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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tématem této diplomové práce je konstrukční návrh řízení pro vozy Dragon 4 a Dragon 5. 

Práce analyzuje principy spojené s konstrukcí systému řízení, jako vratný moment, změna 

odklonu vlivem zatáčení či změna výšky čepu, jakož i vliv geometrie řízených kol na tyto 

principy. Stěžejní částí je návrh systému řízení pro praktické použití v mezinárodní soutěži 

univerzitních týmů. Simulace zatížení součástí je zpracována metodou konečných prvků. 

Nedílnou součástí je problematika přenosu zatížení a datových souborů pneumatik. Na závěr 

je uvedeno několik příkladů práce s nastavením pro průjezd zatáčkou. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Formula student, geometrie řízení, metoda konečných prvků, nastavení vozu, systém řízení, 

vratný moment, zatáčení 

ABSTRACT 

The topic of this master degree thesis is Formula Car Steering System Design. The thesis 

analyses principles connected with the steering system, such as aligning torque, camber 

variation from steering or spindle height change, as well as the influence of the steering 

wheel geometry on these principles. The main part of this thesis is steering system designing 

for practical purposes in international competitions of university teams. The simulation of 

parts is processed by finite element method. Also included are the load transfer and the tyre 

data sets topics. The thesis concludes with a list of several examples of car setup for 

cornering. 

KEYWORDS 

Aligning torque, car setup, cornering, formula student, finite element method, steering 

geometry, steering system 
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ÚVOD 
K vývoji systému řízení jsem se dostal v sezóně 2013/14 na konci listopadu. Původní koncept 

řízení byl přebírán s velmi drobnými úpravami již od monopostu Dragon 1. V sezóně 2013/14 

bylo stanoveno několik cílů pro zlepšení systému řízení. 

Plán postupu při návrhu nového řízení: 

1) Určení cílů 

2) Analýza systému 

3) Analýza pravidel 

4) První návrh systému řízení 

5) Konzultace proveditelnosti řešení 

6) Zatěžování – úprava – zatěžování 

7) Vytvoření dokumentace a zadání do výroby 

 

Cíle pro vylepšení na monopostu Dragon 4: 

1) Snížení vůlí v systému 

2) Redukce hmotnosti systému 

3) Změna maximálního natočení volantu 

4) Zlepšení ergonomie 

Následovala analýza celého systému z předešlých let na voze Dragon 3. 

 

Z analýzy vyvstal následující plán dosažení cílů: 

a) Pro snížení vůlí v systému zvolen přechod z kluzných na valivá ložiska 

b) Redukce hmotnosti je možná zejména při změně průměrů a tloušťek stěn trubek 

na sloupku a tyči řízení 

c) Změna maximálního úhlu natočení volantu lze snadno provést změnou převodového 

poměru v převodce řízení 

d) Zlepšení ergonomie změnou polohy a naklonění volantu. 

 

Při vyhledávání podkladů pro tuto práci jsem se seznámil s technickými listy společnosti 

OptimumG, kde je popsána metoda výpočtu optimálního natočení kol řízené nápravy při 

průjezdu zatáčkou o různých poloměrech. Část mé práce se touto metodou inspiruje.  

  

TECHNICKÝ VÝVOJ, MOTOSPORT A FORMULOVÁ VOZIDLA 

V motorsportu obecně již dlouho platí, že je třeba vyhovět mnohým pravidlům a omezením. 

V nadsázce se mnohé disciplíny, např. Formule 1, dají označit za nekonečný souboj tvůrců 

pravidel a inženýrů jednotlivých týmů. Důraz je kladen zejména na váhu vozu, kterou se snaží 

konstruktéři všemi možnými způsoby snížit. V mnohých disciplínách je určena tzv. minimální 

váha vozu, která má zajistit například také to, aby se náklady na stavbu speciálu nestaly 
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nepřijatelnými tím, že by hon za co nejlehčím vozem vedl týmy k využívání velmi drahých a 

lehkých materiálů (např. kompozity, slitiny titanu, apod.). 

Označení formule se vžilo pro vůz tzv. monopost, který se dá definovat jako „jednomístný 

sportovní či závodní vůz s otevřenou kabinou a nekrytými koly.” Výrazem formula (formule) 

se začal monopost označovat na přelomu 40. a 50. let, kdy FIA (zkratka z francouzského 

názvu organizace Fédération Internationale de l'Automobile = Mezinárodní automobilová 

federace) předepsala nebo-li také zformulovala předpisy pro závody monopostů a první tři 

kategorie označila jako Formula 1, Formula 2 a Formula 3. Z tohoto důvodu se v dnešní době 

oba výrazy zaměňují, ba spíše se více používá označení formule namísto přesnějšího označení 

monopost. Původní název monopost pochází z italského slova „monoposto“, což znamená 

„jednomístný“. Označení monopost dle tohoto popisu by mohla splňovat také motokára, pro 

ni se však tento název nevžil, zřejmě kvůli její malé velikosti. [1, 2] 

 

FORMULA STUDENT / SAE 

Formula Student je prestižní celosvětová konstrukční soutěž univerzitních týmů, která byla 

do Evropy přenesena z USA, kde se původní soutěže konaly pod názvem Formula SAE. [3] 

Předchůdce dnešního konceptu byl zahájen v roce 1979 poté, co Mark Markshek navrhl 

soutěž okruhových vozů s názvem Mini Indy, dle vzoru Mini Baja. V Roce 1980 byla 

základní koncepce více uvolněna tak, aby se co nejvíce mohli realizovat studenti strojírenství 

a dalších technických oborů. Ke zdůraznění této změny, jakož i příslušnosti soutěže 

k okruhovým závodům, byl zvolen jako její nový název Formula SAE. [3] 

Do Evropy se soutěž dostala v roce 1998 tedy o sedmnáct let později pod organizací IMECHE 

(Institution of Mechanical Engineers) a názvem Formula Student. 

Ve zkratce je cílem projektu vytvořit prototyp závodního formulového vozu, který je určen 

pro víkendového závodního jezdce a který má reprezentovat jeho případnou tisícikusovou 

sérii. 

Hlavní účelem této soutěže je, aby si studenti technických škol vyzkoušeli postavit opravdový 

soutěžní vůz v simulovaném pracovním prostředí a podmínkách. Kromě práce na samotné 

konstrukci vozu, studenti musejí sehnat finance a partnery pro výrobu a účast na závodech, 

kde poté mohou svůj vůz prezentovat a dostane se jim tak i zpětné vazby na jejich konstrukční 

řešení a mohou se takto poučit, což z nich vytváří zkušenější potenciální zaměstnance a 

zvyšuje se jejich hodnota na trhu práce. Celý projekt je o to náročnější, že se v něm 

po poměrně krátké době střídají členové týmu, protože pro účast na prestižních závodech je 

třeba, aby byli studenty maximálně magisterského studia, což klade důraz také na zaučování a 

získávání nových členů. To vše je umocněno tzv. ročním cyklem, kdy je třeba celý proces 

zvládnout za méně než rok za předpokladu, že se tým chce účastnit v každé sezóně závodů. 

Jak již z tohoto vyplývá, absolventi takového projektu jsou zárukou vysoce výkonných 

inženýrů. Je zároveň jasné, že takový projekt zvyšuje prestiž dané univerzity a vyžaduje její 

podporu. Ve světě se můžeme setkat i s univerzitami, kde je projekt Formula Student přímo 

oborem studia a studenti tak připravují vůz v rámci výuky. 

Perličkou je, že Ross Brawn, který je současně patronem Formula Student, na adresu těchto 

závodů prohlásil, že zná pouze dvě inovativní formy motosportu: Formula 1 a Formula 

Student. [5]  
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PRŮBĚH ZÁVODU MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE FORMULE SAE / STUDENT 

Jak již bylo zmíněno, nároky na účastníky projektu jsou vskutku vysoké. Kvality jednotlivých 

týmů a jejich formulí je třeba prezentovat na závodech. 

Závodní „víkend“ (lépe by se hodilo označení týden) je zahájen technickými přejímkami, 

které jsou opravdovou výzvou zejména pro nově příchozí týmy. Jsou však nutností a zároveň 

zárukou bezpečnosti závodu. V rámci těchto přejímek projde vůz několika kontrolami. První 

je na řadě vnější prohlídka vozu, kde komisaři procházejí celý vůz a hodnotí, zda je vše 

v souladu s pravidly. Následuje „Tilt test“ neboli test náklonu, kde se prověřuje, zda z vozu 

neunikají jakékoliv provozní kapaliny a zda se vůz nepřevrátí (naklonění simuluje příčné 

zrychlení). Další z kontrol je „Noise test“, kde se hodnotí, zda hlučnost vozu při daných 

otáčkách nepřesahuje určené limity. Poslední z částí je „Brake test“, kde je třeba při prudkém 

brzdění zablokovat všechny čtyři kola současně a přitom by neměl vůz vybočit z přímého 

směru. 

Poté již začínají bodované soutěže, které se dělí na statické a dynamické disciplíny. 

Statické disciplíny 

Statické disciplíny neslouží pouze k dělbě bodů, ale mají také sloužit k předvedení 

inženýrských a jiných schopností členů daného týmu. Případně také k získání rad a informací 

ohledně chyb v návrhu vozu a zpětné vazby na něj. 

Engineering Design 

Jedná se o prezentaci daných konstrukčních řešení a přístupů k návrhu před odbornou 

porotou, která je tvořena převážně lidmi přímo z praxe a dokonce i z motosportu. Na 

mnohých soutěžích je možné se takto potkat a prezentovat před ikonami místních 

významných společností (např. v Německu zástupci AMG, Audi Motorsport, či v ČR zástupci 

Škody Motorsport). Prezentace probíhají přímo u monopostu. Při prezentaci jsou povoleny 

další připravené materiály či vzorky. 

Cost Report 

Cílem této disciplíny je naučit budoucí konstruktéry počítat také s výrobní stránkou věci. Při 

vhodném návrhu a výběru výrobních postupů se v sériové výrobě dají ušetřit značné částky, 

což je jedna z důležitých součástí ekonomického řízení výroby. Ve zprávě je shrnuta výroba 

každé součásti, montáž každé sestavy, nakupované součásti atd. Výsledkem tohoto je cena 

vozu při tisícikusové sérii. 

Business Plan 

Tato prezentace má za cíl oslovit potenciální investory do námi vytvořené fiktivní firmy, která 

se bude zabývat vývojem a výrobou závodních monopostů s případnou zákaznickou 

podporou. Požadovaná investice by měla směřovat do rozvoje firmy, jejím hlavním 

předmětem podnikání je výroba monopostů. 
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Dynamické disciplíny 

V těchto disciplínách již dochází přímo k jízdním zkouškám formulí. Disciplíny jsou 

rozděleny tak, aby prověřili navržený vůz z několika různých stránek. Pro každou disciplínu 

s výjimkou Endurance má tým k dispozici 2 jízdy pro každého ze 2 jezdců pro danou 

disciplínu. V případě Endurance absolvuje každý ze dvou jezdců polovinu tohoto závodu. 

Každý pilot může absolvovat maximálně tři disciplíny – z toho plyne nutnost využít pro 

závod více jezdců, čímž se snaží organizátoři eliminovat výhodu týmu, ve kterém by se 

objevil student s bohatými zkušenostmi se závoděním a byl by výrazně rychlejší než zadáním 

definovaný „víkendový amatérský závodní jezdec“. Pro úspěch v těch disciplínách je důležité 

danou trať absolvovat co nejrychleji. Trať je vytyčena kužely a změna jejich změna polohy 

z vymezeného prostoru je penalizována přičtením určitého času k času absolvování trati. 

