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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Návrh brzdového systému pro vozidlo Formule Student. Brzdový systém patří mezi 

nejdůležitější ovládací systémy vozidla. U závodního vozu jeho význam ještě roste. Pouze 

správně nadimenzován a bezchybně fungující brzdový systém pomůže dosáhnout nejlepších 

výsledků. Práce obsahuje výběr použitých komponentů systému pro danou aplikaci. Ověření 

použitelnosti těchto komponent výpočtem základních sil v brzdovém systému. Konstrukční 

návrh pedálové skupiny v souladu s požadavky a pravidly soutěže Formule Student. Návrh 

možností měření jízdních dat brzdového systému pro jeho další vývoj. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Brzdový systém, Formule Student, pedálová skupina, mechanická analýza 

ABSTRACT 

Design of braking system for Formula Student vehicle. Braking system is one of the most 

important control system in every vehicle, even more in race car application. Only perfectly 

working braking system is capable bring the best results. In this diploma thesis are list of 

used parts with basic force calculation, design of pedal assembly in accordance with the rules 

of Formula Student, options for measuring and dataloging from ride for next development. 

KEYWORDS 

Brake system, Formula Student, pedal assembly, mechanical analysis 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Brzdový systém vozidla musí fungovat tak, aby za všech okolností byl schopen vozidlo 

bezpečně zastavit, v případě nějakého problému alespoň zpomalit. Při závodě musí mít řidič 

možnost se na brzdový systém maximálně spolehnout, ať už při samotném brzdění nebo při 

aplikování pokročilejší techniky jízdy k lepšímu ovládání vozu. Jedině tak dokáže získat 

z vozu veškerý jeho maximální potenciál.  

K lepší výkonnosti vozu pomůže i snížení jeho hmotnosti. Na to jsme se společně s kolegy 

z týmu TU Brno Racing při návrhu vozidla Dragon X zaměřili. Použité budou zcela nové 

brzdové třmeny a brzdové válce. Odlehčení se dotklo i pedálové sestavy. Cílem bylo snížení 

celkové hmotnosti systému bez vlivu na jeho výkonnost či spolehlivost.  

Provedené úpravy bude potřeba důkladně prověřit při následných jízdních testech. K tomu 

pomůže i snímání údajů během jízdy vozidla. Tyto data budou sloužit nejen k vyhodnocení 

funkčnosti, ale i pro další vývoj systému. Stále je zde prostor pro další vývoj, pro který zatím 

aktuálně chybí vstupní data. 
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BRZDOVÝ SYSTÉM 

1 BRZDOVÝ SYSTÉM 
Součástí brzdového systému jsou všechny součásti namontované na vozidle, které slouží ke 

zpomalení vozidla, zastavení vozidla, nebo zajištění polohy stojícího vozidla (nebývá nutně 

funkcí systému závodních vozidel). Brzdný účinek musí být odstupňovaný. [2] 

1.1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ 

V současnosti se využívají tyto typy brzd:  

- Aerodynamické brzdy – při aktivaci dojde ke zvýšení aerodynamického odporu 

- Třecí brzdy – přeměna mechanické energie na teplo pomocí tření 

- Retardéry – přeměna mechanické energie na teplo bez tření 

- Rekuperace – přeměna mechanické energie na energii elektrickou uloženou do 

baterie pro následné využití pro pohon vozidla 

Nejrozšířenějším typem brzd běžných i závodních vozidel jsou brzdy třecí, aerodynamické 

brzdy jsou doménou vysoce výkonných silničních a závodních vozidel, které dosahují 

vysokých maximálních rychlostí (čím vyšší rychlost, tím je aerodynamická brzda účinnější). 

Retardéry se zase nejčastěji využívají v užitkových a nákladních vozidlech (vozidla mají vyšší 

celkovou hmotnost a použití retardéru snižuje opotřebení třecích brzd). Stále častěji se 

využívá i rekuperace, díky stále většímu rozmachu elektromobilů a hybridních vozidel 

(výhodné z hlediska zástavby – elektromotor je již součástí pohonného ústrojí). Rekuperaci 

v závodní aplikaci lze vidět například u současných vozů Formule 1 a v nejvyšší kategorii 

vytrvalostních závodů LMP1.  

Brzdové systémy lze dále rozdělit podle způsobu ovládání [2]: 

- Mechanické 

- Hydraulické 

- Pneumatické 

Mechanicky ovládané systémy jsou ty nejjednodušší, pohyb pedálu nebo páky přímo působí 

na samotnou brzdu. Pro přímé zpomalení vozidla se mechanické systémy používaly spíše 

v historii, dnes se mechanické ovládání používá pro ruční brzdu (slouží k zajištění stojícího 

vozidla), ale i to je dnes na ústupu. Hydraulicky ovládaný systém využívá nestlačitelnosti 

hydraulické kapaliny a principu Pascalova zákona. Brzdy jsou ovládané tlakem, který se 

vytvoří v hydraulickém okruhu. Použití pro třecí i aerodynamické brzdy. V současnosti 

nejrozšířenější systém mezi osobními i závodními vozidly. Pneumaticky ovládané systémy 

využívají k ovládání brzd stlačený vzduch. Nevýhodou je nutnost zástavby kompresoru jako 

zdroje stlačeného vzduchu. Výhodou je naopak bezpečnost, malý únik neznamená úplný 

výpadek brzdového systému. Využití převážně v užitkových a nákladních vozidlech. [2] 

Tolik k základnímu rozdělení brzdových systémů. V našem voze používáme třecí brzdy 

s hydraulickým ovládáním – konkrétně kotoučové brzdy na všech 4 kolech. Dále se tedy 

v teoretické části budu věnovat tomuto systému. 
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BRZDOVÝ SYSTÉM 

1.2 KOTOUČOVÉ BRZDY 

Kotoučové brzdy patří, jak již bylo zmíněno, mezi třecí brzdy. Třecí plochou u kotoučových 

brzd je plochý kotouč. Na tento kotouč je přitlačováno brzdové obložení – známé pod 

označením brzdové destičky. Brzdové obložení je umístěno v brzdovém třmenu. Přitlačení 

brzdového obložení k povrchu kotouče je zajištěno pomocí brzdových pístků, také součást 

brzdového třmenu. Přítlačnou sílu pístku získáme pomocí tlaku (hydraulického nebo 

pneumatického) působícího na plochu pístku uvnitř brzdového třmenu. 

 

Kotoučové brzdy jsou dnes nejpoužívanějším typem brzd u osobních automobilů, téměř 

většina současných vozidel je má na přední nápravě a větší část i na nápravě zadní. Tam kde 

nejsou použity kotoučové brzdy, jsou z pravidla použity brzdy bubnové. V porovnání 

s bubnovými brzdami mají brzdy kotoučové tyto výhody:[2] 

- Malá citlivost na změnu součinitele tření = vyšší stabilita brzdného účinku 

- Lepší odvod tepla a tím nižší tendence ke slábnutí brzd (fading) 

- Jednodušší výměna brzdového obložení 

- Automatické seřizování vůle = vliv opotřebení kotouče a obložení 

- Lepší poměr hmotnost/užitečná brzdná plocha 

- Lepší samočisticí efekt 

A naopak v porovnání s bubnovými mají tyto nevýhody: [2] 

- Malý vnitřní převod = je nutná větší ovládací síla (pro pohodlnost obsluhy a větší 

bezpečí jsou osobní auta vybavena posilovačem) 

- Na kotouči dochází k většímu lokálnímu ohřátí (v místě kontaktu s obložením) 

- Brzdová kapalina dosahuje vyšších teplot 

- Náročnější, komplikovanější a dražší konstrukce parkovací brzdy 

- Rychlejší opotřebování brzdového obložení 

Obr. 1 Schéma principu fungování kotoučové brzdy 
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BRZDOVÝ SYSTÉM 

1.2.1 BRZDOVÉ KOTOUČE 

Brzdový kotouč je hlavní, největší a nejtěžší součástí brzdového systému kotoučové brzdy. 

Vyrábí se v různých tvarových provedeních a z různých materiálů přesně dle potřeb dané 

aplikace.  

Základním tvarem je plochý kotouč – dnes se používá spíše u motocyklů, nebo například i u 

vozidel Formule Student. Další tvarovou variantou je hrncový kotouč. Součástí hrncového 

kotouče není pouze plochá část pro brzdové obložení, ale i dosedací část pro náboj s otvory 

pro šrouby. To je výhodné z hlediska větší vzdálenosti třecí plochy kotouče od ložisek náboje. 

To snižuje výhřev ložisek náboje od brzdění. Obě varianty mohou být vybaveny vnitřním 

chlazením, ale také nemusí. Kombinací obou variant jsou plovoucí kotouče (pro pevné 

třmeny). Klobouková část je tvořena hliníkovým nebo ocelovým dílem, na který je připevněn 

plochý kotouč s možností axiálního pohybu. Při výměně kotouče tedy stačí vyměnit plochou 

část. Kloboukový unášeč lze použít opakovaně. Toto řešení je však výrazně dražší a proto se 

používá zatím výhradně u závodních a vysoce výkonných sportovních vozů. [2] 

 

 Nejpoužívanějším materiálem je legovaná šedá litina nebo ocelolitina – v hromadné výrobě 

je nejefektivnějším způsobem výroby právě odlévání. Tímto způsobem je možné vyrábět jak 

ploché, tak i hrncové kotouče. Dalším materiálem může být ušlechtilá ocel (korozi a otěru 

odolná). Tento materiál se primárně používá na výrobu kotoučů pro motocykly – kde se 

kotouče vypalují pomocí laserového paprsku z předbroušeného ocelového plechu. Posledním 

a stále častěji používaným materiálem, který zmíním, je kombinace karbonu a keramiky. 

Největší výhodou tohoto materiálu je až 50 % úspora hmotnosti na kotouči, dále výrazně 

vyšší kilometrový nájezd a kotouč nepodléhá korozi. Kotouč funguje stabilně i za vysokých 

teplot – opakované brzdění z vysokých rychlostí (závodní a okruhové zatížení), pro jeho 

optimální funkčnost je dokonce nutné kotouč nejdříve ohřát na provozní teplotu. Toho je 

problematické dosáhnout v běžném provozu a to je společně s výrazně vyšší cenou největší 

negativum karbon-keramických kotoučů. Z těchto důvodů se tento materiál primárně používá 

Obr. 2 Plovoucí brzdový kotouč firmy Alcon o průměru 370 mm na voze Citroën C3 WRC  
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u vozidel Formule 1, GT3 při okruhovém závodění. Komerční použití pouze u 

nejvýkonnějších vozidel jako například Porsche 911 GT2 RS, Bugatti Chiron, apod. 

Povrch kotouče, kde je v kontaktu s brzdovým obložením, může být vrtaný, drážkovaný 

anebo kombinací obojího. Tato úprava povrchu slouží k odlehčení kotouče (vrtané otvory), 

k čištění dosedací plochy brzdového obložení (drážky) a k odvodu plynů, které vznikají mezi 

povrchem kotouče a obložením (obě varianty). Nevýhodou je oslabení kotouče v místě 

otvoru, zmenšení čelní plochy kotouče a prodražení výroby. Z tohoto důvodu většina sériově 

vyráběných vozidel má hladké kotouče. [2] 

Důležitými parametry kotouče jsou průměr a tloušťka kotouče. Průměr kotouče přímo souvisí 

s efektivním poloměrem kotouče. Tento poloměr je rameno, na kterém působí normálová síla 

od brzdového třmenu. Normálová síla na efektivním poloměru se nazývá brzdný moment.  

Tloušťka kotouče omezuje použití třmenů, udává maximální míru opotřebení a pro brzdění je 

důležitým parametrem tepelné kapacity kotouče. 

1.2.2 BRZDOVÉ OBLOŽENÍ 

Brzdové obložení u kotoučové brzdy má tvar destičky. Skládá se ze dvou částí – z třecího 

materiálu (v kontaktu s kotoučem) a z podložky (v kontaktu s pístkem). Třecí materiál je na 

podložku nalepený. U kvalitnějšího brzdového obložení je mezi třecí materiál a podložku 

nanesena vrstva, která zamezuje prostupu tepla směrem k pístku a brzdové kapalině. Podložka 

má vždy konkrétní a přesný tvar pro daný třmen, její velikost by měla být blízko ploše pístku, 

jinak může docházet k její deformaci (týká se především jednopístkových plovoucích 

třmenů). Třecí materiál se může pro jeden konkrétní třmen výrazně lišit – ne tvarově, ale 

primárně složením. Třecí materiál by měl plnit tyto požadavky: [2] 

- Třecí koeficient musí být vysoký 

- Třecí koeficient by se měl minimálně měnit s rostoucí teplotou 

- Neměl by se rychle opotřebovávat 

- Neměl by produkovat přílišné množství hluku při brzdění 

Z těchto požadavků je zřejmé, že ideální třecí materiál neexistuje, avšak na trhu je veliký 

rozsah výrobců vyrábějící velké množství brzdových desek s rozdílnou směsí třecího 

materiálu. Zpravidla tedy není problém nalézt odpovídající řešení pro danou aplikaci. Jedná se 

o velice zásadní komponentu celého systému. Výměna brzdového obložení je většinou 

poměrně jednoduchá a změny brzdného výkonu můžou být velice výrazné.  

 

Obr. 3 Brzdové obložení Ferodo DS2500 [32] 
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Klíčovým parametrem je koeficient statického tření materiálu a velikost kontaktní plochy 

obložení. Velikost kontaktní plochy souvisí s maximálním měrným tlakem, kterému je 

obložení schopno odolat. Při překročení tohoto tlaku může dojít k narušení celistvosti 

brzdového obložení. 

