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ABSTRAKT, KLÍ OVÁ SLOVA

ABSTRAKT

V této diplomové práci se zabývám koncep ním návrhem vozu kategorie E2 pro závody do 
vrchu dle p íslušných ád  FIA. Dále se zabývám detailním návrhem p ední i zadní nápravy 
a rámu vozidla. Diplomová práce je od po átku zpracovávána s pomocí CAD systému 
Autodesk Inventor 2011, ve kterém byly vytvo eny všechny ná rty a modely. M ení zm ny 
geometrie náprav b hem zdvihu jsem provedl v MBS programu MSC Adams 2010 a 
pevnostní výpo et rámu jsem provedl v programu ANSYS Workbench 12.1.  

KLÍ OVÁ SLOVA

Závody do vrchu, náprava, ízení, rám, MKP, MBS 

ABSTRACT

This diploma thesis describes the design of the E2 hill climb car and it is design by following 
the FIA rules. Next parts are focused on detailed design of the front and rear suspension and 
design of the frame. Diploma thesis is processed using CAD system Autodesk Inventor 2011, 
in which was created all sketches and models. The suspension geometry during bound and 
rebound movement of the wheel was made in MBS system MSC Adams 2010. FEM analysis 
of the frame was made in ANSYS Workbench 12.1.  

KEYWORDS

Hill climb, suspension, steering, frame, FEM, MBS 



BRNO 2013

ABSTRAKT, KLÍ OVÁ SLOVA



BRNO 2013

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE

MALCHÁREK, M. Návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu. Brno: Vysoké u ení 
technické v Brn , Fakulta strojního inženýrství, 2013. 111 s. Vedoucí diplomové práce Ing. 
Ond ej Bla ák, Ph.D. 



BRNO 2013

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE



BRNO 2013

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že tato práce je mým p vodním dílem, zpracoval jsem ji samostatn  pod vedením 
Ing. Ond eje Bla áka, Ph.D. a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

V Brn  dne 24. kv tna 2013 …….……..………………………………………….. 

Martin Malchárek 



BRNO 2013

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ



BRNO 2013

POD KOVÁNÍ

POD KOVÁNÍ

Rád bych pod koval panu Ing. Ond eji Bla ákovi, Ph.D. za cenné rady a p ipomínky p i 
tvorb  této diplomové práce. 

Zvláštní pod kování pat í mým rodi m za všestrannou pomoc p i studiu a také p ítelkyni za 
podporu.  



BRNO 2013

POD KOVÁNÍ



BRNO 2013 13 

OBSAH

OBSAH

Úvod .........................................................................................................................................17 

1 Závody do vrchu...............................................................................................................19 

1.1 Kategorie závod  po ádaných na území R ............................................................19 

1.1.1 Závody pod hlavi kou FIA...............................................................................19 

1.1.2 Amatérské závody na vyšší úrovni...................................................................19 

1.1.3 Amatérské závody na nižší úrovni ...................................................................20 

1.2 Nejznám jší trat ......................................................................................................20 

1.2.1 Ecce Homo Šternberk, eská Republika..........................................................20 

1.2.2 Trento-Bondone, Itálie......................................................................................20 

1.2.3 Pikes-Peak, USA ..............................................................................................21 

2 Kategorie vozidel pro závody do vrchu dle FIA ..............................................................23 

2.1 Kategorie I - Sériové produk ní vozy ......................................................................23 

2.2 Kategorie II – Sout žní vozy....................................................................................23 

2.3 Skupina E – Volná formule ......................................................................................23 

2.3.1 E1 – Vozy srovnatelné s kategorií I .................................................................23 

2.3.2 E2 – Vozy srovnatelné s kategorií II ................................................................24 

2.3.3 Skupina SH.......................................................................................................24 

2.3.4 Skupina SC .......................................................................................................24 

2.3.5 Skupina SS........................................................................................................24 

3 Charakteristika navrhovaného vozu .................................................................................25 

4 Koncep ní návrh...............................................................................................................27 

4.1 Pozice idi e .............................................................................................................27 

4.2 Karoserie...................................................................................................................28 

4.3 Motor ........................................................................................................................30 

4.4 Rozvodovka..............................................................................................................32 

4.5 Poloosy, náboje kol ..................................................................................................32 

4.6 Pneumatiky a Kola ...................................................................................................33 

4.7 Brzdová soustava......................................................................................................34 

4.8 Palivová nádrž ..........................................................................................................35 

4.9 ízení........................................................................................................................35 

4.10 Vedlejší konstruk ní ásti.........................................................................................37 

4.10.1 Tažné oka..........................................................................................................37 



BRNO 2013 14 

OBSAH

4.10.2 Systém odmlžení elního okna ........................................................................ 38 

4.10.3 P ívod vzduchu k motoru................................................................................. 39 

4.10.4 P ívod vzduchu k brzdám ................................................................................ 39 

4.10.5 Aerodynamika - Podlaha.................................................................................. 40 

5 Nápravy............................................................................................................................ 41 

5.1 Základní ásti náprav ............................................................................................... 41 

5.1.1 Systém odpružení............................................................................................. 42 

5.1.2 Ramena náprav................................................................................................. 43 

5.1.3 Kolová jednotka ............................................................................................... 43 

5.1.4 Stabilizátory ..................................................................................................... 44 

5.1.5 Systém ízení.................................................................................................... 45 

5.2 Konstruk ní ešení náprav ....................................................................................... 48 

5.2.1 Ramena náprav................................................................................................. 48 

5.2.2 T hlice.............................................................................................................. 51 

5.3 Geometrie náprav..................................................................................................... 52 

5.3.1 Nastavené hodnoty geometrie .......................................................................... 55 

5.3.2 Sbíhavost/Rozbíhavost..................................................................................... 55 

5.3.3 Odklon.............................................................................................................. 59 

5.3.4 Záklon rejdové osy, Závlek.............................................................................. 62 

5.3.5 P íklon rejdové osy, Polom r rejdu.................................................................. 63 

5.3.6 St ed klopení kola a karoserie .......................................................................... 64 

5.3.7 St ed klon ní kola a karoserie s Anti-Dive/Squat efektem .............................. 65 

5.3.8 Rozchod kol ..................................................................................................... 67 

5.3.9 Rozvor náprav .................................................................................................. 68 

5.3.10 Sv tlá výška ..................................................................................................... 69 

5.3.11 Sou adnice bod  náprav................................................................................... 69 

5.4 Získání charakteristik náprav v závislosti na zdvihu kol ......................................... 70 

6 Rám .................................................................................................................................. 73 

6.1 Základní prvky navrhovaného ráma ........................................................................ 73 

6.2 Návrh bezpe nostní struktury .................................................................................. 74 

6.2.1 Požadavky a omezení kladené na bezpe nostní strukturu ............................... 75 

6.2.2 První fáze - Základní Konstrukce .................................................................... 77 

6.2.3 Druhá fáze – povinné výztuhy ......................................................................... 79 

6.2.4 T etí fáze – volitelné vzp ry a výztuhy............................................................ 83 



BRNO 2013 15 

OBSAH

6.3 Návrh úchytné ásti ..................................................................................................86 

6.3.1 podlaha rámu ....................................................................................................86 

6.3.2 P ední úchytná ást rámu..................................................................................87 

6.3.3 Zadní úchytná ást ............................................................................................88 

6.3.4 Ohnivzdorná st na ............................................................................................89 

6.4 Pevnostní kontrola ....................................................................................................90 

6.4.1 Typy zkoušek....................................................................................................90 

6.4.2 Pevnostní výpo et - Zkouška shora na hlavní oblouk ......................................93 

6.4.3 Zkouška na p ední oblouk ................................................................................94 

6.4.4 Zkouška zboku na hlavní oblouk......................................................................96 

6.4.5 vyhodnocení výsledk  a volba materiálu .........................................................97 

6.4.6 Práce v programu Ansys...................................................................................98 

7 P ehled parametr  navrhovaného vozu ..........................................................................101 

Záv r.......................................................................................................................................103 

Seznam použitých zkratek a symbol ....................................................................................109 

Seznam p íloh.........................................................................................................................111 



BRNO 2013 16 

OBSAH



BRNO 2013 17 

ÚVOD

ÚVOD
Cílem této diplomové práce je navrhnout celkovou koncepci vozu pro závody do vrchu, a to 
dle platných p edpis  a ád  Mezinárodní Automobilové Federace (dále jen „FIA“). Vozidlo 
má spadat do kategorie E2, tedy volné formule, v rámci, které závodí vozy ur ené výhradn
pro závody a které nemají nosnou strukturu shodnou s žádným sériov  vyráb ným vozem. 
Dále je mým úkolem detailn  rozpracovat návrh p edního a zadního zav šení. Posledním 
úkolem je detailní rozpracování návrhu rámu tohoto vozidla. Toto téma vzešlo z mé iniciativy 
a není vypracováváno pro žádnou t etí osobu.  

K návrhu vozu p istupuji s tím, že se výsledný v z bude vyráb t ve více kusech a bude 
nabízen k prodeji na trhu. Proto se snažím celkovou koncepci vozu uzp sobit tak, aby byl v z 
vhodný jak pro za ínající jezdce tak pro profesionální závodníky. Tohoto bych cht l 
dosáhnout variabilitou konstrukce, kde je možné jednoduše a relativn  levn  nahradit 
jednotlivé díly za jiné. Dále bych cht l, aby geometrie náprav m ly velké rozsahy nastavení, a 
to i prvk , které v tšinou nastavitelné nejsou. Tím docílím možnosti nastavit v z p esn  tak 
jak je pot eba.  Rám vozu bych cht l navrhnout s primárním ohledem na ochranou jezdce.
Takto navržený v z pak m že být vylepšován v souladu s tím, jak roste výkonnost týmu a 
jezdce. Pojem “základní návrh“ ozna uje v z sestavený v rámci této diplomové práci.  

V první ásti diplomové práce jsou v krátkosti specifikovány závody do vrchu. V druhé 
kapitole jsou popsány kategorie vozidel, které se mohou zú astnit závod  do vrchu podle 
FIA. V následující kapitole jsou podrobn  definovány požadavky na navrhovaný v z. V rámci 
tvrté kapitoly je rozpracován koncep ní návrh. Budou zde probrány jednotlivé prvky vozu, 

které svým charakterem, velikostí i umíst ním ovliv ují výslednou konstrukci. Další ást je 
zam ena na samotnou konstrukci náprav, jejich geometrii a možnosti nastavení. Šestá 
kapitola se v nuje postupu tvorby bezpe nostní struktury rámu v rámci pravidel FIA, jejímu 
konkrétnímu návrhu a pevnostním výpo t m. Kapitola dále obsahuje návrh navazujících 
nosných ástí rámu. Poslední kapitola obsahuje p ehled parametr  navrhovaného vozu.  

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité 3D modely vlastní tvorby. 
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ZÁVODY DO VRCHU

1 ZÁVODY DO VRCHU
Závody do vrchu se jezdí na uzav ených silnicích ur ených pro b žný provoz. Závodí se proti  
asu a jezdci na trati nesvád jí p ímé souboje. Nej ast ji se jedou dv  závodní jízdy. Vyhrává 

ten jezdec, který má v sou tu nejmenší as. 

Obr. 1 Speciál kategorie E2/SC Osella PA30 týmu AG Motorsport na trati Trento-Bondone [1] 

1.1 KATEGORIE ZÁVOD  PO ÁDANÝCH NA ÚZEMÍ R 
Na území eské Republiky se po ádá velké množství podnik  r zných kvalit. Tyto podniky 
m žeme rozd lit do t ech základních kategorií. 

1.1.1 ZÁVODY POD HLAVI KOU FIA 
Závody pod hlavi kou FIA jsou závody nejvyšší úrovn . Mohou startovat pouze vozy, které 
jsou postaveny v souladu s platnými p edpisy FIA a mají platný sportovní pr kaz. idi  musí 
mít platnou závodní licenci. 

Podniky spadající do této kategorie jsou Mistrovství Evropy, Mezinárodní Mistrovství 
republiky nebo Mistrovství eské Republiky. 

1.1.2 AMATÉRSKÉ ZÁVODY NA VYŠŠÍ ÚROVNI

Tyto podniky se svou organizací a požadavky na jezdce a v z blíží k nejvyšší kategorii. 
V tšinou je vyžadována licence jezdce, kterou ud luje po adatel. Technické p edpisy pro 
závodní vozy v tšinou odpovídají, s drobnými úpravami, požadavk m ádu FIA. Tyto úpravy 
pov tšinou znamenají možnost používat i díly s propadlou homologací FIA, což zna n  šet í 
finan ní náklady závodník .  

Typickým p íkladem takového šampionátu je Liquid Molly Berg-Cup. [2] 
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1.1.3 AMATÉRSKÉ ZÁVODY NA NIŽŠÍ ÚROVNI

Tyto podniky jsou v tšinou regionálního charakteru. Jezdec musí mít platný idi ský pr kaz a 
ochrannou p ilbu. Na vozy nejsou kladeny žádné speciální nároky a v tšinou je možné 
startovat s ímkoliv. 

Typickým p íkladem takového šampionátu je Šíma-sprint [3] na severní Morav . 

1.2 NEJZNÁM JŠÍ TRAT

1.2.1 ECCE HOMO ŠTERNBERK, ESKÁ REPUBLIKA

Ecce Homo je naše nejslavn jší tra . Jezdí se zde Mistrovství Republiky a jako na jediné 
v republice i Mistrovství Evropy. P i této akci se návšt vnost pohybuje mezi 25 000 až 30 000 
diváky za závodní víkend. Tra  je velmi dob e hodnocena jak ze strany závodník i divák
tak ze strany delegát  FIA. 

Obr. 2 Profil trat  Ecce Homo Šternberk pro Mistrovství Evropy 2013[4]

1.2.2 TRENTO-BONDONE, ITÁLIE

Trento-Bondone je nejdelší a s nejv tší pravd podobností nejnáro n jší tra  v Evrop . Tra  je 
srovnatelná s Pikes Peak, nicmén  tra  neleží v tak vysoké nadmo ské výšce. 
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Obr. 3 Profil trat  Trento-Bondone pro Mistrovsví Evropy 2013[4] 

1.2.3 PIKES-PEAK, USA 

Pikes-Peak je nejznám jší závod do vrchu na sv t . Spodní ást m la asfaltový povrh, který 
se v horní ásti vyst ídal za šotolinový povrh. Nyní je vyasfaltována až do cíle, což ji 
zp ístupnilo klasickým voz m pro závody do vrchu. Její náro nost spo ívá ve vysoké 
nadmo ské výšce. Start je v 2862m.n.m. a cíl v 4301m.n.m. Nižší množství kyslíku zp sobuje 
potíže nejen motor m, které ztrácí výkon, ale i jezdc m. 

Obr. 4 Profil trat  Pikes Peak [5] 
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2 KATEGORIE VOZIDEL PRO ZÁVODY DO VRCHU DLE FIA 
Automobily používané pro sout že po ádané pod hlavi kou FIA jsou rozd leny do Kategorie 
I – Sériové produk ní vozy a Kategorie II – Sout žní vozy. 

2.1 KATEGORIE I - SÉRIOVÉ PRODUK NÍ VOZY

Jsou to vozy, u kterých byla na žádost výrobce povolena výroba ur itého po tu identických 
kus , b hem ur itého asového úseku, a jsou ur eny pro normální prodej zákazník m. Tedy 
vozy, které si je možné b žn  koupit v obchodech. Vozy musí být prodávány podle 
homologa ního listu. 

Do této kategorie spadají tyto skupiny [6]: 

− Skupina N: produk ní vozy 
− Skupina A: cestovní vozy 
− Skupina R: cestovní vozy nebo velkosériové produk ní vozy 

2.2 KATEGORIE II – SOUT ŽNÍ VOZY

Sout žní vozy jsou vozy vyráb né jako jednotlivé exemplá e a ur ené výhradn  pro sout že. 

Do této kategorie spadají tyto skupiny [6]: 

− Skupina RGT: GT produk ní vozy 
− Skupina GT1: vozy Grand Turismo 
− Skupina GT2: vozy Grand Turismo 
− Skupina GT3: pohárové vozy Grand Turismo 
− Skupina CN: produk ní sportovní vozy 
− Skupina D: závodní vozy pro mezinárodní formuli 
− Skupina E: závodní vozy volné formule 

2.3 SKUPINA E – VOLNÁ FORMULE

Vozy volné formule se d lí na podskupiny E1 a E2 [7]. 

2.3.1 E1 – VOZY SROVNATELNÉ S KATEGORIÍ I 
Vozy srovnatelné s kategorií I musí spl ovat homologa ní kritéria jednoho z homologa ních 
p edpis  FIA. Musí mít minimáln  4 místa k sed ní (s vylou ením voz  2+2*) a jejich 
p vodní struktura (šasi / skelet) musí z stat trvale identifikovatelná. V praxi to pak znamená, 
že se použije skelet vozu, který spl uje požadavky pro vozy kategorie I. Minimální ást 
skeletu, která musí z stat zachována je rám elního skla a A + B sloupek spojený rámem 
st echy a prahem. 
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2.3.2 E2 – VOZY SROVNATELNÉ S KATEGORIÍ II 
Vozy srovnatelné s kategorií II se dále d lí na skupiny SH, SC a SS. 

2.3.3 SKUPINA SH 
Jsou to vozy typu silueta. Tyto vozy, mají vzhled sériového 4 místného vozu, v etn  voz
2+2.1 V praxi to znamená že u vozu typu silueta je nosná a bezpe nostní struktura tvo ena 
jedním celkem, nej ast ji trubkovým rámem a kovová nebo kompozicová karoserie tvo í 
pouze vn jší obal této nosné struktury. V z je tedy pln  pojízdný i bez karoserie. Jako 
referen ní prvek pro stanovení názvu vozu je pak tvar elního skla. Sklo však m že být 
sklon no pod libovolným úhlem. 

2.3.4 SKUPINA SC 

Skupina SC je jinak ozna ována jako “sportovní vozy”. Jsou to dvoumístné sout žní vozy, 
otev ené i zav ené. Jsou to vozy vyráb né speciáln  pro závody a jejich vn jší vzhled není 
podobný žádnému sériovému vozu. 