Akcelerace 

Na rovince dlouhé 75m s pevným startem je měřen čas, za který dokáže vůz tuto vzdálenost 

překonat. Čas je měřen od protnutí startovní brány do okamžiku protnutí cílové brány. Tato 

disciplína tak klade důraz na výkon motoru, vyladěnost řazení včetně převodovky či také vliv 

aerodynamiky vozidla. Je povoleno využít například plně automatické řazení rychlostních 

stupňů, tudíž vliv pilota zde není tak veliký. 

Skid-Pad 

Jedná se o kruhový test, který ověřuje na kvalitu podvozku jednotlivých monopostů. Každý 

jezdec absolvuje dva kruhy doprava a dva doleva, přičemž druhá kola jsou měřená. Výsledný 

čas je průměrem z těchto kol. 

Autocross 

Představuje trať vytyčenou z kuželů s nejrůznějšími poloměry zatáček a většinou také 

několika slalomů. Celkově je trať spíše technického charakteru. Maximální rychlosti však 

dosahují až 110 km/h. 

Endurance a Efficiency 

Jedná se o závod na více kol. I když se na trati pohybuje více vozů, předjíždění je dovoleno 

pouze v určitých zónách, aby se předešlo co nejvíce riziku kontaktu dvou vozů. Celková 

kilometráž vytrvalostního závodu se pohybuje okolo 22 kilometrů. V polovině závodu 

dochází k výměně řidičů a také k rychlé kontrole vozu technickými komisaři, kteří mají právo 

v případě zjištění závady na voze ho ze závodu vyloučit. Po ukončení závodu je opět 

doplněna nádrž do maxima a tím zjištěna spotřeba během vytrvalostního závodu, která je poté 

hodnocena jako disciplína zvlášť. 
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Obr. 1: Bodové rozdělení disciplín závodu [6] 

Celosvětový žebříček 

Dle dosaženého bodového zisku, se pomocí koeficientů určí počet bodů, který si tým připíše 

do tabulky, kde se hodnotí pořadí týmů. Výhodou oproti konvenčním závodům je specifický 

bodovací systém, který zaručuje to, že na výsledek nemá takový vliv počet závodů ze sezóny, 

kterých se daný tým zúčastní, což zvětšuje šanci na dosažení lepšího výsledku i s menším 

počtem závodů. Do žebříčku se započítává celkem 13 závodů (tabulka 1). Celosvětově se 

účastní závodů téměř 600 univerzitních týmů. Nejprestižnějším závodem je Formula Student 

Germany, kde je každoročně účast 130 týmů. 

13 celosvětově uznávaných závodů pro rok 2016: 
Závod Kontinent 
Formula SAE® Australasia Austrálie 

Formula Student Austria Evropa 

Fórmula SAE® Brasil Jižní Amerika 

Formula North - Canada Severní Amerika 

Formula Student Czech Republic Evropa 

Formula Student Germany Evropa 

Formula Student Hungary Evropa 

Formula SAE® Italy Evropa 

Student Formula Japan Asie 

Formula Student Spain Evropa 

Formula Student United Kingdom Evropa 

Formula SAE® Michigan Severní Amerika 

Formula SAE® Lincoln Severní Amerika 
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ÚVOD 

 
Tým TU Brno Racing 

Tým TU Brno Racing byl založen v roce 2010 na Fakultě strojního inženýrství Vysokého 

učení technického v Brně. Od roku 2011 se tak každoročně účastní závodů Formula Student. 

Formule brněnského týmu se jmenuje Dragon dle ikony Brna, tzv. Brněnského draka. Založen 

byl studenty Ústavu dopravního a automobilního inženýrství. Od té doby již světlo světa 

spatřily vozy Dragon 1, 2, 3 a v loňské sezóně také Dragon 4. V sezóně 2015 představil tým 

TU Brno Racing již Dragona 5. 

Dragon 5 

Vůz pro sezónu 2015 dodržuje nastolenou koncepci z minulých let – tedy základem je 

trubkový rám osazený jednoválcovým čtyřdobým zážehovým motorem. Podvozek je typu A 

ramen vpředu typ pul-rod, vzadu push-rod. Na voze Dragon 4 byl představen první 

aeropacket, který je od té doby součástí každého vozu. Největší novinkou je osazením motoru 

turbodmychadlem. Motor je oproti předchozím letům také nový – motor Husaberg FE 570 byl 

nahrazen motorem Husquarna 601.
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1 SYSTÉM ŘÍZENÍ VOZŮ VE FORMULI STUDENT 
V první řadě je třeba vědět, čemu je nutné vyhovět. Vhodný je také průzkum provedení u 

konkurence a obdobných vozidel a v neposlední řadě je třeba se zaměřit také na možnost 

adaptace zvoleného řešení pro podmínky týmu a zejména vozu. Cílem této části je, aby 

zvolené řešení vyhovovalo pro použití ve voze Dragon a pilotům bylo co nejpřirozenější, aby 

na trati podávali, co nejlepší výkony a nic je při řízení nevyrušovalo. 

 

1.1 PRAVIDLA 

Při návrhu řízení je třeba vyhovět pravidlům dané soutěže a také soutěžní kategorii vozu. 

V případě závodů Formula Student je možné najít pravidla přímo pro systém řízení formule, 

ale také pravidla, která sice nejsou v sekci určené pro řízení, ale je třeba k nim brát zřetel při 

návrhu a přizpůsobovat jim konstrukci systému řízení. 

Pravidla prošla na podzim roku 2014 změnou a byla zveřejněna nová verze pravidel, která 

mají tzv. dvouletý cyklus – budou tedy v platnosti po dobu dalších dvou let, kdy by měla přijít 

další větší aktualizace pravidel. Z toho důvodu bylo při návrhu řízení na vůz Dragon 4 

(sezóna 2013/14) čerpáno z jiné verze pravidel než při návrhu na vůz Dragon 5 pro sezónu 

2014/15. Celá kapitola 1.1 Pravidla vychází z informačního zdroje [7]. 

Změna v pravidlech oproti dřívější verzi je označena v textu zvýrazněním kurzívou. 

Pro možnosti kontroly změn pravidel v budoucnu je přiložen také anglický originál, který je 

jediným platným dokumentem a právě anglické verzi je třeba vyhovět.  

Pozn.: Front Hoop a Front Roll Hoop jsou dvě označení používající se pro tentýž konstrukční 

oblouk – přední oblouk. 

 

T6.5 ŘÍZENÍ 

T6.5.1 Volant musí být mechanicky spojený s přední nápravou, to znamená, že jak „steer-by-

wire (řízení bez mechanického spojení), tak elektronicky poháněné řízení přední nápravy není 

povoleno. The steering wheel must be mechanically connected to the front wheels, i.e. “steer-

by-wire” or electrically actuated steering of the front wheels, is prohibited.  

 

T6.5.2 Systém řízení musí mít dorazy, které brání zablokování řídících tyčí (převrácení 

čtyřtyčového spojení na jednom z čepů). Dorazy mohou být umístěny na těhlici nebo na 

hřebeni a musí zabraňovat kontaktu pneumatik se zavěšením, kapotáží nebo prvky rámu 

během dynamických disciplín. The steering system must have positive steering stops that prevent 

the steering linkages from locking up (the inversion of a four-bar linkage at one of the pivots). The 

stops may be placed on the uprights or on the rack and must prevent the tires from contacting 

suspension, body, or frame members during the track events. 

T6.5.3 Maximální přijatelná vůle na systému řízení měřená na volantu je do sedmi stupňů 

(7°). Allowable steering system free play is limited to seven degrees (7°) total measured at the 

steering wheel. 
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T6.5.4 Volant musí být spojen s tyčí řízení rychlospojkou. Řidič musí být schopen 

manipulovat s rychlospojkou i v normální řidičské pozici s rukavicemi na rukou. The steering 

wheel must be attached to the column with a quick disconnect. The driver must be able to operate the 

quick disconnect while in the normal driving position with gloves on. 

T6.5.5 Řízení zadní nápravy, které je elektronicky ovládané, je povoleno, ale pouze pokud 

mechanické dorazy omezují rozsah úhlu pohybu kol na zadní nápravě maximálně na šest 

stupňů (6°). Toto musí být demonstrováno s řidičem ve voze a tým musí poskytnout přístup ke 

kontrole tohoto rozsahu úhlu řízení na technické přejímce před závodem.  

Rear wheel steering, which can be electrically actuated, is permitted but only if mechanical 

stops limit the range of angular movement of the rear wheels to a maximum of six degrees 

(6°). This must be demonstrated with a driver in the car and the team must provide the facility 

for the steering angle range to be verified at Technical Inspection.  

T6.5.6 Volant musí mít kontinuální obvod, který je blízký tvaru kruhu anebo oválu, 

tzn. vnější obvodový profil může mít nějaké přímé části, ale nesmí mít části ve tvaru konkávy. 

„H“, „tvar 8“, nebo výřezy ve věnci volantu jsou zakázány.  

The steering wheel must have a continuous perimeter that is near circular or near oval, i.e. the 

outer perimeter profile can have some straight sections, but no concave sections. “H”, “Figure 

8”, or cutout wheels are not allowed. 

 

Obr. 2: Některé povolené tvary volantu [8] 

T6.5.7 V žádné poloze natočení volantu nesmí nejvyšší část volantu řízení být výše než 

nejvyšší povrch předního oblouku. Podívejte se na obrázek 3. In any angular position, the top 
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of the steering wheel must be no higher than the top-most surface of the Front Hoop. See 

Figure 3.  

 

Obr. 3: Nejvyšší bod volantu [7] 

T6.5.8 Pravidlo T6.5.1 nezakazuje systémy řízení, které využívají ovládací vedení, ale je 

nutno předložit a nechat schválit dodatečnou dokumentaci k tomuto systému. Tým musí 

vypracovat zprávu o způsobech selhání a analýze důsledků - failure modes (módy selhání) a 

effects analysis report (zprávu o analýze důsledků), s detaily návrhu navrženého systému jako 

část zprávy structural equivalency spreadsheet (SES) nebo structural requirements 

certification form (SRCF). Zpráva musí nastínit analýzu zhotovenou k objasnění správné 

funkčnosti systému řízení, potenciální módy selhání a vliv každé poruchy módu selhání a na 

závěr také strategie snížení poruchovosti použité týmem. Organizační výbor přezkoumá 

podání a oznámí týmu, zda je návrh schválen. Pokud bude návrh zamítnut, musí být systém 

nahrazen řízením založeném na systému bez vedení. Steering systems using cables for 

actuation are not prohibited by T6.5.1 but additional documentation must be submitted. The 

team must submit a failure modes and effects analysis report with design details of the 

proposed system as part of the structural equivalency spreadsheet (SES) or structural 

requirements certification form (SRCF). The report must outline the analysis that was done to 

show the steering system will function properly, potential failure modes and the effects of 

each failure mode and finally failure mitigation strategies used by the team. The organizing 

committee will review the submission and advise the team if the design is approved. If not 

approved, a non-cable based steering system must be used instead.  

T6.5.9 Hřeben řízení musí být mechanicky spojený s rámem; pokud jsou použity spojovací 

materiály, musí být zajištěny v souladu s pravidlem T11.2. The steering rack must be 

mechanically attached to the frame; if fasteners are used they must be compliant with Rule 

T11.2.  

T6.5.10 Spoje mezi všemi komponenty spojující volant a hřeben řízení musí být mechanické a 

viditelné na technické přejímce. Svařované spoje bez mechanického zajištění nejsou povoleny. 