Pro silniční aplikaci se používá obložení s nízko teplotně efektivním koeficientem tření – 

brzdy pro maximální výkon není nutné ohřát, naopak dlouhodobě nezvládají vyšší teplotní 

zatížení. Po překročení maximální teploty koeficient tření výrazně klesá a s tím i celkový 

brzdný výkon. V závodní aplikaci se používají třecí materiály s naprosto opačnými 

vlastnostmi. Studené brzdové obložení má výrazně nižší koeficient tření, než obložení ohřáté 

na provozní teplotu. Koeficient tření zůstává konstantní i při dlouhodobějším zatížení 

vysokými teplotami. Volba správné směsi brzdového obložení je velice důležitá. [2] 

Příklady používaných třecích materiálů pro brzdové obložení:[2] 

- Organické 

- Semimetalické 

- Metalické 

- Keramické 

Organické třecí materiály jsou vyrobeny z vláken organických látek s vysokou tepelnou 

odolností, jako je uhlík, guma, sklo, kevlar a přísadovými plnidly. Jako plnidlo se dříve 

používal asbest – to dnes již není možné z důvodu jeho toxických vlastností. Jedná se o měkčí 

brzdové obložení, které se rychleji opotřebovává a emituje hodně prachových částic. Výhodou 

je nižší provozní hlučnost. [2] 

Semimetalické třecí materiály mají složení 30% – 65% z metalických materiálů. Jedná se o 

nasekanou měď, železný prach a ocelovou vlnu, doplněné o modifikátory tření. V současnosti 

je snaha výrobců snižovat obsah mědi z důvodu ekologických opatření. Obložení z tohoto 

materiálu má vyšší životnost než organické třecí materiály, klade však vyšší nároky na 

opotřebení brzdových kotoučů. [2] 

Metalické třecí materiály se používají převážně v závodních aplikacích, to vyplývá z vyšší 

pořizovací ceny a hlavně z provozních vlastností. Obložení z tohoto materiálu se vyrábí 

lisováním kovového prášku za vysokého tlaku a teploty přímo na podložku (třecí materiál je 

schopen odolat výrazně vyšším teplotám, než by zvládlo lepidlo pro spojení s podložkou). Pro 

plný brzdný výkon je nutné obložení ohřát na provozní teplotu. Tento materiál je také 

nejméně šetrný k brzdovým kotoučům a také je nejvíce hlučný. [2] 

Keramické třecí materiály jsou vyráběny z keramických vláken a plnidel. Jedná nejmodernější 

materiál pro brzdové obložení. Obložení z tohoto materiálu má dobrou schopnost odolat 

vysokému teplotnímu zatížení, současně mají však tišší a čistější provoz než předchozí 

materiály. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena. [2] 

  

1.2.3 BRZDOVÉ TŘMENY 

V brzdovém třmenu je umístěno brzdové obložení, které je pak při brzdění v přímém kontaktu 

s kotoučem. Brzdové obložení je k povrchu kotouče přitlačováno normálovou silou, která 

vzniká na ploše pístku, na kterou působí tlak hydraulické kapaliny nebo stlačeného vzduchu. 
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Brzdové třmeny se liší materiálem, konstrukcí (pevné a plovoucí), počtem pístků, ale princip 

funkce je vždy stejný, již výše popsaný. 

Většina sériově vyráběných automobilů využívá třmeny vyrobené odlitím z litiny. Důvody 

jsou stejné jako u brzdových kotoučů. Nízké náklady a jednoduchost výroby. Současně 

třmeny jsou dostatečně pevné a spolehlivé. Takto vyrobené třmeny ale nejsou vhodné pro 

závodní použití, z důvodu jejich vyšší hmotnosti. Závodní a sportovní vozy jsou častěji 

vybaveny třmeny vyrobenými z hliníkové slitiny. Třmeny z hliníkové slitiny můžou být 

vyrobené odléváním nebo přesným CNC obráběním. Nejnovější trend je výroba pomocí 

aditivních technologií – tisk na 3D tiskárně z titanového prášku. Tato technologie umožňuje 

mít materiál pouze na místech, kde je opravdu potřeba, a tak dále výrazně snižit hmotnost 

třmenu bez omezení jeho tuhosti. Vyžaduje úplně jiný konstruktérský přístup k návrhu 

takového třmenu. Tento způsob výroby je však v současnosti stále extremně drahý pro 

sériovou výrobu a proto málo rozšířený. První sériový vůz vybavený těmito třmeny byl (jedná 

se o příplatkovou výbavu) Bugatti Chiron. [2] 

 

Hlavním konstrukčním rozdílem jsou třmeny plovoucí a třmeny pevné. Jednoduchým 

poznávacím rozdílem je umístění pístku ve třmenu. Plovoucí třmen je osazen jedním nebo 

dvěma pístky z vnitřní strany. Pevný třmen je osazen dvěma a více pístky po obou stranách 

třmenu. Z tohoto rozdílu vyplývá, že v pevném třmenu je brzdové obložení přitlačováno silou 

od pístku na obou stranách. Pevný třmen je pevně přichycen přímo k hlavě kola vozidla, nebo 

pevně k držáku třmene. Pevný třmen může být typu monoblok – vyrobený z jednoho kusu 

(výhodnější z hlediska tuhosti), nebo skládaný – vyrobený ze dvou polovin, které jsou spojené 

pomocí pevnostních šroubů (levnější na výrobu). Pevný třmen je vhodné kombinovat 

s plovoucím kotoučem, tak aby při brzdění mohlo dojít k vymezení případné nerovnoběžnosti 

mezi kotoučem a třmenem. Není to nutnost, ale v případě nerovnoběžnosti dochází 

k nerovnoměrnému opotřebení brzdového obložení a to vede ke zkrácení životnosti 

brzdového obložení. [2] 

Plovoucí třmen se vždy skládá ze dvou částí. Z držáku třmene – ten je vždy pevně přichycen 

k hlavě kola a třmenu – ten je k držáku přichycen tak, že má umožněný axiální pohyb. Ve 

třmenu je osazen pístek a umístěné brzdové obložení. V plovoucím třmenu je silou pístku 

přitlačováno brzdové obložení pouze na vnitřní straně kotouče, obložení na vnější straně je 

přitlačováno reakční silou od pohybu pístku. [2] 

Obr. 4 Brzdový třmen vozu Bugatti Chiron vyrobený pomocí aditivní technologie [37] 
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V současné běžné produkci je častěji používaný plovoucí brzdový třmen u většiny vozidel. 

Brzdný výkon je pro běžnou jízdu naprosto dostatečný. Největší výhodou tohoto řešení jsou 

menší zástavové nároky, třmen může být posunutý blíže ke kolu a to vytvoří prostor pro 

konstrukční řešení přední nápravy s negativním poloměrem rejdu. Hlavní výhodou 

vícepístkového pevného třmenu je větší brzdný výkon, rovnoměrnější tlak na brzdové 

obložení a s tím související opotřebení (tomu napomáhá řešení s odstupňovanými průměry 

pístků). [2] 

Důležitými parametry brzdového třmene tedy jsou průměr pístků, jejich počet a způsob 

uchycení třmene. Ten může být axiální nebo radiální. U axiálního uchycení šrouby směruji 

rovnoběžně s osou kola. Šrouby radiálního uchycení jsou naopak na tuto osu kolmé. Axiální 

způsob uchycení je rozšířenější, ale v porovnání s radiálním se jedná o méně tuhé řešení. To 

se však výrazněji projeví až při opravdu velké zátěži brzdového systému. 

1.3 HYDRAULICKÝ BRZDOVÝ OKRUH 

Téměř všechny aktuálně vyráběné osobní, ale i závodní vozy využívají k ovládání brzd 

hydraulický okruh. Nákladní vozidla, autobusy apod. využívají okruh se stlačeným 

vzduchem. Hydraulický okruh má dvě úlohy, první je zajištěni pohybu brzdového obložení 

oproti kotouči (bubnu) a současně při posunutí zprostředkovává přitlačení, kterým vznikne 

brzdná třecí síla. Z toho vyplývá, že systém musí být schopen posunutím pokrýt veškeré vůle 

v systému a současně zajistit tak velkou sílu aby bylo možné vozidlo zastavit. [2] 

Jsou dvě podmínky pro správnou funkčnost systému. Systém musí být kompletně naplněný 

kapalinou, bez vzduchových bublin a současně musí být dokonale utěsněný. Princip 

fungování je založen na nestlačitelnosti kapaliny a Pascalově zákoně (při působení vnější 

tlakové síly na kapalinu v každém jejím místě naroste tlak o stejnou hodnotu). Důležitými 

parametry ovlivňujícími maximální tlak v okruhu, i chod brzdového pedálu jsou průměry 

pístků v brzdovém válci a v brzdových třmenech. [2] 

Obr. 5 Srovnání pevného a plovoucího třmene [38] 
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Z důvodů vyšší bezpečnosti bývají zpravidla ve vozidlech dva samostatné brzdové okruhy. 

V jejich zapojení je mezi závodními a osobními vozidly veliký rozdíl. U závodních vozidel 

zpravidla jeden okruh ovládá brzdy na jedné nápravě – lze jednoduše měnit rozdělení 

brzdných sil mezi nápravami – výhodné při proměnlivých adhezních podmínkách na trati. U 

osobních vozidel je častější diagonální zapojení okruhů, nebo jednodušší nebo složitější 

duplikování okruhů. Cílem je mít pokud možně stabilní vozidlo i při výpadku jednoho 

z okruhů. [2] 

Důležitou součástí hydraulického okruhu je brzdová kapalina. Na tuto kapalinu jsou kladné 

vysoké nároky (bod varu, odolnost proti zamrznutí, netečnost k ostatním komponentům 

systému, mazací schopnosti). Nejdůležitějším parametrem je bod varu, protože když brzdová 

kapalina přejde teplotu, kdy se začne vařit, do systému se dostane množství malých bublinek, 

které jsou již stlačitelné a to výrazně zhorší odezvu brzdového pedálu (prodlouží se jeho 

chod). Výrobci udávají dva body varu (hodnota v °C) pro brzdové kapaliny. Suchý a mokrý 

bod varu. Suchý bod varu je adekvátní hodnota při časté výměně brzdové kapaliny (zpravidla 

závodní vozidla). Brzdová kapalina má vysoký sklon k absorbování vlhkosti (vody) z ovzduší 

a prostředí. Suchý bod varu je tedy hodnota pro nekontaminovanou brzdovou kapalinu. 

Mokrý bod varu je naopak údajem pro kapalinu kontaminovanou vlhkostí z okolního 

prostředí a jeho hodnota je tedy výrazně nižší než pro suchý bod varu. Hodnota bodu varu 

brzdové kapaliny tedy s časem výrazně klesá, jak roste podíl vlhkosti v kapalině. [2] 

1.4 STABILITA PŘI BRZDĚNÍ 

Stabilita vozidla při brzdění je extrémně důležitá. Ovlivňuje ji spousta faktorů, které spolu 

souvisí, jako například poloha těžiště, zatížení náprav, rozdělení brzdných sil, rozdělení 

Obr. 6 Použivané způsoby zapojení brzdových okruhů a) standardní zapojení TT (často 

závodní aplikace), b) diagonální zapojení X, c) zapojení HT, d) zapojení LL, e) zapojení HH 

[39] 
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brzdných tlaků apod. Předpokladem určujícím stabilitu u brzdného manévru je pořadí 

zablokování kol jednotlivých náprav. [3] 

1.4.1 NESTABILNÍ STAV 

K nestabilnímu chování vozidla dojde tehdy, jestliže kola přední nápravy se stále otáčí a 

současně dojde k zablokování kol zadní nápravy. Za tohoto stavu stačí jakákoliv inicializace 

boční síly – rozdílná kvalita vozovky, boční vítr, nerovnoměrnost brzdných sil, závada na 

brzdovém systému atd. k tomu, aby došlo k vytvoření boční síly Fy působící na těžiště vozu. 

Výsledná síla Fr je složena z podélné setrvačné síly Fx (vzniká při brzdění) a boční síly Fy, 

tato kombinace způsobí, že síla Fr působí ve směru směrové úchylky α. Na sílu Fy by za 

normální situace vznikla reakce od předních i zadních pneumatik, protože však zadní 

pneumatiky jsou zablokované, nedokážou přenést žádnou boční sílu k vyrušení síly Fy. Přední 

otáčející se pneumatiky naopak vytvoří moment, který ještě více destabilizuje vozidlo kolem 

svislé osy. Výsledkem je zvětšení směrové úchylky α, a to způsobí otáčení celého vozidla a 

jeho výslednou nestabilitu.  [3] 

1.4.2 STABILNÍ STAV 

Ke stabilnímu chování dojde tehdy, když se nejdříve zablokují kola přední nápravy. 

Uvažujeme-li stejné rušivé boční síly jako u nestabilního případu, tak otáčející se zadní kola 

dokážou vytvořit stabilizační moment jako reakci na toto rušení. Tento moment má směr 

otáčení v opačném směru než inicializační směrová úchylka – to způsobí, že vozidlo zůstane 

stabilní. Nevýhodou této situace je to, že zablokovaná přední kola nereagují na vstupy řidiče 

do řízení vozidla a vůz tak nelze ovládat. Předpoklad je ten, že když dojde až ke krajní situaci 

nárazu, je bezpečnější čelní náraz než boční, který by způsobilo nestabilní chování vozidla při 

brzdění. [3] 

Obr. 7 Silové působení při nestabilním stavu (vlevo), silové působení při stabilním stavu 

(vpravo)  [3] 



BRNO 2020 

 

 

21 
 

KOMPONENTY BRZDOVÉ SOUSTAVY DRAGON X 

 

2 KOMPONENTY BRZDOVÉ SOUSTAVY DRAGON X 
Komponenty pro brzdovou soustavu vozidla Dragon X musí být zvoleny v souladu s předpisy 

pravidel pro brzdové soustavy soutěže Formule Student. V těchto pravidlech jsou následující 

body: [7] 

- Vozidlo musí být vybaveno brzdovým systémem, který působí na všechny čtyři 

kola s jednotným ovládáním 

- Brzdový systém se musí skládat ze dvou na sobě nezávislých hydraulických 

okruhů, tak aby v případě poruchy nebo úniku brzdové kapaliny byla stále 

zajištěna brzdná síla na minimálně dvou kolech 

- Každý brzdový okruh musí mít svojí vlastní nádobku na brzdovou kapalinu 

- „Brake-by-wire“  (brzdění po drátech – bez mechanické vazby) systém je zakázaný 

- Není dovolené použití nechráněných plastových hadic pro vedení brzdové 

kapaliny 

- Při zástavbě samosvorného diferenciálu může být na dané nápravě použita pouze 

jedna brzda 

- Brzdový systém musí být chráněný proti poruchám pohonného ústrojí a kontaktům 

s pohybujícími částmi vozidla 

- Žádná část brzdového systému nesmí být umístěná níže, než je nejnižší část 

vozidla 

-  Brzdový pedál a jeho uložení musí být navrženo tak, aby odolalo síle 2000 N bez 

jakékoliv závady. Toto bude testováno na technických přejímkách technikem 

aplikujícím maximální sílu na brzdový pedál. 

- Brzdový pedál musí být vyrobený z ocelové, hliníkové nebo titanové slitiny 

- U brzdového pedálu musí být umístěn spínač, který v případě úniku brzdové 

kapaliny z jednoho z okruhů, zajistí vypnutí vozidla (přerušení elektrického 

obvodu vozidla) 

- Tento spínač musí být vždy aktivní, v případě jeho sepnutí nesmí být možné jeho 

resetování z místa řidiče 

- Spínač musí být mechanický (sepnutí – tlakem, tahem nebo otočením), 

jednočinný, dvoupozicový  

Vozidlo Dragon X je vybaveno kotoučovými brzdami na všech čtyřech kolech, dvěma 

hydraulickými okruhy (zapojení TT), regulací rozdělení brzdného účinku mezi nápravami 

pomocí vahadla. Zásadní změnou je domluvení spolupráce s českým zastoupením firmy 

Brembo. Díky tomuto spolupráci má vozidlo Dragon X nové brzdové třmeny pro obě 

nápravy, nové brzdové válce, nové brzdové obložení a brzdovou kapalinu. Nové je i vahadlo 

pro rozdělení brzdného účinku vlastní konstrukce. Na pedálové sestavě jsou provedeny další 

nutné změny na základě zkušeností s vozidlem Dragon 9, nebo z důvodu zástavbových 

omezení.  