2.3.5 SKUPINA SS 

Skupina SS zahrnuje vozy typu monopost mezinárodní nebo volné formule. 

                                                
1 V z typu 2+2: v z se 4 sedadly, který nespl uje kritéria pro rozm ry prostoru pro posádku homologa ních 
p edpis  pro vozy skupiny A. 
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3 CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANÉHO VOZU
P i návrhu vozu po ítám s tím, že v z bude nabízen na trhu. Není to tedy stavba dle 
konkrétních požadavk  zákazníka, a proto chci, aby konstrukce byla dostate n  variabilní. 
Snažil jsem se, aby uchycení všech díl  k nosnému rámu bylo co nejuniverzáln jší a všechny 
tyto díly se pak daly jednoduše zam nit za jiné typy. Takto m že být složen v z p esn  podle 
požadavk  a finan ních možností kupujícího. Další výhodou je, že se vzr stajícími 
zkušenostmi jezdce, m že být v z jednoduše upravován aby korespondoval s jeho  
schopnostmi a není nutné vym nit celý v z. 

Dalším požadavkem bylo navrhnout nápravy s širokými možnostmi nastavení tak, aby 
profesionální týmy mohli nastavovat v z p esn  podle požadavk  jezdce a aby za ínající 
jezdci a týmy m li možnost u it se, jak se ur ité zm ny na nastavení geometrie náprav projeví 
na chování vozu. Proto chci, aby bylo možné m nit nejen základní parametry odklonu a 
sbíhavosti, ale i p íklon rejdové osy, polom r rejdu, záklon (závlek) a také st edy klon ní, 
klopení, AntiDive a AntiSquat parametry. A to vše jednoduše co nejjednodušeji. 

Dále jsem cht l, aby m l v z kompaktní rozm ry. Jedním z d vod  je omezený prostor 
v depu p i závodech do vrchu, kdy s menším vozem bude jednodušší manipulace. V z by také 
m l být hbit jší, p edevším v zatá kách s malým polom rem, které se asto na tratích závod
do vrchu asto vyskytují. Nižší  stabilita ve vyšších rychlostech pak není, vzhledem 
k profil m tratí, takový problémem. S požadavkem na kompaktní rozm ry pak jde ruku v ruce 
volba motocyklového motoru. Motocyklové motory jsou svou stavbou lehké a kompaktní. Již 
v sériovém provedení pak mají vysoký litrový výkon a závodní charakter. 

Zvolil jsem kategorii E2, jelikož se chci vyhnout nutnosti použít skelet jakéhokoliv sériového 
vozu, p edevším z d vodu ceny a také chci navrhnout vlastní rám. Kategorii Siluet (SH) jsem 
volil z d vodu divácké atraktivnosti této kategorie. Jelikož závodní v z má vn jší vzhled 
vycházející ze sériového vozu, je tento v z na trati lehce rozpoznatelný a na první pohled 
pov domý, Zájem ze strany divák  je pak zvýšen, pokud je v z znateln  rychlejší než v z, ze 
kterého vychází, což je výhodné s hlediska sponzoringu. Dalším d vodem je pak dostupnost 
laminátových nebo karbonových ástí karoserií na trhu, což je finan n  výhodn jší než vývoj 
a výroba vlastních karoserií pro vozy kategorie SS nebo SC.  

Obr. 5 Pohled na kapotovaný a odkapotovaný základní návrh 
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4 KONCEP NÍ NÁVRH
V této ásti se budu zabývat výb rem základních ástí vozu, které svou velikostí a 
požadovaným umíst ním výrazn  ovliv ují celkovou konstrukci vozu. 

4.1 POZICE IDI E

Jako referen ního idi e jsem použil figurínu 95% muže [8] s hmotností 85kg. Jeho pozice p i 
ízení vychází z doporu ení normy SAE j 833a [8]. Volbu výsledných úhl  kon etin jsem 

zvolil tak, aby idi  zabíral co nejmén  místa. Výsledné hodnoty úhl  jsou uvedeny v Tab. 2. 

Tab. 1 Rozm ry 95% muže [8]           Tab. 2 Úhly kon etin 

Rozm r [mm] 

1 264 

2 301 

3 493 

4 452 

5 535 

6 120 

Výška 1849 

Obr. 6 Optimální úhly sed ní [8]  Obr. 7 Uchycení sedadla k rámu 

Jelikož se závod  do vrchu nezú ast uje spolujezdec, rozhodl jsem se z d vodu lepšího 
rozložení hmotnosti umístit idi e doprost ed vozidla. Sedadlo musí mít platnou homologaci 
FIA dle lánku 253-16 [9], pro základní návrh se pak jedná o sko epinové sedadlo Sparco 
Circuit [10]. Toto sedadlo je uchyceno v souladu s lánkem 253-16 [9] pomocí ty  šroub  k 
plechovým držák m. V rámci t chto držák  je možno sedadlo nakláp t. Tyto držáky jsou 
pomocí ty  šroub  p ichyceny k rámu vozidla a je možné posouvat je dop edu a dozadu.  

Úhel [°] 

Hlava – Trup 20 

Trup – Paže 28 

Paže – P edloktí 105 

Trup – Stehno 90 

Stehno – Lýtko 130 

Lýtko – Chodidlo 90 
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Obr. 8 Pozice idi e 

                     
4.2 KAROSERIE

Vn jší karoserie vozu typu silueta tvo í pouze obal nosné struktury. Tato karoserie bývá 
vyrobena z laminátu, p ípadn  z karbonových vláken. Kovové materiály se v tšinou 
nepoužívají z hmotnostního d vodu, který je hlavním požadavkem na karoserii. Pevnost 
karoserie není rozhodující. Jako referen ní vozidlo jsem zvolil klasický Mini Cooper. P í
vozu pak pochází z vozu Mini Clubman. Tato karoserie svými vn jšími rozm ry [11] 
odpovídá požadavku na kompaktní stavbu.   

Tab. 3 Tabulka rozm r  karoserií 

Rozm r Referen ní 
karoserie [mm] 

Upravená 
karoserie [mm] 

Délka 3054 3050 

Ší ka 1397 1600 

Výška 1349 1206 

Rozvor 2036 2040 

Vzhledem k závodní historii a astým p estavbám tohoto vozu na závodní je na trhu 
k dispozici velké množství díl  karoserie, které odpovídají výše uvedenému požadavku. 
Karoserie použita v práci vychází z díl  které nabízí Anglická firma ABS Motorsport [12]. 
Jedná se o p ední kapotáž, základní skelet, dve e a víko kufru. Tyto ásti jsou firmou 
nabízeny jak z laminátu, tak z karbonových vláken. Laminát je oproti karbonovým vlákn m 
levn jší, ale t žší a mén  pevný. 
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Obr. 9 Laminátové díly – Víko kufru, Dve e, P ední kapotáž a Základní skelet [12] 

Koupené ásti by pak byly dále upravovány do výsledné podoby na Obr. 10 a Obr. 11. 
V p ípad  p ední kapotáže se jedná o rozší ení blatník  a vytvo ení p edního nárazníku. 
Bo ním dve ím se zkracuje výška. Základní skelet se d lí na dv ásti. První ást, tzv. 
prost ední ást, za íná A sloupkem a kon í B sloupkem. Druhá ást, tzv. zadní ást, pak je vše 
od B sloupku dozadu. Prost ední ástí se ruší práh a místo n j se umis uje nový, který slouží 
jako p ívod vzduchu k chladi m a do motoru. Zadní ásti se také ruší práh a rozši ují se 
blatníky. Víko kufru z stává zachováno. Toto je varianta použita pro základní návrh. Další 
variantou by pak bylo využití pouze ástí p ední kapotáže, hlavní struktury dve í a víka kufru 
bez dalších rozší ení. Muselo by se však upravit umíst ní chladi e, vstupu nasávaného 
vzduchu a bylo by zapot ebí zakrýt kola. Tato varianta by pak byla levn jší. 

  

Obr. 10 Upravená karoserie pro základní návrh 
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Obr. 11 Upravená karoserie pro základní návrh – Rozpad 

4.3 MOTOR

Motor jsem volil motocyklový z d vod  kompaktních rozm r , nízké váhy a vysokého 
litrového výkonu. Motor použitý v této práci pochází z motocyklu Suzuki GSX-R 1300 
Hayabusa. Tento motor je dostate n  výkonný již v sériovém provedení a je možné jej použít 
bez úprav. V základním návrhu jsem však použil motor upravený firmou Radical Performance 
Engines z Anglie [13] a to verzi 1400T (3D model poskytl Radical Performance Engines). 
Tento motor má oproti sériovému motoru zvýšený objem na 1394ccm a pln  tak využívá 
možnosti kategorie do 1400ccm. Výkon tohoto motoru je 240 HP. Firma Radical Performance 
Engines nabízí širokou škálu r zných výkonových verzi. Tyto verze jsou uvedeny Tab. 4. 
Vzhledem k podobným rozm r m motocyklových motor  pak není problém zabudovat i 
motory jiných zna ek, a to pouze za cenu zm ny držák .  

Obr. 12 Motor Radical Performance Engines T1400 [13] 

P ední 
kapotáž 

Prost ední 
ást 

Zadní 
ást 

Dve e Práh 
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Tab. 4 Výkonové varianty nabízených motor  [13] 

Model Objem [ccm] Max. Otá ky 
[min-1] 

Max. Výkon 
[BHP] 

Max. Moment 
[Nm] 

1000T 999 13000 210 143 

1143T 1143 1300 240 154 

1300T 1299 10500 230 177 

1350T 1349 10500 228 184 

1400T 1396 10500 240 200 

1500T 1475 10500 260 216 

1585T 1585 10500 270 234 

1615T 1615 10500 280 250 

Turbo 1300 10500 400 387 

Motor 1400T je upraven na mazání p es suchou klikovou sk í , proto bylo pot eba vybrat a 
umístit nádrž na olej. Nádrž má objem 7,5l a vyrábí ji firma AH Fabrication z Anglie pod 
ozna ením AHF007 [14]. Dále je tak jako u sériového motoru použit chladi  oleje. Po ítám 
s použitím v tšího chladi e s ozna ením 50-119-7612 od anglické firmy Mocal  [15]. Rozm r 
chladící plochy je 130x130mm. Tento chladi  je umíst ný na pravou stranu nad chladi
kapaliny. Chlazení motoru je realizováno pomocí kapaliny. Pro lepší rozložení hmotnosti 
jsem zvolil rozd lení jednoho velkého chladi e na dva menší po stranách. Rozm r jedné 
plochy chladi e je 170x250mm. Chladi e jsou vyráb ny na zakázku, a to firmou 
AluminiumRacing z Chrastavy [16]. Výfuková soustava je také vyráb na na zakázku a je 
rozd lena na dv  samostatné ásti, každá pro dva válce. 

Obr. 13 Motor spolu s chladi i, zásobníkem oleje a výfukovou soustavou 
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4.4 ROZVODOVKA

lánek 275-9.3 [17] ukládá povinnost mít ve voze zp tný chod, který je možné za adit 
kdykoliv b hem závodu s nastartovaným motorem a jezdcem v normální pozici u volantu. 
Vzhledem k použití motocyklového motoru bez zp tného chodu jsem tento požadavek  
vy ešil pomocí rozvodovky QBA2R zakoupené od Anglické firmy Quaife [18]. Tato 
rozvodovka v sob  obsahuje stálý p evod, zp tný chod a samosvorný diferenciál. Zp tný chod 
se adí pomocí voli e, ke kterému je možné p ipojit lanovou, a tak ho p enést do kabiny 
idi e. Samosvorný diferenciál je šnekového typu. Stálý p evod je realizován pomocí 

ozubených kol a je možné jej m nit. Celá rozvodovka je pohán na od motoru pomocí 
et zového p evodu. Tento p evod je výhodný z hlediska další zm ny stálého p evodu, a to 

jednoduchou cestou vým ny et zových kol. Je to také levn jší varianta oproti vým n
ozubených kol v rozvodovce. Tento p evod je však omezen na nejvyšší možný p evod 1,7 
dopomala. Kombinace zm ny stálého p evodu pomocí ozubených kol v rozvodovce a zm ny 
et zových kol nám dává p i malých nákladech velkou variabilitu výsledného p evodu. 

Diferenciál použitý v této rozvodovce je ur en do p evodovek IB5 automobilky Ford. Tyto 
p evodovky se používaly ve vozech Ford Escort, Fiesta a Focus. Napínání et zu je ešeno 
pomocí nakláp ní celé rozvodovky okolo dolní podložky. Poloha je zajišt na šrouby v horní a 
zadní podložce. 

  
 Obr. 14 Rozvodovka Quaife QBA2R  Obr. 15 Sestava Motor - Rozvodovka – Poloosy 

4.5 POLOOSY, NÁBOJE KOL

Vzhledem k použití diferenciálu ur eného pro Ford, jsem se rozhodl použít poloosy a náboje 
taktéž z automobilky Ford, a to konkrétn  z modelu Focus první generace. Použil jsem však 
levou poloosu [19] na ob  strany vozu. Tato poloosa délkov  vyhovuje mému uložení. 
Poloosa je osazena homokinetickým kloubem typu tripod na stran  diferenciálu a 
homokinetickým kuli kový kloubem na stran  kola. V návaznosti na poloosu jsem použil 
náboje kol [20] taktéž z modelu Ford Focus. Výhodou t chto díl  je dostupnost na trhu, a tím 

Voli

Vstupní 
h ídel 

Výstup 
poloos

Horní 
podložka

Dolní 
podložka

Dolní podložka 
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pádem i jejich cena. Na automobil Ford Focus jsou pak nabízeny spousty závodních díl , a 
tím pádem se rozši ují možnosti výb ru vhodných komponent. 

      
Obr. 16 Levá Poloosa Ford Focus MK1 [19]              Obr. 17 Náboj kola Ford Focus MK1 [20] 

4.6 PNEUMATIKY A KOLA

P i závody do vrchu se používají pneumatiky typu slick, s co možná nejm k í sm sí. 
D vodem je rychlost zah ívání pneumatiky na provozní teplotu. Vzhledem k délce tratí je 
nutné zah át pneumatiku co nejd íve, proto co nejm k í sm s. Zvolil jsem pneumatiky od 
Anglického výrobce Avon Motorsport [21]. P ední pneumatika má ozna ení 175-530R13. 
Zadní pneumatika má ozna ení 200-565R13 a je širší z d vodu hnané zadní náprava, na které 
je lepší mít v tší stykovou plochu pneumatiky se silnicí. Tyto rozm ry pneumatik je možné 
koupit i se vzorkem pro použití za dešt .  

Obr. 18 Avon Slick - Suchý [21] Obr. 19 Avon Slick – Mokrý [21] 

Kola jsem volil lehká závodní od anglického výrobce Compomotive [22]. Pro p ední nápravu 
je to model CXR-1361 s ET-12 a ší kou 6“ pro 4 šrouby s rozte í 108mm. Váha tohoto kola 
je 4,5kg. Pro zadní nápravu pak model CXR-1380 s ET+10 a ší kou 8“ pro 4 šrouby s rozte í 
108mm. Váha je 5,1kg. 

Obr. 20 Závodní kola Compomotive CXR-1380 (vlevo) a CXR-1361 (vpravo) 
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4.7 BRZDOVÁ SOUSTAVA

Brzdová soustava je ešená jako dva nezávislé brzdové okruhy. Jeden okruh ovládá p ední 
kola, druhý okruh kola zadní. Oba okruhy jsou ovládány jedním pedálem. Tím je spln na 
podmínka lánku 253-4 [9]. Každý okruh má sv j vlastní hlavní brzdový válec. Rozložení 
brzdné síly mezi zadní a p ední nápravu je realizováno pomocí nastavitelného p evodu, který 
je sou ástí brzdového pedálu. Brzdový pedál, potažmo celý pedálový set pochází od 
Anglického výrobce AP-Racing [23] a jedná se o model CP5500-50. Celý set je p ichycen 
k pomocnému plechu pomocí šesti šroub . V rámci tohoto uchycení je možné celým setem 
posouvat dop edu a dozadu. Pomocný plech je pak p išroubován k rámu. V p ípad  vým ny 
pedálového setu za jiný typ se vyrobí nový pomocný plech. 

         
Obr. 21 Uložení pedálové skupiny 

Sestava kotou  a brzdi  pro p ední a zadní nápravu je stejná. D vodem je snížení náklad
na pot ebné náhradních díl . Brzdi e použité pro základní návrh nesou ozna ení B27-R a 
pocházejí od italského výrobce Tar-Ox [24]. Jsou to skládané, šesti pístkové brzdi e 
s radiálním uchycením ur ené do 13“ kol. Kotou e jsou d rované s vnit ním chlazením, typ 
C26716AX také od výrobce Tar-Ox [24].  Vn jší pr m r kotou e je 267mm, tlouš ka 16mm. 
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Obr. 22 Brzdový t men s kotou em  Obr. 23 Pedálová skupina AP-Racing CP5500-50 [23] 

4.8 PALIVOVÁ NÁDRŽ

Palivová nádrž je z d vodu lepšího rozložení hmotnosti umíst na za sedadlem idi e. Nádrž je 
bezpe nostní a odpovídá požadavk m lánku 259-6.3 [25]. Pro základní návrh má objem 12l. 
Nádrž je spojena s hrdlem pomocí hadice.  

Obr. 24 Umíst ní palivové nádrže 

4.9 ÍZENÍ

P evod ízení je realizován pomocí h ebenového p evodu a je vyráb n dle požadovaných 
parametr , které jsou navrženy v kapitole 5.1.5. Dodavatel ízení je anglická firma Titan 
Motorsport [26].  H ebenová h ídel je zakon ena kulovými klouby, taktéž dodávanými firmou 
Titan Motosport, a p es ty e ízení je pomocí klasických kulových kloub  p išroubována 
k t hlici. Samotná p evodka ízení je uchycena pomocí dvou objímek a držák  k rámu. 

