejsilnejsiho-motoru-

silnicnich-aut-dava-1-626-koni/ 

[13] Project One. In: Forums.mbclub.co.uk [online]. 2017 [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

https://forums.mbclub.co.uk/threads/project-one.224728/ 

 

https://www.formulastudent.de/about/concept/
https://www.formulastudent.de/fsg/rules/
https://tubrnoracing.cz/media/588-2/?album=2839
http://www.fstotal.com/kate-elbflorace-tu-dresden/
https://www.motor.es/formula-1/suspension-f1-201958028.html
https://www.facebook.com/tugraz.racing/photos/a.10154222016921522/10154252273986522/?type=3
https://www.facebook.com/tugraz.racing/photos/a.10154222016921522/10154252273986522/?type=3
https://www.instagram.com/p/BC0FG3syPkJ/
https://www.facebook.com/Tufast.Racing.Team/photos/a.2117183351686183/2150922908312227/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Tufast.Racing.Team/photos/a.2117183351686183/2150922908312227/?type=3&theater
https://www.autoforum.cz/technika/technik-popsal-tajemstvi-nejsilnejsiho-motoru-silnicnich-aut-dava-1-626-koni/
https://www.autoforum.cz/technika/technik-popsal-tajemstvi-nejsilnejsiho-motoru-silnicnich-aut-dava-1-626-koni/
https://forums.mbclub.co.uk/threads/project-one.224728/


BRNO 2020 

 

 

46   
 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

[14] GreenTeam Uni Stuttgart. In: Facebook [online]. 12. února 2020 [cit. 2020-06-24]. 

Dostupné z: 

https://www.facebook.com/greenteamstuttgart/photos/a.137846366225617/385420837125

6046/?type=3 

[15] URBAN, Marek. DX Alumni Suspension. Brno, 2019. Prezentace. 

[16] DHBW Engineering Stuttgart e.V. In: Facebook [online]. 8. května 2020 [cit. 2020-06-

24]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/dhbwengineering/photos/a.192610977432787/3698838336810

016/?type=3 

[17] ALFUN - hliník. ALFUN [online]. [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

http://www.alfun.cz/hlinik 

[18] Eloxovanie hliníka. EUROPUR s.r.o. [online]. [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

https://www.europur.sk/eloxovanie-hlinika 

[19] PSM 081212 A51 SKF. SKF [online]. [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

https://www.skf.com/group/products/plain-bearings/bushings-thrust-washers-

strips/bushings/productid-PSM%20081212%20A51 

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

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

680-1127-2 

[21] ROUELLE, Claude. OptimumG: Applied Vehicle dynamics seminar. 6450 S. Quebec 

St., Ste. 5-28 Centennial, CO 80111, USA, 2018. Dostupné také z: 

https://optimumg.com/our-seminars/ 

[22] TTX25 MkII damper dynomometer response. In: Öhlins USA [online]. [cit. 2020-06-

24]. Dostupné z: 

https://www.ohlinsusa.com/files/files/_TTX25%20MkII%20Dyno%20N%20vs%20mmps

.pdf?fbclid=IwAR3-

lTgHOTm2tzhgbLzrsW73CGyndhUwjpT8uduHbDlPI1OhMbnm4Asumro 

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

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

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

[24] DLÁPAL, V. Návrh ramen zavěšení kol s vlepenými úchyty kloubů. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. 50 s. Vedoucí diplomové práce Ing. 

Pavel Ramík.

https://www.facebook.com/greenteamstuttgart/photos/a.137846366225617/3854208371256046/?type=3
https://www.facebook.com/greenteamstuttgart/photos/a.137846366225617/3854208371256046/?type=3
https://www.facebook.com/dhbwengineering/photos/a.192610977432787/3698838336810016/?type=3
https://www.facebook.com/dhbwengineering/photos/a.192610977432787/3698838336810016/?type=3
http://www.alfun.cz/hlinik
https://www.europur.sk/eloxovanie-hlinika
https://www.skf.com/group/products/plain-bearings/bushings-thrust-washers-strips/bushings/productid-PSM%20081212%20A51
https://www.skf.com/group/products/plain-bearings/bushings-thrust-washers-strips/bushings/productid-PSM%20081212%20A51
https://optimumg.com/our-seminars/
https://www.ohlinsusa.com/files/files/_TTX25%20MkII%20Dyno%20N%20vs%20mmps.pdf?fbclid=IwAR3-lTgHOTm2tzhgbLzrsW73CGyndhUwjpT8uduHbDlPI1OhMbnm4Asumro
https://www.ohlinsusa.com/files/files/_TTX25%20MkII%20Dyno%20N%20vs%20mmps.pdf?fbclid=IwAR3-lTgHOTm2tzhgbLzrsW73CGyndhUwjpT8uduHbDlPI1OhMbnm4Asumro
https://www.ohlinsusa.com/files/files/_TTX25%20MkII%20Dyno%20N%20vs%20mmps.pdf?fbclid=IwAR3-lTgHOTm2tzhgbLzrsW73CGyndhUwjpT8uduHbDlPI1OhMbnm4Asumro


BRNO 2020 

 

 

47 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Ay [g] Boční přetížení 

F [N] Celková síla působící na tlumící/pružící jednotku 

Fk [N] Síla působící na kolo 

Fp [N] Síla působící na pružinu 

Ft [N] Síla působící na tlumič 

g [m∙s-2] Gravitační zrychlení 

h [m] Výška těžiště 

K [N∙mm-1∙g-1] Koeficient pro vyhodnocení iterace 

k [N∙mm-1] Tuhost 

kk [-] Koeficient bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti 

m [g] Hmotnost 

MR [-] Poměr stlačení pružiny ku zdvihu kola 

Re [MPa] Mez kluzu 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

t [m] Rozchod kol 

vt [mm∙s-1] Rychlost stlačení tlumiče 

W [N] Tíha vozidla 

WL [N] Celkové zatížení kol jedné strany vozu při průjezdu zatáčkou 

x [mm] Posunutí vlivem deformace 

xk [m] Zdvih kola 

xp [m] Stlačení pružiny 

ΔW [N] Přesun síly 

 