2.1 BRZDOVÉ TŘMENY 

2.1.1 PŘEDNÍ BRZDOVÉ TŘMENY 

Na přední nápravě budou osazeny pevné třmeny Brembo CNC P4 24. Z označení lze vyčíst, 

že se jedná o čtyřpístkové třmeny. Pístky mají průměr 24 mm a jsou vyrobené ze slitiny 

titanu, z důvodu úspory hmotnosti. Samotný třmen je vyrobený pomocí CNC obrábění ze 

slitiny hliníku. Třmen je dělený na dvě poloviny, ty jsou následně spojené pomocí tři 

vysokopevnostních šroubů. Uchycení třmene k hlavě kola je axiální. Na vozidle Dragon 9 
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byly použity pevné třmeny ISR 22-048. Jednalo se o čtyřpístkové třmeny s pístky o průměru 

25 mm. Samotné třmeny byly typu monoblok vyrobené z hliníkové slitiny. Uchycení třmenů 

ISR bylo stejné jako u třmenů Brembo – axiální. Konstrukce typu monoblok by měla být o 

něco tužší, v případě třmenů ISR je však výrazně hmotnější. Rozdil ve hmotnosti je téměř 

36% ve prospěch třmenů od firmy Brembo. Další výhodou třmenů Brembo je rychlá výměna 

brzdového obložení bez nutnosti demontáže samotného třmenu, třmen od firmy ISR bylo 

vždy nutné kvůli kontrole a výměně obložení demontovat. Výrazný je i cenový rozdíl. Firma 

Brembo si třmen cení přibližně na 1127 €, třmen od firmy ISR stojí přibližně 210 €. Třmeny 

Brembo P4 24 CNC vznikly primárně pro šampionát Moto GP, zde jsou používané jako zadní 

třmeny u motocyklů kategorie MotoGP a Moto2. Stále častěji je však využívají některé týmy 

Formule Student, např. TU Graz a Dynamics PRC. [8][15] 

 

 

Tab. 1 Porovnání čtyřpístkových třmenů Brembo a ISR 

 Brembo CNC P4 24  ISR 22-048 

vozidlo Dragon X Dragon 9 

způsob uchycení třmene axiální axiální 

počet pístků 4 4 

průměr pístků [mm] 24 25 

hmotnost bez brzdového obložení 

[g] 
266 415 

Obr. 8 Srovnání rozměrů předních třmenu ISR (vlevo) a Brembo (vpravo) 
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cena za kus [€] 1127 210 

 

2.1.2 ZADNÍ BRZDOVÉ TŘMENY 

Na zadní nápravě budou použity pevné třmeny Brembo CNC P2 24. Z podobného označení 

jako u předních třmenů vyplývá, že se jedná o třmeny ze stejné série, rozdílem je použitý 

počet pístků ve třmenu. Třmeny jsou osazeny dvěma pístky z titanové slitiny o průměru 

24mm. Třmen je skládaný, vyrobený z hliníkové slitiny CNC obráběním, poloviny třmene 

jsou spojeny pomocí dvou vysocepevnostních šroubů. Třmen má axiální uchycení k hlavě 

kola. Dragon 9 byl na zadní nápravě osazen pevnými třmeny ISR 22-049. Tyto třmeny jsou 

dvoupístkové a skládané stejně jako třmeny Brembo ze dvou polovin. Pístky o pruměru 

25 mm. Rozdíl mezi třmeny je v jejich uchycení – radiální u třmene ISR. I tyto třmeny od 

firmy Brembo umožňují rychlou výměnu obložení bez nutnosti demontáže třmene z vozidla. 

Rozdíl ve hmotnostech je téměř 24% ve prospěch třmenů od firmy Brembo. Třmeny firmy 

Brembo stojí přibližně 816 €, třmeny od firmy ISR stojí přibližně 124 €. Třmeny od firmy 

Brembo se využívají v závodech MotoGP ve třídě Moto3. [8][16] 

 

 

 

Obr. 9 Srovnání rozměrů zadních třmenu ISR (vlevo) a Brembo (vpravo)  
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Tab. 2 Porovnání dvoupístkových třmenů Brembo a ISR 

 Brembo CNC P2 24  ISR 22-049 

vozidlo Dragon X Dragon 9 

způsob uchycení třmene axiální radiální 

počet pístků 2 2 

průměr pístků [mm] 24 25 

hmotnost bez brzdového obložení 

[g] 
198 267 

cena za kus [€] 816 124 

 

2.2 BRZDOVÉ VÁLCE 

Pro vozidlo Dragon X byly zvoleny brzdové válce od firmy Brembo, konkrétně modely 

XA3.G1.42 a XA3.G1.45. Brembo tyto brzdové válce přímo nabízí jako vhodné pro aplikaci 

ve vozidlech Formule Student. Vyznačují se kompaktními rozměry a nízkou hmotností. 

Model .42 má průměr pístku 16 mm, model .45 má pístek o průměru 19 mm. Oba válce mají 

totožný zdvih – 23 mm. Pro zakomponování do systému slouží závit na pístnici a sférické 

ložisko. Těla válců jsou vyráběny z hliníkové slitiny pomocí CNC obrábění, to je jeden 

z rozdílů proti předchozím válcům od firmy AP Racing. Válce od firmy AP Racing mají 

odlité tělo z hliníkové slitiny s obrobenými dosedacími plochami. Předchozí válce od firmy 

AP Racing se používaly s průměry pístků 15 mm a 17,8 mm (pro oba průměry je zdvih 

28 mm). Válce od firmy Brembo představují přibližně 33% úsporu hmotnosti proti válcům od 

firmy AP Racing. Brzdové válec od firmy Brembo stojí přibližně 616 €, brzdový válec od 

firmy AP Racing stojí přibližně 292 €. [9][11] 

 

Obr. 10 Srovnání rozměrů brzdového válce Brembo (nahoře) a AP Racing (dole) 
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Tab. 3 Porovnání brzdových válců Brembo a AP Racing 

 
Brembo 

XA3.G1.42 

AP Racing 

CP7855-89 

Brembo 

XA3.G1.45 

AP Racing 

CP7855-91 

vozidlo Dragon X Dragon 9 Dragon X Dragon 9 

hydraulický okruh přední přední zadní zadní 

průměr pístku [mm] 16 15 19 17,8 

zdvih pístku [mm] 23 28 23 28 

hmotnost [g] 115 182 121 187 

cena za kus [€] 616 292 616 292 

 

2.3 BRZDOVÉ KOTOUČE 

Na přední i zadní nápravě jsou osazeny plovoucí ploché kotouče vlastního návrhu (v rámci 

diplomové práce předchozího člena týmu TU Brno Racing). Jedná o vyzkoušené kotouče, se 

kterými nebyly v předchozích aplikacích problémy a proto jsou zvoleny jako výchozí varianta 

i pro vozidlo Dragon X. Dalším důvodem je i to, že vůz Dragon X využívá stejné náboje jako 

vůz Dragon 9. Kotouče jsou vyráběny pomocí CNC laseru z plechového polotovaru. Použitý 

materiál je martenzitická nerezavějící otěruodolná ocel, dle ČSN 17023. Součástí designu jsou 

kruhové odlehčovací otvory ve styčné ploše kotouče s obložením (navrhnuté tak, aby nedošlo 

k překročení měrného tlaku na obložení) a integrované unášecí otvory pro unášecí čepy. Přes 

tyto čepy jsou kotouče osazeny přímo na náboje (samostatný unášecí díl není potřeba) a je jim 

umožněn axiální pohyb. Přední kotouč má průměr 210 mm při hmotnosti 517 g a zadní 

kotouč má průměr 200 mm při hmotnosti 288 g. 

 

Obr. 11 Přední (vlevo) a zadní (vpravo) plovoucí kotouče použité na vozidle Dragon X  
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Tab. 4 Technických parametrů brzdových kotoučů vozidla Dragon X 

 Přední kotouč  Zadní kotouč 

průměr kotouče [mm] 210 200 

efektivní poloměr [mm] 92 87 

moment setrvačnosti [kg·m
2
] 3,83 1,99 

tloušťka kotouče [mm] 4,6 3 

hmotnost [g] 517 288 

 

2.4 BRZDOVÉ OBLOŽENÍ 

Protože Dragon X bude osazen novými třmeny na obou nápravách, tak i brzdové obložení 

bude nové. Stejně jako třmeny je i obložení od firmy Brembo. Na výběr je ze dvou různých 

směsí s označením RC a Z04 (H38). Směs s označením RC je na bázi karbon-keramiky. Jedná 

se o směs určenou primárně na závodní okruh. Pracovní okno této směsi je od 100°C do 

400°C (teplota kotouče), za těchto teplot dosahuje koeficient statického tření µ hodnot 0,7 až 

0,8. Dále by tato směs dle výrobce měla perfektně fungovat s ocelovými kotouči a všechny 

tyto vlastnosti by měly být stabilní po celou dobu používání. Směs Z04 je typickým 

příkladem metalické (sintrované) brzdové směsi. Pro plnou funkčnost je důležité směs 

dostatečně ohřát, poté však má stabilní a vysoký koeficient tření µ od 100°C do 400°C jeho 

hodnota neklesá pod 0,8 a při teplotě 300°C dokonce dosahuje hodnoty až 0,85 (hodnoty pro 

teplotu kotoučů). Tyto destičky odolávají vyšším teplotám než směs RC a současně by měly 

mít delší životnost. Směs Z04 se používá v závodech MotoGP, Moto2 a World Super Bike 

Championship. [8] 

 

Obr. 12 Průběh koeficientu tření brzdového obložení Brembo v závislosti na teplotě – 

směs RC (červená vlevo), směs Z04 (červená vpravo)[35][36] 
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Tab. 5 Porovnání parametrů brzdových směsí Brembo 

Brzdová směs Z04 (H38)  RC 

druh směsi metalická (sintrovaná) karbon-keramická 

maximální koeficient tření 0,85 0,8 

průměrný koeficient tření 0,81 0,77 

cena za kus [€] 90 34 

 

2.5 HYDRAULICKÉ VEDENÍ 

Jako většina současných závodních vozů je i Dragon X vybaven dvěma brzdovými okruhy. 

Jeden okruh je pro přední nápravu, druhý okruh je pro zadní nápravu. K sestavení okruhu jsou 

použity výhradně komponenty od firmy GOODRIDGE. Rozvod brzdové kapaliny je vytvořen 

z hadic Serie 600. Hadice se skládá z vnitřní trubice vyrobené z PTFE o průměru 3,5mm a 

vnějšího ochranného ocelového opletu, který je korozivzdorný a nehořlavý. Vnější oplet navíc 

zabraňuje nadměrnému roztažení vnitřní části hadice při nárůstu tlaku u tvrdého brzdění. Jako 

koncovky hadic jsou použity hliníkové banjo tvarovky ze stejné série jako hadice. Sortiment 

je široký a lze vybírat mezi rovnými koncovkami nebo úhlovými (15°,  45°, atd.). Cílem je 

mít co nejjednodušší vedení (bez velikých zlomů a malých rádiusů) z důvodu eliminace 

hydraulických ztrát. Propojení koncovek hadic a komponent systému (brzdové třmeny a 

válce) je zajištěno pomocí průtočných hliníkových šroubů M10x1,25. Na všechny spoje jsou 

použity stejné šrouby – to zjednodušuje případné servisní práce a nároky na náhradní díly. 

K utěsnění spojů jsou použity jednoduché ploché hliníkové podložky. [40] 

 

 Součástí hydraulického vedení je i hydraulická rychlospojka G-LINK od firmy 

GOODRIDGE. Spojka je umístěna ve vozidle v místě, kde probíhá dělení rámu vozidla při 

velkých opravách nebo velkých servisních úkonech. Spojka umožňuje rozpojení 

hydraulického okruhu bez toho, aby došlo ke ztrátě brzdové kapaliny nebo k zavzdušnění 

systému, to dále zlepšuje servis celého vozidla. Hydraulická rychlospojka a stejně tak i ostatní 

komponenty hydraulického okruhu jsou dimenzovány na tlak 200 barů, to je pro naši aplikaci 

naprosto dostatečné. [40] 

Obr. 13 Použité tvarovky od firmy Goodridge  



BRNO 2020 

 

 

28 
 

KOMPONENTY BRZDOVÉ SOUSTAVY DRAGON X 

 

Jako brzdová kapalina bude u vozu Dragon X použita HTC 64T od firmy Brembo. Jedná se o 

vrcholnou komerčně dostupnou brzdovou kapalinu této firmy. Důležitá je zaručená 

kompatibilita s ostatními komponentami systému od firmy Brembo. Velkými přednostmi této 

kapaliny jsou opravdu vysoký suchý bod varu – až 335°C (předchozí používaná brzdová 

kapalina Castrol React SRF Racing má hodnotu suchého bodu varu 310°C) a nejmenší 

stlačitelnost ze všech aktuálně dostupných brzdových kapalin na trhu (při teplotě 180°C je 

tato hodnota více než 10% nižší než u kapaliny Castrol) – to by mělo dále pomoci snížit chod 

brzdového pedálu. Tato brzdová kapalina nemá doporučení pro silniční provoz a z tohoto 

důvodu není ani hodnocena dle DOT. Není doporučeno ji mísit s ostatními brzdovými 

kapalinami, naopak je výrazně doporučená její pravidelná výměna v systému. Tuto kapalinu 

používají i některé týmy ve Formuli 1. [10] 

 

 

 

Obr. 14 Rychlospojka G-LINK od firmy Goodridge  

Obr. 15 Porovnání stlačitelnosti brzdové kapaliny Brembo HTC 64T (černá) a Castrol 

React SRF Racing (šedá) [10] 
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3 VÝPOČET ZÁKLADNÍCH SIL V BRZDOVÉM SYSTÉMU 

DRAGON X 
Po zvolení komponent, ze kterých je možno sestavit brzdový systém vozidla Dragon X, je 

důležité provést základní výpočty sil v systému pro ověření jejich funkčnosti. Do výpočtu 

jsou použité hodnoty naměřené při provozu předchozího vozidla Dragon 9 a současně nové 

hodnoty zjištěné v CAD modelu Dragonu X a charakteristické vlastnosti a rozměry použitých 

komponentů. Ze zkušeností s předchozími sezonami víme, že hodnoty z CAD modelu se 

velice blíží realitě a lze je pro základní výpočet použít. 