Hrdlo 

Hadice 

Nádrž 
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Obr. 25 Uchycení p evodky ízení 

Sloupek ízení se skládá ze t í h ídel . Prost ední h ídel nese ozna ení GN808.2-32-K16-240-
80 a vyrábí jej italsko-n mecká spole nost Elesa-Ganter [27]. Je to výsuvný h ídel na jehož 
obou koncích je kardan v kloub. Výsuvnost h ídele umož uje bezproblémové nastavování 
pozice volantu a v p ípad  nehody eliminuje posuv volantu sm rem k idi i. Soustava h ídel
je k p evodce ízení uchycena p es dvojitý kardan v kloub DIN80-32-B16-104-DG, který 
také vyrábí Elesa-Ganter [27].  

Obr. 26 Kardanové klouby GN808.2-32-K16-240-80 (naho e) a DIN808-32-B16-104-DG (dole) [27] 

Spodní h ídel je uchycen k rámu pomocí dolního úchytu. Tento úchyt povoluje pouze rota ní 
pohyb h ídele. Horní h ídel je uchycen k rámu pomocí horního úchytu a nastavitelného 
úchytu. Horní úchyt povoluje rota ní pohyb h ídele a posuv v axiálním sm ru. Nastavitelný 
úchyt pak standardn  povoluje pouze rotaci. Pohyb v axiálním sm ru je zajišt n šroubem. 
V p ípad  povolení tohoto šroubu je možné nastavit vzdálenost volantu od idi e. 
Nastavitelný úchyt je také možné posouvat v drážce, a tím m nit výšku volantu. Toto 
nastavení je také zajišt no šroubem. Uložení sloupku ízení je pouze nazna eno a v p ípad
dalšího pokra ování projektu je pot eba další vývoj. Ke konci horního h ídele je p iva ena 
rychlospojka volantu italského výrobce Sparco 015R98TR [10], která umož uje rychlé a 
jednoduché sundání volantu pro jednodušší nástup a výstup. Volant je také Sparco typ 
015R323PSNR [10]. 
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Obr. 27 Sloupek ízení 

4.10 VEDLEJŠÍ KONSTRUK NÍ ÁSTI

V této podkapitole jsem ešil ásti, které nejsou pot ebné pro samotnou jízdu: 

4.10.1 TAŽNÉ OKA

Požadavky na tažné oka upravuje lánek 259-14.6 [25]. Tažné oko musí mít minimální vnit ní 
pr m r 80mm a musí být ádn  upevn no ke karoserii. 

P EDNÍ TAŽNÉ OKO

P ední tažné oko je p išroubováno k rámu pomocí dvou šroub , v míst  uchycení stabilizátoru 

Obr. 28 Umíst ní p edního tažného oka 
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ZADNÍ TAŽNÉ OKO

Zadní tažné oko je p išroubováno k rámu pomocí ty  šroub  v míst  uchycení rozvodovky. 

Obr. 29 Umíst ní zadního tažného oka 

4.10.2 SYSTÉM ODMLŽENÍ ELNÍHO OKNA

Podle lánku 277-2.1.2 [7] je povinný ú inný systém odmlžení elního okna. K vy ešení 
tohoto problému jsem použil dva symetrické systémy nasávání vzduchu. P es vstup v p ední 
kapotáži proudí vzduch skrz trubici a ventilátor Rule In-Line [28] až do výdech  v palubní 
desce, které rozvádí vzduch po celém elním okn . Ventilátor je z nabídky obchodu Speedpro 

Obr. 30 Systém odmlžení elního okna 

Obr. 31 Ventilátor Rule In-Line [28] 
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4.10.3 P ÍVOD VZDUCHU K MOTORU

Vzduch pot ebný k práci motoru je nasáván z prostoru nad chladi em a pomocí trubice je 
p ivád n k hrdl m sání. 

Obr. 32 P ívod vzduchu k motoru 

4.10.4 P ÍVOD VZDUCHU K BRZDÁM

Vzhledem k velkému namáhání brzd p i astém brzd ní dochází k poklesu jejich ú inku. Toto 
je zp sobeno zah íváním kotou , a tím snížení koeficientu t ení. Pro snížení teploty kotou
jsou použity kotou e s vnit ním chlazením (viz kapitola 4.7). Ke zvýšení ú innosti chlazení je 
k t mto kotou m je p ivád n vzduch pomocí trubic. 

Obr. 33 P ívod vzduchu k zadním brzdám 
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Obr. 34 P ívod vzduchu k p edním brzdám 

4.10.5 AERODYNAMIKA - PODLAHA

Aerodynamika vozu nebyla v této práci ešena. V p ípad  pokra ování projektu by bylo 
vhodné zam it vývoj i tímto sm rem. Celková konstrukce je navržena tak, aby vznikla rovná 
podlaha. V p ední ásti je pak p ipravena pro použití splitteru a v zadní ásti pro použití 
difuzoru. Podlaha navíc chrání jezdce a musí spl ovat požadavky lánku 259-16.6 [25] 

Obr. 35 Podlaha
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5 NÁPRAVY
5.1 ZÁKLADNÍ ÁSTI NÁPRAV

Základní ásti náprav jsou rozd leny na tyto ásti: systém odpružení, ramena náprav, kolové 
jednotky a stabilizátor . K p ední náprav  navíc pat í také systém ízení. N které použité 
šrouby, matice, menší ásti atd. nejsou na obrázcích zobrazeny. 

Obr. 36 Základní ásti p ední nápravy 
  

Obr. 37 Základní ásti zadní nápravy 
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5.1.1 SYSTÉM ODPRUŽENÍ

Na obou nápravách je použit systém odpružení typu push-rod. Tento systém se skládá z ty e 
push-rodu, která je uchycena ke spodnímu rameni a jednotce p epákování. Jednotka 
p epákování je uchycena k rámu a tlumící jednotce. Tlumící jednotka je ješt  uchycena 
k rámu. Tento systém se používá z d vodu snížení neodpružené hmotnosti. Do neodpružené 
hmotnosti se zapo ítává pouze váha ty e push-rodu, která je výrazn  leh í než celá tlumící 
jednotka v p ípad  konvek ního uchycení tlumi e mezi spodním ramenem a rámem. Další 
výhoda je jednoduchá zm na pom ru mezi zdvihem kola a zdvihem tlumi e. Systém 
odpružení nebyl žádným zp sobem dimenzován a v p ípad  pokra ování  projektu by byl 
pot eba další vývoj. 

Obr. 38 Systém odpružení 

TY  PUSH-RODU

Ty  push-rodu slouží k p enesení zdvihu dolního ramene do p epákování. Skládá se z ty e a 
dvou kulových kloub . Kulové klouby mají opa né závity a p i otá ení ty i se m ní 
vzdálenost mezi oky kulových kloub . Takto se dá nastavit sv tlá výška vozu.  

P EPÁKOVACÍ JEDNOTKA

P epákovací jednotka slouží k p evodu zdvihu spodního ramene do tlumící jednotky. Zm nou 
rozmíst ní d r pro uchycení ty e push-rodu a tlumi e umíme m nit p evod mezi zdvihem kola 
a tlumi em. V základním návrhu jsem použil p evod 1:1, tedy 1mm zdvihu kola odpovídá 
1mm zdvihu tlumi e. Tato hodnota platí pro ob  nápravy. 

P epákovací jednotka se skládá ze dvou plech  p epákování, epu a kluzného pouzdra. ep a 
kluzné pouzdro jsou pro ob  nápravy stejné. Plechy p epákování jsou pak tvarov  jiné. 

TLUMI  A PRUŽINA

Nápravy jsou navrženy pro použití tlumící jednotky, která nese pružinu. Tato tlumící jednotka 
má na svých koncích kulové klouby. Na pevném konci je tento kulový kloub uchycen pomocí 
šroubu k držáku. Držák je pak p išroubován k rámu. Na pohyblivém konci je také kulový 
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kloub, který je pomocí šroubu uchycen k p epákovací jednotce. Základní návrh po ítá 
s použitím tlumící jednotky Bilstein MDS1500 [29] se zdvihem 60mm a roztažené délce 
340mm. V p ípad  použití jednotky s jinou roztažnou délkou se kompenzace rozdílné délky 
provede zm nou držáku na pevném konci. V p ípad  použití jednotky s jiným zdvihem se 
musí p epracovat i p epákovací jednotka.  

Tlumi  Bilstein MDS1500 [29] je tlumi  ur ený pro profesionální závodní použití. Je 
využíván týmy v nejlepších závodech na sv te. Tento tlumi  má nastavitelný odskok a útlum. 
Jako levn jší alternativa se nabízí tlumi  Koni 2612 [30], který má podobné parametry. Trh 
však nabízí velké množství tlumi  podobné konstrukce, a tak výsledný výb r záleží na 
požadavcích a možnostech zákazníka. 

5.1.2 RAMENA NÁPRAV

Ramena náprav jsou ešena jako dvojité lichob žníky. Na jednom konci jsou spojena s rámem 
za pomoci úchytných podložek, na druhém konci jsou spojena s t hlicí. Výhodou tohoto 
uspo ádání je výhodná závislost zm ny geometrie na zdvihu kola, jednoduchá možnost zm ny 
statické geometrie. Pozicí ramen se navíc dají ovlivnit efekty Anti-Dive a Anti-Squat. 
Ramen m náprav se blíže v nuje kapitola 5.2.1. 

5.1.3 KOLOVÁ JEDNOTKA

Kolová jednotka se skládá z t hlice (viz kapitola 5.2.2), ložiska (viz kapitola 5.2.2), náboje 
kola (viz kapitola 4.5), brzdi e (viz kapitola 4.7), brzdového kotou e (viz kapitola 4.7), 
unáše e brzdového kotou e (vyráb ného podle rozm ru kotou e a t hlice) a kola 
s pneumatikou (viz kapitola 4.6). 

   

Obr. 39 P ední kolová jednotka (Bez kola s pneumatikou) 
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Obr. 40 Zadní kolová jednotka (Bez kola s pneumatikou) 
  
5.1.4 STABILIZÁTORY

Stabilizátory jsou v základním návrhu pouze nazna eny, p edevším místa, kde budou 
umíst ny a jakým zp sobem budou spojeny s nápravou a rámem. V p ípad  pokra ování 
projektu by m ly být výsledné stabilizátory, jak jejich rozm ry, tak zp soby nastavení tuhosti, 
dále ešeny. Stabilizátory jsou uchyceny k rámu pomocí objímek a pryžových pouzder. 
K náprav  jsou pak uchyceny pomocí dvou kulových kloub  zašroubovaných do sebe. 

Obr. 41 Stabilizátor p ední nápravy 
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Obr. 42 Stabilizátor zadní nápravy 

5.1.5 SYSTÉM ÍZENÍ

Systém ízení pro tuto kapitolu znamená pouze p evodku ízení a ty e ízení.  

Obr. 43 Pohled s ela na systém ízení s nápravou 

Mnou použita geometrie ízení kopíruje geometrii, kterou používá Formule Renault. Tyto 
údaje mi byly poskytnuty vedoucím práce. U této geometrie se vn jší kolo natá í víc než 
vnit ní, tedy opa n  než u Ackermanovy teorie ízení, což m žeme vid t na Obr. 44. S touto 
geometrií, p i rychlém zatá ení, vznikne na vn jším kole v tší úhel sm rové výchylky než na 
vnit ním kole. Na vn jším kole p sobí v tší bo ní síla, což výrazn  zvyšuje sm rovou 
stabilitu [32]. Tomuto uspo ádání se íká lichob žník Porsche. Vzhledem k astému použití 
této geometrie u závodních voz  by bylo zajímavé se dále této teorii v novat.  
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Obr. 44 Graf nato ení vn jšího kola ku vnit nímu kolu 

Hodnoty úhl  nato ení kol pro základní návrh jsou ode teny z pomocného modelu 
vytvo eného v programu Autodesk Inventor 2011 [31] (Obr. 46). Hodnoty úhl  nato ení kol 
formule Renault byly ode teny z pomocného modelu vytvo eného v programu Autodesk 
Inventor 2011. Hodnoty úhl  Ackermanovy teorie ízení byly po ítány ze vzorce pro vn jší 
kolo (1) a vnit ní kolo (2) [32]. 
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Kde 1β  je úhel nato ení vn jšího kola, 2β  je úhel nato ení vnit ního kola, R je teoretický 
polom r zatá ení, t0 je vzdálenost od rejdových ep  a l je rozvor náprav. 

Výhodou tohoto uspo ádání, z hlediska konstrukce, je umíst ní ídící ty e p ed samotnou 
nápravou. Tím vzniká více prostoru pro nohy idi e a k nim navazujících ástí. 
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Obr. 45 Pohled shora na systém ízení s nápravou 

P evodka ízení je vyráb na podle vlastního návrhu a je omezena ur itými rozm ry, které 
uvádí výrobce Titan Motorsport [26]. Konkrétní rozm ry délek ty í a vzdáleností úchytných 
bod  byly ešeny experimentáln  v programu Autodesk Inventor 2011 (Obr. 46). Ze 
zjednodušeného modelu ízení vyplývá, že maximální vysunutí h ebenové ty e ízení je 
32,5mm na každou stranu.  

Obr. 46 Pomocný model ízení 

Vzdálenost mezi bod 1-2 se rovná rozchod kol mínus dva polom ry rejdu. Vzdálenost mezi 
body 5-6 je vzdálenost kulových kloub  p evodky ízení. Bod 3 a 4 je pozice st edu kulového 
kloubu spojující ty ízení a t hlici. 

Pastorek p evodky ízení je umíst n uprost ed. P evod ízení jsem volil tak, aby p i otá ení od 
dorazu k dorazu nebylo nutné p emis ovat ruce po volantu. Tato hodnota je p ibližn  1,25 
otá ky a nejbližší možný p evod nabízený výrobcem je 1,18 otá ky od dorazu k dorazu. 
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5.2 KONSTRUK NÍ EŠENÍ NÁPRAV

P i konstrukci náprav jsem se zam il na celkovou jednoduchost s požadavkem na 
jednoduchou zm nu poloh úchytných bod . N které použité šrouby, podložky a matice 
nejsou na obrázcích zobrazeny. Žádný z díl  nebyl pevnostn  kontrolován a v p ípad
pokra ování  projektu by byl pot eba další vývoj. 

5.2.1 RAMENA NÁPRAV

UCHYCENÍ KULOVÝCH KLOUB

K zajišt ní jednoduché zm ny polohy ramen jsem uložil všechny kulové klouby ramen do 
pomocných pouzder. Tyto pouzdra mají vnit ní závit, do kterého se zašroubuje kulový kloub. 
Pouzdro je vloženo do trubky ramene. V p ípad  otá ení pouzdra se kulový kloub vysunuje, 
ale sám se neotá í. Toto ešení je výhodné, protože není, pro nastavení vysunutí, nutné 
demontovat kulový kloub z epu. Zajišt ní polohy se pak provádí pomocí matice na kulovém 
kloubu. Na ramenech jsou použity kulové klouby M12 s ozna ením SAKB12F a M14 
s ozna ením SAKB14F od výrobce SKF [33]. 

Obr. 47 Uchycení kulových kloub

ÚCHYTNÉ PODLOŽKY

Dále jsou pak ramena uchyceny k rámu pomocí úchytných podložek. Ke každému vozu by 
pak byla dodávaná základní sada t chto podložek pro r zné nastavení geometrie. Podložky 
jsou jednoduché výpalky z plechu tlouš ky 8mm. Jejich další výroba dle konkrétních 
požadavk  na geometrii není finan n  náro ná. 

Obr. 48 Soustava úchytných podložek p ední nápravy 
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SPODNÍ RAMENA

Spodní ramena náprav jsou konstruk n  shodná a liší se od sebe pouze rozm rov . Ramena 
jsou k rámu uchycena pomocí dvou kulových kloub  M12. K t hlici jsou ramena uchycená 
pomocí jednoho kulového kloubu M14. Ramena jsou sva ovaná z trubek. Spodní ramena mají 
také packy, které slouží k uchycení ty e push-rodu. Tyto packy jsou p iva eny k výztužné 
trubce. Dále jsem cht l, aby vzdálenost mezi kulovými klouby byla, co nejv tší, a to z d vodu 
lepšího rozložení sil p sobících na rám.  

Obr. 49 Spodní rameno p ední nápravy 

Obr. 50 Spodní rameno zadní nápravy 
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HORNÍ RAMENA

Horní ramena náprav jsou v základní konstrukci shodné. Liší se od sebe rozm rov . Horní 
rameno zadní nápravy má navíc uchycení ty e pro nastavení sbíhavosti. Ramena jsou  k rámu 
uchycena pomocí dvou kulových kloub  M12. K t hlici jsou ramena uchycena pomocí 
jednoho kulového kloubu M14. Ramena jsou sva ovaná z trubek. Dále jsem cht l, aby 
vzdálenost mezi kulovými klouby byla, co nejv tší, a to z d vodu lepšího rozložení sil 
p sobících na rám. U obou ramen je však tento požadavek ovlivn n nutností umístit ty  pro 
nastavení ízení/sbíhavosti. Proto je vzdálenost mezi kulovými epy M12 menší než v p ípad
spodního ramene. 

Obr. 51 Horní rameno p ední nápravy 

Horní rameno zadní nápravy má navíc uchycení ty e pro nastavení sbíhavosti. Toto uchycení 
je ešeno pomocí ohýbaného plechu, který je p iva en ke kratšímu ramenu. Ty  pro nastavení 
sbíhavosti je složena z trubky, ve které jsou závity, a dvou kulových ep  M12. Tyto epy 
mají v i sob  opa ný závit a p i otá ení trubky se od sebe oddalují/p ibližují. Kulový kloub 
M12 je k ohýbanému plechu uchycen pomocí lícovaného šroubu. 

Obr. 52 Horní rameno zadní nápravy 
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5.2.2 T HLICE

T hlice je ešena pouze koncep n . Použité šrouby, podložky a matice nejsou na obrázcích 
zobrazeny. Nebyl provád n žádný pevnostní výpo et a v p ípad  pokra ování  projektu by byl 
pot eba další vývoj. T hlice je konstruována pro použití originálního ložiska z Fordu Focus, 
kulových kloub  velikosti M12 a M14 (viz kapitola 5.2.1) a dále pro uchycení radiálního 
brzdného t menu (viz kapitola 4.7).  