Joints between all components attaching the steering wheel to the steering rack must be 

mechanical and be visible at Tech Inspection. Bonded joints without a mechanical backup are 

not permitted.  
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ŠABLONY 

T3.12.4 Nejvyšší bod povrchu předního oblouku nesmí být níže než vrchol volantu v kterémkoliv úhlu 

jeho natočení. The top-most surface of the Front Hoop must be no lower than the top of the steering 

wheel in any angular position.  

 

T3.12.5 Přední oblouk nesmí být vzdálen o více než 250 mm (9.8 palce) od volantu. Vzdálenost se 

měří horizontálně, v ose vozidla, ze zadního povrchu předního oblouku k čelnímu povrchu věnce 

volantu v poloze pro přímý směr jízdy. The Front Hoop must be no more than 250 mms (9.8 inches) 

forward of the steering wheel. This distance shall be measured horizontally, on the vehicle centerline, 

from the rear surface of the Front Hoop to the forward most surface of the steering wheel rim with the 

steering in the straight-ahead position.  

 

 

ARTICLE 4: KOKPIT  

 

T4.1 Cockpit Opening  

T4.1.1 Aby se zajistily adekvátní rozměry umožňující vstup do kokpitu, vkládá se do tohoto otvoru 

šablona uvedená na obrázku. Pro ověření rozměrů bude tato šablona vkládána do tohoto otvoru 

(Cockpit Opening). Šablona bude ve vodorovné poloze vkládána ve svislém směru dolů než projde 

pod horní tyč boční nárazové ochranné struktury (Side Impact Structure) (nebo dokud nebude 350 mm 

(13.8 palce) nad zemí u vozů využívajících monokok). Posun šablony vpřed a vzad během vkládání 

do vozu bude povolen. In order to ensure that the opening giving access to the cockpit is of adequate 

size, a template shown in Figure 8 will be inserted into the cockpit opening. It will be held horizontally 

and inserted vertically until it has passed below the top bar of the Side Impact Structure (or until it is 

350 mm (13.8 inches) above the ground for monocoque cars). Fore and aft translation of the template 

will be permitted during insertion.  
 

 

Obr. 4: Šablona "Cockpit Opening" [7]  
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T4.1.2 Během této kontroly mohou být odejmuta všechna polstrování, sedačka, volant a sloupek 

řízení. Řadička nebo řadící mechanismus nesmí být odejmut, pokud není integrován na volantu řízení 

a není tak odejmut zároveň s volantem. Protipožární stěna (Firewall) nesmí být posunuta nebo 

odejmuta. 

POZN.: Pokud z praktických důvodů nebude pro tuto kontrolu sloupek řízení odejmut, techničtí 

inspektoři mohou manévrovat šablonou kolem tyče a sloupku řízení, ale to neplatí pro podpory a 

držáky sloupku řízení. During this test, the steering wheel, steering column, seat and all padding may 

be removed. The shifter or shift mechanism may not be removed unless it is integral with the steering 

wheel and is removed with the steering wheel. The firewall may not be moved or removed.  

NOTE: As a practical matter, for the checks, the steering column will not be removed. The technical 

inspectors will maneuver the template around the steering column shaft, but not the steering column 

supports. 

 
T4.2 Cockpit Internal Cross Section:  

T4.2.1 Volný vertikální průřez, který umožňuje průchod šablony znázorněné na obrázku 5, musí být 

dodržen v celé délce do vzdálenosti 100 mm (4 palce) vodorovným směrem dozadu od čelní strany 

nejvzdálenějšího pedálu v klidové poloze. V případě, že pedály jsou vzdálenostně nastavitelné, budou 

nastaveny do své nejpřednější polohy. A free vertical cross section, which allows the template shown 

in Figure 9 to be passed horizontally through the cockpit to a point 100 mm (4 inches) rearwards of the 

face of the rearmost pedal when in the inoperative position, must be maintained over its entire length. 

If the pedals are adjustable, they will be put in their most forward position. 

 

 
Obr. 5: Šablona "Cockpit Internal Cross Section" [7] 

 

 T4.2.2 Šablona o maximální tloušťce 7 mm (0.275 palce) uchopená ve svislé poloze se vloží do 

kokpitu kokpitovým otvorem (cockpit opening) zezadu od předního oblouku co nejblíže k přednímu 

oblouku, co jen konstrukce vozu umožní. The template, with maximum thickness of 7mm (0.275 
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inch), will be held vertically and inserted into the cockpit opening rearward of the Front Roll Hoop, as 

close to the Front Roll Hoop as the car’s design will allow.  
 

T4.2.3 Jediné části, které lze pro tento test odejmout, jsou volant řízení, polstrování vyžadované 

pravidlem T5.8 „Protektory řidičových nohou“, které mohou být snadno odstraněny bez použití nářadí 

s řidičem v sedadle. Sedačka NEMŮŽE být odebrána. The only items that may be removed for this 

test are the steering wheel, and any padding required by Rule T5.8 “Driver’s Leg Protection” that can 

be easily removed without the use of tools with the driver in the seat. The seat may NOT be removed.  

 

T4.2.4 Týmy, jejichž vozy nejsou v souladu s pravidly T4.1.1 nebo T4.2.1 neobdrží nálepku o 

absolvování technické inspekce a nebude jim UMOŽNĚNO účastnit se dynamických disciplín. 

POZN.: Kabely, dráty, hadice, trubky, atd. nesmí blokovat průchody šablon požadované pravidly 

T4.1.1 a T4.2.Teams whose cars do not comply with T4.1.1 or T4.2.1will not be given a Technical 

Inspection Sticker and will NOT be allowed to compete in the dynamic events.  

NOTE: Cables, wires, hoses, tubes, etc. must not impede the passage of the templates required by 

T4.1.1 and T4.2. 

 

DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA 

T4.8 Výstup z vozidla Driver Egress  
Všichni řidiči musí být schopni vystoupit z vozidla za maximálně 5 vteřin. Měření času nutného k 

opuštění vozidla začíná s řidičem řádně usazeným v sedačce, rukama v řidičské poloze s uchopeným 

volantem, který je správně upevněn na svém místě a to vše v požadovaném řidičském vybavení 

(nehořlavé spodní prádlo, kombinéza, rukavice, helma atd.) Měření času končí v okamžiku, kdy má 

řidič obě nohy na podložce. All drivers must be able to exit to the side of the vehicle in no more than 5 

seconds. Egress time begins with the driver in the fully seated position, hands in driving position on 

the connected steering wheel and wearing the required driver equipment. Egress time will stop when 

the driver has both feet on the pavement.  

 
T5.8 Ochrana nohou řidiče Driver’s Leg Protection 

T5.8.1 K ochraně řidičových nohou před pohybujícími se nebo ostrými součástmi, všemi pohyblivými 

součástmi zavěšení a součástmi řízení a jinými ostrými hranami v kokpitu mezi front roll hoop (přední 

oblouk) a svislou rovinou 100 mm (4 palce) směrem dozadu od pedálů, musí být zhotoven štít 

vyrobený z pevného materiálu. Pohybující části se však neomezují pouze na pružiny, tlumiče, vahadla, 

stabilizátory, hřebeny řízení a CV klouby sloupků řízení, ale spadají do nich i jakékoliv další 

pohybující se součásti. 

To keep the driver’s legs away from moving or sharp components, all moving suspension and steering 

components, and other sharp edges inside the cockpit between the front roll hoop and a vertical plane 

100 mm (4 inches) rearward of the pedals, must be shielded with a shield made of a solid material. 

Moving components include, but are not limited to springs, shock absorbers, rocker arms, anti-

roll/sway bars, steering racks and steering column CV joints.  

 

 
T5.8.2 Kryty zavěšení a součásti řízení musí být odnímatelné, aby umožňovaly inspekci úchytných 

bodů těchto systémů. Covers over suspension and steering components must be removable to allow 

inspection of the mounting points.  

 
T11.1 Požadavky na pevnostní třídu spojovacích materiálu Fastener Grade Requirements 

T11.1.1 Všechny závitové spojovací materiály použité ve struktuře obklopující řidiče, a na systémech 

řízení, brzdových systémech, zádržných systémech a systému zavěšení musí dosáhnout nebo převýšit 

specifikace pevnosti: SAE Grade 5, Metric Grade 8.8 a/nebo AN/MS specifikace. All threaded 
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fasteners utilized in the driver’s cell structure, and the steering, braking, driver’s harness and 

suspension systems must meet or exceed, SAE Grade 5, Metric Grade 8.8 and/or AN/MS 

specifications.  

 

 
T11.2 Jištění spojovacích materiálů Securing Fasteners 
T11.2.1 Veškeré kritické šrouby, matice a ostatní spojovací prvky na systémech řízení, brzdovém, 

zádržném a zavěšení musí být zajištěny proti samovolnému povolení užitím positive locking 

mechanismů (mechanismů zabraňujících uvolnění). Positive locking mechanismy (mechanismy 

zabraňující uvolnění) jsou definované takto:  

 

a. Techničtí inspektoři (a členové týmu) mohou zkontrolovat pohledem, že zařízení/systém je na své 

místě, tedy je vidět.  

b. Mechanismy zabraňující uvolnění („positive locking mechanism“) nespoléhají na utahovací síly 

použité pro „zajištění“ nebo antivibrační funkci. Jinými slovy, pokud se tento mechanismus poněkud 

uvolní, stále ještě zabraňuje úplnému povolení matice či šroubu. 

 

Mechanismy zabraňující uvolnění (Positive locking mechanismy) zahrnují:  

a. Správně nainstalované bezpečností drátování  

b. Závlačky  

c. Nylonové pojistné matice (S výjimkou míst s vyššími teplotami, kde může nylon selhávat – přibližně 

80 stupňů Celsia nebo víc)  

d. Pojistné matice  

 

POZN.: Pojistné podložky, šrouby s nylonovými místy a směsi na zajištění závitů např. Loctite®, 

NESPLŇUJÍ požadavky na zabraňovaní uvolnění. 

T11.2.1 All critical bolt, nuts, and other fasteners on the steering, braking, driver’s harness, and 

suspension must be secured from unintentional loosening by the use of positive locking mechanisms. 

Positive locking mechanisms are defined as those that: 

 

a. The Technical Inspectors (and the team members) are able to see that the device/system is in place, 

i.e. it is visible. 

b. The “positive locking mechanism” does not rely on the clamping force to apply the “locking” or 

anti-vibration feature. In other words, if it loosens a bit, it still prevents the nut or bolt coming 

completely loose. 

 

Positive locking mechanisms include:  

a. Correctly installed safety wiring  

b. Cotter pins  

c. Nylon lock nuts (Except in high temperature locations where nylon could fail approximately 80 

degrees Celsius or above)  

d. Prevailing torque lock nuts  

 

NOTE: Lock washers, bolts with nylon patches and thread locking compounds, e.g. Loctite®, DO 

NOT meet the positive locking requirement. 

 

 

  

T11.2.2 Nejméně dva (2) plné závity musí vystupovat z jakékoliv pojistné matice. There must be a 

minimum of two (2) full threads projecting from any lock nut.  

 

T11.2.3 Všechny sférické rod endy (šrouby s hlavou s kloubovým ložiskem) a kloubová 

ložiska na systémech řízení a zavěšení musí být vloženy mezi držáky, nebo upevněny 
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šroubem s hlavičkou nebo podložkou s větším vnějším průměrem než je vnitřní průměr 

pouzdra sférického ložiska. 

Pozn. autora: Jinými slovy jde o to, aby byl zajištěn z hlediska bezpečnosti případ, že vyskočí vnitřní 

část ložiska z vnější části tak, že by došlo k úplnému rozpadu spoje. Dle tohoto pravidla by došlo 

pouze k narušení funkčnosti, ale vůz by zůstal nadále ovladatelný. 

All spherical rod ends and spherical bearings on the steering or suspension must be in double shear or 

captured by having a screw/bolt head or washer with an O.D. that is larger than spherical bearing 

housing I.D.  