 

3.1 VSTUPNÍ PARAMETRY 

Statické zatížení kol 

                      

                      

                      

                      

                             (1) 

                          (2) 

                          (3) 

Kde: 

Lf  [kg]   hmotnost připadající na levé přední kolo 

Obr. 16 Poloha těžiště a rozvor náprav vozidla Dragon X  
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Rf  [kg]   hmotnost připadající na pravé přední kolo 

Lr  [kg]   hmotnost připadající na levé zadní kolo 

Rr  [kg]   hmotnost připadající na pravé zadní kolo 

mT  [kg]   celková hmotnost vozu 

mF  [kg]   hmotnost připadající na přední nápravu 

mR  [kg]   hmotnost připadající na zadní nápravu 

Tíhová síla vozu          (4) 

        

                                

            

Kde: 

GT  [N]   celková tíhová síla 

g  [m.s
-2

]   tíhové zrychlení 

Rozvor náprav 

Minimální rozvor náprav vozidla Formule Student je pravidly stanoven na 1525 mm. Pro 

jistotu, aby naše vozidlo splňovalo pravidla, je návrhová hodnota rozvoru náprav 1528 mm. 

Především z důvodů výrobních tolerancí a odchylek. 

           

Rozchod přední nápravy 

           

Rozchod zadní nápravy 

           

Výška těžiště 

Údaj o výšce těžiště je přebrán z CAD modelu vozidla Dragon X. Skutečné vozidlo ještě 

nebylo při psaní této práce zkompletované, proto nebylo možné ověření tohoto údaje. 

Z předchozích sezon však víme, že údaj z CAD modelu lze naprosto bezpečně pro výpočty 

použít, protože skutečná výška těžiště se liší naprosto minimálně. 

            

Dynamický poloměr nízkoprofilové pneumatiky Continental obuté na 13“ ráfku 
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Maximální rychlost vozidla 

Vozidlo Dragon X využívá stejnou pohonnou jednotku a převodovku jako předchůdce 

Dragon 9. Předpokladem tedy je dosahování stejných maximálních rychlostí pro obě vozidla. 

Tratě na závodech Formule Student jsou převážně technického charakteru. Maximální 

dosažená rychlost na závodní trati, po které následovalo brzdění, byla 109,8 km/h. 

                 

Maximální zpomalení vozidla        (5) 

U předchůdce Dragon 9 bylo změřeno maximální zpomalení 2,2 G. Tento údaj lze opět 

přebrat za předpokladu, že dodavatelem pneumatik zůstává firma Continental. 

          

             

               

Kde: 

DX  [m.s
-2

]   brzdné zpomalení 

g  [m.s
-2

]   tíhové zrychlení 

3.2 ROZVÁŽENÍ VOZIDLA 

Podélná poloha těžiště od přední nápravy       (6) 

  
  

  
    

  
     

   
      

  
  

  
              

Podélná poloha těžiště od zadní nápravy       (7) 

       

              

            

Příčná poloha těžiště od levého předního kola      (8) 

      
     

  
           

Podíl zatížení na přední nápravě  
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Podíl zatížení na zadní nápravě         (9) 

    
      

     
  

    
         

           
 

         

3.3 DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ 

Předpoklad konstantního zpomalení        (10) 

              

Kde: 

DX  [m.s
-2

]   brzdné zpomalení 

µf  [-]   koeficient tření přední pneumatiky 

µr  [-]   koeficient tření zadní pneumatiky 

Koeficienty relativní polohy těžiště        (11) 

  
 

  
 

  
      

    
 

       

  
    

  
 

  
   

    
 

       

Kde: 

Ψ  [-]   relativní podélná poloha těžiště vozu 
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Χ  [-]   relativní vertikální poloha těžiště vozu 

Celková brzdná síla          (12) 

         

              

            

3.4 IDEÁLNÍ BRZDNÉ SÍLY 

Ideální brzdná síla na přední nápravě       (13) 

                       

                                   

                

Ideální brzdná síla na zadní nápravě        (14) 

                     

                                 

               

Ideální rozdělení brzdných sil při zpomalení 2,2 g   

Podíl na přední nápravě         (15) 

   
     

           
 

   
       

              
 

         = 90,8 % 

Podíl na zadní nápravě         (16) 

         

            

               

Ideální brzdný moment na přední nápravě       (17) 
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Ideální brzdný moment na zadní nápravě       (18) 

                

                    

                 

Graf průběhu brzdných sil 

 

 

 

Z grafu vyplývá, že na přední nápravě vozidla je až do zpomalení 2,25 g vyšší síla než ideální, 

přesný opak je na nápravě zadní, kde je až do stejného zpomalení ideální síla výrazně vyšší 

než síla aplikovaná. Vozidlo se tedy chová stabilně díky přebrzděné přední nápravě. Větší 

využití zadní nápravy lze dosáhnout zakomponováním regulovatelného vahadla pro rozdělení 

brzdného účinku – a tak to bude i v našem případě. 

3.5 TŘECÍ SÍLY 

Maximální třecí síly v brzdových třmenech 

Na přední nápravě budou osazeny třmeny Brembo P4 24 – třmen má 4 pístky o průměru 

24 mm. Na nápravě zadní budou osazeny třmeny Brembo P2 24 – třmen má 2 pístky o 

průměru 24 mm. 

Obr. 17 Průběh brzdných sil na nápravách vozu Dragon X  
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Průměr pístků v brzdovém třmenu 

           

Počet pístků v předním třmenu 

        

Počet pístků v zadním třmenu 

        

Přední náprava je osazena kotouči o průměru 210 mm, zadní náprava kotouči o průměru 

200 mm. 

Průměr předního kotouče 

             

Průměr zadního kotouče 

             

Pro stanovení efektivního brzdného poloměru obložení je využit model konstantního 

poloměru na desce. 

Šířka obložení brzdové desky je 24 mm. 

            

Maximální koeficient tření brzdového obložení a ocelového kotouče je výrobcem Brembo 

stanoven na µ=0,8 (pro směs RC) a µ = 0,85 (pro směs Z04). Předchozí používané brzdové 

obložení od firmy GOLDFREN mělo koeficient tření stanoven hodnotou µ = 0,47. Do 

výpočtu je použita průměrná hodnota koeficientu tření z celého pracovního rozsahu. Pro 

přední třmen je uvažována aplikace obložení směsi Z04 a pro zadní třmen je uvažováno 

obložení ze směsi RC. 

Koeficient tření obložení a kotouče na přední nápravě 

           

Koeficient tření obložení a kotouče na zadní nápravě 

           

Poloměr předního kotouče         (19) 
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Poloměr zadního kotouče         (20) 

    
     

 
 

    
   

 
 

           

Vnitřní brzdný poloměr    

Přední kotouč           (21) 

              

           

          

Zadní kotouč           (22) 

              

           

          

Výpočet efektivního brzdného poloměru 

Přední kotouč           (23) 

     
        

 
 

     
       

 
 

           

Zadní kotouč           (24) 
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Maximální třecí síla v předním třmenu       (25) 

        
     

                 
 

        
      

              
 

                  

Maximální třecí síla v zadním třmenu       (26) 

        
     

                 
 

        
      

              
 

                 

Maximální potřebný tlak v hydraulickém okruhu 

Přední hydraulický okruh         (27) 

       
      

      
 

 

 

       
        

     

 

 

                 

Zadní hydraulický okruh         (28) 

       
      

      
 

 

 

       
      

     

 

 

                 

3.6 OVLÁDACÍ SÍLA 

Maximální potřebné síly v brzdových válcích [1] 



BRNO 2020 

 

 

38 
 

VÝPOČET ZÁKLADNÍCH SIL V BRZDOVÉM SYSTÉMU DRAGON X 

Vozidlo bude osazeno brzdovými válci od firmy Brembo – pro přední hydraulický okruh to 

bude válec s průměrem 16 mm a pro zadní hydraulický okruh s průměrem 19 mm. 

Průměr předního brzdového válce 

           

Průměr zadního brzdového válce 

           

Maximální potřebná síla v předním válci       (29) 

             
      

 

 
 

             
     

 
 

               

Maximální potřebná síla v zadním válci       (30) 

             
      

 

 
 

             
     

 
 

                

Maximální síla působící na vahadlo        (31) 

             

                  

            

Zvolený poměr brzdového pedálu         

         

Potřebná ovládací síla na brzdový pedál       (32) 
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3.7 ZHODNOCENÍ 

Potřebná ovládací síla na brzdový pedál by u brzdového systému bez posilovače neměla 

přesáhnout 400 N – 450 N. Toho je s dostatečnou rezervou dosaženo, ovládání vozidla je tedy 

ve fyzicky přijatelných mezích. Nové komponenty brzdového systému splňují v návrhovém 

stavu předpoklad bez problémové funkčnosti. Celý systém je však stále nutno důsledně 

prověřit během testování. 
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4 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PEDÁLOVÉ SESTAVY DRAGON X 
Pro každý nový vůz Dragon je potřeba navrhnout novou pedálovou sestavu. Za důvodem 

vývoje stojí každý rok velké změny na základních komponentech jako je monokok nebo 

zavěšení, ty z velké části ovlivňují zástavbu celé sestavy do vozidla. Další příčinou můžou být 

ergonomické nároky (změna jezdeckého složení) a praktické poznatky z předchozího návrhu, 

montáže, servisu. Cílem je tedy mít pedálovou sestavu, která je bezproblémově funkční a 

spolehlivá, ergonomicky vyhovující, lehká, se snadnou údržbou a servisem. 

 

4.1 BRZDOVÝ PEDÁL 

Brzdový pedál lze označit za hlavní část brzdové pedálové sestavy. Úkolem pedálu je přenos 

síly a pohybu, který vytváří řidič vozidla. Brzdový pedál musí být tou nejspolehlivější 

součástí celého systému – jeho selhání ve většině případů vede k selhání celého brzdového 

systému a kompletní ztráty možnosti zastavit nebo zpomalit vozidlo. [2] 

Brzdový pedál by měl určitě splňovat tyto body:[2] 

- Pod velkým zatížením se nesmí opakovaně a hodně ohýbat nebo prasknout 

- Musí mít možný pohyb bez nadměrného tření 

- Musí splnit požadavky řidiče, brzdových válců a celého systému 

Stejně jako v předchozích dvou sezónách byl i letos na výrobu brzdového pedálu zvolen 

materiál EN AW 7075 T6. Důvodem je dobrá obrobitelnost a dobré mechanické vlastnosti. 

Jedná se o uměle vystárnutou hliníkovou slitinu, která se hojně používá i v leteckém 

průmyslu. Další výhodou je, že pedál z tohoto materiálu jsme schopni vyrobit svépomoci na 

naší dílně, a to na CNC řízeném stroji Datron Cube M9. I toto byla věc na, kterou se při 

návrhu bral ohled.  

Obr. 18 Vizualizace pedálové sestavy vozu Dragon X  
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Těleso pedálu má v celé délce příčný průřez písmena I, kromě míst kde se nachází funkční 

otvory. Ve spodní části se nachází kruhový otvor pro umístění bronzových pouzder, ve střední 

části je otvor pro čep brzdových válců, v horní části se nachazí otvor pro šroub, který drží 

nádobky na brzdovou kapalinu. Z důvodu zjednodušení výroby bude pedálový nášlap 

nalepený. 

 

Výrazným rozdílem proti Dragonu 9 je změna koncepce uložení brzdových válců. Tato změna 

byla vynucena ze zástavbových důvodů, přední část vozidla Dragon X je výrazně výše s cílem 

vylepšit funkčnost podlahového difuzoru použitém na vozidle. Nebylo tedy znovu možné 

využít prostor pod nohami řidiče, bez zvýšení jeho umístění ve vozidle. Toto zvýšení by 

výrazně negativně ovlinilo polohu těžiště vozidla a tím pádem všechny dynamické parametry. 

V přední části vozu je zase limitujícím zástavbovým faktorem pravidlo zamezující 

zakomponování jakýchkoliv součástí do prostoru předního oblouku. Řešením, které současně 

vyhovuje i řidičům z hlediska ergonomie, je návrat ke koncepci, která byla použita naposledy 

na vozidle Dragon 8. Tato koncepce se často  vyskytuje ve vozidlech Formula Student, z výše 

popsaných důvodů. Oproti vozidlu Dragon 8 však proběhla řada změn.  

Dosedací plocha 

nášlapu 

Uchycení nádobek 

s brzdovou kapalinou 

Otvor pro bronzová pouzdra 

Otvor pro čep 

brzdových válců 

Místo pro připojení lineárního 

potenciometru 

Otvor pro čep 

brzdových válců 

Obr. 19 Srovnání brzdového pedálu vozu Dragon X (vlevo) a Dragon 9 (vpravo)  
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Vzhledem k výsledkům návrhového výpočtu a předchozích zkušeností byl zvolen pedálový 

poměr s hodnotou 4,03. Výškový rozměr pedálu byl zvolen s ohledem na ergonomii ovládání. 

Z pedálového poměru a jeho výšky bylo možné určit poslední potřebný rozměr – osovou 

vzdálenost mezi uložením pedálu a vahadlem pro rozdělení brzdného účinku. 

Určení osové vzdálenosti         (33) 

    
 

  
      

 

   
 

    
     

    
 

          

Kde: 

iPR  [-]   zvolený pedálový poměr 

l  [mm]   zvolená funkční délka pedálu 

av  [mm]   osová vzdálenost mezi pedálem a vahadlem 

 

 

 

 

Obr. 20 Porovnání zástavby pedálové sestavy v monokoku u vozu Dragon X (vlevo) a 

Dragon 9 (vpravo) 
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4.1.1 ANALÝZA BRZDOVÉHO PEDÁLU POMOCÍ MKP 

Před samotnou analýzou je nejdříve nutné stanovit okrajové podmínky. Z výpočtu vyplývá, že 

při maximálním zpomalením je potřebná ovládací síla na pedál 270,52 N. Po vynásobení 

pedálovým poměrem je velikost síly působící od brzdových válců na pedál 1090,2 N. 

Koeficient bezpečnostní by měl být, dle doporučení, minimálně na hodnotě 3, tak aby byla 

zajištěna maximální spolehlivost této důležité součásti. Nicméně pravidla soutěže Formule 

Student jdou v tomto směru ještě dál a předepisují (bez rozdílu pedálového poměru, nebo 

koncepce) ovládací sílu na pedál o hodnotě 2000N.  

                          (34) 

                  

               

Kde: 

iPR  [-]   zvolený pedálový poměr 

FoMAX  [mm]   předepsaná maximální ovládací síla 

FmcMAX  [mm]   maximální síla od brzdových válců působící na pedál 

Po vypočtení maximální síly je možné přejít k řešení úlohy v programu ANSYS Workbench. 