T HLICE P EDNÍ NÁPRAVY

T hlice p ední nápravy je složena ze základního t lesa, vymezovací podložky, úchytného 
t lesa a epu M14 pro kulový kloub. ep M14 pro kulový kloub je zašroubován do 
základního t lesa a kulový kloub spodního ramene je zajišt n pomocí podložky a matice. 
Úchytné t leso je pomocí ty  šroub  M6 chyceno k základnímu t lesu. Vzdálenost mezi 
t mito ástmi upravuje vymezovací podložka (viz kapitola 5.3.3). K úchytnému t lesu jsou 
pomocí lícovaných šroub  M12 uchyceny kulové epy horního ramene a ty e ízení. 

Obr. 53 T hlice p ední nápravy 
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T HLICE ZADNÍ NÁPRAVA

T hlice zadní nápravy je složena ze základního t lesa a ep  M12 a M14 pro kulové klouby. 
epy pro kulové klouby jsou zašroubovány do základního t lesa a kulové klouby jsou 

zajišt ny podložkami a maticemi. Pod epem M12 pro p ichycení kulového kloubu ty e 
sbíhavosti je navíc vymezovací podložka pro nastavení závislosti sbíhavosti na zdvihu kola 
(viz kapitola 5.3.2). 

Obr. 54 T hlice zadní nápravy 

5.3 GEOMETRIE NÁPRAV

V rámci geometrie náprav zjiš ujeme a nastavujeme hodnoty sbíhavostí/rozbíhavosti, 
odklonu, záklonu rejdové osy, závleku, p íklonu rejdové osy, polom ru rejdu a také st edu 
klopení kola a karoserie, st edu klon ní kola a karoserie s anti-dive/squat efektem, rozchod a 
rozvor kol. 

Geometrie na mé náprav  se dá nastavit r znými zp soby. Níže uvádím, jaké to jsou. Dále 
jsem si zavedl systém ozna ování  jednotlivých spojovacích uzl . 
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Tab. 5 Názvy zkratek spojovacích uzl  pro p ední nápravu 

Název uzlu Zkratka 

Dolní rameno, P ední – Rám DP 

Dolní rameno, Zadní – Rám DZ 

Dolní rameno – T hlice DT 

Horní rameno, P ední – Rám HP 

Horní rameno, Zadní – Rám HZ 

Horní rameno – T hlice HT 

P evodka ízení – T hlice HTS 

P evodka ízení HPS 

Obr. 55 Spojovací uzly p ední nápravy 
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Tab. 6 Názvy zkratek spojovacích uzl  zadní nápravy 

Název uzlu Zkratka 

Dolní rameno, P ední – Rám DP 

Dolní rameno, Zadní – Rám DZ 

Dolní rameno – T hlice DT 

Horní rameno, P ední – Rám HP 

Horní rameno, Zadní – Rám HZ 

Horní rameno – T hlice HT 

Ty  pro nastavení sbíhavosti  – T hlice HTT 

Ty  pro nastavení sbíhavosti – Horní rameo HPH 

Obr. 56 Spojovací uzly zadní nápravy 
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5.3.1 NASTAVENÉ HODNOTY GEOMETRIE

Konkrétní hodnoty nastavení geometrie pro základní návrh vychází z konzultací s vedoucím 
práce v kombinaci s nastavením geometrie u Formule Renault, která mi byly poskytnuta 
vedoucím práce.  

Tab. 7 Parametry geometrie základního návrhu a formule Renault 

Základní návrh Formule Renault 

Parametr P ední Zadní P ední Zadní 

Zdvih kola [mm] +/- 30 +/- 30 +/- 30 +/- 30 

Sv tlá výška [mm] 80 80 25 35 

Odklon [°] -2 -2 -5 -5 

Sbíhavost [°] 0 0 -0,2 0 

Záklon [mm] 4,52 - 4,49 - 

Závlek [mm] 20,457 - 18,46 - 

P íklon rejdové osy [°] 15,76 - 15,53 - 

Polom r rejdu [mm] 32,752 - 41,172 - 

St ed klopení karoserie [mm] 41,381 57,208 53,74 57,55 

Anti-Dive/Squat [%] 25 45 26,472 51,71 

5.3.2 SBÍHAVOST/ROZBÍHAVOST

Úhel sbíhavosti/rozbíhavosti je pr m t úhlu mezi podélnou osou vozidla a st ední rovinou 
kola do roviny vozovky (Obr. 57). Kolo je sbíhavé, jestliže p ední ást kola je p iklon na 
k podélné ose vozidla a rozbíhavé, je-li odklon na. [32] Hodnoty sbíhavosti/rozbíhavosti 
sledujeme jak ve statickém poloze, tak p i zdvihu kola. 

Obr. 57 Sbíhavost a rozbíhavost kol 
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P EDNÍ NÁPRAVA 
Statickou sbíhavost/rozbíhavost na p ední náprav  chceme nulovou, aby se kola p i jízd
v p ímém sm ru odvalovala a mí ila rovn . P ípadn  m žeme nastavit mírnou sbíhavost, a 
tím docílit v tší stability vozidla, ale zvyšuje se opot ebení pneumatik. Pro základní návrh 
jsem zvolil nulovou sbíhavost. Sbíhavost/rozbíhavost se však p i zdvihu kola m ní, a tím 
ovliv uje chování vozidla v r zných jízdních situacích: 

Zm na sbíhavosti/rozbíhavosti v závislosti na zdvihu ovliv uje, jak se bude v z chovat p i 
p echodu do zatá ení a p i zm n  polom ru zatá ení. P i zatá ení se v z naklání na stranu 
vn jšího kola a zdvih tohoto kola se dostává do kladných hodnot zdvihu. Zdvih vnit ního kola 
se naopak dostává do záporných hodnot. Vn jší kolo ovliv uje chování vozu výrazn  více než 
vnit ní, a to z d vodu vyššího zatížení.  

V p ípad  nastavení sbíhavosti/rozbíhavosti podle zelené k ivky se vn jší kolo nato í více do 
zatá ky než udává ízení, což znamená hbit jší reakci s p etá ivým charakterem. Vnit ní kolo 
se pak také nato í více do zatá ky, což také znamená hbit jší reakci s p etá ivým 
charakterem. Takto nastavená charakteristika je nejmén  stabilní. 

V p ípad  nastavení sbíhavosti/rozbíhavosti podle ervené k ivky, se vn jší kolo nato í mén
do zatá ky než udává ízení, což znamená lín jší reakci s neotá ivým charakterem. Vnit ní 
kolo se pak také nato í mén  do zatá ky, což také znamená lín jší reakci s neotá ivým 
charakterem. Takto nastavena charakteristika je nejstabiln jší. 

V p ípad  nastavení sbíhavosti/rozbíhavosti podle modré k ivky, se vn jší kolo nato í mén
do zatá ky než udává ízení, což znamená lín jší reakci s neotá ivým charakterem. Vnit ní 
kolo se však nato í více do zatá ky, což znamená hbit jší reakci s p etá ivým charakterem. 
Takto nastavená charakteristika je vzhledem k v tšímu nezatížení vn jšího kola spíše 
neotá ivá a tedy stabiln jší. 

Obr. 58 Graf závislosti zm ny úhlu sbíhavosti/rozbíhavosti  na zdvihu kola pro p ední nápravu 

Pro graf na Obr. 58 platí, že v p ípad  kladných hodnot na ose sbíhavosti/rozbíhavosti se 
jedná o sbíhavost, v p ípad  záporných o rozbíhavost. V p ípad  kladných hodnot na ose 
zdvihu kola se kolo p ibližuje ke karoserii.  
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Závislost sbíhavosti/rozbíhavosti na zdvihu pak také ovliv uje Bump-Steer, což znamená 
samo ízení p i p ejetí nerovnosti. Bump-Steer je nežádoucí. Pro eliminaci Bump-Steeru 
chceme, aby žádná zm na sbíhavosti/rozbíhavosti p i zdvihu kola neprobíhala. Toho však 
nelze dosáhnout, a proto se snažíme, aby byla zm na zdvihu co nejmenší. 

V p ípad  brzd ní p í  vozu klesá, a tím se zdvih kola dostává do kladných hodnot. Pro 
zvýšení stability p i brzd ní je výhodn jší, aby byly kola v mírné sbíhavosti. Vzhledem 
k velkému zatížení p ední nápravy však není vliv této podmínky tak znatelný. 

Vzhledem k rozdílnosti požadavk  na sbíhavost/rozbíhavost z hlediska zatá ení a brzd ní, 
jsem pro základní návrh zvolil závislost sbíhavosti/rozbíhavosti na zdvihu podle modré k ivky 
(p evodka ízení je ve výšce 201,5mm v ose Y od roviny ZX (Obr. 55)), která podporuje 
stabilitu p i zatá ení. 

P EDNÍ NÁPRAVA – ZP SOBY NASTAVENÍ SBÍHAVOSTI/ROZBÍHAVOSTI

Nastavení sbíhavosti/rozbíhavosti na p ední náprav  se provádí pomoci zm ny délky ty e 
ízení, tedy vzdálenosti mezi body HTS a HPS. Tato vzdálenost se m ní otá ením ty e. 

Natavení pomoci zm ny délky ídící ty e je výhodné, protože m ní ostatní parametry 
geometrie jen minimáln . Další možností je nastavení délky kulového kloubu HT nebo DT. 
Tyto zm ny však nejsou vhodné z d vodu ovlivn ní dalších parametr  nápravy. 

Nastavení zm ny sbíhavosti/rozbíhavosti na zdvihu kola se provádí posunutím p evodky 
ízení, v rámci držáku (Obr. 25), nahoru a dol .   

ZADNÍ NÁPRAVA 

Statickou sbíhavost/rozbíhavosti na zadní náprav  chceme nulovou, aby se kola p i jízd
v p ímém sm ru odvalovala a mí ila rovn . Pro základní návrh jsem proto zvolil nulovou 
sbíhavost. Sbíhavost/rozbíhavosti se však p i zdvihu kola m ní, a tím ovliv uje chování 
vozidla v r zných jízdních situacích: 

Zm na sbíhavosti/rozbíhavosti v závislosti na zdvihu ovliv uje, jak se bude v z chovat p i 
p echodu do zatá ení a p i zm n  polom ru zatá ení. P i zatá ení se v z naklání na stranu 
vn jšího kola a zdvih tohoto kola se dostává do kladných hodnot zdvihu. Zdvih vnit ního kola 
se naopak dostává do záporných hodnot. Vn jší kolo ovliv uje chování vozu výrazn  více než 
vnit ní, a to z d vodu vyššího zatížení.  

V p ípad  nastavení sbíhavosti/rozbíhavosti podle zelené k ivky, se vn jší kolo nato í sm rem  
do zatá ky. Vnit ní kolo se pak také nato í do zatá ky. Zadní kola jsou tedy nato ena ve 
stejném smyslu jako p ední, což znamená lín jší reakci na zm nu nato ení volantu 
s neotá ivým charakterem. Takto nastavena charakteristika je nejstabiln jší. 

V p ípad  nastavení sbíhavosti/rozbíhavosti podle ervené k ivky, se vn jší kolo nato í  
sm rem ze zatá ky. Vnit ní kolo se pak také nato í sm rem ze zatá ky. Zadní kola jsou tedy 
nato ena v opa ném smyslu než p ední, což znamená hbit jší reakci na zm nu nato ení 
volantu s p etá ivým charakterem. Takto nastavená charakteristika je nejmén  stabilní. 



BRNO 2013    58 

NÁPRAVY

V p ípad  nastavení sbíhavosti/rozbíhavosti podle modré k ivky se vn jší kolo nato í sm rem 
ze zatá ky. Vnit ní kolo se však nato í do zatá ky zatá ky.  Takto nastavená charakteristika je 
vzhledem k v tšímu nezatížení vn jšího kola spíše p etá ivá a tedy mén  stabilní. 

Obr. 59 Graf závislosti zm ny úhlu sbíhavosti/rozbíhavosti na zdvihu kola pro zadní nápravu 

Pro graf na Obr. 59 platí, že v p ípad  kladných hodnot na ose sbíhavosti/rozbíhavosti se 
jedná o sbíhavost, v p ípad  záporných o rozbíhavost. V p ípad  kladných hodnot na ose 
zdvihu kola se kolo p ibližuje ke karoserii.  

Závislost sbíhavosti/rozbíhavosti na zdvihu pak také ovliv uje Bump-Steer, což znamená 
samo ízení p i p ejetí nerovnosti. Bump-Steer je nežádoucí. Pro eliminaci Bump-Steeru 
chceme, aby žádná zm na sbíhavosti neprobíhala. Toho však nelze dosáhnout, a proto se 
snažíme, aby byla zm na zdvihu co nejmenší. 

V p ípad  brzd ní je zá  vozu nadleh ována, a tím se zdvih kola dostává do záporných 
hodnot. Pro zvýšení stability p i brzd ní je výhodn jší, aby byly kola v mírné sbíhavosti, která 
zvyšuje stabilitu. Ovlivn ní stability p i brzd ní je výrazn jší než u p ední nápravy. 

Vzhledem k rozdílnosti požadavk  na sbíhavost/rozbíhavost z hlediska zatá ení a brzd ní, 
jsem pro základní návrh zvolil závislost sbíhavosti/rozbíhavosti na zdvihu podle zelené k ivky 
(Rozm r vymezovací podložky (Obr. 54) je 8,1mm), která podporuje stabilitu p i zatá ení. 

ZADNÍ NÁPRAVA – ZP SOBY NASTAVENÍ SBÍHAVOSTI

Pro nastavení sbíhavosti/rozbíhavosti na zadní náprav  se používá zm na délky ty e pro 
nastavení sbíhavosti, tedy vzdálenost mezi body HTT a HPH. Tato vzdálenost se m ní 
otá ením ty e. Použití zm ny délky ty e pro nastavení sbíhavosti je výhodné, protože m ní 
ostatní parametry geometrie jen minimáln . 

Další možností je nastavení délky kulového kloubu HT nebo DT. Tyto zm ny však nejsou 
vhodné z d vodu ovlivn ní dalších parametr  nápravy. 

Nastavení zm ny sbíhavosti/rozbíhavosti na zdvihu kola se provádí zm nou velikosti 
vymezovací podložky (Obr. 54) . 
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5.3.3 ODKLON

Úhel odklonu kola je sklon st ední roviny kola v i svislé ose vozidla (Obr. 60). Je uvažován 
kladn , jestliže se kolo naklání vrchem vn  vozidla, a záporn , jestliže se naklání dovnit  [32].   

Obr. 60 Kladný a záporný odklon kol 

Hodnota odklonu ovliv uje, jak velká bude styková plocha mezi pneumatikou a silnicí. 
V každé jízdní situaci chceme, aby styková plocha byla co nejv tší. Což ve v tšin  p ípad
znamená, že kolo je kolmo k vozovce. V p ípadn  zatá ení je však lepší mít na vn jším kole 
mírn  negativní odklon z d vodu „podvlékání“ pneumatiky pod auto. Vezmeme-li t i základní 
jízdní stavy, tedy jízda rovn , zatá ení a brzd ní, není možné pro všechny tyto stavy nastavit 
geometrii tak, aby vždy bylo kolo v nejvýhodn jší pozici vzhledem k tomu, že odklon se m ní 
se zdvihem kola. Statický odklon kola a k ivku závislosti odklonu na zdvihu kola proto 
nastavuji tak, aby bylo kolo vždy v nejvýhodn jší pozici p i zatá ení, kdy p sobí na 
pneumatiku nejv tší síly, a je tedy pot eba nejv tší stykové plochy. V p ípad  jízdy rovn
nejsou síly na pneumatice tak velké a menší styková plocha nevadí. P i brzd ní je pak menší 
styková plocha u p edních kol kompenzována v tším zatížením p ední nápravy. Brzdný 
ú inek zadních kol pak není tak velký a menší styková plocha je dosta ující.  

P i zatá ení se však naklání celá karoserie, a tím se m ní i sklon st ední roviny kola v i 
rovin  kolmé k podložce. Výsledná sklon mezi st ední rovinou kola a rovinou kolmou 
k podložce je dán rozdílem mezi odklonem a úhlem naklopení karoserie. Naklopení karoserie 
se dá ovlivnit zm nou st edu klopení karoserie, tlumi i, pružinami i stabilizátory. 

St ední 
rovina kola 

Svislá osa 
vozidla 
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P EDNÍ NÁPRAVA 
Vzhledem k výše uvedeným požadavk m v základním návrhu nastavuji statickou hodnotu 
odklonu na -2° se závislostí zm ny odklonu na zdvihu kola dle modré k ivky na Obr. 61. 

Obr. 61 Graf závislosti úhlu odklonu na zdvihu kola pro p ední nápravu 

Pro graf na Obr. 61 platí, že v p ípad  negativních hodnot na ose odklonu je odklon negativní. 
V p ípad  kladných hodnot na ose zdvihu kola se kolo p ibližuje ke karoserii.  

P EDNÍ NÁPRAVA – ZP SOBY NASTAVENÍ ODKLONU

Odklon p ední nápravy se m ní pomocí vymezovacích podložek (Obr. 53). Tyto podložky 
budou k dispozici v r zných velikost a vzájemnou kombinací t chto podložek se docílí 
požadovaného odklonu. Výhodou tohoto ešení je minimální ovlivn ní dalších parametr
nápravy, hlavn  sbíhavosti. 

Tab. 8 Zm ny úhlu odklonu v závislosti na velikosti podložek 

Velikost podložky [mm] Odklonu [°] 

30,2 0 

20.55 - 2 

11.2 - 4 

Bez podložky - 6,6 

Další možností je nastavení délky kulového kloubu HT a DT nebo vým na úchytných 
podložek. Tyto zm ny však nejsou vhodné z d vodu ovlivn ní dalších parametr  nápravy.  

Závislost odklonu na zdvihu kola se dá m nit pomocí zm ny st edu klopení kola a karoserie. 
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ZADNÍ NÁPRAVA 
Vzhledem k výše uvedeným požadavk m v základním návrhu nastavuji statickou hodnotu 
odklonu na -2° se závislosti zm ny odklonu na zdvihu kola dle zelené k ivky na Obr. 62. 