 

T11.2.4 Délkově nastavitelné tyče musejí být zajištěny kontramaticí/zakontrováním, aby se zamezilo 

uvolnění/povolení tyče. Adjustable tie-rod ends must be constrained with a jam nut to prevent 

loosening.  

 

 

1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SOUČASNÝCH VOZIDEL FORMULA STUDENT 

Mezi současnými monoposty Formula Student můžeme najít několik konstrukčních směrů. 

Největším rozdílem a také tím nejpodstatnějším je vedení tyče řízení od hřebene k volantu. 

Můžeme se setkat s těmito typy vedení: 

a) přímé vedení tyčí – prakticky nevyužívané, nicméně nejjednodušší vedení. 

Nevýhodou je zejména téměř nemožnost nastavení úhlu volantu. Také poloha hřebene 

zvyšující těžiště vozu. 

 

Obr. 6: Přímé vedení tyče řízení [9] 

b) vedení s klouby (steering universal joints) – vhodné zejména pro uložení volantu ve 

větší vzdálenosti od hřebene. Váha se pohybuje mezi 300-350g v závislosti na 

velikosti Maximální úhel os je 35°. Případně se používají i dva klouby, ale v tomto 

případě již narůstá citelně hmotnost vedení tyče řízení a je výhodnější použít jiný typ 

vedení. Cena kloubu se pohybuje od 60 do 150 amerických dolarů. Další nevýhodou 

je vůle, která je v každém kloubu bez možnosti tuto vůli vymezit. 
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Obr. 7: Tyče řízení s klouby [archiv autora] 

 

Obr. 8: Začlenění řízení s klouby do vozu [10] 

c) vedení s ozubeným převodem – vhodné zejména pro ostré úhly. Lze dosáhnout nižší 

hmotnosti než při použití dvou kloubů. Dostupné jsou také sériově vyráběné převodky 

řízení. Dle návrhu lze použít jak kuželové ozubení s úhlem os 90°, tak také s úhlem 

menším a tím dosáhnout prakticky jakéhokoliv směru. Díky kuželovému soukolí je 

možnost vymezit i vůli vzniklou užíváním. Je složitější na uložení hřídelí. Taktéž 

nutnost přesného návrhu a výroby.  

 

Obr. 9: Převodka řízení [11] 
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d) vedení drátem – velmi neobvyklé řešení vedení řízení od volantu k hřebeni. Dle 

konstruktérů se pyšní přesností a žádnou vůlí. Nicméně důležitou roli zde hraje 

pružnost drátu, který ovládá hřeben, tudíž natočení kol a natočení volantu spolu 

nemusí přímo souviset. Je zde nutné měřit přímo posun hřebene pro přesné určení 

natočení kol. Hlavní výhodou toho řešení je zřejmě velmi nízká hmotnost hřebene. 

 

Obr. 10: Řízení využívající dráty [12] 

Další rozdíly jsou v hřebenech řízení. Ovšem při volbě hřebene již hraje důležitou roli také 

jeho přípustné zatížení a s tím související robustnost hřebene. Většinou se na závodech 

setkáváme s ozubenými hřebeny komerčně vyráběnými a jsou zde již firmy specializující se 

na výrobu ozubených hřebenů přímo pro účely Formula Student, dále se používají hřebeny 

z jiných formulových vozů. Týmy působící v soutěži delší dobu se většinou uchýlí 

k vlastnímu návrhu. S rozměry a chodem hřebene je třeba počítat také při návrhu kinematiky 

a polohy hřebene. Výše (Obr. 10) můžete vidět neobvyklý hřeben ovládaný dráty. 

 

Obr. 11: Hřeben Titan Motorsport [13] 

Mezi zvažovanými hřebeny byl také hřeben od firmy Formula Seven, která se specializuje na 

výrobu dílů pro soutěž Formula Student. Tento hřeben je mnohem lehčí než hřeben užívaný 
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v týmu TU Brno Racing, ale dle výpočtů uvedených dále by se síla v řízení měla pohybovat 

v těsném limitu okolo uváděného maximálního zatížení hřebene a z tohoto důvodu bylo od 

této investice pro vůz Dragon 5 upuštěno. Po návrhové uzávěrce Dragonu 5 se objevil na trhu 

obdobný hřeben od společnosti KAZ Technologies, u kterého nebylo uvedeno maximální 

dovolené zatížení. 

Mezi možnosti, jak upravit chod a umístění hřebene, je možnost použití přepákování. Na 

soutěžích Formula Student se však s tímto řešením nejspíš nesetkáte. 

Poslední velmi důležitou částí je uchycení hřebene. Většinou jsou používány držáky hřebene 

uchycené spodní stranou na trubkách rámu (často speciálně navržených pro tento účel). 

V případě monokoků je držák upevněn přímo na stěně monokoku. Toto uchycení dovoluje 

rovnoměrně rozmístěné upevnění. Držáky se taktéž liší tím, zda jsou z jednoho kusu nebo ze 

dvou. Dvoudílné držáky umožňují snadnější demontáž a sevření hřebene (konstrukce s vůlí 

dosedacích ploch). Pro jednodílný držák je vhodné využít uložení s přesahem, což znamená 

horší demontáž, ale výhodou je možnost lepšího uzpůsobení držáku (např. v případě Dragona 

5 nutnost vyhnout se tyči stabilizátoru). 

 

1.3 ERGONOMIE 

Ergonomie je důležitou složkou aktivní bezpečnosti automobilů. Je to „věda zabývající se 

optimalizací lidské činnosti“. Toho se dá dosáhnout vhodným přizpůsobením tvarů a 

umístěním předmětů. [14] 

Z hlediska řízení tak byla důležitá volba vhodné polohy a naklopení řídícího mechanismu 

(systému řízení). 

Analýzou polohy řidiče vůči volantu byla získána jedna nevhodná pozice volantu a diskuzí 

s řidiči byl zvolen postup, kterým by se mělo ubírat polohování volantu. Pro potvrzení 

správnosti zvoleného postupu bylo provedeno zablokování řízení a zkoumáno zapojení 

svalstev řidiče. Pro porovnání byli poté řidiči necháni si zvolit polohu volantu v osobním 

automobilu a byly sledovány nároky řidiče na nastavení polohy volantu. Z tohoto byla 

definována tendence řidiče k nárokům na polohování volantu.  
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Obr. 12: Posed pilota v monopostu Dragon [15] 

Pro určení ideální polohy volantu bylo v sezóně 2014/15 přistoupeno k výrobě testovacího 

standu, který umožňuje jednak změnu polohy sklonem opěrky, která simuluje sedačku, jednak 

změnu výšky a naklonění volantu. Také byla využita možnost konzultací ergonomie 

s odborným specialistou na tento obor. 

 

Obr. 13: Stand pro zkoušku polohy řidiče [archiv autora] 

Co se týká ergonomie volantu – co do tvarování – byla u předchozích vozů dána komerčním 

výrobcem. U vozu Dragon 4 bylo přistoupeno k výrobě vlastního volantu z kompozitních 

materiálů, a to z důvodu snížení váhy. Pro tyto účely bylo využito tvarů předchozího volantu, 

u kterého nebylo shledáno žádných vážnějších výtek. 

  



BRNO 2016 

 

 

28 
 

SYSTÉM ŘÍZENÍ VOZŮ VE FORMULI STUDENT 

 
URČENÍ MOMENTŮ NA VOLANT 

K určení velikosti maximálního špičkového momentu na volant vyvolaného řidičem bylo 

v roce 2010 modelové vozidlo kategorie Formula Student osazeno volantem na měření této 

veličiny. Volant měl průměr 254mm (10“) a ze zájemců byli vybráni figuranti, kteří svými 

tělesnými proporcemi odpovídali průměrnému řidiči monopostu Formula Student. Těmto 

figurantům byl změřen maximální vrcholový moment, jímž byli schopni působit na volant ve 

třech různých vzdálenostech od těla. Z naměřených údajů vznikla následující tabulka: 

Driver Sex Height Weight 
Extended 

Nm (ft.lbs) 

Mid 

Nm (ft.lbs) 

Close 

Nm (ft.lbs) 

∆ Delta 

Nm (ft.lbs) 

MAT F 183cm (66") 64kg (140 lbs) 34(25) 41(30) 41(30) 7(5) 

CMM F 173cm (68") 77kg (170 lbs) 34(25) 37 (27) 43(32) 9(7) 

BAK M 170cm (67") 70kg (155 lbs) 47(35) 41(30) 47(35) 0(0) 

SAK M 188cm (74") 64kg (140 lbs) 41(30) 47(35) 47(35) 7(5) 

NJP M 170cm (67") 59kg (130 lbs) 41(30) 47(35) 47(35) 7(5) 

MAF M 175cm (69") 77kg (170 lbs) 50(37) 61(45) 56(41) 5(4) 

DHC M 180cm (71") 73kg (160 lbs) 47(35) 68(50) 61(45) 14(10) 

SKW M 175cm (69") 68kg (150 lbs) 47(35) 61(45) 61(45) 14(10) 

JAC M 175cm (69") 64kg (140 lbs) 54(40) 61(45) 61(45) 7(5) 

TMJ M 190cm (75") 70kg (155 lbs) 50(37) 57(42) 61(45) 11(8) 

YAY M 175cm (69") 68kg (150 lbs) 54(40) 61(45) 68(50) 14(10) 

AAS M 183cm (72") 73kg (160 lbs) 68(50) 68(50) 68(50) 0(0) 

JWW M 175cm (69") 64kg (140 lbs) 50(37) 64(47) 70(52) 20(15) 

SMF M 183cm (72") 84kg (185 lbs) 71(52) 81(60) 81(60) 11(8) 

JAS M 175cm (69") 66kg (145 lbs) 50(37) 74(55) 84(62) 34(25) 

PKF M 175cm (69") 100kg (220 lbs) 66(49) 80(59) 88(65) 22(16) 

 

Zvýraznění figuranti přibližně odpovídají pilotům TU Brno Racing. Při zatíženích uvedených 

v praktické části nedosahuje moment na volantu ani zdaleka maximálních momentů, které je 

schopen pilot vyvinout. Dá se konstatovat, že ovládání Dragonu v dané konstelaci je sice 

náročné, ale momentově vyhovující. [16] 

 

SÍLY DO ŘÍZENÍ PRO ŘIDIČE 

Dle Steva Lymana by se typický moment na řízení stojícího vozu kategorie Formula Student 

měl pohybovat v rozmezí 4-11 Nm. Tento moment je samozřejmě při jízdě nižší vlivem 

odvalování pneumatik. Takový moment by měl zaručit to, že je řidič schopen vozidlo ovládat 

minimálně po dobu jedné hodiny. Tato doba je sice delší než běžný časový úsek, který 

absolvuje pilot při vytrvalostním závodu během soutěže, ale při testování je třeba počítat s 

tím, že pilot je v kokpitu po delší dobu a musí zvládnout i delší jízdy, při kterých je nutné 

atakovat limity vozu, aby bylo testování přínosné, a to ideálně také konzistentně. [16] 
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Pro tyto účely jsem zvolil alespoň přibližné měření za pomoci mincíře působícího na známém 

rameni. 

Naměřená síla: 150N, působící rameno: 65mm, výsledný moment tedy je: 9,75 Nm. 

Tento výsledek dokazuje, že řízení Dragonu 4 vyhovuje i dle tohoto kritéria, ovšem je vidět, 

že se blíží k horní hranici. 

 

Obr. 14: Kokpit Formule Student [17] 

V neposlední řadě je třeba dbát také na dostatek místa pro ruce a jejich pohyb během řízení, 

také okolo ramen a v místě loktů.