Úlohu jsem se rozhodl řešit jako kontaktní, tento přístup je náročnější na výpočtový čas a 

odladění (složitější konvergence), ale zase umožňuje vidět výsledky ve větším celku – jak se 

daná součást chová a je ovlivněna ostatními součástmi, se kterými je v kontaktu. Pro tento 

druh úlohy je nutné vytvořit nejdříve zjednodušenou sestavu v programu Creo 5.0. Taková 

zjednodušená sestava obsahuje náhradu šroubu, náhradu kluzných pouzder, náhradu uložení 

pedálu a samotný pedál. Pro import do programu Workbench je potřeba tuto sestavu 

Ovládací síla 

Reakční síla brzdových válců 

Obr. 21 Rozměry pro určení pedálového poměru 
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vyexportovat ve formátu .STEP. Dalším krokem je přiřazení materiálu, přesně tak je to ve 

skutečnosti – pedál a náhrada jeho uložení jsou z hliníku, kluzná pouzdra jsou bronzová a 

náhrada šroubu je ocelová. Po určení materiálu je možné přejít k vytvoření výpočetní sítě.  

 

Vytvoření výpočtové sítě je jedním z nejdůležitějších kroků u MKP analýzy – odvíjí se od ní 

výpočtový čas, ale především správnost výsledků. Výsledky se stabilizovaly při použití této 

sítě: tělo pedálu má velikost prvků 2 mm a jedná se o prvky tetrahedron (rovnoměrně vyplnily 

celý tvar brzdového pedálu). Náhrady kluzných pouzder jsou z prvků hexagonal a mají 

velikost 2,25 mm, na náhradu šroubu jsou použity prvky tetrahedron o velikosti 2 mm a 

náhrada uložení pedálu má prvky hexagonal o velikosti 4mm. Taková síť má v celkovém 

součtu 129 594 uzlů a 80 449 prvků, což vzhledem k velikosti součásti lze prohlásit za 

dostatečné.  

 

Brzdový pedál 

Náhrada šroubu 

Náhrada uložení 

brzdového pedálu 

Náhrada kluzného 

pouzdra 

Obr. 22 Výpočetní sít brzdového pedálu 

Obr. 23 Okrajové podmínky aplikované na brzdový pedál  
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Po vytvoření sítě bylo možné přistoupit k definování okrajových podmínek. Jak již bylo 

zmíněno, jedná se o kontaktní úlohu, takže součást okrajových podmínek je i nastavení 

kontaktů. Program ANSYS Workbench umí automaticky detekovat kontakty mezi součástmi, 

pro lepší reflektování reality je však potřeba kontakty ještě ručně nastavit. Použité byly 

nelineární kontakty. V místě kontaktu náhrady kluzného pouzdra a brzdového pedálu je použit 

kontakt Frictional s velikostí součinitele tření µ = 0,2, stejný kontakt byl použit i mezi 

náhradou šroubu a náhradou uložení pedálu. Kontakt mezi náhradou kluzného pouzdra a 

náhradou uložení pedálu byl nastaven na Frictionless – tedy bez tření, stejně byl nastaven i 

kontakt mezi náhradou kluzného pouzdra a náhradou šroubu. Síla působící na pedál od 

brzdových válců je aplikována formou Bearing Load. Náhrada šroubu je předepnutá pomocí 

funkce Bolt pretension, tak aby byl zamezen axiální pohyb pedálu. Náhrada uložení pedálu 

má zamezený posuv v prostoru vazbou Fixed Support. Zamezení rotace pedálu bylo 

nastaveno pomocí Frictionaless Support tak, aby to reflektovalo řidičovu nohu na brzdovém 

pedálu. 

 

 

Obr. 25 Výsledná deformace brzdového pedálu   

Obr. 24 Výsledné redukované napětí na tělese, dle hypotézy HMH   
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Zhodnocení: 

Výsledné maximální redukované napětí dle hypotézy HMH má hodnotu 163 MPa. Maximální 

deformace pedálu dosahuje hodnoty 0,19 mm. Maximální napětí i deformace se projevují ve 

stejném místě a to připojení brzdových válců. Udávaná mez kluzu použitého materiálu EN 

AW 7075 T6 je 440 MPa [21]. Bezpečnost součásti vůči mezi kluzu tedy je 2,69. Vzhledem 

k tomu, že opakované zatížení brzdového pedálu je výrazně nižší lze tento výsledek prohlásit 

za vyhovující.  

4.2 ULOŽENÍ BRZDOVÉHO PEDÁLU 

Uložení brzdového pedálu by mělo být maximálně tuhé, spolehlivé a nemělo by to pohybu 

pedálu přidávat další tření. Uložení brzdového pedálu musí splnit dvě funkce – připojení 

brzdového pedálu a zástavbu do rámu vozidla. [2] 

4.2.1 PŘIPOJENÍ BRZDOVÉHO PEDÁLU 

Stejně jako brzdový pedál, tak i jeho uložení je navrženo z materiálu EN AW 7075 T6 pro 

jeho dobré mechanické vlastnosti a dobrou obrobitelnost. Při návrhu byl i zde brán ohled na 

co nejjednodušší výrobu. Díl sice nebyl vyráběn na naší dílně, ale i tak je to klíčové, šetří se 

tím výrobní čas a to je přímo úměrné výrobním nákladům.  

 

Pro umístění brzdového pedálu do uložení jsou použita kluzná pouzdra vyrobená ze slinutého 

bronzu Midol B06/10x10 SB. Statická únosnost pouzdra je dle výrobce je 50 N/mm
2
 [18]a 

součinitel tření v rozsahu µ = 0,05 až µ = 0,15. Tato pouzdra jsou nalisována do brzdového 

pedálu. Osu rotace brzdového pedálu tvoří lícovaný šroub ISO 7379 o rozměru M5x40. 

Uložení brzdového pedálu je zatíženo reakční silou od brzdových válců. 

Obr. 26 Srovnání uložení brzdového pedálu vozu Dragon X (vlevo) a Dragon 9 (vpravo)  
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Kontrola kluzných pouzder [17][18]       

 Únosnost           (35) 

   
    

 
 

   
   

 
 

            

   
  

    
 

   

      
 

        
 

               

              

   
  

 
 

   
  

    
 

       

Kde: 

d  [mm]   průmět obvodu pouzdra do kolmé roviny 

db  [mm]   průměr kluzného pouzdra  

p  [N/mm
2
]  zatížení kluzného pouzdra 

Wr  [N]   reakční síla působící na pouzdro v uložení 

bb  [mm]   průmět šířky pouzdra do kolmé roviny 

pb  [N/mm
2
]  maximální zatížení pouzdra stanovené výrobcem 

k  [-]   koeficient bezpečnosti 

Výsledný koeficient bezpečnosti k = 1,23 lze prohlásit za akceptovatelný, protože uvažovaná 

síla působící na uložení odpovídá pravidly stanovené ovládací síle pedálu 2000N. K tak 

velkému zatížení by nemělo dojít, pokud by se tak stalo, nešlo by určitě o pravidelný stav. 

V případě opotřebení kluzných pouzder je lze jednoduše vyměnit. 
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4.2.2 ANALÝZA ULOŽENÍ BRZDOVÉHO PEDÁLU POMOCÍ MKP 

K analýze uložení brzdového pedálu byl, stejně jako u brzdového pedálu, použit program 

ANSYS Workbench. Uložení brzdového pedálu je zatíženo reakční silou, kterou známe 

z okrajových podmínek analýzy pedálu, o velikosti 7635,2 N. Úloha byla opět řešena jako 

kontaktní. Po zjednodušení sestavy v programu Creo 5.0 bylo možné následně importovat do 

programu ANSYS Workbench. Dalším krokem je přiřazení materiálu jednotlivým součástem 

zjednodušené sestavy. Náhrady šroubů a monokoku jsou nastaveny na ocel, uložení 

brzdového pedálu na hliníkovou slitinu. 

 

Dalším krokem je vytvoření výpočtové sítě. Uložení pedálu má síť s velikostí prvků 1 mm a 

jde o typ tetrahedron. Síť náhrady monokoku je vytvořena z prvků hexagonal o velikosti 2 

mm. Náhrady šroubů pro připojení k monokoku a náhrada lícovanéhou šroubu mají síť 

Obr. 27 Detail uložení brzdového pedálu vozu Dragon X   

Obr. 28 Výpočetní sít uložení brzdového pedálu  
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vytvořenou prvky hexagonal o velikosti 1,5 mm. Celkově se výpočtová síť skládá z 222 513 

uzlů a 128 926 prvků, úměrně k velikosti součásti je to adekvátní.  

 

Následuje definování okrajových podmínek, protože jde o kontaktní úlohu, tak kromě 

okrajových podmínek je nutné nastavit i kontakty. Program ANSYS Workbench automaticky 

detekuje kontakty a nastaví je na druh kontaktu Bonded (to odpovídá tomu, že jsou součásti 

pevně spojené – slepené). Tento spoj se v sestavě nevyskytuje, všechny kontakty u této úlohy 

byly nastaveny na Friction s koeficientem tření µ = 0,2. Síla působící na uložení přes lícovaný 

šroub je aplikována pomocí Bearing Load. Spojení mezi náhradou monokoku a uložením 

brzdového pedálu zajišťuje předepnutí náhrad připojovacích šroubů pomocí Bolt Pretenssion, 

stejně je předepnutá i náhrada lícovaného šroubu. Zamezení posuvů celé sestavy je provedeno 

přes vazbu Fixed Support u náhrady monokoku.   

 

Obr. 29 Okrajové podmínky aplikované na uložení brzdového pedául  

Obr. 30 Výsledné redukované napětí na tělese, dle hypotézy HMH  
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Zhodnocení 

 Výsledné maximální redukované napětí dle hypotézy HMH má hodnotu 352 MPa. 

Maximální deformace uložení brzdového pedálu dosahuje hodnoty 0,14 mm. Maximální 

napětí i maximální deformace se projevují v zadní části uložení brzdového pedálu. Udávaná 

mez kluzu použitého materiálu EN AW 7075 T6 je dle výrobce 440 MPa [21]. Bezpečnost 

součásti vůči mezi kluzu je 1,25. Uložení pedálu by nemělo být opakovaně zatěžováno tak 

vysokou silou, proto lze tyto výsledky prohlásit za vyhovující.  

4.2.3 PŘIPOJENÍ PEDÁLOVÉ SESTAVY DO MONOKOKU 

Rám vozidla Dragon X je vyrobený z kompozitního materiálu, metodou sendvičové struktury. 

Tato sendvičová struktura má následující skladbu - jádro (hliníková voština) a vnější potah 

(uhlíková vlákna). Velikou výhodou je vysoká torzní tuhost a současná nízká hmotnost. 

Nevýhodou je složitější připojování dalších součástí do takového rámu, ty nelze jednoduše 

přišroubovat nebo přivařit. Je nutné (lokálně  - v místě součásti) použit vložku, která je 

opatřena přípojnými otvory a nahradí jádro. U vozidla Dragon X došlo ke dvěma změnám 

oproti vozidlu Dragon 9. Samotné uložení brzdového pedálu má větší rozteč šroubů pro 

připojení k rámu vozidla. Od tohoto řešení si slibujeme lepší tlakové zatížení na vnější potah 

sendvičové struktury a větší stabilitu samotného pedálu. 

Obr. 31 Výsledná deformace uložení brzdového pedálu 
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Druhou změnou je lokální zúžení jádra v místě pedálu z důvodu umístění hlavy šroubů pro 

připojení uložení na venkovní stranu vnějšího potahu. Díky tomuto řešení není namáhán 

pouze vnější potah na vnitřní straně monokoku, ale síla působí i na jeho venkovní část. 

 

4.3 VAHADLO ROZDĚLENÍ BRZDNÉHO ÚČINKU 

Vahadlo pro rozdělení brzdného účinku se zpravidla používá pouze u závodních vozidel. Ty 

jsou totiž nejčastěji vybavena oddělenými brzdovými válci, mezi kterými lze poměrně 

jednoduše měnit silový poměr od brzdového pedálu. Osobní vozidla jsou nejčastěji vybavena 

tandemovými brzdovými válci (v jedné ose jsou za sebou umístěny píst pro přední i zadní 

nápravu), v takovém případě nelze pro rozdělení brzdného účinku použít vahadlo a je nutné 

použít omezovač brzdného účinku. Tento omezovač brzdného účinku se používá z důvodů 

prevence proti zablokování kol zadní nápravy, ke kterému by mohlo dojít při intenzivním 

Obr. 32 Porovnání uložení brzdového pedálu v monokoku u vozidla Dragon X (vlevo) a Dragon 9 

(vpravo)  

Obr. 33 Využití obou potahů monokoku pro rozložení zatížení  
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brzdění. Omezovač funguje automaticky v závislosti na přenosu zatížení mezi přední a zadní 

nápravou. [2] 

Vahadlo pro rozdělení brzdného účinku pracuje s obdobnou myšlenkou, za zhoršených 

adhezních podmínek dochází k menšímu přenosu zatížení ze zadní na přední nápravu 

z důvodu menšího maximálního možného zpomalení. Za takové situace je výhodné zmenšit 

aplikovanou sílu na přední brzdový okruh (brzdný tlak) a naopak zvětšit sílu aplikovanou na 

zadní brzdový okruh (brzdný tlak). Tak lze dosáhnout maximálního možného zpomalení za 

dané situace. U nejjednodušších vahadel nelze měnit rozvážení za jízdy, takový systém je 

extremně jednoduchý ale velkou nevýhodou je neschopnost reagovat na změny adhezních 

podmínek na trati (déšť, čištění nebo špinění závodní stopy, teplota atd.). Řešením jsou 

systémy s postupnou změnou poměru mezi nápravami. Ovládání vahadla je zpravidla 

zprostředkováno otočným ovladačem a je umístěno na palubní desce v dosahu řidiče, tak aby 

řidič mohl rychle měnit poměry před každým brzděním. [2] 

Protože i při závodech Formule Student dochází často ke změnám adheze na trati, tak i naše 

vozidlo je osazeno vahadlem pro rozdělení brzdného účinku. Několik sezon po sobě to byl 

model vahadla CP-5500 od firmy AP Racing. Jedná se o vahadlo nejrozšířenější konstrukce. 

Brzdové válce jsou zašroubované do koncových kostek, které umožňují natáčení brzdových 

válců. Koncové kostky jsou propojené závitovou tyčí, tato tyč má přesně ve svém středu 

umístěné sférické ložisko. Toto sférické ložisko je umístěné ve válcové vložce, kde má možný 

axiální pohyb. K tomuto pohybu dochází otáčením ovladače na palubní desce vozidla, 

koncové kostky jsou fixně umístěné po stranách válcové vložky. Pohyb na jednu nebo druhou 

stranu mění silový poměr mezi brzdovými válci. [13] 

 

Výhodou tohoto vahadla je jeho poměrně jednoduchá konstrukce a spolehlivost. Nevýhodou 

je omezení z hlediska zástavby do brzdového systému, hmotnost a cena. Rozhodl jsem se tedy 

zkusit nalézt alternativní řešení. Firmy AP Racing a Wilwood nově nabízí vahadla rozdílné 

konstrukce. Jedná se o vahadlo typu „Trunnion“ (z anglického pojmenování otočného čepu). 