Obr. 62 Graf závislosti úhlu odklonu na zdvihu kola pro zadní nápravu 

Pro graf na Obr. 62 platí, že v p ípad  negativních hodnot na ose odklonu je odklon negativní. 
V p ípad  kladných hodnot na ose zdvihu kola se kolo p ibližuje ke karoserii. 

ZADNÍ NÁPRAVA – ZP SOBY NASTAVENÍ ODKLONU

Odklon zadní nápravy se nastavuje zm nou délky kulových kloub  HT, DT, HP a HZ, DP a 
DZ. Tabulka ukazuje, jak se zm ní odklon mezi maximálním vysunutím a zasunutím daného 
kulového kloubu.  

Tab. 9 Zm ny úhlu odklonu v závislosti na vysunutí kulových kloub

Název uzlu Zkratka 
Min – Max 
Vysunutí 

[mm] 

Zm na 
odklonu 

[deg] 
Horní rameno – T hlice HT 7 - 17 2,1 

Dolní rameno – T hlice DT 7 - 17 2,1 

Horní rameno – Rám HP a HZ 6 - 15 1,9 

Dolní rameno – Rám DP a DZ 6 - 15 1,9 

Další možností je vým na úchytných podložek. Tato zm na však není vhodná z d vodu 
ovlivn ní dalších parametr  nápravy. 

Závislost odklonu na zdvihu kola se dá m nit pomocí zm ny st edu klopení kola a karoserie. 
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5.3.4 ZÁKLON REJDOVÉ OSY, ZÁVLEK

Záklon rejdové osy a závlek nás zajímá pouze u p ední nápravy. 

Záklon rejdové osy je pr m t úhlu sev eného rejdovou osou a svislicí do roviny rovnob žné 
s podélnou rovinou vozidla (Obr. 63). Je uvažován kladn , je-li rejdová osa sklon na vzad 
(sm rem vzh ru), a záporn , je-li sklon na vp ed (v tomto p ípad  jde o p edklon). Ú inkem 
záklonu je stabilita polohy p edních kol. [32] 

Závlek je vzdálenost mezi pr se íkem rejdové osy s rovinou vozovky a st edem styku 
pneumatiky, promítnutá do roviny rovnob žné s podélnou rovinou vozidla (Obr. 63). Je 
uvažován kladn , je-li pr se ík p ed st edem styku pneumatiky a záporn , je-li za ním 
(tzv.p edvlek). Ú inkem závleku je vracení kol do p ímého sm ru. [32] 

Obr. 63 Záklon rejdové osy a závlek 

Konkrétní nastavení hodnot záklonu a závleku vychází z hodnot používaných u  formule 
Renault a z konzultací s vedoucím práce. Hodnota záklonu základního návrhu je 4,52° a 
závleku je 20,457mm. 

ZP SOBY NASTAVENÍ ZÁKLONU REJDOVÉ OSY A ZÁVLEKU

Záklon rejdové osy je ovlivn n konstrukcí t hlice. Malé zm ny záklonu leze provád t 
posunováním ramen vp ed a vzad ve sm ru jízdy vozu. Tento posun by byl m n n pomocí 
podložek mezi kulovými klouby a úchytnými podložkami. Další možností by bylo posunutí 
otvoru pro uchycení horního ramene v úchytném t lese, a s tím související posuv horního 
ramene.  

T mito zp soby se ovliv uje i závlek kola. 

Rejdová osa 

Kulové 
klouby 



BRNO 2013    63 

NÁPRAVY

5.3.5 P ÍKLON REJDOVÉ OSY, POLOM R REJDU

P íklon rejdové osy a polom r rejdu nás zajímá pouze u p ední nápravy. 

P íklon rejdové osy je pr m t úhlu sev eného rejdovou osou a svislicí do roviny rovnob žné 
s p í nou rovinou vozidla (Obr. 64). Rejdová osa je spojnice st edu horního a spodního 
kulového epu. P íklon souží k samo innému vrácení ízených kol do polohy pro p ímou 
jízdu. [32] 

Polom r rejdu je vzdálenost mezi pr se íkem rejdové osy s rovinou vozovky a st edem styku 
pneumatiky, promítnutá do roviny rovnob žné s p í nou rovinou vozidla (Obr. 64). Leží-li 
tento pr se ík vn  st ední roviny kola, je polom r rejdu záporný. Kladná polom r rejdu 
potla uje kmitání v ízení, záporný má stabilizující ú inky na ízení [32]. Polom r rejdu také 
ovliv uje geometrii ízení (viz kapitola 5.1.5). 

Obr. 64 P íklon rejdové osy a polom r rejdu 

Konkrétní nastavení hodnot p íklonu a polom ru rejdu vychází z hodnot používaných u 
 formule Renault a z konzultací s vedoucím práce. Hodnota p íklonu základního návrhu je 
15,76° a polom ru rejdu je 32,752mm. 

ZP SOBY NASTAVENÍ P ÍKLONU REJDOVÉ OSY A POLOM RU REJDU

P íklon rejdové osy m žeme  nastavit zm nou délky kulového kloubu HT nebo DT. Toto je 
nejvýhodn jší možnost, protože ovlivní pouze polom r rejdu, odklon a sbíhavost. Dále pak 
m žeme m nit úchytné podložky. 

Polom r rejdu m žeme m nit stejn  jako p íklon rejdové osy. Tyto dva parametry se 
navzájem ovliv ují. Navíc se polom r rejdu dá m nit pomoci zálisu kola. 

Rejdová 
osa
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5.3.6 ST ED KLOPENÍ KOLA A KAROSERIE

St ed klopení kola je bod, okolo kterého se pohybuje kolo p i zdvihu. Poloha st edu klopení 
ur uje, jak se bude m nit odklon a rozchod kol. Konstrukce st edu klopení je vid t na Obr. 65 
a je dána pr se íkem dvou p ímek v p í né rovin  vozu, které prochází body 1-3 a 2-4. P í ná 
rovina prochází st edem kola. Bod 1 je pr se ík osy procházející st edy horních kulových 
kloub  t hlice a p í né roviny. Bod 2 je pr se ík osy procházející st edy spodních kulových 
kloub  t hlice a p í né roviny. Bod 3 je pr se ík osy procházející st edy kulových kloub
horního ramene a p í né roviny. Bod 4 je pr se ík osy procházející st edy kulových kloub
spodního ramene a p í né roviny. 

St ed klopení karoserie je bod okolo kterého se naklápí karoserie. Tento bod je pro každou 
nápravu jiný. Zm nou výšky tohoto bodu m žeme ovlivnit, jak moc se bude karoserie 
nakláp t. Konstrukce st edu klopení karoserie je vid t na Obr. 65 a je dána pr se íkem 
p ímky spojující dotykový bod pneumatiky se st edem klopení kola a st ední podélné roviny 
vozidla. 

Obr. 65 Konstrukce st edu klopení kola a karoserie 
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P EDNÍ NÁPRAVA 
Hodnoty nastavené v základním návrhu vychází z hodnot používaných u formule Renault a 
z konzultací s vedoucím práce. Zjišt ní pozic všech pot ebných bod  probíhala v programu 
Autodesk Inventor 2011. Výška st edu klopení kola je nastavena na hodnotu 136,646mm, 
vzdálenost st edu klopení kola od st ední podélné roviny vozu na hodnotu 1628,567mm a 
výška st edu klopení karoserie na hodnotu 41,381mm. 

P EDNÍ NÁPRAVA – ZP SOBY NASTAVENÍ

St ed klopení kola se nastavuje zm nou pozice ramen. Nejjednodušší zp sob je vým na 
úchytných podložek pro uchycení ramen k rámu. 

St ed klopení karoserie se nastavuje zm nou st edu klopení kola. 

ZADNÍ NÁPRAVA 
Hodnoty nastavené v základním návrhu vychází z hodnot používaných u formule Renault a 
z konzultací s vedoucím práce. Zjišt ní pozic všech pot ebných bod  probíhala v programu 
Autodesk Inventor 2011. Výška st edu klopení kola je nastavena na hodnotu 151mm, 
vzdálenost st edu klopení kola od st ední podélné roviny vozu na hodnotu 1218,312mm a 
výška st edu klopení karoserie na hodnotu 57,208mm. 

ZADNÍ NÁPRAVA – ZP SOBY NASTAVENÍ

St ed klopení kola se nastavuje zm nou pozice ramen. Nejjednodušší zp sob je vým na 
úchytných podložek pro uchycení ramen k rámu. 

St ed klopení karoserie se nastavuje zm nou st edu klopení kola. 

5.3.7 ST ED KLON NÍ KOLA A KAROSERIE S ANTI-DIVE/SQUAT EFEKTEM

St ed klon ní kola je bod, okolo kterého se pohybuje kolo p i zdvihu. Poloha st edu klon ní 
ur uje jak se bude m nit rozvor kol. Konstrukce st edu klon ní je vid t na Obr. 66. 
Konstruuje se pomocí p ímek a bod  které jsou promítnuty do podélné roviny vozu. Horní 
p ímka prochází bodem 1 a je rovnob žná s osou, která prochází st edy kulových kloub
horního ramene. Dolní p ímka prochází bodem 2 a je rovnob žná s osou, která prochází 
st edy kulových kloub  dolního ramene. Bod 1 je pr se ík osy procházející st edy horních 
kulových kloub  t hlice a p í né roviny vozu procházející st edem kola. Bod 2 je pr se ík 
osy procházející st edy spodních kulových kloub  t hlice a p í né roviny vozu procházející 
st edem kola. 

St edu klon ní karoserie je bod, okolo kterého se naklápí karoserie. Tento bod je pro každou 
nápravu jiný. Zm nou výšky tohoto bodu m žeme ovlivnit Anti-Dive/Squat charakteristiku. 
Anti-Dive je charakteristika p ední nápravy a ovliv uje, jak moc se bude p í  vozu potáp t 
p i brzd ní. Anti-Squat je charakteristika zadní nápravy a ovliv uje, jak moc bude zá  vozu 
klesat p i akceleraci. Pokud leží st ed klon ní karoserie v t žišti je zamezeno potáp ní p íd  a 
zaklán ní zád  a hodnota Anti-Dive/Squat je 100%. V p ípad  že st ed klon ní karoserie leží 
na vozovce je potáp ní p íd  a zaklán ní zád  maximální a hodnota Anti-Dive/Squat je 0%. 
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Poloha st edu klon ní karoserie (Obr. 66) vzniká  pr se íkem p ímky spojující dotykový bod 
pneumatiky se st edem klon ní kola a p í né roviny vozidla v míst  t žišt . 

Obr. 66 Konstrukce st edu klon ní kola a karoserie (s efektem anti-dive/squat) 

P EDNÍ NÁPRAVA 
Výška st edu klon ní kola je nastavena na hodnotu 257,883mm, vzdálenost st edu klon ní 
kola od st edu kola na hodnotu 2730,347mm a výška st edu klon ní karoserie na hodnotu 
108,809mm, emuž odpovídá hodnota Anti-Dive zvolená po konzultaci s vedoucím práce na 
25%. Zjišt ní pozic všech pot ebných bod  probíhala v programu Autodesk Inventor 2011. 
Úhel naklopení ramen jsem zvolil tak, aby byly ramena v i rovin  rovnob žné s podložkou 
(Rovina XY) naklopeny v podobném úhlu.  

P EDNÍ NÁPRAVA – ZP SOBY NASTAVENÍ

Poloha st edu klon ní kola a karoserie se zm nou hodnot Anti-Dive se provádí pomocí 
vým ny úchytných podložek. 

ZADNÍ NÁPRAVA 
Výška st edu klon ní nápravy je nastavena na hodnotu 275,816mm, vzdálenost st edu klon ní 
kola od st edu kola na hodnotu 1250,494mm a výška st edu klon ní karoserie na hodnotu 
195,856mm, emuž odpovídá hodnota Anti-Dive zvolená po konzultaci s vedoucím práce na 
45%. Tato hodnota koresponduje s hodnotou, kterou má Formule Renault. Zjišt ní pozic 
všech pot ebných bod  probíhala v programu Autodesk Inventor 2011. Úhel naklopení ramen 
jsem zvolil tak, aby byly ramena v i rovin  rovnob žné s podložkou (Rovina XY) naklopeny  
v podobném úhlu.  

ZADNÍ NÁPRAVA – ZP SOBY NASTAVENÍ

Poloha st edu klon ní kola a karoserie se zm nou hodnot Anti-Squat se provádí pomocí 
vým ny úchytných podložek. 

HP   1       HT   HZ 

HTS 

HPS 

DP    2     DZ 



BRNO 2013    67 

NÁPRAVY

5.3.8 ROZCHOD KOL

Zm na rozchodu kol v rámci zdvihu je nežádoucí efekt. Zm na rozchodu na p ední náprav  se 
ídí podle modré k ivkou na Obr. 67. Zm na rozchodu na zadní náprav  se ídí podle zelené 

k ivky na Obr. 68. V Tab. 10 jsou maximální a minimální hodnoty rozvoru náprav. 

Tab. 10 Zm na rozchodu náprav 

Rozchod P ední náprava [mm] Zadní náprava [mm] 

Rozchod náprav ve statické poloze 1414,8 1486,2 

Nejv tší rozchod náprav 1415,805 1487,693 

Nejmenší rozvor náprav 1407,994 1479,029 

Obr. 67 Graf závislosti zm ny rozchodu p edního kola na jeho zdvihu 

Pro graf na Obr. 67 platí, že v p ípad  kladných hodnot na ose rozchodu se rozchod zv tšuje. 
V p ípad  kladných hodnot na ose zdvihu kola se kolo p ibližuje ke karoserii. 

Obr. 68 Graf závislosti zm ny rozchodu zadního kola na jeho zdvihu 
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Pro graf na Obr. 68 platí, že v p ípad  kladných hodnot na ose rozchodu se rozchod zv tšuje. 
V p ípad  kladných hodnot na ose zdvihu kola se kolo p ibližuje ke karoserii. 

Zm na rozchodu kol ve statické poloze lze m nit u obou náprav stejn . První možností je 
zm na délky kulových kloub  HT a DT nebo  DP, DZ, HP a HZ. Tyto zm ny jsou však jen 
malé a ovliv ují další parametry geometrie. Další možností je zm na úchytných podložek, a 
tím posunout celou nápravu. Poslední možností je zm na zálisu kol. 

Zm na rozchodu kol se dá m nit pomocí zm ny st edu klopení kola. 

5.3.9 ROZVOR NÁPRAV

Zm na rozvoru náprav ovliv uje celkové chování vozu. V p ípad  delšího rozvoru je v z 
stabiln jší v p ímém sm ru i p i zatá ení ale reakce na zm nu nato ení volantu je lín jší. 
V p ípad  kratšího rozvoru je v z mén  stabilní v p ímém sm ru i p i zatá ení, ale reakce na 
zm nu nato ení volantu je hbit jší. V p ípad  kratšího rozvoru se pak zmenšuje polom r 
oto ení. Zm na rozvoru na p ední náprav  (Obr. 69). se ídí modrou k ivkou. Zm na rozvoru 
na zadní náprav  (Obr. 70) se ídí ervenou k ivkou. V Tab. 11 jsou pak maximální a 
minimální hodnoty rozvoru. 

Tab. 11 Zm na rozvoru náprav 

Rozvor Rozm r [mm] 

Rozvor náprav ve statické poloze 2040 

Nejdelší rozvor náprav 2040,205 

Nejkratší rozvor náprav 2039,683 

Obr. 69 Graf závislosti zm ny rozvoru na zdvihu kola pro p ední nápravu 

Pro graf na Obr. 69 platí, že v p ípad  kladných hodnot na ose rozvoru se rozvor zv tšuje. 
V p ípad  kladných hodnot na ose zdvihu kola se kolo p ibližuje ke karoserii.  
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Obr. 70 Graf závislosti zm ny rozvoru na zdvihu kola pro zadní nápravu 

Pro graf na Obr. 70 platí že, v p ípad  kladných hodnot na ose rozvoru se rozvor zv tšuje. 
V p ípad  kladných hodnot na ose zdvihu kola se kolo p ibližuje ke karoserii.  

5.3.10 SV TLÁ VÝŠKA

Sv tlá výška lze pro ob  nápravy nastavit stejn . První možností je zm na délky ty e push-
rodu (viz kapitola 5.1.1), a to bu  otá ením ty e a zašroubováním/vyšroubováním kulových 
kloub , nebo vým nou ty e za jinou délku. Další možností je vým na úchytných podložek a 
tím posunout celou nápravu nahoru nebo dol . 

Sv tlá výška p ední i zadní nápravy byla nastavena na 80mm. D vodem je lánek 252-2.1 
[34], podle kterého se nesmí žádná ást vozidla dotýkat zem , pokud jsou všechny 
pneumatiky na jedné stran  vypušt ny. Výška profilu vyšší, tedy zadní, pneumatiky je 
100mm a zvolená hodnota 80mm by m la být p i vypušt ní pneumatik dostate ná. 

5.3.11 SOU ADNICE BOD  NÁPRAV

Pro další práci v programu MSC Adams je výhodné znát sou adnice st ed  kulových kloub . 
Tyto sou adnice byly získány z model v programu Autodesk Inventor 2011. 

Tab. 12 Sou adnice spojovacích uzl  p ední nápravy 

Název uzlu X [mm] Y [mm] Z [mm] 

DP 50,000 25,437 288,797 

DZ 50,000 -6,656 -124,777 

DT 377,000 -16,500 92,000 

HP 78,596 215,000 171,156 

HZ 78,596 203,416 -74,597 

HT 305,571 236,661 72,000 

HTS 275,590 235,614 232,000 

HPS -10,000 201,500 242,00 
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Tab. 13 Sou adnice spojovacích uzl  zadní nápravy 

Název uzlu X [mm] Y [mm] Z [mm] 

DP 50,000 23,844 148,863 

DZ 50,000 -22,747 -317,818 

DT 372,000 1,000 -80,000 

HP 93,000 202,773 30,572 

HZ 93,000 235,000 -287,750 

HT 363,153 254,346 -120,000 

HTT 363,289 250,448 -40,000 

HPH 213,286 223,530 1,294 

5.4 ZÍSKÁNÍ CHARAKTERISTIK NÁPRAV V ZÁVISLOSTI NA ZDVIHU KOL

Pro získání zm n hodnot sbíhavosti, odklonu, rozvoru a rozchodu v závislosti na zdvihu kol 
jsem využil program MSC Adams 2010 [35]. 