BRNO 2016 

 

 

30 
 

TEORIE ŘÍZENÍ VOZIDEL 

 

2 TEORIE ŘÍZENÍ VOZIDEL 
Je třeba si uvědomit, že to, aby vozidlo správně zatáčelo, není ani zdaleka záležitostí pouze 

samotného řízení (pohybu volantem), ale je to mnohem komplexnější problematika. V případě 

řešení průjezdu zatáčkou při jízdě na limitech vozu (tedy i pneumatiky) se dostává vozidlo do 

jiných jízdních stavů než v případě průjezdů zatáčky při nízkých rychlostech (bez smyku 

zadní nápravy). 

Průjezd zatáčkou ovlivňují nejrůznější parametry, ať už přímo na voze či na dráze po které se 

vůz pohybuje. Některé jsme schopni měnit snadno a rychle, na jiné je třeba myslet již při 

konstrukci vozu, a některé nejsme schopni ovlivnit vůbec. 

a) Parametry vozu: 

a. rozvážení vozu 

b. pneumatiky (směs, konstrukce, tlak) 

c. moment setrvačnosti vozu 

d. výška těžiště 

e. tuhost pružin a stabilizátorů 

f. nastavení útlumu tlumičů 

g. kinematika náprav (změna odklonu při propružení / natočení kola, poloha 

klopné osy, natáčení kol řízené nápravy) 

b) Vnější parametry: 

a. povrch vozovky (drsnost, teplota) 

b. počasí (teplota vzduchu, sluneční svit/aktivita, oblačnost, déšť či sníh) 

c) ŘIDIČ – nejdůležitější článek tohoto řetězce, který nejvíc ovlivní svým chováním a 

stylem jízdy průjezd samotnou zatáčkou. 

 

ROZDĚLENÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ 

Základní koncepce systémů řízení se dají rozdělit dle různých vlastností např. dle způsobu 

pohonu, typu řízení či řízených náprav: 

Dle typu pohonu: 

a) Přímé řízení (všechna síla je produkována řidičem) 

b) Řízení s posilovačem (posilovače elektronické, hydraulické) 

Dle typu řízení: 

a) Řízení koly (běžně užívané) 

b) Řízení celou nápravou (používané nanejvýš u přívěsů) 

Dle řízené nápravy: 

a) Řízení přední nápravou 

b) Řízení zadní nápravou (pracovní stroje, dlouhá vozidla) 

c) Řízení přední i zadní nápravou (vzácné pro běžná vozidla, spíše velká přepravní 

vozidla) 
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Kombinace řízení přední i zadní nápravou se vyskytuje např. u vozidla Porsche 911 GT3. 

Toto řízení je elektronicky ovládané a na základě sledovaných charakteristiky (rychlost, 

zrychlení příčné a podélné, stáčivá rychlost a směr zatáčení) se zadní kola natáčejí buď ve 

směru poloměru zatáčky, nebo protisměru. Tímto se výrazně zlepšují vlastnosti vozu – 

v pomalých zatáčkách o malých poloměrech vůz lépe zatáčí a naopak se zvyšuje stabilita 

vozu ve vysokých rychlostech. [18, 19] 

 

2.1 PNEUMATIKA 

Základem návrhu každého podvozku a jeho součástí by měla být data pneumatiky, kterou se 

chystáme využívat na daném vozidle. Je třeba si uvědomit, že pro získání nejlepších možných 

charakteristik vozu je třeba přizpůsobit návrh právě pneumatice. Toho lze dosáhnout tak, že 

volíme kinematické charakteristiky, abychom využili co nejlépe vlastnosti pneumatiky. 

Po proměření pneumatiky získáme většinou soubor hodnot, ze kterých je poté možno sestavit 

grafy různých závislostí. Tyto hodnoty odpovídají souboru konstant, které se aplikují do 

vzorce odpovídající formuli daného souboru hodnot – např. Pacejka Magic Formula tire 

model. Celkově by se dalo říct, že v oboru měření a vyhodnocování charakteristik pneumatik 

byl největším přínosem výzkum Hanse B. Pacejky a jeho publikace (např. Tyre and Vehicle 

Dynamics). O jeho kvalitě svědčí i nyní používané formule a konstanty ze zkoušek pneumatik 

pro popis jejich vlastností. 

Chybějící soubor dat pneumatiky se dá z části nahradit pečlivým testováním s vypracovanou 

metodikou a dá se i na základě takto získaných zkušeností a dat z testování přizpůsobit návrh 

podvozkových částí vozu. 

Na co by se měl každý závodní tým zaměřit, je zejména hledání správných provozních teplot, 

tlaků a odklonů pneumatik, aby byl co nejvíce využit potenciál pneumatiky. Ideální je 

sledování hodnot přímo v reálném čase při závodní jízdě. Frekvence snímání by měla 

umožňovat analýzu změn teploty pneumatik v dostatečných časových úsecích. Když 

vezmeme v potaz, že na většině závodních úrovní je několik různých směsí a výrobců 

pneumatik, tak se z výběru pneumatik stává opravdu komplexní otázka, která má na výsledek 

zásadní vliv. 

V tomto ohledu je možná drobnou výhodou závodů Formule Student v tom, že zde není tolik 

výrobců pneumatik a pro každý stav vozovky (suchá / mokrá) je k dispozici pouze jedna směs 

od daného výrobce. Mezi výrobci jsou však patrné rozdíly, jak v koncepci, tak ve výkonnosti. 

 

2.1.1 DATA PNEUMATIKY 

Ze souboru naměřených dat pneumatiky, mezi které patří např. sekvence pro měření vertikální 

tuhosti pneumatiky, charakteristik při zatáčení, nebo podélný a kombinovaný prokluz, nás pro 

účely návrhu systému řízení vozu nejvíce zajímá sekvence pro zjištění charakteristiky při 

zatáčení. Konkrétně to jsou závislosti boční síly na směrové úchylce a závislost vratného 

momentu na směrové úchylce. 
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2.1.2 PACEJKA’S MAGIC FORMULA TYRE MODEL 

Tento model pneumatiky byl vyvinut Hansem Pacejkou, Egbertem Bakkerem a Larsem 

Nyborgem. Magic Formula se nazývá, protože tato formulace nemá žádný fyzikální základ 

pro strukturu rovnic modelu. Model byl vytvořen, aby reprezentoval chování pneumatiky 

z experimentálních dat pro studie dynamiky vozidel. Představuje asi nejpřesnější korelaci 

naměřených dat pro boční a podélné síly a také křivku vratného momentu. Tohoto autoři 

dosahují koeficienty, které upravují typický tvar křivky a jejich velikostní faktory, aby bylo 

dosaženo co nejpřesnějšího tvaru dle naměřených hodnot. [20] 

 

Obr. 15: Základní křivky charakteristik pneumatiky [20] 

Při vytváření modelu byla v prvním kroku využita funkce sinus. 

Y = D sin (Bx) (1)  

, kde Y je hodnota síly (boční síla, podélná síla nebo vratný moment), D je maximální hodnota 

síly (momentu) na křivce a x je velikost směrové úchylky (směrová úchylka nebo poměrný 

skluz). Z tohoto lze najít SLIP STIFFNESS v nulové směrové úchylce. Dle definice, bude 

sklon křivky v každém bodě tečný na směr křivky v tomto bodě. Ze znalostí diferenciálních 

počtů je známo, že sklon křivky je derivací funkce této křivky. 

Slip Stiffness = dY/dx = BD cos (Bx) (2)  

Pokud je vyjádřena funkce v nulové hodnotě, získáme: 

Slip Stiffness (0) = BD 

  



BRNO 2016 

 

 

33 
 

TEORIE ŘÍZENÍ VOZIDEL 

 
Po aplikaci vznikne tato křivka: 

 

Obr. 16: Křivka po 1. úpravě [20] 

Z obrázku 16 lze vidět, že bylo dosaženo základního tvaru, ale zejména při větších hodnotách 

x dochází k poklesu síly, který neodpovídá získaným datům. Pro kompenzaci tohoto byla 

přidána funkce arkustangens do formule za účelem postupného rozšiřování v ose x. Tím 

dostaneme: 

Y = D sin(C arctan (Bx)) (3)  

, kde koeficient D je stále špička na křivce, nicméně zavedení koeficientu C umožňuje 

kontrolovat tvar křivky. 

 

Obr. 17: Křivka po 2. úpravě [20] 

Pro možnost zavedení lokální komprese byl ustanoven ještě koeficient E. 

Y = D sin (C arctan (B(1-E)x+E arctan (Bx))) (4)  
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Výsledná křivka nahrazující křivku naměřených dat vypadá následovně: 

 

Obr. 18: Výsledná křivka nahrazující skutečnou charakteristiku [20] 

Faktory vystupující ve vzorci a co ovlivňují: 

 B = tuhostní faktor 

 C = tvarový faktor 

 D = faktor špičky (peaku) 

 E = faktor zakřivení 

Koeficienty B a D mají přímý vztah na dvě charakteristické vlastnosti pneumatiky – tuhost 

pneumatiky a hodnota maximální síly. Tvar finálního vzorce vypadá takto: 

Y = D sin (C arctan (B(1-E)(x+Sh)+E arctan (B(x+Sh))))+Sv (5)  

, kde Sh a Sv reprezentují posunutí křivky od středu grafu v horizontální a vertikální ose. [20] 

 

2.2 GEOMETRIE ŘÍZENÝCH KOL 

Pro dosažení požadovaných jízdních vlastností jsou důležité vhodně zvolené odchylky kol a 

rejdové osy (myšlená osa, kolem níž se otáčí řízené kolo při zatáčení – kingpin axis) od 

svislých rovin. Tyto odchylky se nazývají „geometrie zavěšení kol“. Geometrie řízených kol 

má v prvé řadě vliv na řízení vozidla, zatáčení vozidla, ale také na odvalování kol. Na 

neřízených kolech (u konvenčních vozů kola zadní nápravy) není rejdová osa buďto vůbec, 

anebo ne dle výše uvedené definice. Osu obdobnou té výše definované jako rejdová osa 

najdeme u vozů (koncepcí) využívajících např. lichoběžníkové nápravy, kde ramena vedou ke 

dvěma bodům, které tak vytvářejí myšlenou osu, kolem níž by se potenciálně kolo mohlo 

otáčet. Třetí bod, určující požadovanou rovinu těhlice, je zajištěn spojovací tyčí, která 

neumožňuje jeho pohyb, a tedy také natáčení kola. Na této tyči se nastavuje sbíhavost a tato 

tyč také přenáší většinu sil vznikající poloměrem rejdu a závlekem. K natáčení kola může 

docházet vlivem kinematiky při propružení. U neřízené nápravy je většinou těžké rejdovou 

osu definovat, protože natáčení kola není většinou žádoucí. [18, 21, 22] 
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Obr. 19: Geometrie kola [22] 

Poloha rejdové osy je dána konstrukcí nápravy a konstrukcí uchycení kola (těhlice) a nedá se 

většinou s body určující tuto geometrii na vyrobeném voze hýbat (či jen velmi omezeně – viz 

obr. 20).  

 

Obr. 20: Horní uložení tlumiče (rejdové osy) v unibalu [23] 

Hlavními prvky geometrie zavěšení kol: 

1) Záklon rejdové osy (Caster Angle) 

2) Příklon rejdové osy (Kingpin Inclination Angle) 

3) Poloměr rejdu (Scrub Radius) 

4) Závlek (Mechanical Trail) 

5) Odklon kola (Camber Angle) 

6) Sbíhavost (Toe-in) 
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Další prvky geometrie zavěšení kol: 

a) Přesazení rejdové osy (Kingpin offset) 

b) Vzdálenost čepu (Spindle length) 

Vlastnost ovlivněné geometrií řízení: 

i. Změna výšky čepů při natáčení kol 

ii. Změna odklonu vlivem natáčení kol 

iii. Vratný moment 

Důležitou teorií pro návrh řízení je Ackermannova teorie řízení. A je třeba uvažovat případné 

samořízení vlivem propružení zavěšení. 