Místo sférického ložiska je v tomto vahadle umístěn otočný čep, který kromě rotace zajišťuje 

i funkci matice pro závitovou tyč. Na závitovou tyč jsou fixně umístěny brzdové válce. Ke 

změně silového poměru dochází prostřednictvím otáčením závitové tyče (otáčení 

prostřednictvím ovladače na palubní desce), která se axiálně posouvá uvnitř otočného čepu. 

Brzdové válce se nejdříve natočí a posunou do strany, ale hned po aplikování síly na pedál 

Obr. 34 Vahadlo CP-5500 pro rozdělení brzdných sil od firmy AP Racing [33] 
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dojde k pootočení čepu, které způsobí, že se brzdové válce vrátí zpět do rovnoběžné pozice. 

Současně dojde k požadované změně silového poměru na vahadle. [12] 

 

Firma Wilwood takové řešení vahadla neprodává samostatně, oproti tomu firma AP Racing 

takové vahadlo nabízí. Oproti konvenčnímu typu CP-5500 nabízí úsporu hmotnosti, ale i 

pořizovací cena je vyšší. Současně stále platí určitá omezení z hlediska zástavby. Finální 

řešení tedy byla konstrukce vlastního vahadla pro rozdělení brzdných sil typu „Trunnion“. 

 

Vlastní vahadlo se skládá z těchto částí – obal vyrobený z hliníkové slitiny EN AW 7075 T6. 

Do tohoto obalu jsou zalisována dvě kluzná pouzdra, přesněji SKF PSMF 152212 A51 a 

Midol B8/12x8 SB. V těchto pouzdrech je umístěn otočný čep se závitem pro závitovou tyč. 

Na tyč jsou přes sférická ložiska umístěny brzdové válce. Otočný čep a závitová tyč jsou 

vyrobeny z materiálu 42CrMo4 – jedná se o nízkolegovanou ušlechtilou ocel s tepelným 

zpracováním. 

Obr. 35 Vahadlo typu „Trunnion“ CP-5520 pro rozdělení brzdných sil od firmy AP 

Racing [34] 

Obr. 36 Vahadlo typu „Trunnion“ vlastního návrhu  
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Na vahadlo působí síla od brzdových válců. Pro návrh musíme uvažovat ovládací sílu pedálu 

danou pravidly, to znamená, že síla od brzdových válců má velikost 8060 N. Je potřeba tuto 

sílu rozdělit do axiálního a radiálního směru pro maximální zdvih brzdových válců.   

Kontrola kluzných pouzder [17]  

Axiální únosnost SKF PSMF 152212 A51 [19]       (36) 

   
    

    
    

  
 

   
        

          
 

              

             

   
  

 
 

   
  

    
 

        

Kde: 

dp  [mm]   malý průměr příruby kluzného pouzdra 

Dp  [mm]   velký průměr příruby kluzného pouzdra  

Síla při maximálním 

zdvihu brzdových válců 

Radiální složka 

maximální síly 
Axiální složka 

maximální síly 

Obr. 37 Působení sil na vahadlo rozdělení brzdných sil  
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p  [N/mm

2
]  zatížení kluzného pouzdra 

Wt  [N]   axiální síla působící na pouzdro 

pb  [N/mm
2
]  maximální zatížení pouzdra stanovené výrobcem 

k  [-]   koeficient bezpečnosti 

Radiální únosnost pouzdra MIDOL B8/12x8 SB [18]      (37) 

   
    

 
 

   
   

 
 

            

   
  

    
 

   

       
 

       
 

               

             

   
  

 
 

   
  

     
 

        

Kde: 

d  [mm]   průmět obvodu pouzdra do kolmé roviny 

db  [mm]   průměr kluzného pouzdra  

p  [N/mm
2
]  zatížení ložiska 

Wr  [N]   reakční síla působící na pouzdro v uložení 

bb  [mm]   průmět šířky pouzdra do kolmé roviny 

pb  [N/mm
2
]  maximální zatížení ložiska stanovené výrobcem 

k  [-]   koeficient bezpečnosti 
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Axiální složku síly přenáší kluzné pouzdro SKF PSMF 152212 A51. Výsledný koeficient 

bezpečnosti k = 2,26 lze prohlásit za vyhovující, rozměrově menší pouzdro není možné použít 

z důvodů zachování rozměru závitové tyče. Radiální složku síly přenáší obě pouzdra 

symetricky, kontrolováno bylo to rozměrově menší. Výsledný koeficient bezpečnosti k = 1,29 

lze prohlásit za dostatečný, protože uvažovaná síla působící na vahadlo odpovídá pravidly 

stanovené ovládací síle pedálu 2000N. K tak velkému zatížení by nemělo dojít, pokud by se 

tak stalo, nešlo by určitě o pravidelný stav. V případě opotřebení kluzných pouzder je lze 

jednoduše vyměnit. 

4.3.1 ANALÝZA VAHADLA ROZDĚLENÍ BRZDNÝCH SIL POMOCÍ MKP 

Stejně jako u analýzy brzdového pedálu i jeho uložení, tak pro analýzu vahadla byl opět 

použit program ANSYS Workbench. Na vahadlo rozdělení brzdných sil působí maximální 

síla brzdových válců, která vychází z pravidly definované ovládací síly na brzdovém pedálu 

2000 N. Znovu byla úloha řešená jako kontaktní. Byla analyzována sestava vahadla 

obsahující hliníkový obal, kluzná pouzdra a otočný čep. Zjednodušená sestava byla vytvořena 

v programu Creo 5.0, následně neimportována do ANSYS Workbench. Následným krokem je 

přiřazení materiálu součástem dle skutečnosti. Obal vahadla je z hliníkové slitiny, kluzná 

pouzdra jsou bronzová, otočný čep, náhrady šroubů, matice a monokoku mají přiřazenou ocel. 

 

Následuje vytvoření výpočtové sítě. Obal vahadla má síť vytvořenou z prvků hexagonal o 

velikosti 1 mm, síť otočného čepu tvoří prvky typu tetrahedron o velikosti 1 mm, kluzná 

pouzdra jsou z prvků hexagonal o velikosti 1,5 mm, náhrady šroubů a matic tvoří síť z 

hexagonal prvků o velikosti 3mm a náhrada monokoku je rovněž z prvků typu hexagonal o 

velikosti 4 mm. Výpočtová sítě se celkově skládá z 91 213 prvků o 203 305 uzlech. 

Obr. 38 Výpočetní sít vahadla pro rozdělení brzdných sil  
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I v tomto případě se jedná o kontaktní úlohu. Na řezu vpravo je vidět, jak byla nastavena 

většina kontaktů v sestavě, dále mezi obalem a monokokem je nastaven druh kontaktu na 

Friction, stejně tak mezi náhradami šroubů a obalem. V případě kontaktu Friction byl použit 

koeficient tření µ = 0,2. Zatížení na otočný čep je aplikováno prostřednictvím Bearing Load. 

Otočný čep má v tomto případě zamezenou rotaci pomocí vazby Remote Displacement. 

Spojení obalu s náhradou monokoku zajišťuje předepnutí šroubů pomocí Bolt Pretenssion. 

Náhrada monokoku má zamezené všechny posuvy a rotace v prostoru pomocí vazby Fixed 

Support.  

 

Obr. 39 Okrajové podmínky aplikované na vahadlo pro rozdělení brzdných sil  

Obr. 40 Výsledné redukované napětí na tělese rotačního čepu, dle hypotézy HMH  
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Zhodnocení 

Maximální deformace sestavy vahadla pro rozdělení brzdných účinků je 0,077 mm, k této 

deformaci dochází na otočném čepu. Výsledné maximální redukované napětí dle hypotézy 

HMH má hodnotu 136 MPa pro obal vahadla, u otočného čepu maximální redukované napětí 

vychází na 402 MPa. Z toho vychází bezpečnost vůči mezi kluzu na hodnotu 3,23 pro obal 

vahadla (EN AW 7075 T6 má mez kluzu dle dodavatele 440 MPa [21]), otočný čep má 

bezpečnost vůči mezi kluzu o hodnotě 1,86 (dle dodavatele je mez kluzu tohoto materiálu 750 

MPa [20]). Součásti byly zatíženy dle požadavků pravidel Formula Student, takže výsledky 

jsou vyhovující.  

Obr. 41 Výsledná deformace vahadla pro rozdělení brzdných sil  

Obr. 42 Výsledné redukované napětí na tělese obalu vahadla, dle hypotézy HMH  
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4.4 PLYNOVÝ PEDÁL 

Vozidlo Dragon X je osazeno jednoválcovým spalovacím motorem Husqarna FE 501. 

Součástí sacího potrubí spalovacího motoru pro jeho správnou funkčnost a plnou 

regulovatelnost musí být škrticí klapka. Škrticí klapka reguluje množství nasávaného 

vzduchu, které vstupuje do motoru. Existují dva běžně používané způsoby ovládaní škrticí 

klapky – mechanický a elektronický. Mechanicky ovládaná škrticí klapka má přímou vazbu 

(nejčastěji pomocí ocelového lanka) na plynový pedál. Elektronický způsob ovládaní se 

skládá ze snímače polohy plynového pedálu, elektromotorického aktuátoru škrticí klapky a 

snímače polohy škrticí klapky (pro zpětnovazební kontrolu). U mechanicky ovládané škrticí 

klapky se pohyb plynového pedálu přenáší přímo na pohyb škrticí klapky. Naproti tomu u 

elektronicky ovládané škrticí klapky je pohyb plynového pedálu zaznamenán pomocí snínače, 

ten vyšle signál do řídící jednotky motoru a jednotka poté ovládá škrticí klapku 

prostřednictvím aktuátoru na základě tohoto signálu. Zpětnou kontrolu o tom jak a zda to 

proběhlo, provádí snímač polohy škrticí klapky. Z tohoto popisu jasně vyplývá, že systém 

s mechanicky ovládanou škrticí klapkou je výrazně jednodušší a tím pádem i velice 

spolehlivý. Výhodou elektronicky ovládaného systému je jeho větší variabilita. Máme 

možnost měnit odezvu škrticí klapky na plynový pedál pomocí korekčních součinitelů, např. 

jiná citlivost za horších adhezních podmínek, asistence pro rozjezd z místa, asistence pro 

podřazování atd. 

 

Pravidla soutěže Formula Student pro vozy se spalovacím motorem pro ovládání škrticí 

klapky: [7] 

- Vozidlo se spalovacím motorem musí být osazeno škrticí klapkou. Škrticí klapka 

může být libovolné konstrukce a libovolného rozměru. 

- Škrticí klapka může být ovládána mechanicky plynovým pedálem pomocí lanka 

nebo táhlem, případně může být ovládaná elektronicky 

- Pozice škrticí klapky je definována pomocí procent – kde 0% odpovídá plně 

uzavřené a 100% odpovídá plně otevřené. 

- Ovládací mechanismus škrticí klapky musí být chráněný proti vniknutí úlomku a 

nečistot, tak aby nedošlo k jeho zablokování. 

Obr. 43 Škrticí klapka pro zážehový motor od firmy Bosch Motorsport [25] 
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S mechanickým ovládáním [7] 

- Na plynovém pedálu musí být umístěné dvě pružiny, které slouží k vracení pedálu 

do neutrální polohy po odlehčení 

- Obě tyto pružiny musí být schopné vrátit pedál do neutrální polohy i v případě, že 

je jedna odpojená 

- Pružiny, které jsou součástí snímače polohy plynového pedálu, se nepočítají jako 

pružiny sloužící k návratu plynového pedálu 

- Součástí plynového pedálu musí být i doraz pro jeho zastavení, tak aby 

nedocházelo přetěžování škrticí klapky 

Pravidla pro elektronicky ovládanou škrticí klapkou doplňují nebo mění oproti mechanickému 

tyto věci [7] 

- Tým musí být schopen demonstrovat funkčnost všech bezpečnostních prvků a 

hlášení chyb na elektronicky ovládaném systému na technické inspekci 

- Pro snímání polohy plynového pedálu musí být použité dva na sobě nezávislé 

snímače (není možné použít jednotné napájení snímačů) 

- Všechny údaje ze snímání polohy plynového pedálu jsou považovány za 

systémové kritické údaje 

- Mezi údaji ze snímačů může být rozdíl nejdéle po dobu 100 ms, po této době musí 

dojít k uzavření škrticí klapky 

- Pokud dojde k většímu rozdílu než je 10% mezi signálem ze snímače a nastavením 

škrticí klapky na dobu delší než 500 ms musí dojít k odpojení škrticí klapky   

Až do loňské sezony byly vždy vozy Dragon osazeny mechanicky ovládanou škrticí klapkou. 

U vozidla Dragon 9 nastala změna a poprvé byla osazena elektronicky ovládaná škrticí 

klapka. Cílem bylo aplikování výše zmíněných výhod tohoto systému, toho se povedlo i 

dosáhnout, protože v disciplíně akcelerace z nulové počáteční rychlosti na vzdálenost 75m 

došlo k výraznému výsledkovému zlepšení. Dalším důvodem je sledování trendu autonomní 

jízdy, kterým se ubírá celé automobilové odvětví včetně soutěže Formule Student. V roce 

2022 dojde k takové úpravě pravidel, ta bude výrazně výsledkově zvýhodňovat vozy, které 

zvládnou některé disciplíny v autonomním režimu. Pokud si chce tým zachovat šance na 

vítězství a dobré výsledky v soutěži, bude to muset další generace vozu Dragon zvládnout. 

Bez elektronicky škrticí klapky by to bylo výrazně složitější.  
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První aplikace elektronicky řízené klapky se však u vozu Dragon 9 neobešla bez problémů a 

komplikací. Pro snímání polohy plynového pedálu byly použity dva rotační potenciometry 

KH21 od firmy KA sensors [23], pedál a jeho uložení byly vyrobeny kompletně 

z kompozitních materiálu (potah z uhlíkových vláken, jádro z kevlarové voštiny). Mechanický 

offset snímačů zajišťovala hřídelka s drážkami vyrobená z hliníkové slitiny, současně plnila i 

funkci čepu plynového pedálu. Pro snížení tření byla hřídelka uložena ve dvojici bronzových 

kluzných pouzder SKF PSMF 121810. Návrat pedálu po odlehčení zajišťovala dvojice 

zkrutných pružin. Na uložení pedálu bylo možné nastavit výchozí (volnoběžnou) pozici 

pedálu a polohu maximálního sešlápnutí. Velkým nedostatkem tohoto konstrukčního řešení se 

stalo to, že uložení bylo vlepeno do rámu (monokoku) vozidla, a nebylo možné jej i s pedálem 

demontovat z vozu pro servisní úkony a údržbu. Provádění údržby bylo nutné výrazně častěji, 

než se očekávalo. Nejčastějším úkonem byla opakovaná kalibrace rotačních potenciometrů, 

nemožnost demontáže plynového pedálu z vozu tento úkon výrazně prodlužovala a snižovala 

čas, který bylo možné využít na jízdu při testování. 