Tvorba modelu náprav probíhala v prost edí Adams/View a zpracování výsled  pak 
v prost edí Adams/Postprocessor. 

Obr. 71 Model p ední nápravy (Adams) 
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Obr. 72 Model zadní nápravy (Adams) 

V prvé ad  je pot eba vytvo it model nápravy, který je pro p ední nápravu zobrazen na Obr. 
71 a pro zadní nápravu na Obr. 72. V prost edí Adams/View jsem pomocí sou adnic 
zjišt ných v kapitole 5.3.11 vytvo il prvky typu Point pro body uchycení náprav k rámu. 
Zbylé body jsem vytvo il pomocí prvk  “Marker“. Jednotlivé prvky jsem spojil prvkem 
“Link”, pro ramena náprav a prvkem “Cylinder“ pro t hlici. Kolo jsem vytvo il také prvkem 
“Cylinder”. Jednotlivé objemové prvky jsem pak spojil tak, aby korespondovaly 
s navrhovanou nápravou. V koncových bodech jednotlivých objemových prvk  jsem pak 
vytvo il vazbu typu “Spherical” tedy kulový kloub. Kolo je pak s t hlicí spojeno napevno 
pomocí vazby “Fixed”. Dále jsem pomocí prvku “PointMotion” definoval v rámci které osy a 
jak moc se bude kolo pohybovat. 

Dále jsem nadefinoval, které rozm ry mají být m eny. Pomocí “Measure/Point-to-point” 
jsem nastavil m ení rozvoru, rozchodu a zdvihu kola. Pomocí “Measure/Orientation” jsem 
nastavil m ení sbíhavosti a odklonu. Po spušt ní simulace program MSC Adams vytvo í 
grafy závislostí zm n m ených hodnot na ase (pro p ední nápravu Obr. 73, pro zadní 
nápravu Obr. 74). 

Výsledné grafy závislostí m ených hodnot na zdvihu kola jsem vytvo il v prost edí 
Adams/Postprocessor, kde je možné jednoduše vytvá et a upravovat pot ebné grafy. 
Vytvo ené grafy jsou použity v kapitole 5.3 (Obr. 58, Obr. 59, Obr. 61, Obr. 62, Obr. 67, Obr. 
68, Obr. 69 a Obr. 70). 
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Obr. 73 Grafy závislostí m ených hodnot na ase pro p ední nápravu 

Obr. 74 Grafy závislostí m ených hodnot na ase pro zadní nápravu
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6 RÁM
U voz  kategorie E2/SH vn jší karoserie tvo í pouze jakýsi obal a není nosná. Nosná a 
bezpe ností struktura pak tvo í jeden celek, tedy rám. Bezpe nostní struktura rámu musí 
spl ovat požadavky kladené ze strany FIA lánkem 253-8 [9] a musí být homologována. 

lánek 283-8 [9] udává t i možnosti, jak navrhnout bezpe nostní strukturu: 

Podle lánku 253-8.1a [9]. Bezpe nostní struktura je navržena a vyrobena v souladu s lánky 
253-8.2 a následující [9]. Bezpe nostní struktura je poté schválena bez nutnosti doložení 
pevnostních výpo t  nebo zkoušek. Tato varianta je nejlevn jší. Výsledný tvar bezpe nostní 
struktury je však zna n  ovlivn n pravidly. 

Podle lánku 253-8.1b [9]. Bezpe nostní struktura je navržena v souladu s homologa ními 
p edpisy pro bezpe nostní konstrukci. Tento p edpis je k dispozici na vyžádání v Autoklubu 

R. Bezpe nostní struktura pak musí být homologována nebo certifikována Federací 
automobilového sportu Autoklubu R. Aby mohla být bezpe nostní struktura homologována, 
musí být dodán kontrolní pevnostní výpo et dle metod stanovených certifikovaným 
pracovišt m FIA. V R je to TÜV SÜD Czech s.r.o. sídlem v Praze. Výsledný tvar 
bezpe nostní struktury není tak výrazn  omezen jako v p ípad  výše. Tato varianta je však 
dražší, hlavn  z hlediska získání pot ebných homologací. 

Podle lánku 253-8.1c [9]. Bezpe nostní struktura je navržena v souladu s homologa ními 
p edpisy pro bezpe nostní konstrukci. Tento p edpis je k dispozici na vyžádání v Autoklubu 

R. Bezpe nostní struktura pak musí být homologována FIA. Aby mohla být bezpe nostní 
struktura homologovánu musí být dodán kontrolní pevnostní výpo et dle metod stanovených 
certifikovaným pracovišt m FIA. V R je to TÜV SÜD Czech s.r.o. sídlem v Praze. Déle 
musí být provedena praktická zát žová zkouška konstrukce podle homologa ního p edpisu 
FIA pro bezpe nostní struktury [36]. Výsledný tvar konstrukce není výrazn  omezen. Tato 
varianta je však nejdražší, hlavn  z hlediska získání pot ebných homologací a nutnosti 
praktické zkoušky konstrukce. 

Pro sv j návrh jsem zvolil variantu podle lánku 253-8.1a [9], a to hlavn  z finan ních 
d vod . Omezení výsledného tvaru bezpe nostní struktury se p i konstrukci samotného rámu 
neukázalo jako problém. 

Tato kapitola byla vytvo ena na základ  emailové korespondence s technickým 
komisa em Federace automobilového sportu Autoklubu R. Popis obrázk  jsem v této 
kapitole, pro v tší p ehlednost, ešil pomocí barev a legendy pod obrázkem.  

6.1 ZÁKLADNÍ PRVKY NAVRHOVANÉHO RÁMA

Rám navrhovaného vozu pro zjednodušení d lím na dv  základní ásti. ást „bezpe nostní 
struktura“ je ovlivn na ze strany FIA lánkem 253-8 [9]. ást „úchytná struktura“ je pak 
zbytek rámu, ke kterému se uchycují další ásti vozu a ze strany FIA není nijak omezena. 
Celý rám je sva enec z trubek kruhového pr ezu a profil tvercového pr ezu (podlaha). 
Dále jsou k rámu p iva eny držáky k uchycení dalších ástí vozidla. Použití trubek i pro 
úchytnou strukturu jsem zvolil z d vodu návaznosti úchytné struktury na bezpe nostní 
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strukturu, která je povinn  tvo ena trubkami kruhového pr ezu. tvercové profily pro 
podlahu jsem zvolil z d vodu jednoduššího uchycení bezpe nostní struktury. 

Obr. 75 Rám navrhovaného vozu - Bezpe nostní struktura (zelená), úchytná struktura (fialova) 

6.2 NÁVRH BEZPE NOSTNÍ STRUKTURY

Návrh bezpe nostní struktury mého rámu probíhal podle lánku 253-8.1a [9]. Vzhledem 
k tomu, že tento lánek je ur en primárn  pro vozy se samonosnou karoserií (vozy skupiny N, 
A), n které možnosti a požadavky tohoto lánku nejsou v p ípad  kategorie E2/SH možné, a 
proto se jimi nebudu zabývat. Pro lepší orientaci v t chto požadavcích jsou v lánku 253-8.2 
[9] zavedeny tyto pojmy: 

Hlavní oblouk (Obr. 78:253-1) - Trubkový jednodílný p í ný oblouk, tém  vertikální 
(maximální sklon +/-10° vzhledem k vertikále), umíst ný nap í  vozem bezprost edn  za 
p edními sedadly. Osa trubky musí v celé délce ležet v jedné rovin . 

P ední oblouk (Obr. 78:253-1) - Identický s hlavním obloukem, ale jeho tvar kopíruje sloupky 
elního skla a horní okraj elního skla. 

Bo ní oblouk (Obr. 78:253-2) - Jednodílný trubkový oblouk, tém  podélný a tém  svislý, 
umíst ný z pravé a levé strany vozidla, jehož p ední sloupek kopíruje sloupek elního skla a 
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zadní sloupek je tém  svislý a umíst ný bezprost edn  za p edními sedadly. Zadní sloupek 
bo ního oblouku musí být p i pohledu z boku p ímý. 

Bo ní p loblouk (Obr. 78:253-3) - Identický s bo ním obloukem, ale bez zadního sloupku. 

Podélná vzp ra - Tém  podélná jednodílná trubka spojující horní ásti p edního a hlavního 
oblouku. 

P í ná vzp ra - Tém  p í ná jednodílná trubka spojující horní ásti bo ních p loblouk  nebo 
bo ních oblouk . 

Diagonální vzp ra - Diagonální trubka spojující: Jeden z horních roh  hlavního oblouku, nebo 
jeden z okraj  p í né vzp ry v p ípad  bo ního oblouku, s dolní upev ovací deskou proti 
oblouku nebo Horní okraj jedné zadní vzp ry s dolní upev ovací deskou druhé zadní vzp ry. 

Demontovatelné vzp ry - Vzp ra bezpe nostní konstrukce, kterou je možné odstranit. 

Vyztužení konstrukce - Vzp ra p idaná k bezpe nostní konstrukci pro zlepšení její odolnosti. 

Rohová výztuha (Obr. 84) - Výztuha ohybu nebo spoje z plech  ohnutých do tvaru U, jejichž 
tlouš ka musí být minimáln  1,0mm. 

6.2.1 POŽADAVKY A OMEZENÍ KLADENÉ NA BEZPE NOSTNÍ STRUKTURU

Tyto požadavky a omezení se týkají návrhu, výroby a využití bezpe nostní struktury. 

Z lánku 253-8.1 [9] se jedná o tyto požadavky a omezení: 
Trubky bezpe nostní konstrukce nesm jí vést kapaliny nebo cokoli jiného. 
Bezpe nostní konstrukce nesm jí bránit jezdci a spolujezdci v nastoupení do vozu a 
vystoupení z n j. 
Vzp ry mohou zasahovat do prostoru vyhrazeného pro posádku a procházet p i tom 
p ístrojovou deskou, obložením a zadními sedadly. 

Z lánku 253-8.3.2.5 [9] se jedná o tyto požadavky a omezení: 
Kompletní ochranné klece musí být celé umíst ny podéln  mezi upevn ními prvk  p edního a 
zadního zav šení, nesoucími svislé zatížení (pružiny a tlumi e). 
V elním pr m tu musí být výztuhy úhlu a spojení horních úhl  p edního oblouku viditelné 
pouze p es plochu elního skla, popsanou na Obr. 76. 

Obr. 76 Viditelnost bezpe nostní struktury p es plochu elního skla 
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MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

Materiály, které je možné pro konstrukci bezpe nostní struktury použít, jsou specifikovány 
v lánku 253-8.3.3 [9]: 
Jsou povoleny pouze trubky s kruhovým pr ezem. 
Tab. 14 Specifikace použitých trubek 

Materiál 
Minimální 

pevnost v tahu 
[N/mm2] 

Minimální 
rozm ry 

[mm] 
Použití 

ø45x2,5 
350 

ø50x2,0 
Hlavní oblouk 

ø38x2,5 

Nelegované uhlíková ocel 
(viz níže) bezešvá tažená za 

studena obsahující max. 
0,3% uhlíku 350 

ø40x2,0 
Bo ní p loblouky a ostatní 
ásti bezpe nostní struktury 

Pro nelegovanou ocel musí být maximální obsah manganu 1,7 % a pro ostatní p ísady 0,6 %. 
P i výb ru kvality oceli je t eba v novat pozornost zvlášt  tažnosti materiálu a vhodnosti pro 
sva ování. 

OHÝBÁNÍ

Ohýbání trubek je ešeno v lánku 253-8.3.3 [9] a jedná se o tyto požadavky a omezení: 
Ohýbání musí být provedeno za studena s polom rem zahnutí osy trubky rovnajícím se 
nejmén  trojnásobku pr m ru trubky. 
Pokud je v pr b hu této operace trubka tvarována do oválu, pom r mezi velkým a malým 
pr m rem musí být minimáln  0,9. 
Plocha na úrovni ohnutí musí být jednotná a zbavená zvln ní nebo trhlin. 

SVA OVÁNÍ

Sva ování je ešeno v lánku 253-8.3.4 [9] a jedná se o tyto požadavky a omezení: 
Svar musí být proveden po celém obvodu trubky. 
Všechny svary musí být v nejlepší možné kvalit  a úpln  prova ené (nejlépe obloukem v 
ochranné atmosfé e). 
V p ípad  použití tepeln  zušlecht né oceli je nutno bezpodmíne n  dodržet speciální 
p edpisy výrobce pro sva ování (speciální elektrody, sva ování v ochranné atmosfé e). 

ROZEBÍRATELNÉ SPOJE

Jestliže se p i konstrukci bezpe ností struktury použije rozebíratelných spoj , musí vyhovovat 
typu schválenému FIA dle lánku 253-8.3.2.4 [9]: 
Jakmile jsou spojeny, nemohou být sva ovány. 
Šrouby a svorníky musí mít alespo  jakost 8.8 (norma ISO). 
Rozpojitelné spoje, které odpovídají Obr. 77:253-37, 253-40, 253-43, 253-46 a 253-47 jsou 
vyhrazeny k upevn ní volitelných vzp r a výztuh popsaných v lánku 253-8.3.2.2 [9] a jsou 
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zakázány ke spojení horních ástí hlavního, p edního oblouku a bo ních oblouk  a 
p loblouk . 

Obr. 77 Schválené typy rozebíratelných spoj  FIA 

6.2.2 PRVNÍ FÁZE - ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE

V první fázi je t eba zvolit základní konstrukci bezpe nostní struktury. Tato základní 
konstrukce m že být podle lánku 253-8.3.1 [9] tvo ena t emi zp soby: 

Možnost 1: 1 hlavní oblouk + 1 p ední oblouk + 2 podélné vzp ry + 2 zadní vzp ry 
Možnost 2: 2 bo ní oblouky + 2 p í né vzp ry + 2 zadní vzp ry 
Možnost 3: 1 hlavní oblouk + 2 bo ní p loblouky + 1 p í ná vzp ra + 2 zadní vzp ry 

Obr. 78 Základní konstrukce bezpe nostní struktury - Zleva možnost 1, možnost 2, možnost 3 
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Pro navrhovaný rám jsem zvolil Možnost 3. Pro hlavní oblouk jsem použil trubku ø50x2,0. 
Pro ostatní ásti pak trubku ø38x2,5. Rozm ry vzniklého prostoru vychází z tvaru karoserie a 
z požadavku na umíst ní idi e a dalších díl . 

Déle jsou prvky základní konstrukce ovlivn ny t mito požadavky: 
Svislá ást hlavního oblouku musí být co možná nejblíže k vnit nímu obrysu skeletu a smí mít 
pouze jediný ohyb své dolní svislé ásti. 
P ední sloupek p edního p loblouku musí co možná nejblíže kopírovat sloupky elního skla a 
smí mít pouze jeden ohyb na své dolní svislé ásti. 
Spojení p í ných vzp r s bo ními oblouky, jakož i spojení bo ního p loblouku s hlavním 
obloukem, musí být umíst no na úrovni st echy. 
Ve všech p ípadech nesmí být na úrovni st echy více než 4 rozebíratelné spoje. 
Zadní vzp ry musí být upevn ny u st echy a u horních vn jších roh  hlavního oblouku po 
obou stranách vozidla, p ípadn  prost ednictvím rozebíratelných spoj . Musí se svislicí svírat 
úhel alespo  30º, musí sm ovat dozadu, musí být rovné a co možná nejblíže k vnit ním 
bo ním panel m skeletu. 

Všechny výše uvedené požadavky byly spln ny. Výsledná základní konstrukce navrhovaného 
rámu je na Obr. 79. 

Obr. 79 Základní konstrukce bezpe nostní struktury navrhovaného rámu. Hlavní oblouk (modrá), 
bo ní p loblouky ( ervená), p í ná vzp ra (žlutá), zadní vzp ry (zelená) 
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6.2.3 DRUHÁ FÁZE – POVINNÉ VÝZTUHY

V druhé fázi musí být základní konstrukce dopln na povinnými výztuhami. Všechny trubkové 
vzp ry musí být jednodílné. Výjimku pak tvo í p ípady vysloven  povolené a p ípady, kdy 
jsou demontovatelné spojky použity v souladu s lánkem 253-8.3.2.4 [9] (kapitola 6.2.1). 

DIAGONÁLNÍ VZP RA

Diagonální vzp ra je ešena lánkem 253-8.3.2.1.1 [9]: 
Konstrukce musí mít dv  diagonální vzp ry hlavního oblouku v souladu s Obr. 80:253-7. 
Vzp ry musí být rovné a mohou být snímatelné. 
Dolní okraj diagonály se musí spojit s hlavním obloukem maximáln  100 mm od upev ovací 
desky. 
Horní okraj diagonály se musí spojit s hlavním obloukem maximáln  100 mm od jeho spojení 
se zadní vzp rou. 

Obr. 80 Diagonální vzp ra hlavního oblouku 

Všechny výše uvedené požadavky byly spln ny. Vzp ry jsou k hlavnímu oblouku p iva eny. 
Vzp ry jsou zobrazeny na Obr. 85. 

DVE NÍ VÝZTUHY

Dve ní výztuhy jsou ešeny lánkem 253-8.3.2.1.2 [9]: 
Jedna nebo více podélných vzp r musí být namontovány z každé strany vozu v souladu s Obr. 
81:253-9, 253-10 a 253-11. 
Obrázky lze vzájemn  kombinovat. 
Koncepce musí být na obou stranách identická. Pro sout že bez spolujezdce mohou být 
vzp ry namontovány pouze na stran  jezdce a není povinné, aby koncepce byla na obou 
stranách identická. 
Mohou být demontovatelné. 
Bo ní ochrana musí být pokud možno co nejvyšší, ale horní bod jejího upevn ní nesmí být 
vyšší než polovina výšky dve ního otvoru, m eno od jeho základny. 
Jsou-li tyto horní upev ovací body umíst ny p ed dve ním otvorem nebo za ním, toto 
omezení výšky z stává platné pro p íslušný pr se ík vzp ry a dve ního otvoru. 
V p ípad  ochrany ve tvaru "X" (Obr. 81:253-9) se doporu uje, aby minimáln  jedna z v tví 
"X" byla z jednoho dílu. 
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Spojení vzp r dve í s výztuhou sloupku elního skla (Obr. 83: 253-15) je povoleno. 