 

Nejčastěji je v rámci geometrie řízených kol možné měnit nastavení odklonu a sbíhavosti, což 

má vliv na řiditelnost a stabilitu vozidla projevující se zejména při průjezdu zatáčkou a dá se 

částečně pracovat s využitím charakteristiky pneumatik a měnit tak síly přenášené 

pneumatikou. Je nutné si však uvědomit také to, že při špatném nastavení těchto hodnot lze 

rapidně snížit životnost pneumatiky a způsobit nestejné sjíždění dezénu napříč pneumatikou a 

rovněž snížit generované boční síly. 

 

2.2.1 ZÁKLON REJDOVÉ OSY (CASTER ANGLE) 

Jde o průmět úhlu sevřeného rejdovou osou a svislicí do roviny rovnoběžné s podélnou 

rovinou vozidla. Pokud je rejdová osa skloněna směrem dozadu a míří vzhůru od kola, jedná 

se o kladný záklon. Záporný záklon by nastal, směřovala-li by rejdová osa dopředu. [18] 

Záklon rejdové osy má vliv na velikost závleku a v porovnání s příklonem rejdové osy má 

také větší vliv na strmost křivky závislosti změny odklonu při změně úhlu natočení kol.  

  

Obr. 21: Záklon rejdové osy [24] 
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2.2.2 PŘÍKLON REJDOVÉ OSY (STEERING / KINGPIN INCLINATION ANGLE) 

Jde o průmět úhlu sevřeného rejdovou osou a svislicí do roviny rovnoběžné s příčnou rovinou 

vozidla. [18] Příklon rejdové osy má vliv na velikost poloměru rejdu a oproti záklonu rejdové 

osy má také jemnější vliv na strmost křivky závislosti změny odklonu při změně úhlu 

natočení kol. 

 

Obr. 22: Příklon rejdové osy [24] 

 

2.2.3 POLOMĚR REJDU (SCRUB RADIUS) 

Další důležitou charakteristikou ovlivňující řízení je poloměr rejdu. Poloměr rejdu je 

definován jako vzdálenost mezi průsečíkem rejdové osy s rovinou vozovky a středem styku 

pneumatiky, promítnutá do roviny rovnoběžné s příčnou rovinou vozidla. [25] Poloměr rejdu 

ovlivňuje síly v řízení při akceleraci v podélném směru vozu, které poté mohou vyvolávat 

moment do řízení, zejména při rozdílu sil (akceleračních či deceleračních) na řízené nápravě. 

Tento rozdíl může vznikat např. rozdílnými adhezními podmínkami, vlivem poruch (např. 

nevyváženým brzdným účinkem, defektem pneumatiky) a dále je také třeba uvažovat rozdílné 

podélné síly při zatáčení vlivem rozdílného zatížení pneumatiky vlivem dostředivého 

zrychlení. V případě, že je tato náprava hnaná, se situace komplikuje ještě vlivem působení 

diferenciálu při zatáčení. U silných vozů s pohonem řízené nápravy nastává nutnost zabývat 

se poloměrem rejdu velmi důsledně. Vlivem zrychlování při zatáčení mohou do volantu 

působit velké síly a řidič se tak musí vynaložit větší úsilí pro udržení požadovaného směru. 
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Obr. 23: Poloměr rejdu [26] 

Kladný poloměr rejdu způsobuje stabilní přímé řízení, ale v případě nerovnoměrného 

brzdného účinku vyžaduje srovnávání vozu do přímého směru řidičem. 

Záporný poloměr rejdu naopak při nerovnoměrném brzdném účinku sám srovnává vůz, a řidič 

tak nemusí zasahovat do řízení. 

Nulový poloměr rejdu nepřenáší do řízení síly vlivem poruch. 

Pro neřízenou nápravu se doporučuje, aby poloměr rejdu byl co nejblíže nule, čímž se snižuje 

zatěžování ramen zavěšení a vznik momentů na kole. [Claude Rouelle] 

 

2.2.4 ZÁVLEK (MECHANICAL TRAIL) 

Závlek je vzdálenost mezi průsečíkem rejdové osy s rovinou vozovky a středem styku 

pneumatiky, promítnutá do roviny rovnoběžné s podélnou rovinou vozidla. [18, 27] Tato 

vzdálenost se označuje za kladnou, je-li průsečík před středem styku pneumatiky s vozovkou. 

Pokud je průsečík za středem pneumatiky, jedná se o záporný závlek neboli tzv. předvlek. Pro 

představu působení účinků závleku na kolo se používá příklad koleček obecně známého 

nákupního vozíku, kde je rejdová osa (osa rotace natáčení kolečka) předsunuta před střed 

styku s podložkou, čímž dochází k rovnání kolečka do směru pohybu. 

 

Obr. 24: Závlek [28] 

Jak vyplývá z předchozího příkladu, jedním způsobem jak změnit velikost závleku je posunutí 

rejdové osy. Druhým faktorem mající vliv na závlek je velikost záklonu rejdové osy. Závlek 

znatelně ovlivňuje vratný moment při zatáčení. [18]  
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2.2.5 ODKLON KOLA (CAMBER ANGLE) 

Pokud při pohledu zezadu porovnáme směr střední roviny kola vůči svislé ose vozidla, 

získáme odklon kola. Odklon kola je úhel získaný tímto porovnáním. Tento úhel je označován 

za kladný, pokud se vrchní část kola naklání směrem od vozidla (kola tvoří pomyslné 

písmeno V). Pokud se přiklání vrchní část kola k vozidlu a kola tak vytváří pomyslné písmeno 

A – jedná se o odklon negativní. V současné době se již využívá zejména negativních úhlů 

odklonu. I když dříve bylo často možné vidět kladné úhly odklonu (i na závodních vozech), 

tak v současnosti již tyto úhly odklonu jsou k vidění pouze na zemědělské a stavební technice, 

a to většinou pouze ve stavu menšího zatížení (např. u vozidel pro přepravu zeminy). [18] 

 

Obr. 25: Odklon [24] 

Nejsnazším způsobem jak zjistit vhodný odklon kola na závodním vozidle je měření teplot 

pneumatiky (alespoň na obou okrajových částech a uprostřed pneu). Pro vyvolání co největší 

síly, je nutné co nejvíce zvětšit kontaktní plochu pneumatiky s vozovkou. 

 

2.2.6 SBÍHAVOST (TOE-IN) 

Pokud jsou kola při pohledu shora nastavena tak, že myšlené přímky vytvořené dle jejich 

boční hrany v rovině vodorovné se zemí se protínají před nápravou, bývá toto uspořádání 

označováno jako sbíhavost. Pokud je jejich průsečík za nápravou jedná se o rozbíhavost. Pro 

označení rozbíhavosti lze v kolonce pro sbíhavost použít záporné znaménko před hodnotou 

úhlu sbíhavosti. 

Také se lze setkat se zápisem sbíhavosti formou rozdílu od rozchodu vozu. V tomto případě 

se uvádí rozdíl na přední části ráfku a zadní části ráfku. Někdy může být rozdíl měřen i na 

pneumatice. V každém případě pro opakovatelnost měření je nutné, mít poznačeno, jak 

měření sbíhavosti probíhalo. [28] 



BRNO 2016 

 

 

40 
 

TEORIE ŘÍZENÍ VOZIDEL 

 
Co se týká kinematiky zavěšení, je dále důležité, zaměřit se na změnu sbíhavosti při 

propružení. Jak uvedl Claude Rouelle při workshopu Methodology for Formula Student 

suspension kinematics design v rámci Formula Student Symposium, změna sbíhavosti o 

pouhých 0,05° je již podstatná a měla by mít pro řidiče znatelný vliv na chování vozu při 

průjezdu zatáčkou. Kromě kinematiky zavěšení mohou změnu sbíhavosti způsobovat také 

vůle v součástech či nedostatečně tuhé body uchycení. [Claude Rouelle] 

 

2.2.7 PŘESAZENÍ REJDOVÉ OSY (KINGPIN OFFSET) 

Přesazení rejdové osy je jednou ze dvou geometrických charakteristik důležitých z hlediska 

ovlivnění velikosti závleku (spolu se záklonem rejdové osy). Závlek určuje velikosti vratného 

momentu kola, který má vliv na zatížení např. částí spojujících sestavu kola s rámem. 

U návrhu vhodného přesazení je třeba počítat kromě cíleného vratného momentu také 

s omezeními danými zejména sestavou kola. V tomto ohledu limitujícími jsou zejména tvar a 

rozměry ráfků kola. [22] 

 

Obr. 26: Přesazení rejdové osy [29] 

 

2.2.8 VZDÁLENOST ČEPU (SPINDLE LENGTH) 

Vzdálenost čepu je definována jako vzdálenost středu kola k rejdové ose promítnuté do svislé 

roviny při pohledu zepředu vozu ve výšce středu kola. Vzdálenost čepu od rejdové osy 

ovlivňuje poloměr rejdu. Snahou by mělo být dosažení co nejmenší vzdálenosti mezi těžištěm 

kola a rejdovou osou. Tato vzdálenost je ovlivněna převážně zástavbou sestavy kola. 

Jako kladná hodnota je definována vzdálenost, kdy je střed kola na vnější straně vozidla od 

rejdové osy. Vzdálenost čepu v záporné délce se prakticky nevyskytuje. [22, 30] 
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2.3 ZMĚNA VÝŠKY ČEPŮ PŘI NATÁČENÍ KOL (SPINDLE INCLINATION) 

Je třeba si uvědomit, že vlivem směřování rejdové osy (záklon a příklon) se mění také výška 

čepů potažmo kola od podložky při zatáčení. Vlivem tohoto efektu dochází k přitěžování či 

odlehčování řízených kol a vzniká tzv. nadzvedávací efekt (v ang. literatuře jacking effect). 

Na obr. 27 lze vidět změnu výšky čepu vzhledem k vodorovné rovině (rovině vozovky). 

Na části A je kolo vytočeno na jednu stranu a čep je v určité (střední výšce), na části B vidíme 

čep ve své nejvyšší poloze a na části C je znázorněna nejnižší poloha čepů vlivem natáčení 

kol. Je třeba si uvědomit, že části obrázku 27 A a C mohou znázorňovat rozdílné výšky čepů 

na vnějším a vnitřním kole při zatáčení. Při zatáčení se totiž jedno kolo natočí před rejdovou 

osu a druhé za ní. 

 

Obr. 27: Změna výšky čepu [30] 

 

2.4 ZMĚNA ODKLONU VLIVEM NATÁČENÍ KOL (CAMBER VARIATION) 

Podobný efekt jako na změnu výšky čepů má úhlování rejdové osy také na změnu odklonu 

při natáčení kol. Z hlediska návrhu kinematiky, má však tento efekt mnohem větší 

opodstatnění pro využití charakteristik pneumatik. Změna odklonu je hodnota, která může 

buď citelně vylepšit jízdní vlastnosti vozu či naopak vůz degradovat. 

Jak již bylo zmíněno, pro různé úhly záklonu a příklonu se mění vliv na změnu odklonu 

vlivem natočení kol. Pomocí goniometrických funkcí lze zpracovat do grafu vliv úhlování 

rejdové osy na odklon. 
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Pokud se nezaměříme pouze na charakteristiku a geometrii týkající se řízení, ale rovnou 

na celou kinematiku podvozku, je třeba zmínit ještě další dva parametry, a to rozvor a 

rozchod. Při návrhu kinematiky bychom se měli zaměřit zejména na co nejmenší změnu 

rozchodu tak, aby byl vůz pro řidiče co nejlépe čitelný. 