 

Obr. 44 Plynový pedál z vozidla Dragon 9 

Obr. 45 Zlomený brzdový pedál ve vozidle Dragon 9  
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Velkým problém se stala během testování i závada, při které z těla plynového pedálu odpadla 

mechanická zarážka jeho maximální polohy, což na konci testovacího dne způsobilo úplné 

rozlomení plynového pedálu.  

Na všechny ty skutečnosti byl při návrhu plynového pedálu pro Dragon X brán zřetel. A byly 

provedeny následující konstrukční změny s cílem výrazně zvýšit spolehlivost funkce 

plynového pedálu. 

 

Nejvýraznější změnou je uložení plynového pedálu vyrobeného z hliníkového plechu 

(materiál EN AW 6061 T6 [21]). Požadované tvary jsou vypálené pomocí laseru z plechové 

tabule, jednotlivé díly jsou opatřeny tvarovými zámky pro snadné a přesné složení. Finální 

spojení jednotlivých dílů je provedeno pomocí svarů. Takové řešení uložení plynového pedálu 

má vyšší hmotnost než u předchozího vozu, přináší ale možnost jednoduché demontáže celé 

pedálové sestavy z vozu v případě servisu. Další viditelnou změnou je změna snímačů polohy 

plynového pedálu. Místo dvojice rotačních potenciometrů je použita dvojice lineárních 

potenciometrů. Jedná se o lineární potenciometry ELPM-25 od firmy VARIOHM [22], 

pracovní zdvih potenciometrů je 25 mm. Pravidly požadovaný mechanický offset 

potenciometrů je zajištěn jejich rozdílným úhlem mezi uložením a pedálem. Od použití těchto 

potenciometrů si slibujeme snížení počtů nutných kalibrací, bezproblémově potenciometry 

používáme i v dalších aplikacích na voze např. snímání délky chodu tlumiče. Pedál budu 

znovu vyroben z kompozitního materiálu, ale jinou technologií. Místo otevřeného U profilu se 

jedná o uzavřený čtvercový profil. Jádro tvoří Airexová pěna, potah je tvořen z uhlíkových 

vláken. Součástí pedálu je integrovaný šroub pro regulaci maximální polohy. Pro propojení 

uložení a plynového pedálu je použit lícovaný šroub M3x30 ISO 7379 a dvě bronzová kluzná 

pouzdra Midol B4/8x8 SB. Návrat plynového pedálu zajišťuje dvojice zkrutných pružin, 

tuhost pružin lze přizpůsobit dle požadavků řidiče změnou průměru drátu a počtem závitů 

pružiny. Jako vychozí je zvolena pružina s průměrem drátu 3 mm (tuhost pružiny 70,28 

Nmm/°), této pružině odpovídá potřebná ovládací síla na plynovém pedálu 10 N. Dle 

preferencí řidiče lze použít pružinu s průměrem drátu až 3,5 mm s ovládací silou 19 N. Pro 

připojení plynového pedálu s monokokem je v monokoku v laminován etalonový insert 

osazený závitovými vložkami. 

Obr. 46 Plynový pedál vozidla Dragon X  
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Stanovení ovládací síly 

 

Úhlová tuhost zkrutné pružiny [17]         (38) 

    
       

 

            
 

    
              

           
 

                 

Kde: 

E  [MPa]   Youngův modul pružnosti 

dpr  [mm]   průměr drátu pružiny  

n  [-]   počet činných závitů 

Ovládací síla 

Síla pružin 

Jádro pedálu vyrobené 

z Airexové pěny 

Vnější potah pedálu 

z uhlíkových vláken 

Obr. 47 Prototyp plynového pedálu pro vozidlo Dragon X   

Obr. 48 Rozměry pro stanovení ovládací síly působících na plynový pedál  
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Dpr  [mm]   střední průměr pružiny 

kp  [Nmm/°]  úhlová tuhost pružiny 

Zhodnocení 

Spočítaná úhlová tuhost odpovídá jedné pružině, dle pravidel soutěže Formule Student musí 

být pružiny použity dvě. Pro dvojici pružin (vyrobených z drátu o pruměru 3,5 mm) a chod 

plynového pedálu 15° je potřebná minimální ovládací síla na nášlapu pedálu 19 N. Pro přesné 

dávkování plynu je důležité mít adekvátní odpor plynového pedálu, nesmí být příliš malý 

stejně tak velký. Výchozí hodnoty jsou nastaveny dle předchozího vozu Dragon 9 – ze strany 

řidičů nebyly na odpor plynového pedálu stížnosti. 
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5 MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DAT Z BRZDOVÉHO SYSTÉMU DRAGON 

X 
Měření jízdních parametrů lze rozdělit do tří kategorií. Parametry, které je nutné měřit, aby 

vozidlo mohlo být v provozu. Další je vhodné sledovat z důvodu včasného odhalení závady a 

poslední skupinou jsou takové, které je potřeba sledovat pro vylepšení výkonnosti vozu. 

Nejdůležitějšími parametry, které lze v brzdovém systému měřit je tlak brzdových okruhů a 

teploty brzdových komponentů. 

5.1 SNÍMÁNÍ TLAKU V BRZDOVÉM OKRUHU 

Vytvoření tlaku v brzdovém okruhu je základním principem funkce brzdového systému. S tím 

souvisí i měření tohoto údaje. U sériových vozidel je to jeden z potřebných údajů pro funkci 

systému ABS, ESP a ASR. Vozidlo Dragon X nedisponuje ani jedním z těchto systémů. 

Avšak pro další generaci vozidla probíhá vývoj těchto systémů. V našem případě se údaje 

z tlakového senzoru používají pro spínání brzdového světla (jeho funkce je podmíněna 

pravidly) a především pro zpětnou analýzu jízdních dat – chování vozu a jízdní styl řidiče. 

Pro snímání brzdového tlaku bude vozidlo Dragon X osazeno dvojicí senzorů PSM-SA od 

firmy Bosch Motorsport. Senzory lze objednat s různým maximálním rozsahem měřeného 

absolutního tlaku, zvolený rozsah 0 – 100 barů (10 MPa) je vybrán s dostatečnou rezervou viz 

kapitola s výpočtem maximálního brzdového tlaku v okruzích (27). Tlak působí v senzoru na 

ocelovou membránu, síla z této membrány je přenesena přes vrstvu nestlačitelného 

silikonového oleje na snímač, kde dochází k piezorezistivnímu jevu (stlačením snímače dojde 

ke změně měrného elektrického odporu = změna výstupního napětí). Výstupní napětí je 

v rozsahu 0,5 – 4,5 V. Doporučená délka kabeláže je 15 – 100 cm. Senzor se osazen 

v hermeticky uzavřeném ocelovém pouzdře, pro připojení slouží závit M8x1 (maximální 

utahovací moment je 2,5 Nm). Senzor váží 13g a velkou výhodou je ochrana dle IP66, 

zejména odolnost proti vibracím. [24] 

 

Senzor může být umístěn téměř kdekoliv v brzdovém okruhu, to ale vyžaduje další spoj, který 

zvyšuje pravděpodobnost netěsnosti a tedy závady systému. Jako nejjednodušší a 

nejspolehlivější se ukazuje varianta instalace přímo na výstup brzdové kapaliny z brzdového 

válce, platí pro oba hydraulické okruhy. Zde je kupovaný průtočný šroub nahrazen vlastním 

průtočným šroubem, který je opatřený závitem pro senzor. Pro utěsnění senzoru v průtočném 

Obr. 49 Tlakový senzor PSM-SA od firmy Bosch Motorsport [24] 
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šroubu je použit těsnící o-kroužek dle specifikace výrobce, jako pojistku pro dokonalou 

těsnost lze použít smršťovací bužírku, ta se používá na utěsnění elektrikářských spojů. 

 

U brzdového tlaku se nevyhodnocuje pouze maximální hodnota, na tlak se nahlíží vždy 

v závislosti na čase, nebo lépe v ujeté vzdálenosti. Prvním krokem je v naměřených datech 

určit oblasti brzdných zón. Jako brzdnou zónu lze definovat vzdálenost před zatáčkou, kde 

jsou používané brzdy. Oblast brzdné zóny lze rozdělit na dvě fáze – první fází je maximální 

brzdění – úsek od nulového počátečního tlaku až po maximální dosažený brzdový tlak. 

Druhou fází je uvolnění brzdového pedálu – oblast od maximálního brzdového tlaku až po 

návrat to výchozího nulového stavu. [6] 

 

Obě fáze velice ovlivňuje to, jak vypadá samotná trať, jaký má jezdec styl a v jakém voze sedí 

(vozidlo s aerodynamickými prvky nebo bez aerodynamických prvků – vozidlo Dragon X je 

vybaveno aerodynamickými prvky). Dosažením vyššího maximálního brzdového tlaku lze 

Obr. 50 Umístěný tlakového senzoru v brzdovém okruhu  

Obr. 51 Průběh brzdových tlaků a rozdělení brzdové zóny  [6] 
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začít brzdit o něco později (bude dosaženo vyššího zpomalení na kratší brzdné dráze) a tím 

pádem je možné brzdový pedál dříve uvolnit. [6] 

 

Pro lepší představu a zvýšení výkonnosti vozidla i řidiče je vhodné současně s průběhem 

brzdových tlaků spočítat a vykreslit s jakou rychlostí je brzdový tlak vytvořen. Rychlosti 

vytvoření tlaků získáme pomocí derivace průběhů tlaků samotných. Průběh rychlosti nás 

primárně zajímá v první fázi brzdné zóny – pro maximální brzdění. Dalším krokem pro 

analýzu brzdění může být stanovení průměrné hodnoty rychlosti brzdění v každém kole. 

V kombinaci s údaji o blokování kol (získáme tak, že porovnáme rychlosti každého kola 

s celkovou rychlostí vozidla) můžeme určit zda-li je řidič stále málo agresivní nebo už příliš a 

jak se to mění v průběhu jízdy. [6] 

 

Obr. 52 Průběh rychlosti vytvoření brzdového tlaku při brzdění [6] 

Obr. 53 Záznam blokování kol během jízdy [6] 
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Správné brzdění je jednou z nejdůležitějších řidičských dovedností. Úkolem řidiče je vyvinout 

maximální brzdný tlak (maximální brzdné zpomalení) v co nejkratším čase, bez toho aniž by 

došlo k zablokování kol. Použití senzorů na snímání tlaků brzdových okruhů není vyloženě 

nezbytné pro provoz vozidla, jsou ale skvělou pomůckou právě pro analýzu jezdeckého stylu 

řidiče a výrazně tak můžou přispět k lepší výkonnosti vozidla. [6] 

5.2 SNÍMÁNÍ TEPLOT V BRZDOVÉM SYSTÉMU 

Snímání teplot komponent brzdového systému není nutné k provozu vozidla. Jde čistě o 

možnost, jak zlepšit výkonnost vozidla. Vozidlo Dragon X bude osazeno novými brzdovými 

třmeny a novými směsmi brzdového obložení. Bylo by vhodné zjistit, jakých teplot dosahuje 

brzdové obložení, tak abychom dosáhli jeho ideálních provozních teplot pro maximální výkon 

a životnost. Pro měření teplot na těchto komponentech jsou následující možnosti: 

5.2.1 TERMOPÁSKY PRO INDIKACI TEPLOTY 

Jedná se o nejjednodušší a nejlevnější způsob měření teploty na brzdových komponentech. 

Termopásky obsahují samolepící vrstvu, takže je možné umístit všude tam, kde je rovný 

dosedací povrch a dostatek místa. Tyto pásky jsou nejčastěji umísťovány na brzdové třmeny, 

nebo unášeče brzdových kotoučů. Výhodou je naprosto zanedbatelná hmotnost a to, že není 

nutné termopásky napájet zdrojovým napětím a odpadá tak nutnost použití kabeláže. To 

dovoluje termopásky umístit i na díly, které konají rotační pohyb. S tím ale souvisí i hlavní 

nevýhoda – neexistuje průběžný záznam hodnot. Výchozím stavem je světlý odstín stupnice – 

ta je rozdělena na jednotlivé sektory, kterým odpovídá určitá hodnota teploty. Když dojde 

k dosažení teploty, daný sektor stupnice změní svojí barvu ze světlého odstínu na tmavý. 

Z termopásky lze odečíst pouze maximální dosaženou hodnotu teploty – zůstane zvýrazněna 

na stupnici i po opětovném ochlazení součásti. Pokud je dosaženo tmavého odstínu na celé 

stupnici, daný rozsah stupnice není dostatečný a je potřeba termopáska do vyšších teplot. 

Pokud nedojde ke změně odstínu ani u jednoho sektoru stupnice, tak daný rozsah je moc 

vysoký a je potřeba osadit termopásku s nižším rozsahem. Termopásky lze zakoupit v mnoha 

variantách – s velkým rozsahem teplot od různých výrobců. K určení celého teplotního 

zátěžného cyklu nelze termopásky použít, avšak pro nalezení maximálních dosahovaných 

teplot se jedná o vhodné řešení. Pro vozidlo Dragon X máme k dispozici sadu termopásek od 

firmy Brembo s rozsahem  teplot  210°C – 260°C. [2][9] 

 

Obr. 54 Termopáska použita na brzdovém třmenu vozidla Dragon 9   
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5.2.2 BARVY PRO INDIKACI TEPLOTY 

Jde o obdobu výše popsaných termopásek. Barvy pro indikaci teploty lze zpravidla zakoupit 

jako sadu, která obsahuje (nejčastěji) tři barevné odstíny – zelenou, oranžovou a červenou 

(příklad sady od AP Racing). Principem indikace je změna odstínu jednotlivých barev 

v závislosti na rozdílných teplotách. Pro sadu od firmy AP Racing platí následující: zelená se 

změní v bílou při teplotě 430°C, oranžová se změní ve žlutou při teplotě 560°C a červená se 

změní v bílou při teplotě 610°C. Barvy se nejčastěji používají na určení maximální teploty 

brzdových kotoučů, popřípadě komponentů a míst, kde nelze na indikaci teploty použít 

termopásky. To je největší výhoda v porovnání s termopáskami. Stejně jako pro termopásky i 

pro indikační barvy platí to, že lze nalézt pouze maximální hodnotu teploty a neexistuje 

záznam o průběhu teploty. V porovnání s termopáskami dále přinaší ještě některé nevýhody. 