Obr. 81 Typy dve ních výztuh 

Pro navrhovaný rám jsem zvolil dve ní výztuhy ve tvaru "X" dle Obr. 81:  253-9 a jsou na 
obou stranách identické. Vzp ra, která za íná na hlavním oblouku naho e, je z jednoho kusu, 
druhá vzp ra je rozd lena na dv ásti. Vzp ry jsou k základní konstrukci p iva eny. 
Požadavky na umíst ní bod  upevn ní byly spln ny. Vzp ry jsou zobrazeny na Obr. 85. 

VÝZTUHA ST ECHY

Výztuhy st echy jsou ešeny lánkem 253-8.3.2.1.3 [9]: 
Horní ást bezpe nostní konstrukce musí odpovídat jednomu z Obr. 82: 253-12, 253-13 a 
253-14. 
Výztuhy mohou kopírovat zak ivení st echy. 
Pro sout že bez spolujezdce, pouze v p ípad  Obr. 82: 253-12, m že být namontována pouze 
jedna p í ná vzp ra, ale její p ední spojení musí být na stran  jezdce. 
Okraje zesílení musí být maximáln  100mm od spojení mezi oblouky a vzp rami (neplatí pro 
vrchol ve tvaru V tvo ený vzp rami podle Obr. 82: 253-13 a 253-14). 

Obr. 82 Typy výztuh st echy 

Pro navrhovaný rám jsem vzhledem k umíst ní jezdce uprost ed vozidla zvolil výztuhu tvaru 
V dle Obr. 82: 253-14. Výztuha je zobrazena na Obr. 85. 

VÝZTUHA SLOUPKU ELNÍHO SKLA

Výztuha sloupku elního skla je ešena lánkem 253-8.3.2.1.4 [9]: 
Musí být namontována z obou stran p edního oblouku, pokud je kóta „A“ v tší než 200 mm 
(Obr. 83: 253-15). 
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M že být zahnutá pod podmínkou, že je rovná p i pohledu ze strany a úhel zahnutí 
nep esáhne 20º. 
Její horní okraj musí být maximáln  100mm od spojení mezi bo ním obloukem a p í nou 
vzp rou. 
Její dolní okraj musí být maximáln  100mm od kotevní desky bo ního oblouku. 

Obr. 83 Výztuha sloupku elního skla 

Pro navrhovaný rám je tato výztuha povinná. Výztuha je rovná a požadavky na umíst ní bod
upevn ní byly spln ny. Výztuhy jsou zobrazeny na Obr. 85. 

ZESÍLENÍ ÚHL  A SPOJ

K zesílení úhl  a spoj  se používá rohová výztuha definovaná lánkem 253-8.2.14 [9]: 
Výztuha ohybu nebo spoje z plech  ohnutých do tvaru U, jejichž tlouš ka musí být minimáln
1,0 mm. 
Okraje rohové výztuhy (bod E) musí být umíst ny ve vzdálenosti 2 až 4 násobku nejv tšího 
vn jšího pr m ru spojovaných trubek vzhledem k vrcholu úhlu (bod S).  
Na vrcholu úhlu je povolen vý ez. Jeho polom r (R) nesmí být v tší než 1,5 násobek 
nejv tšího vn jšího pr m ru spojených trubek. 
Rovné plochy výztuhy mohou mít otvor, jehož pr m r nesmí být v tší než nejv tší vn jší 
pr m r spojených trubek. 

Obr. 84 Rohová výztuha 



BRNO 2013    82 

RAM

Zesílení úhl  a spoj  jsou ešeny lánkem 253-8.3.2.1.5 [9]: 
Spoje mezi: 

− diagonálními vzp rami a hlavního oblouku, 
− výztuhami st echy (konfigurace Obr. 82: 253-12 a pouze pro vozy homologované od 

1.1.2007), 
− výztuhami dve í (konfigurace obr. Obr. 81: 253-9), 
− výztuhami dve í a zesílením sloupku elního skla (Obr. 83: 253-15) 

musí být zesíleny minimáln  dv mi rohovými výztuhami, odpovídajícími l. 253-8.2.14 [9] 
(viz výše). 

Pokud vzp ry dve í a výztuha sloupku elního skla nejsou umíst ny ve stejné rovin , výztuha 
m že být tvo ena sva enými plechy pod podmínkou, že budou dodrženy rozm ry v l. 253-
8.2.14 [9] (viz výše). 

V základním návrhu byly použity vždy po dvou výztuhách. Tlouš ka plechu je 2mm. Výztuhy 
jsou zobrazeny na Obr. 85. 

Obr. 85 Základní konstrukce bezpe nostní struktury a  povinné výztuhy navrhovaného rámu.  

Diagonální vzp ra (žlutá), výztuha dve í (zelená), výztuha st echy (fialová), výztuha sloupku elního 
skla (modrá), zesílení úhl  a spoj  ( ervená) 
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6.2.4 T ETÍ FÁZE – VOLITELNÉ VZP RY A VÝZTUHY

Ve t etí fázi se celá konstrukce doplní dalšími výztuhami a vzp rami, které jsou volitelné. 
Tyto výztuhy musí být, bu  sva ené, nebo instalované pomocí demontovatelných spojek. 
Všechny vzp ry a výztuhy uvedené na Obr. 86 mohou být použity odd len  nebo ve 
vzájemné kombinaci. 

Obr. 86 Volitelné vzp ry a výztuhy (První ást) 
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Obr. 87 Volitelné vzp ry a výztuhy (Druhá ást) 

Výztuhy musí, být bu  z trubek, nebo plech  ohnutých do tvaru U odpovídajících l. 253-
8.2.14 [9] 
Tlouš ka díl  tvo ících výztuhu st ech musí být minimáln  1,0mm. 
Okraje výztužných trubek nesm jí být níže nebo dále než je st ed výztuh, ke kterým jsou 
p ipevn ny. 

DIAGONÁLY ZADNÍCH VZP R

Diagonály zadních vzp r jsou ešeny lánkem 253-8.3.2.2.3 [9]: 
Konfigurace z Obr. 86: 253-21 m že být nahrazena konfigurací z Obr. 86: 253-22, pokud je 
použita výztuha st echy odpovídající Obr. 82: 253-14. 

V základním návrhu jsem využil výztuhu st echy dle Obr. 82: 253-14, a proto jsem zvolil 
diagonály zadních vzp r podle Obr. 86 :253-22. Aby bylo možné vyjmut motor, který tyto 
diagonály p ekrývají, jsou diagonály demontovatelné a jsou uchyceny zp sobem zobrazeným 
na Obr. 77: 253-40. Diagonály jsou zobrazeny na Obr. 88. 

P Í NÉ VZP RY

P í né vzp ry jsou ešeny lánkem 253-8.3.2.2.5 [9] a jsou to vzp ry vyobrazené na Obr. 86: 
253-26 až 253-30: 
P í né vzp ry instalované na hlavním oblouku nebo mezi zadními vzp rami mohou posloužit 
k upevn ní bezpe nostních pás  (použití rozebíratelných spoj  je zakázáno). 
U vzp r uvedených na Obr. 86: 253-26 a 253-27 musí být úhel mezi st edovou vzp rou a 
vertikálou minimáln  30º. 
P í ná vzp ra p ipevn ná na p ední oblouk nesmí vy nívat do prostoru vyhrazeného pro 
posádku. M že být umíst na co možná nejvýše, ale její dolní okraj nesmí p esahovat horní 
ást p ístrojové desky. Pro vozy homologované od 1. 1. 2007 nesmí být umíst na pod 

sloupkem ízení. 

V základním návrhu jsem použil 2x vzp ru z Obr. 86: 253-26 a vzp ru z Obr. 86: 253-29 (k 
této vzp e je navíc p iva en držák sloupku ízení). Podmínky pro tyto vzp ry uvedené výše 
byly spln ny. Dále jsem použil vzp ru z Obr. 86: 253-23, Obr. 86: 253-30 a Obr. 86: 253-31. 
P í né vzp ry jsou zobrazeny na Obr. 88. 
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Obr. 88 Základní konstrukce bezpe nostní struktury navrhovaného rámu s nepovinnými vzp rami. 

Diagonály zadních vzp r dle Obr. 86: 253-22 (modrá), p í ná vzp ra dle Obr. 86: 253-23 (oranžová), 
p í ná vzp ra dle Obr. 86: 253-26 ( ervená), p í ná vzp ra dle Obr. 86: 253-29 (zelená), p í ná 

vzp ra dle Obr. 86: 253-30 (žlutá), rohové výztuhy dle Obr. 86: 253-31 (fialové) 
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6.3 NÁVRH ÚCHYTNÉ ÁSTI

Úchytná ást se d lí na t i základní ásti. Podlaha, p ední úchytná ást a zadní úchytná ást. 
Rozm ry jednotlivých ástí vychází z požadavk  na rozm ry vozu a na umíst ní dalších ástí 
vozu jako jsou motor, rozvodovka, nápravy, idi , atd. 

6.3.1 PODLAHA RÁMU

Podlahu rámu jsem navrhl jako sva enec z trubek tvercových profil . Tento sva enec tvo í 
základní rovinu, na kterou jsou p iva eny zbylé ásti rámu. Základní struktura podlahy je 
tvo ena trubkami tvercového profilu 60x3 (Obr. 89 zelená). Tato základní struktura je 
vyztužena trubkami tvercového profilu 30x2 (Obr. 89 fialová) a výztuhou z ohýbaného 
plechu tlouš ky 2mm (Obr. 89 oranžová). V p ední a zadní ásti jsou k základní struktu e 
p iva eny držáky k uchycení dalších ástí vozu. 
Držáky uchycení horních ramen (Obr. 89 ervená) jsou z ty oviny a mají rozm r 30x35x65. 
Držáky diferenciálu a motoru (Obr. 89 žlutá) jsou z ty oviny a mají rozm r 28x50x85. 
Dále jsou k základní struktu e p iva eny úchyty pro držáky sedadla (Obr. 89 modrá) z plechu 
tlouš ky 8mm.  
Držáky dalších ástí, jako je karoserie, palubní deska, atd., nebyly dále ešeny.  

Obr. 89 Podlaha navrhovaného rámu. 

Základní struktura (zelená), výztužné trubky (fialová), plechová výztuha (oranžová), úchyty spodních 
ramen ( ervená), úchyty diferenciálu a motoru (žlutá), úchyty držák  sedadla (modrá) 
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6.3.2 P EDNÍ ÚCHYTNÁ ÁST RÁMU

Základní struktura p ední úchytné ásti rámu je tvo ena sva encem z kruhových trubek 
ø38x2,5 (Obr. 90 zelená). Pr m r t chto trubek jsem zvolil v návaznosti na bezpe nostní 
strukturu. Tato konstrukce je p iva ena k podlaze a k bezpe nostní struktu e, slouží 
k uchycení dalších ástí vozu a chrání nohy jezdce. V p ípad  realizace projektu po ítám 
s p ipojením deformovatelné struktury p ed p ední ást rámu, pro zvýšení ochrany jezdce 
v p ípad elního nárazu. K základní struktu e rámu jsou p iva eny držáky dalších ástí vozu.  
Držák tlumi  a sloupku ízení (Obr. 90 oranžová) je z ty oviny a má rozm ry 40x70x120. 
Držáky p epákovacích jednotek (Obr. 90 fialová) jsou z ty oviny a mají rozm ry 40x45x75. 
Držáky uchycení horních ramen (Obr. 90 ervená) jsou z ty oviny a mají rozm ry 30x35x75. 
Držáky stabilizátoru (Obr. 90 modrá)  jsou z ty oviny a mají rozm r 30x30x90. 
Držáky sloupku ízení (Obr. 90 žlutá) jsou z plechu tlouš ky 8mm. 
Držáky dalších ástí, jako je karoserie, p ívody vzduchu do kabiny, atd., nebyly dále ešeny.  

Obr. 90 P ední úchytná ást rámu. 

 Držák tlumi  a sloupku ízení (oranžová), držáky p epákovacích jednotek (fialová), držáky uchycení 
horních ramen ( ervená), držáky stabilizátoru (modrá), držáky sloupku ízení (žlutá) 
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6.3.3 ZADNÍ ÚCHYTNÁ ÁST

Základní struktura zadní úchytné ásti rámu je tvo ena sva encem z kruhových trubek 
ø38x2,5 (Obr. 92 zelená). Pr m r t chto trubek jsem zvolil v návaznosti na bezpe nostní 
strukturu. Tato konstrukce je p iva ena k podlaze a k bezpe nostní struktu e a slouží 
k uchycení dalších ástí vozu. K základní struktu e rámu jsou p iva eny držáky dalších ástí 
vozu. 
Držáky p epákovacích jednotek (Obr. 92 modrá) jsou z ty oviny a mají rozm ry 40x45x75. 
Držáky uchycení horních ramen (Obr. 92 ervená) jsou z ty oviny a mají rozm ry 30x35x75. 
Držáky motoru (Obr. 92 žlutá) jsou z ty oviny a mají rozm ry 30x30x85. 
Držáky diferenciálu (Obr. 92 r žová) jsou z ty oviny a mají rozm ry 30x50x40. 
Držáky stabilizátoru (Obr. 92 oranžová) jsou z ty oviny a mají rozm ry 30x30x90 
Držáky dalších ástí, jako je karoserie, chladi e, atd., nebyly dále ešeny. 
Držák tlumi , diferenciálu a motoru (Obr. 92 fialová nebo Obr. 93) je sva enec ze dvou 
totožných nosných prvk  (Obr. 93 zelená) a tlumi ového prvku (Obr. 93 fialová). Nosné 
prvky jsou p iva eny k rámu a nesou tlumi ový prvek. Dále mají díry pro úchytné podložky 
motoru a diferenciálu. Rozm r nosného prvku je 30x84x131,5. Tlumi ový prvek je p iva en 
k nosným prvk m a má díry pro úchytné podložky tlumi . Rozm ry nosného prvku jsou 
40x35x156. 

Obr. 91 Zadní úchytná ást rámu (První ást) 

Držák tlumi , diferenciálu a motoru (fialová), držáky p epákovacích jednotek (modrá), držáky 
uchycení horních ramen ( ervená), držáky motoru(žlutá), držáky diferenciálu (r žová), držáky 

stabilizátoru (oranžová)  
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Obr. 92 Zadní úchytná ást rámu (Druhá ást) 

Držák tlumi , diferenciálu a motoru (fialová), držáky p epákovacích jednotek (modrá), držáky 
uchycení horních ramen ( ervená), držáky motoru(žlutá), držáky diferenciálu (r žová), držáky 

stabilizátoru (oranžová)  

Obr. 93 Držák tlumi , diferenciálu a motoru 

Nosné prvky (zelená), tlumi ový prvek (fialová) 

6.3.4 OHNIVZDORNÁ ST NA

Podle lánku 259-16.6.1 [25] musí být vozy vybaveny ohnivzdornou st nou, umíst nou mezi 
jezdcem a motorem. Tato st na zabra uje p echodu plamen  z motorového prostoru do 
prostoru pro posádku. Všechny otvory v této st n , pro pr chod ovládání a kabel , musí být 
co nejmenší a musí být ut sn ny. 
V p ípad  navrhovaného rámu je st na (Obr. 94 ervená, modrá a žlutá) vyrobena z plechu 
tlouš ky 2mm. Tato st na je rozd lena na t i ásti, z d vodu montáže do hotového rámu. Po 
sestavení jsou jednotlivé díly sva eny k sob  a p iva eny k rámu.  
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Obr. 94 Ohnivzdorná st na (žlutá, modrá a ervená) 

6.4 PEVNOSTNÍ KONTROLA

Rámy které jsou navrženy podle lánku 253-8.1a a b [9] musí být kontrolovány pevnostním 
výpo tem, nebo fyzicky vyzkoušeny. Navrhovaného rámu se tento požadavek netýká. P esto 
jsem se rozhodl navrhovaný rám pevnostn  spo ítat. Zkoušky, ze kterých výpo ty vycházejí, 
jsou definovány lánkem 2.2 homologa ního p edpisu FIA pro bezpe nostní struktury [36]. 

6.4.1 TYPY ZKOUŠEK

Homologa ní p edpis FIA [36] definuje t i typy zkoušek: 

ZKOUŠKA SHORA NA HLAVNÍ OBLOUK

Zatížení p sobí shora na hlavní oblouk pomocí ocelového trnu. B hem testu nesmí dojít 
k žádnému poškození materiálu nebo trhlinám. Povolený pr hyb je 50mm. Rám m že být 
pevn  uchycen maximáln  na osmi místech. 

Tab. 15 Parametry zkoušky shora na hlavní oblouk 

Rozm r Jednotka

Délka trnu ší ka hlavního oblouku + min.100mm mm 

Ší ka trnu 250 +/-50 mm 

Výška trnu min.40 mm 

Zaoblení hran 20 +/-5 mm 

Zat žující síla 7,5*(Váha vozu+150kg) N 

Maximální pr hyb 50 mm 
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Obr. 95 Zkouška shora na hlavní oblouk 

ZKOUŠKA SHORA NA P EDNÍ OBLOUK

Zatížení p sobí shora na k ížení bo ního p loblouku s p í nou vzp rou pomocí ocelového 
trnu. Zat žovací trn je sklopen o 25°+/-1° vzhledem k podélné ose vozu a o 5°+/-1° vp ed 
vzhledem k p í né ose vozu (Obr. 96). B hem testu nesmí dojít k žádnému poškození 
materiálu nebo trhlinám. Povolený pr hyb je 100mm ve sm ru osy zatížení. Rám m že být 
uchycen maximáln  na osmi místech. 