 

2.5 VRATNÝ MOMENT 

Moment od boční síly na pneumatice (síla při zatáčení vlivem setrvačné síly, dále vyvolaná 

bočním větrem nebo při jízdě na nakloněné vozovce) se vyjadřuje dle následujícího vztahu: 

              (6)  

, kde M(n‘k) je vratný moment, Fy je boční síla generovaná pneumatikou a n‘k je rameno 

závleku kola vzhledem k rejdové ose. [18] 

Vratný moment je znatelně ovlivňován velikostí závleku. Závlek kola je součtem 

mechanického závleku (konstrukčně dán těhlicí) a závlekem pneumatiky. 

Pro neřízenou nápravu se však doporučuje závlek co nejblíže nule, aby se snížilo zatěžování 

ramen zavěšení a vznik momentů na kole. [Claude Rouelle] 
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2.6 ACKERMANNOVA GEOMETRIE ŘÍZENÍ 

Při konstruování systému řízení je třeba se zamyslet nad geometrií tohoto systému a také nad 

požadavky a průběhy natáčení řízených kol s přihlédnutím k vlastnostem pneumatiky. 

V průběhu zatáčení každé z řízených kol opisuje jiný poloměr zatáčky. Vnitřní kolo bude 

muset opsat část kruhu o menším rádiu, pokud nebudeme uvažovat některé méně časté stavy 

při smyku vozidla. Za předpokladu, že by byla kola bočně nepoddajná, by musel střed otáčení 

vozidla ležet na prodloužené ose zadní nápravy, aby nedocházelo ke smýkání kola a bylo 

dosaženo dokonalého odvalování. 

V reálném případě toto platí pouze v nízkých rychlostech. Při vyšších rychlostech vstupuje 

do hry dostředivé zrychlení a s tím spojené setrvačné síly, které tak působí proti směru 

zatáčení. Za zatáčení v nízkých rychlostech proto můžeme označit takové zatáčení, při němž 

je velikost zrychlení zanedbatelná. V ostatních případech se totiž musí vyskytovat boční síla i 

na zadních pneumatikách, a ta vzniká směrovou úchylkou pneumatiky. Každá z pneumatik 

tak může mít vlastní směrovou úchylku. Kolmice vytvořené k těmto směrovým úchylkám by 

se měly protnout v tzv. skutečném středu zatáčení Os., který na obrázku 28 leží před 

teoretickým středem Ot, ale není to pravidlem. Rozdíl mezi teoretickým a skutečným středem 

zatáčení lze chápat také jako rozdíl mezi pomalým průjezdem zatáčkou a rychlým průjezdem 

zatáčkou. [18] 

 

Obr. 28: Středy zatáčení [18] 
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Obr. 29: Natočení kol dle Ackermannovy teorie [31] 

         
 

  
 
 

  

(7)  

      
   

 

  
 
 

  

(8)  

, kde L je rozvor, R poloměr zatáčky a t rozchod nápravy. 

Okolo skutečného středu zatáčení se pohybuje (rotuje) také těžiště vozu, které tak má vlastní 

úhel směrové úchylky těžiště. Jinými slovy je to vlastně úhel, kam skutečně vůz směřuje. 

Porovnáním úhlu směrové úchylky těžiště s úhly natočení kol získáme úhly směrové úchylky 

jednotlivých kol. [21] 
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Obr. 30: Směrové úchylky kol [32] 

Kromě klasické konstrukce Ackermannovy geometrie řízení (také se používá termín Pro-

Ackermann) existují ještě další dva důležité přístupy. Jedná se o tzv. paralelní (rovnoběžné) 

řízení a reverzní Ackermann (Anti-Ackermann). 

 

Obr. 31: Používané druhy geometrie řízení [22] 

Kdy tedy využít reverzní Ackermannovu geometrii? Základem pro volbu by měla být data 

pneumatiky a znalost zatížení kol (či simulace). Na první pohled se může zdát, že by tato 

geometrie neměla fungovat. Její kouzlo však spočívá v tom, že počítá s rozdílným zatížením 

kol při zatáčení. Ze závislosti boční síly na směrové úchylce vyhodnotíme, zda špička této síly 

s přibývajícím zatížení potřebuje směrovou úchylku zvětšovat či zmenšovat. Pokud 

s přibývajícím zatížením je třeba menší směrová úchylka, tak pro tuto pneumatiku je vhodné 
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využít Pro-Ackermannovu geometrii. Pokud s přibývajícím zatížením je vrchol boční síly 

ve stále větší směrové úchylce, je vhodné použít Anti-Ackermannovu geometrii řízení. 

 

Obr. 32: Vliv charakteristiky pneumatiky na geometrii řízení [33] 

Při použití Anti-Ackermannovy geometrie je třeba myslet také na to, že prakticky každý vůz 

se občas pohybuje v nízkých rychlostech (např. v boxech či při jízdě za „Safety carem“, 

apod.), takže je třeba zachovat řiditelnost i pro tyto případy. Typickým vozem využívajícím 

Anti-Ackermannovu geometrii je vůz Formule 1 – příklad na obrázku níže. 

 

Obr. 33: Anti-Ackermann na Formuli 1[34] 

Rovnoběžné řízení je specifické nastavení geometrie řízení. Je to vlastně jedna konkrétní 

poloha mezi Pro a Anti Ackermannovou geometrií. 

Pokud chceme měnit nastavení geometrie řízení, je třeba uvažovat vliv změny této geometrie 

na samořízení (bump steer). Pro zachování hodnot samořízení je třeba udržet spoje řízení 

(tyče, vzdálenosti uchycení na těhlici) stejně dlouhé a rovnoběžné. [35] 
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Ackermannova geometrie se často udává jako hodnota v procentech dle následujícího vztahu 

[36]: 

 

(9)  

 

(10)  

Přehlednější je však grafické vyjádření porovnáním natočení kol řízené nápravy (vnějšího a 

vnitřního). 

 

Obr. 34: Porovnání natáčení kol řízené nápravy [13] 

 

2.7 SAMOŘÍZENÍ VLIVEM PROPRUŽENÍ (BUMP STEER) 

Samořízení je změna úhlu natočení kola vlivem změny jízdní výšky. Tato změna může nastat 

jednak klopením vozu při zatáčení, kloněním vlivem podélných sil či třeba nadlehčením či 

přitížením vozu vlivem převýšení tratě. 

Je třeba si uvědomit, že samořízení nemusí být vždy zcela nežádoucí efekt kinematiky 

zavěšení nápravy. V jednoduchosti by se dalo říct, že pokud víme, jakého efektu chceme 

dosáhnout samořízením a dokážeme navrhnout takovou kinematiku zavěšení, abychom měli 

samořízení v požadovaných hodnotách, tak samořízení může být prospěšnou vlastností. 

Samořízení by se v tomto případě dalo využít například pro lepší práci s pneumatikou 

(ovlivnění směrové úchylky). Pokud chceme využívat potenciálu samořízení, je vhodné 

pracovat s daty přímo ze závodišť. Z teoretického hlediska se jeví nejvhodnější závodiště bez 

žádného výrazného převýšení, kde dochází zejména ke klopení vozu. Je třeba však uvažovat 

také klonění vozu, které by mohlo vyvolat nežádoucí účinek samořízení (např. zhoršení 

stability). V případě, že nedokážeme dosáhnout požadovaného samořízení, či nejsme 
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přesvědčeni o jeho přínosu pro zrychlení vozu, snažíme se, aby změna úhlu natočení kol 

při propružení byla co nejnižší ideálně nulová. 
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3 NÁVRH OPTIMÁLNÍHO NATOČENÍ ŘÍZENÝCH KOL 
Tato část je inspirována metodou vysvětlenou společností OptimumG v jejich technických 

listech [37], kde je nastíněna postup pro výpočet optimálního natočení kol řízené nápravy při 

průjezdu zatáčkou o různých poloměrech. 

Ačkoli podle parametrů na příkladu tam uvedeném je jejich metoda zřejmě uvažována pro vůz 

typu Formula Student, lze ji považovat za vhodnější spíš pro tratě s delšími zatáčkami, kde je 

při průjezdu zatáčkou dosahováno za jízdy určitého bočního zrychlení po jistou delší dobu, 

čímž má tato optimalizace lepší uplatnění a umožňuje získání konkurenční výhody. 

Na tratích Formula Student však probíhají změny směru ve většině případů rychle (viz. 

příloha 1), a proto se klade větší důraz na mrštnost vozu při zachování dostatečné stability 

v zatáčce a tudíž se hledá kompromis mezi těmito dvěma veličinami. To však neplatí pro 

disciplínu Skid-Pad, která je určena k porovnání schopnosti vozů zatáčet. V této disciplíně jde 

o ustálený stav, kde limitujícím faktorem je právě nastavení a parametry vozu. Pro pilota se 

obecně se považuje za přijatelnější mírná nedotáčivost vozu, protože zvládnutí této situace je 

snadnější (není vyžadována tak přesná a rychlá reakce). V rámci Skid-Padu může být využit 

vhodný návrh natáčení kol přední nápravy pro získání až několika desetin sekundy k dobru a 

tím dosáhnout lepšího bodového zisku. 

Při průjezdu zatáčkou je ideální úhel natočení kol řízené nápravy ovlivňován několika faktory. 

Změřením hodnotu těchto faktorů, je možné přizpůsobit geometrii řízení nápravy, aby se co 

nejvíce využila pneumatika, to znamená, aby byla generována co nejvyšší boční síla na obou 

pneumatikách přední nápravy. 

Faktory ovlivňující optimální natočení kol: 

a) poloměr zatáčky 

b) rozvor a rozchod daného vozu 

c) rychlost vozu při průjezdu zatáčkou 

d) zatížení pneumatiky (přenos váhy vozu - klopná tuhost vozu, aerodynamika) 

e) odklon pneumatiky 

f) závislost boční síly generované pneumatikou na směrové úchylce při určitém zatížení 

Všechny tyto faktory mají vliv na velikost bočního zrychlení, které zase zpětně ovlivňuje 

faktory c) – f). 

Dle pravidel je tvar nebo přesněji řečeno poloměr kruhů Skip-padu přesně určen (obr. 35). Na 

základě známého poloměru (odlišnost jen dle jízdní stopy v rámci vytyčené trati v cca 

desetinách metru) a opakovatelnosti v rámci soutěží Formula Student je tato disciplína více 

než vhodná pro to, abychom se jí zabývali, co do možnosti přizpůsobení řízení a zejména 

natočení obou kol v zatáčce. 
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Obr. 35: Konfigurace Skid-Padu [7] 

Pokud zvýšíme boční zrychlení působící na vůz o 0,1 ms
-2

, což vzhledem k jízdě na stejném 

poloměru představuje zvýšení rychlosti a také to, že jsme schopni získat na čase 0,1s. Tento 

rozdíl činí zvýšení zisku přibližně o 5 bodů z maxima 50 (o 10%), tudíž se vyplatí tuto 

možnost optimalizace využít. Zvýšit boční zrychlení znamená navýšení boční síly přenesenou 

pneumatikou o přibližně 100N na nápravě. Při parametrech Dragonu toto podle dat 

pneumatiky odpovídá přibližně 1° směrové úchylky. 