Hlavní nevýhodou je opravdu malé odstupňování rozsahu teplot – pouze tři hodnoty, další 

nevýhodou v porovnání s termopáskami je i cena, ta je až 4x vyšší za sadu barev oproti sadě 

termopásek. Pro vozidlo Dragon X tedy použití těchto barev neuvažujeme. [2][14][29] 

 

5.2.3 RUČNÍ PYROMETR  

Další možností jak měřit teploty jednotlivých komponent brzdového systému je ruční 

pyrometr. Jedná o speciální teploměr, který zpravidla umožňuje měřit teplotu jak 

bezkontaktně pomocí infračerveného snímače, tak kontaktně pomocí ruční sondy. Měření za 

použití ruční sondy probíhá tak, že hrot sondy se přiloží na povrch, na kterém chceme měřit 

teplotu. Sonda by měla mít možnost vyměnitelných koncovek pro různé aplikace – pro tvrdé 

nedeformovatelné povrchy je vhodný plochý hrot, naopak pro měkké povrchy se více hodí 

použití koncovky s ostrým hrotem. Po přiložení musíme počkat, až se hodnota teploty na 

displeji ustálí a poté máme možnost odečíst teplotu. Měření pomocí infračerveného paprsku 

probíhá tak, že paprsek namíříme na povrch, kde chceme měřit teplotu a můžeme rovnou bez 

čekání odečíst hodnotu. Důležité je brát do úvahy velikost plochy, ze které odečítáme teplotu, 

ta roste s rostoucí vzdáleností. Většina moderních pyrometrů má integrované laserové 

ukazovátko pro usnadnění zaměření. Dalším častým rozdílem je rozsah měřitelných teplot u 

ruční sondy v porovnání s infračerveným snímačem, ruční sonda ho má zpravidla větší. 

Obr. 55 Příklad použití barev pro indikaci teploty na brzdovém kotouči  [30] 
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Nevýhodou ruční sondy je fakt, že přiložením hrotu ovlivňujeme měřenou teplotu, tento 

problém odpadá pro infračervený snímač, ten má ale vlastní nevýhodou a to je rozdílná 

emisivita (schopnost vyřazovat jako černé těleso na dané teplotě) různých materiálů. 

V porovnání s termopáskami a barvami pro indikaci teplot je výhodou, že lze změřit přesnou 

hodnotu teploty a to téměř na jakémkoliv místě. Podobnou nevýhodou je i to, že nelze udělat 

záznam průběhu teploty během jízdy, pro každé měření je potřeba vůz zastavit. Dalším 

problémem je požadavek na určitou zručnost obsluhy. Měření musí po zastavení proběhnout 

co nejrychleji, tak aby mělo vypovídající hodnotu, protože okamžitě dochází k ochlazování 

povrchů. Náš tým má k dispozici Pyrometr TKTL 20 od firmy SKF. Infračervený snímač má 

rozsah teplot od -60°C do +625°C, ruční sonda má rozsah -64°C až +900°C. Tento pyrometr 

s ruční sondou využíváme spíše ke kontaktnímu měření teploty pneumatik a tratě při 

testování. [2][27] 

 

5.2.4 INFRAČERVENÝ SENZOR 

Infračervený snímač je možné umístit i přímo na samotné vozidlo. To nám přináší proti 

předchozím způsobům měření jeden jasný benefit a to možnost získat nejen informaci o 

maximální nebo aktuální teplotě, ale především záznam teploty v čase během jízdy. Nutnou 

podmínkou je instalace elektrické kabeláže pro napájení a záznam dat. Zde je potřeba brát 

ohled na to, aby kabeláž byla vedena dostatečně bezpečně z důvodu její ochrany (často je 

blízko pohyblivých částí). Samotné měření již tak jednoduché není. Jako základ je potřeba co 

nejpřesnější kalibrace snímače, už ta je ale značně problematická. Podmínkou kalibrace je 

přesná znalost emisivity kalibrátoru (nejčastěji ocelová deska lakovaná do šedé barvy – 

emisivita 0,9 – 0,95). Emisivita záleží na vlnové délce (ve které měříme), teplotě měřeného 

tělesa (dále mění vlnovou délku) a na vlivu pozadí (odraz od okolních povrchů zpět 

k měřenému). Teplota brzdového kotouče, který jsme se pokoušeli měřit, se velice rychle 

mění, navíc ne zcela plošně. Kovové nelakované povrchy navíc mají docela nízkou emisivitu 

(pouze 0,3 až 0,5 v závislosti na druhu). Problémem je i teplota a emisivita povrchů v okolí. 

Toto vše činí kalibraci velice problematickou a do samotného měření vnáší spoustu chyb. O 

tom jsme se taky sami přesvědčili při pokusu změřit teplotu brzdových třmenů pomocí 

infračervených senzorů.  Infračervené senzory máme k dispozici, ale pro účely měření teploty 

Obr. 56 Ruční pyrometr SKF TKTL 20  [31] 
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v brzdovém systému se úplně nehodí. Vždy je výhodnější použít kontaktní způsob měření 

teploty. [28] 

 

5.2.5 TERMOČLÁNKY 

Termočlánek pro měření využívá termoelektrického jevu. Je složen ze dvou různých 

kovových vodičů. Spojením těchto dvou vodičů na konci vzniká elektrický článek. Při změně 

teploty dochází ke změně napětí tohoto článku – řádově v hodnotách mV (citlivost v řádu 

desítek µV na jeden stupeň Celsia). Termočlánky lze volit dle kovů, které obsahují a s tím 

souvisí i jejich následný teplotní rozsah. Pro použití u brzdového systému je vhodný 

termočlánek typu K (rozsah teplot -200°C až 1250°C s citlivostí 40,8 [µV/°C]). [2] 

 

Výhodnou vlastností je i rychlá odezva článku. Pro měření teploty musí být termočlánek 

v kontaktu s povrchem součásti, kde chceme měřit teplotu, to může být problematické pro 

měření teploty kotoučů. Výrobci kotoučů disponují třecími termočlánky, které je možné 

k tomuto účelu použít, ale takové články nejsou běžně dostupné. Vhodným řešením je 

instalace termočlánků do brzdového obložení. Zde měřené hodnoty teplot jsou sice nižší než 

ty přímo měřené na kotouči, ale rozdíl je konstantní a v porovnání s předchozími možnostmi 

Obr. 57 Neuspěné měření teploty pomocí infračervených senzorů u vozidla Dragon 9  

Obr. 58 Příklad umístění termočlánku na brzdovém obložení [2] 
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měření je tento způsob jednoznačně nejlepší. K instalaci termočlánku je potřeba samotný 

termočlánek, vysoce teplotně odolné lepidlo a kabeláž. I z hlediska ceny se jedná o přijatelné 

řešení. Stejnými termočlánky může být osazen i brzdový třmen, v případě že by nás v rámci 

vývoje vlastních brzdových třmenů zajímalo rozložení teplot právě na něm. Po zvážení všech 

možností jak přesně měřit teplotu v brzdovém systému je použití termočlánků tou variantou, 

kterou se pro zlepšení výkonnosti vozidla Dragon X budeme zabývat. Naměřená data 

primárně využijme k vyřešení otázky zda-li náš vůz potřebuje dodatečné chlazení brzd nebo 

nikoliv. Do další sezony naměřená data můžou posloužit k dalšímu vylepšení používaných 

brzdových kotoučů, nebo k již zmíněnému vlastnímu návrhu brzdových  třmenů.  [2] 
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ZÁVĚR 
Po nezbytném nastudování teoretických základů bylo možné pokročit k analyzování 

technického řešení brzdového systému vozidla kategorie Formule Student Dragon 9, s cílem 

stanovit priority pro nově navrhovaný vůz Dragon X. Jako cíl bylo stanoveno snížit hmotnost 

celé sestavy bez omezení dynamických parametrů vozidla. Po pečlivém výběru možných, 

ekvivalentních a použitelných komponent pro brzdový systém vozidla kategorie Formule 

Student bylo jasné, že k dosažení tohoto cíle je klíčová spolupráce s firmou Brembo. 

Komponenty této firmy naplňovaly oba předpoklady, kterých mělo být dosaženo. 

Následovaly výpočty pro ověření těchto předpokladů, ty jsou obsažené v návrhové části této 

práce. Mezitím se rozběhlo jednání s firmou Brembo Czech s.r.o o možnostech spolupráce. Ta 

byla nakonec domluvena právě včas, tak aby bylo možné začlenit nové komponenty 

brzdového systému do sestavy podvozku vozu Dragon X. Současně tato spolupráce přinesla 

výraznou úsporu týmového rozpočtu (hodnota sponzoringu firmy Brembo Czech s.r.o. je 

v hodnotě 7200 €). 

Následoval návrh pedálové skupiny obsahující nové komponenty získané ze spolupráce a také 

nově navržené vahadlo pro rozdělení brzdného účinku. Brzdový pedál včetně jeho uložení je 

navržen v souladu s pravidly Formule Student a všechny jeho komponenty splňují 

požadovaný zátěžný stav. U sestavy plynového pedálu bylo cílem napravit nedostatky, které 

byly na plynovém pedálu u vozidla Dragon 9, tak aby se zvýšila jeho spolehlivost při nižší 

servisní náročnosti. Celkově se na sestavách brzdového systému a pedálové skupiny vozidla 

Dragon X podařilo ušetřit 1,37 kg v porovnání s předchůdcem Dragon 9 (6,48 kg vs. 5,11 kg).  

Závěr práce se zabývá možnými způsoby jak zvýšit celkovou výkonnost vozidla za pomoci 

měření a vyhodnocování vhodných jízdních parametrů. Jedním z klíčových parametrů je 

samotný způsob brzdění vozidla (reprezentovaný snímaným tlakem v brzdových okruzích), 

který dost závisí na samotném řidiči vozidla. Díky popsané analýze lze výrazně vylepšit jízdní 

projev řidiče. Druhým důležitým parametrem pro vyladění výkonnosti vozidla a jeho další 

vývoj je změření teploty brzdových kotoučů (nahrazeno měřením teploty brzdového obložení) 

a měření teploty brzdových třmenů. Pro tyto účely se jako nejlepší zdá použití termočlánků. 

Díky těmto údajům bude v případě potřeby možné navrhnout dodatečné chlazení brzd a 

zaměřit se i na vývoj vlastních brzdových třmenů. 

Za běžné situace, by již touto dobou bylo vozidlo Dragon X důkladně otestované (červen 

2020). Aktuálně tedy probíhá dokončování stavby a jízdní testy budou teprve následovat. 

Velký důraz při těchto testech bude směřovat právě na brzdový systém vozidla, který doznal 

v porovnání s předchůdcem výrazných změn. Pro rok 2020 byly zrušeny všechny závody 

soutěže Formule Student, takže o to více máme času na důkladné testování. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

µf [–] Koeficient tření přední pneumatiky 

µpadF [–] Koeficient tření předního brzdového obložení 

µpadR [–] Koeficient tření zadního brzdového obložení 

µr [–] Koeficient tření zadní pneumatiky 

a [mm] Podélná poloha těžiště od přední nápravy 

av [mm] Osová vzdálenost mezi brzdovým pedálem a brzdovým vahadlem 

b [mm] Podélná poloha těžiště od zadní nápravy 

bb [mm] Průmět šířky kluzného pouzdra do kolmé roviny 

d [mm] Průmět obvodu kluzného pouzdra do kolmé roviny 

db [mm] Průměr kluzného pouzdra 

dmcF [mm] Průměr pístků v předním brzdovém válci 

dmcR [mm] Průměr pístků v zadním brzdovém válci 

dp [mm] Malý průměr příruby kluzného pouzdra 

Dp [mm] Velký průměr příruby kluzného pouzdra 

dpis [mm] Průměr pístků v brzdovém třmenu 

dpr [mm] Průměr drátu pružiny 

Dpr [mm] Střední průměr pružiny 

dROTF [mm] Průměr předního brzdového kotouče 

dROTR [mm] Průměr zadního brzdového kotouče 

dtlpad [mm] Šířka brzdového obložení 

DX [m∙s-2
] Brzdné zpomalení 

FB [N] Celková brzdná síla 

FBidf [N] Ideální brzdná síla na přední nápravě 

FBidr [N] Ideální brzdná síla na zadní nápravě 

Fcmax [N] Maximální síla od brzdových válců působící na brzdový pedál 

Ff [%] Podíl zatížení přední nápravy 

FF [%] Podíl brzdná síly na přední nápravě 

FmcF [N] Maximální síla v předním brzdovém válci 

FmcR [N] Maximální síla v zadním brzdovém válci 

Fo [N] Potřebná ovládací síla na brzdový pedál 

Fomax [N] Pravidly stanovená maximální ovládací síla 

Fr [N] Výsledná síla působící na těžiště vozidla 
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Fr [%] Podíl zatížení zadní nápravy 

FR [%] Podíl brzdná síly na zadní nápravě 

FtmaxF [N] Maximální třecí síla v předním brzdovém třmenu 

FtmaxR [N] Maximální třecí síla v zadním brzdovém třmenu 

Fv [N] Maximální síla v působící na brzdové vahadlo 

Fx [N] Podélná síla působící na pneumatiky při brzdění 

Fy [N] Příčná síla působící na těžiště vozidla 

g [m∙s-2
] Tíhové zrychlení 

GT [N] Celková tíha vozidla 

hCOG [mm] Výška těžiště 

iPR [–] Zvolený pedálový poměr 

k [–] Koeficient bezpečnosti 

kp [N∙mm/°] Úhlová tuhost zkrutné pružiny 

l [mm] Zvolená pracovní délka brzdového pedálu 

Lf [kg] Statické zatížení levého předního kola 

LF [mm] Rozchod přední nápravy 

Lr [kg] Statické zatížení levého zadního kola 

LR [mm] Rozchod zadní nápravy 

MBidf [Nm] Ideální brzdný moment na přední nápravě 

MBidr [Nm] Ideální brzdný moment na zadní nápravě 

mF [kg] Zatížení přední nápravy 

mR [kg] Zatížení zadní nápravy 

mT [kg] Celková hmotnost vozidla 

n [–] Počet činných závitů pružiny 

p [N∙mm
-2

] Zatížení kluzného pouzdra 

pb [N∙mm
-2

] Maximální přípustné zatížení kluzného pouzdra stanovené výrobcem 

pmaxF [MPa] Maximální tlak v předním brzdovém okruhu 

pmaxR [MPa] Maximální tlak v zadním brzdovém okruhu 

rd [mm] Dynamický poloměr pneumatiky Continental 

reF [mm] Efektivní brzdný poloměr předního brzdového kotouče 

reR [mm] Efektivní brzdný poloměr zadního brzdového kotouče 

Rf [kg] Statické zatížení pravého předního kola 

riF [mm] Vnitřní brzdný poloměr předního brzdového kotouče 
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riR [mm] Vnitřní brzdný poloměr zadního brzdového kotouče 

roF [mm] Poloměr předního brzdového kotouče 

roR [mm] Poloměr zadního brzdového kotouče 

Rr [kg] Statické zatížení pravého zadního kola 

TCG_l [mm] Příčná poloha těžiště od levého předního kola 

vmax [m∙s-1
] Maximální rychlost vozidla 

WB [mm] Rozvor náprav 

Wr [N] Reakční síla působící na kluzné pouzdro v uložení 

Wt [N] Axiální síla působící na kluzné pouzdro  

ηpisF [–] Počet pístků v předním brzdovém třmenu 

ηpisR [–] Počet pístků v zadním brzdovém třmenu 

Χ [–] Relativní vertikální poloha těžiště vozidla 

Ψ [–] Relativní podélná poloha těžiště vozidla 

 

 