Obr. 96 Naklopení zat žovacího trnu [36] 

Tab. 16 Parametry zkoušky shora na p ední oblouk 

Rozm r Jednotka

Délka trnu 450 +/-50 mm 

Ší ka trnu 250 +/-50 mm 

Výška trnu min.40 mm 

Zaoblení hran 20 +/-5 mm 

Zat žující síla 3,5*(Váha vozu+150kg) N 

Maximální pr hyb 100 mm 
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Obr. 97 Zkouška shora na p ední oblouk 

ZKOUŠKA ZBOKU NA HLAVNÍ OBLOUK

Zatížení p sobí zboku na hlavní oblouk p es ocelový trn. Zatížení musí být aplikováno ve 
výšce 550 +/-50mm od základny. B hem testu nesmí dojít k žádnému poškození materiálu 
nebo trhlinám. Povolený pr hyb je 50mm v ose zatížení. Rám m že být uchycen pouze za 
kotevní body bo ních p loblouk , hlavního oblouku a zadních vzp r. 

Tab. 17 Parametry zkoušky zboku na hlavní oblouk 

Rozm r Jednotka

Délka trnu 450 +/-50 mm 

Ší ka trnu 250 +/-50 mm 

Výška trnu min.40 mm 

Zaoblení hran 20 +/-5 mm 

Zat žující síla 3,5*(Váha vozu+150kg) N 

Maximální pr hyb 100 mm 

Obr. 98 Zkouška zboku na hlavní oblouk 
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6.4.2 PEVNOSTNÍ VÝPO ET - ZKOUŠKA SHORA NA HLAVNÍ OBLOUK

Vzhledem k tomu, že celková váha vozu se všemi sou ástmi je v této fázi neznámá, ur il jsem 
váhu vozu na 800kg. Výsledná zat žující síla, dle vzorce v Tab. 15, pak po zaokrouhlení 
vychází 70000N.  

Redukované nap tí p i zkoušce shora na hlavní oblouk dosáhlo maximální hodnoty 
472,42MPa, a to na hlavním oblouku v míst , kde se potkávají zadní diagonální vzp ry a 
výztuhy st echy. 

Obr. 99 Pr b h redukovaných nap tí p i zkoušce shora na hlavní oblouk 

Celková deformace p i zkoušce shora na hlavní oblouk dosáhla maximální hodnoty 3,33mm, 
a to na hlavním oblouku v míst , kde se potkávají zadní diagonální vzp ry a výztuhy st echy. 

Obr. 100 Pr b h celkových deformací p i zkoušce shora na hlavní oblouk 
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Deformace ve sm ru zatížení p i zkoušce shora na hlavní oblouk dosáhla maximální 
hodnoty 2,83mm, a to na hlavním oblouku v míst , kde se potkávají zadní diagonální vzp ry a 
výztuhy st echy. 

Obr. 101 Pr b h deformací ve sm ru zatížení p i zkoušce shora na hlavní oblouk 

6.4.3 ZKOUŠKA NA P EDNÍ OBLOUK

Vzhledem k tomu, že celková váha vozu se všemi sou ástmi je v této fázi neznámá, ur il jsem 
váhu vozu odhadem na 800kg. Výsledná zat žující síla, dle vzorce v Tab. 16, pak po 
zaokrouhlení vychází 32700N. 

Redukované nap tí p i zkoušce shora na hlavní oblouk dosáhlo maximální hodnoty 
334,33MPa, a to v míst  ukotvení hlavního. 

Obr. 102 Pr b h redukovaných nap tí p i zkoušce zboku na hlavní oblouk 
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Celková deformace p i zkoušce shora na hlavní oblouk dosáhla maximální hodnoty 0,81mm, 
a to v míst  k ížení diagonální vzp ry hlavního oblouku a dolní p í né vzp ry. 

Obr. 103 Pr b h celkových deformací p i zkoušce zboku na hlavní oblouk 

Deformace ve sm ru zatížení p i zkoušce shora na hlavní oblouk dosáhla maximální 
hodnoty 0,79mm, a to na hlavním oblouku v míst , kde se hlavní oblouk potkává se 
zat žujícím trnem. 

Obr. 104 Pr b h deformací ve sm ru zatížení p i zkoušce zboku na hlavní oblouk 
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6.4.4 ZKOUŠKA ZBOKU NA HLAVNÍ OBLOUK

Vzhledem k tomu, že celková váha vozu se všemi sou ástmi je v této fázi neznámá, ur il jsem 
váhu vozu odhadem na 800kg. Výsledná zat žující síla, dle vzorce v Tab. 17, pak po 
zaokrouhlení vychází 32700N. 

Redukované nap tí p i zkoušce shora na hlavní oblouk dosáhlo maximální hodnoty 
338,34MPa, a to v míst  k ížení bo ního p loblouku a p í né vzp ry (horní rám okna). 

Obr. 105 Pr b h redukovaných nap tí p i zkoušce shora na p ední oblouk 

Celková deformace p i zkoušce shora na hlavní oblouk dosáhla maximální hodnoty 2,12mm, 
a to v míst  horního ohybu bo ního p loblouku. 

Obr. 106 Pr b h celkových deformací p i zkoušce shora na p ední oblouk 
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Deformace ve sm ru zatížení p i zkoušce shora na hlavní oblouk dosáhla maximální 
hodnoty 1,17mm, a to v míst  horního ohybu bo ního p loblouku. 

Obr. 107 Pr b h deformací ve sm ru zatížení p i zkoušce shora na p ední oblouk 

6.4.5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  A VOLBA MATERIÁLU

Hodnoty redukovaných nap tí a deformací získané z pevnostních výpo t  jsou pro 
p ehlednost uvedeny v Tab. 18. Hodnoty deformací jsou ádov  nižší než povolené deformace 
a rám navrhovaného vozu tedy spl uje podmínky dané lánkem 2.2 homologa ního p edpisu 
FIA pro bezpe nostní struktury [36]. 

Tab. 18 Výsledné hodnoty redukovaných nap tí a deformací 

Typ zkoušky Redukované nap tí 
[mm] 

Celková deformace 
[mm] 

Deformace ve 
sm ru zatížení 

[mm] 
Shora na hlavní oblouk 472,42 3,33 2,83 

Zboku na hlavní oblouk 334,33 0,81 0,79 

Shora na p ední oblouk 338,34 2,12 1,17 

Volba materiálu použitého na rám vychází z požadavk  na materiál bezpe nostní struktury, 
které jsou definovány v lánku 253-8.3.3 [9]. Materiál musí být z nelegované uhlíkové oceli 
obsahující maximáln  0,3% uhlíku. Maximální obsah manganu je 1,7% a pro ostatní p ísady 
0,6%. Dále musí být vhodná ke sva ování a mez pevnosti v tahu musí být v tší než 
350N/mm2. Polotovary, které z n j jsou vyrobeny, jsou bezešvé trubky. Mez pevnosti v tahu 
voleného materiálu však musí být vyšší než maximální redukovaná nap tí získaná 
v pevnostních výpo tech výše. Vytipoval jsem dva druhy oceli, které t mto požadavk m 
vyhovují (Tab. 19). P i použití materiálu 11 523 se hodnoty nejvyššího dosaženého 
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redukovaného nap tí, tedy redukovaného nap tí p i zkoušce shora na hlavní oblouk, p ibližuje 
mezi pevnosti. Bezpe nost tohoto rámu je proto nižší. P i použití materiálu 15 130 je nejvyšší 
dosažené redukované nap tí pod mezí kluzu materiálu a bezpe nost takového rámu je vysoká. 
Nevýhodou je však p ibližn  6x vyšší cena tohoto materiálu. Volba výsledného materiálu tedy 
záleží na zákazníkovi a jeho finan ních možnostech.

Tab. 19 Materiály vhodné ke konstrukci rámu [37] 

Materiál 11 523 15 130 

Ozna ení - 25CrMo4 

Ozna ení Uhlíková Chrom-molybdenová 

Mez kluzu v tahu [N/mm2] 355 490 

Mez pevnosti v tahu [N/mm2] 490-630 690-830 

Sva itelnost [%] Zaru ena Podmíne n  zaru ena 

Obsah uhlíku [%] Max. 0,22 0,22-0,29 

Obsah manganu [%] Max. 1,60 0,50-0,80 

Obsah k emíku [%] Max. 0,55 0,17-0,37 

Obsah fosforu [%] Max. 0,035 Max. 0,035 

Obsah síry [%] Max. 0,035 Max. 0,035 

Obsah chromu [%] - 0,90-1,20 

Obsah molybdenu [%] - 0,15-0,25 

Obsah hliníku [%] Min. 0,02 - 

P ibližná cena [k /kg] 40 250 

6.4.6 PRÁCE V PROGRAMU ANSYS

Pro pevnostní výpo ty rámu jsem použil program Ansys 12.1 Workbench [38]. Postup tvorby 
je pro všechny t i p ípady zat žování shodný a liší se pouze v detailech. 

V prost edí “Engineering Data” jsem zvolil “Structural Steel” jako materiál modelu a zadal 
jsem Young v modul pružnosti (E=2,1x105 MPa) a Poissonovo íslo ( =0,3) pro ocel. 

V prost edí “Geometry” jsem importoval model rámu, který jsem vytvo il v programu 
Inventor.  Do prost edí Ansysu jsem jej importoval tak aby vznikl jeden prvek typu “solid”. 
Aby import prob hl bez komplikací a naimportovaná model se choval korektn , použil jsem 
následující postup. V programu Inventor jsem vytvo il “Obal” sestavy rámu tak, aby vznikl 
jeden model. Tento obal jsem uložil ve formátu STP, znovu jsem jej na etl do programu 
Inventor a uložil ve formátu IPT. Tento IPT soubor jsem pak importoval do prost edí Ansys 
“Geometry”. V tomto prost edí jsem dále pomoci ná rtu a funkce “Extrude” vytvo il trn, p es 
který bude rám zat žován. 
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V prost edí “Geometry” jsem pomocí funkce “Mesh” vytvo il sí . Vytvo ení sít  pro prvek 
rámu prob hlo v pln  automatickém režimu. Sí  trnu jsem pak vytvo il mapovan  s velikostí 
délky hrany prvku 50mm. Kontakt mezi trnem a rámem byl vytvo ená automaticky a tak jsem 
pouze zm nil typ kontaktu na “Frictionless” tedy kontakt s možností posuvu ploch po sob  a 
bez t ení. Dále jsem rám uchytil pomocí prvk  “Fixed support” na osmi místech, kde rám 
navazuje na své další ásti. Trnu jsem omezil pohyb pomocí funkce “Displacement” v osách 
X a Z. Na horní plochu trnu jsem zadal zat žující tlak pomocí funkce “Pressure”. Pro zkoušku 
shora na hlavní oblouk je tlak 0,2MPa a pro zbylé dv  zkoušky 0,29MPa. Poté jsem nastavil 
výstupy ze simulace tedy pro redukované nap tí výstup “Equivalent stress”, pro celkovou 
deformaci výstup “Total deformation” a pro deformaci v ose zatížení výstup “Directional 
deformation”. Poté jsem nechal program po ítat pomocí funkce “Solve”. 

Obr. 108 Vysí ovaný model rámu a zat žovacího trnu pro zkoušku shora na hlavní oblouk 
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7 P EHLED PARAMETR  NAVRHOVANÉHO VOZU
Tab. 20 P ehled parametr  základního návrhu 

Jednotka P ední 
náprava 

Zadní 
náprava 

Délka mm 3050 

Ší ka mm 1600 

Výška mm 1206 

Rozvor mm 2040 

Rozchod mm 1414,8 1486,2 

Zdvih kola mm +/- 30 +/- 30 

Sv tlá výška mm  80 

Odklon ° -2 -2 

Sbíhavost ° 0 0 

Záklon mm 4,52 - 

Závlek mm 20,457 - 

P íklon rejdové osy ° 15,76 - 

Polom r rejdu mm 32,752 - 

St ed klopení kola - Výška mm 136,646 151,000 
St ed klopení kola – Horizontáln  od podélné 

roviny mm 1628,567 1218,312 

St ed klopení karoserie - Výška mm 41,381 57,208 

St ed klon ní kola - Výška mm 257,883 275,816 

St ed klon ní kola – Horizontáln  od st edu kola mm 2730,347 1250,494 

St ed klon ní karoserie - Výška mm 108,809 195,856 

Anti-Dive/Squat % 25 45 

Objem motoru % 1400 

Maximální výkon ccm 240 

Maximální kroutící moment Nm 200 

Pneumatika - 175-530R13 200-565R13 

Kolo – Rozte  šroub  mm 4x108 4x108 

Kolo - Zális mm -12 +10 

Pr m r brzdového kotou e mm 267 267 

Ší ka brzdového kotou e mm 16 16 

Po et otá ek ízení od dorazu k dorazu ot. 1,18 
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Cílem této diplomové práce bylo navrhnout celkovou koncepci vozu pro závody do vrchu, a 
to dle platných p edpis  a ád  FIA. Hlavním požadavkem na celou konstrukci vozu byla 
možnost jednoduše a levn  zam ovat jednotlivé díly, bez nutnosti výrazných konstruk ních 
zásah . Z možných kategorií dle FIA, jsem zvolil kategorii E2/SH, tedy siluet. U této 
kategorie je nosná a bezpe nostní struktura tvo ena rámem (v mém p ípad  trubkovým) a 
vn jší karoserie je pouze obal této struktury. Za výchozí v z, ze kterého pochází vn jší 
karoserie, jsem zvolil klasický Mini Cooper, který svými vn jšími rozm ry odpovídá 
požadovaným kompaktním rozm r m. Motor jsem použil motocyklový, konkrétn adový 
ty válec z motocyklu Suzuki GSXR Hayabusa. Motocyklový motor se výborn  hodí 

k pohonu malých a lehkých voz , a to hlavn  z d vod  nízké váhy, kompaktních rozm r  a 
vysokého litrového výkonu. Motor je k rámu uchycen pomocí držák  umož ujících snadnou 
vým nu za jiný typ.  

Hlavní požadavek na jednoduchou a levnou zám nu jednotlivých díl  je patrný (prochází) 
skrz celou konstrukcí, kdy jsou všechny ešené díly uchyceny ke karoserii pomocí 
jednoduchých plechových podložek, které jsou levné a jednoduché na výrobu. 

Dále jsem navrhl geometrii ízení a z toho vyplývající parametry p evodky. Uspo ádání 
geometrie ízení jsem navrhl jako lichob žník Porsche, což je ve své podstat  opa ná 
Ackermanova teorie. Toto uspo ádání používá v tšina závodních voz  a bylo by zajímavé se 
tomuto uspo ádání hloub ji v novat. 

Dále bylo mým úkolem detailn  rozpracovat návrh p edního a zadního zav šení. Pro p ední i 
zadní nápravu jsem zvolil uspo ádání ramen do dvojitých lichob žník . U tohoto uspo ádání 
se dá jednoduše m nit, jak statická geometrie, tak závislosti zm ny geometrie na zdvihu kola. 
Z konstruk ního hlediska je toto na mé náprav  proveditelné pomocí zm ny délky 
nastavitelných kulových kloub  a vým nou jednoduchých plechových podložek, které jsou 
vloženy mezi kulové klouby a rám. Dále jsem provedl výchozí nastavení všech parametr
statické geometrie pro p ední a zadní nápravu a zjistil jsem závislosti na zdvihu kola. (odklon 
a sbíhavost, ale i p íklon rejdové osy, polom r rejdu, záklon (závlek) a také st edy klon ní, 
klopení, AntiDive a AntiSquat parametry). 

V poslední ásti jsem se v noval návrhu rámu vozu. S tím souvisí ochrana jezdce v p ípad
havárie. Bezpe nostní struktura byla navržena v souladu s požadavky FIA a byla také 
pevnostn  po ítána. Deformace rámu jsou ádov  nižší než jsou nejvyšší povolené hodnoty a 
v p ípad  použití materiálu 15 130 se výsledné redukované nap tí nedostane p es mez kluzu 
materiálu. Tímto je zaru ena dostate ná ochrana jezdce v p ípad  havárie. V p ípad
pokra ování projektu by bylo vhodné dále ešit možnosti, jak chránit jezdce v p ípad  nehody, 
a to hlavn  v p ípad elního nárazu. V rámci koncep ního návrhu po ítám 
s deformovatelnou nárazovou strukturou uchycenou k p ední ásti rámu. Na bezpe nostní 
strukturu navazuje úchytná ást rámu, která byla také v této ásti navržena. 

V tšina mnou navrhovaných díl  není konstruk n  do ešena ani pevnostn  po ítána a 
v p ípad  pokra ování tohoto projektu je zapot ebí další vývoj v t chto oblastech. Dále by se 
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bylo pot eba zabývat vedením hadic, lanovod  a kabeláží a také umíst ním menších ástí, 
které se v této práci v bec neobjevují jako je baterie, st ra , atd. Zajímavé by bylo ešit 
aerodynamiku karoserie a podlahy. Poté by se mohlo p istoupit ke detailním návrh m 
jednotlivých díl  a ástí. 
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DP [-] Název uzlu kulového kloubu: Dolní rameno, P ední – Rám 

DT [-] Název uzlu kulového kloubu: Dolní rameno – T hlice 

DZ [-] Název uzlu kulového kloubu: Dolní rameno, Zadní – Rám 
E [MPa] Young v modul pružnosti 

FIA [-] Mezinárodní automobilová federace 

HP [-] Název uzlu kulového kloubu: Horní rameno, P ední – Rám 

HPH [-] Název uzlu kul. kloubu: Ty  pro nastavení sbíhavosti – Horní rameno

HPS [-] Název uzlu kulového kloubu: P evodka ízení 

HT [-] Název uzlu kulového kloubu: Horní rameno – T hlice 

HTS [-] Název uzlu kulového kloubu: P evodka ízení – T hlice 

HTT [-] Název uzlu kulového kloubu: Ty  pro nastavení sbíhavosti  – T hlice

HZ [-] Název uzlu kulového kloubu: Horní rameno, Zadní – Rám 
IPT [-] Formát souboru Autodesk Inventor pro jednoduchý model 

l [mm] Rozvor náprav 

R [mm] Teoretický polom r zatá ení 

SC [-] Sportovní vozy 

SH [-] Vozy typu silueta 

SS [-] Vozy typu monopost 
STP [-] Univerzální formát souboru pro p enos dat mezi r znými programy 

t0 [mm] Vzdálenost os rejdových ep

1 [°] Úhel nato ení vn jšího kola 

2 [°] Úhel nato ení vnit ního kola 

[-] Poissonovo íslo 
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