Poř. Tým st. č. čas [s] 
ztráta na 

1. [s] body 

1 Tufast eTechnology 21 4,8015 0,000 50 

2 HAWKS Racing e. V. 69 4,8815 0,080 45,7 

3 KA-RaceIng electric 15 4,8870 0,085 45,4 

4 Running Snail Racing Team 23 4,9555 0,154 41,9 

5 UNI Maribor GPE 35 4,9735 0,172 41 

6 TU Brno Racing 74 4,9790 0,178 40,8 

7 Tufast RacingTeam 31 4,9875 0,186 40,3 

8 Rennstall Esslingen 94 5,0140 0,213 39,1 

9 joanneum racing graz 40 5,0145 0,213 39 

10 Ulaval Racing 17 5,0690 0,268 36,4 
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Obr. 36: Boční zrychlení při Skid-Padu [zdroj vlastní] 

 

3.1 PŘENOS ZATÍŽENÍ 

Vzhledem k rozdílům v nastavení vozidla (tuhosti pružin, stabilizátory apod.) se mění také 

zatížení na kolech při zatáčení. Stejně tak dochází ke změně zatížení během průjezdu 

zatáčkou z důvodu zvyšovaní bočního zrychlení, které přímo ovlivňuje zatížení kol. Znalost 

principů přenosu zatížení pomůže určit, na které křivce zatížení grafu závislosti boční síly na 

úhlu směrové úchylky se máme pohybovat. Základním principem přenosu zatížení je, že při 

zatáčení působí příčné zrychlení na těžiště, kde je umístěn pomyslný hmotný bod. Tím vzniká 

síla a toto síla způsobuje moment, který je závislý na výšce těžiště od podložky. Pokud tento 

moment vydělíme rozchodem, získáme složku přenosu zatížení (sílu).  

Existují tři druhy přenosu zatížení v příčném směru: 

1) přenos příčného zatížení od neodpružených hmot 

2) přenos příčného zatížení od přímé příčné síly (neboli kinematický) 

3) přenos příčného zatížení od klopení vozu 

Dva poslední druhy jsou spojeny s odpruženou hmotou vozu. První je spojen s neodpruženou 

hmotou vozu. 

S těmito složkami lze více či méně pracovat při nastavování vozu nebo - v případě, že jim 

přizpůsobíme již samotný návrh vozu - upravit charakteristické parametry vozu. Pro zjištění 

změny zatížení pneumatik na dané nápravě, je nutné provést vektorový součet všech tří složek 

zatížení. [38] 
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3.1.1 PŘENOS PŘÍČNÉHO ZATÍŽENÍ OD NEODPRUŽENÝCH HMOT 

Tato složka přenosu zatížení je nejméně ovlivnitelná. Pro její změnu je třeba změnit hmotnost 

nebo výšku těžiště neodpružené hmoty. To většinou znamená výměnu dílů, změnu konstrukce 

a podobné úpravy, které se provádějí při návrhu vozu. Změna hmotnosti neodpružené hmoty 

znamená změnu vlastní frekvence kmitání, a je proto třeba ji zohlednit, aby nedošlo ke 

zhoršení adheze, např. vlivem zhoršení kontaktu pneumatiky s vozovkou. 

 

(11)  

, kde Wua je hmotnost neodpružené hmoty dané nápravy, Ay boční (příčné) zrychlení, Zua je 

výška těžiště neodpružené hmoty a t je rozchod dané nápravy. 

Nejkomplikovanější je určit výšku těžiště neodpružené hmoty. Nejsnadněji tohoto dosáhneme 

z modelu vozu. V případě že nemáme k dispozici model vozu, je možné určit výšku těžiště 

odhadem. Pokud je například brzdič umístěn tak, že jeho těžiště je v podélné ose středu kola, 

můžeme odhadnout umístění těžiště přibližně ve výšce středu kola. [38] 

 

3.1.2 PŘENOS PŘÍČNÉHO ZATÍŽENÍ OD PŘÍMÉ PŘÍČNÉ SÍLY 

Tento komponent vzniká spojovacím efektem, který střed klopení má – spojuje odpruženou a 

neodpruženou hmotu. Bývá označován také jako kinematický komponent, protože střed 

klopení je definován kinematikou zavěšení podvozku. Příčné zrychlení působící na 

odpruženou hmotu na dané nápravě způsobuje dle výšky středu klopení moment. Pokud tento 

moment vydělíme rozchodem dané nápravy, zjistíme přenos zatížení na dané nápravě. 

 

(12)  

, kde Wsa je odpružená hmota na dané nápravě a Zrc je výška středu klopení. [38] 

 

3.1.3 PŘENOS PŘÍČNÉHO ZATÍŽENÍ OD KLOPENÍ VOZU 

Poslední složka přenosu zatížení vzniká samotným klopením vozu. Setrvačná síla působí na 

určitém rameni, a čímž tak vzniká klopný moment. Při klopení jsou také stlačovány pružiny. 

Pružiny při stlačování vytváří proti pohybu sílu, která působí na rameni od těžiště odpružené 

hmoty, a tak vzniká opačný moment, který brání klopení vozu. Síly působící od pružin 

ovlivňují zatížení pneumatik. Taktéž vzniká další složka momentu vlivem posunu těžiště do 

strany. [38] 
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SLOŽKA VLIVEM POSUNU TĚŽIŠTĚ 

 

 

(13)  

, hs je vzdálenost těžiště odpružené hmoty od klopné osy, l je rozvor vozu, x je vzdálenost 

těžiště od dané nápravy, Ws je celková odpružená hmota a Φ je úhel naklonění vozu. 

 

Obr. 37: Působení sil a momentu při klopení vozu [38] 

Dalším důležitým prvkem ovlivňující úhel klopení je klopná tuhost, která se udává 

v závislosti na naklopení (Nm/stupeň nebo Nm/rad). Klopná tuhost vozu je součtem klopné 

tuhosti přední a zadní nápravy. Klopný moment se vypočte vynásobením klopné tuhosti a 

úhlu naklonění. 

SLOŽKA KLOPNÉ TUHOSTI 

 

(14)  

, kde KΦa je klopná tuhost náprav. 
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Obr. 38: Vzdálenost těžiště od klopné osy [38] 

Výsledný tvar přenosu zatížení vlivem klopení vozu je: 

 

(15)  

 

 [38] 

3.2 VÝPOČET OPTIMÁLNÍHO NATOČENÍ KOL PŘI PRŮJEZDU ZATÁČKOU 

Aby se dosáhlo co nejlepších výsledků na trati při jízdě v rámci disciplíny Skid-Pad 

nejdůležitější je propojení teorie s praxí. Díky němu je možné zjednodušit teoretický výpočet 

a soustředit se na doladění nastavení při testování. 

 

3.2.1 TEORETICKÝ VÝPOČET OPTIMÁLNÍHO NATOČENÍ KOL 

Následující výpočet slouží k teoretickému výpočtu natočení kol řízené nápravy. Ke 

zjednodušení tohoto příkladu a zejména k zjištění ideálního úhlu směrové úchylky pro dané 

zatížení je uvažováno, že změna odklonu vlivem změny výšky kola je rovna nule a rovněž 

změna odklonu vlivem natočení kola kolem rejdové osy je rovna nule. Je třeba si však 

uvědomit, že v závislosti na charakteristice pneumatiky, která je dána její konstrukcí, může 

mít odklon rozdílný vliv a jeho zanedbání může mít za následek nedosažení požadovaného 

výsledku. Změna odklonu mění zejména amplitudu boční síly, nikoliv velikost směrové 

úchylky v místě maxima. Pro teoretický výpočet také zanedbáme změnu zatížení vlivem 

aerodynamiky. Jako limitní stav je brána nedotáčivost přední nápravy. 
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Postup výpočtu: 

1) Získání vstupů do výpočtu 

2) Vypočet zatížení pneumatik přední nápravy 

3) Vypočet geometrického natočení kol při zatáčení 

4) Určení ideální směrové úchylky v závislosti na zatížení pneumatiky pro maximální 

boční sílu 

5) Vypočet ideálního natočení vnějšího a vnitřního kola pro daný poloměr zatáčky 

Vstupy do výpočtu: 

Veličina Zn. Hodnota Jednot. 

Boční zrychlení v zatáčce Ay 18,8352 m/s2 

Hmotnost s pilotem m 270 kg 

Rozvážení na před. nápravu ro 48 % 

Výška těžiště h 300 mm 

Rozchod přední nápravy tf 1400 mm 

Rozvor WB 1600 mm 

Přední klopná tuhost Kf 11460 Nm/rad 

Zadní klopná tuhost Kr 12600 Nm/rad 

Tíhové zrychlení g 9,81 m/s2 

        

Výška těž. neodpružené hm Zua 264 mm 

Neodpružená hmota (přední) Wua 11 kg 

Výška středu klopení (přední) Zrc 75 mm 

Odpružená hmota (přední) Wsa 119 kg 

Odpružená hmota Ws 248 kg 

Vzdálenost těžiště od klop. osy hs 225 mm 

 

Dle vztahů uvedených v kapitole 3.1 bylo vypočteno, že přenos zatížení od neodpružených 

hmot je 39N a přímo od příčné síly je 120N. Klopný moment je 504Nm a přenos zatížení od 

něj je 360N. Na vnějším kole je zatížení 1155N a vnitřním 116N. 

Z dat pneumatiky bylo určeno, že ideální směrová úchylka pro toto zatížení je na vnitřním 

kole 4° a na vnějším 6°. 

Ze vztahů (7) a (8) byly vypočteny úhly natočení kol. Jako poloměr zatáčky zvoleno 8,4 m, 

aby se vůz vešel na trať + rezerva z důvodu, že pilot nepojede naprosto přesně kolem kuželů. 

Potřebný úhel natočení kol je 11,9° na vnitřním kole a 10,1° na vnějším. 

Po přičtení potřebných směrových úchylek nám vychází, že by mělo být vnitřní kolo natočeno 

na úhel 15,9° a vnější na úhel 16,1°. 
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3.2.2 PŘIZPŮSOBENÍ TEORETICKÉHO ŘEŠENÍ REÁLNÉMU PRŮJEZDU KRUHOVÝM TESTEM 

Data pro přizpůsobení návrhu by se nejpřesněji získala zjištěním reálných směrových úchylek 

na voze přímo za jízdy. Tento druh testování je však náročný zejména finančně. Je zde však 

poměrně snadná a rychlá metoda, která taktéž vede ke kýženému efektu. Navíc tímto 

způsobem snadno a rychle zjistíme reálný vliv aerodynamiky na jízdu během Skid-Padu. 

V teoretickém výpočtu byl uvažován předpoklad natočení kol dle Ackermannovy teorie. 

Pokud se však střed zatáčení posouvá před zadní nápravu, ovlivní také nutné natočení kol 

řízené nápravy. Proto je třeba změnit taktéž úhel natočení kol řízené nápravy při jízdě. Dá se 

předpokládat, že tuto korekci provede pilot. Pokud zanalyzujeme data z jízdy na Skid-Padu, 

jsme schopni ze snímače natočení volantu určit natočení kol přední nápravy a dle dosaženého 

příčného zrychlení určit zatížení pneumatik přední nápravy (ideálně lze použít snímač 

zrychlení speciálně pro tuto nápravu). Kombinací natočení kol a příčného zrychlení zde 

můžeme zjistit teoretický odklon kol. Poté už lze zjistit ideální úhel směrové úchylky, a tím 

také optimální natočení kol ve Skid-Padu a podle tohoto změnit návrh řízení. Při dalším 

testování lze poté zkontrolovat, zda je již dosaženo uspokojujících výsledků. Nevýhodou 

tohoto postupu je časová náročnost a případná nutná změna v konstrukci některých dílů a s ní 

související zvýšení nákladů. 
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4 ZATÍŽENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ 
Nejvyšší zatížení působící na řízení při jízdě po trati respektive síly v něm, nastávají při 

průjezdu zatáčkou. Při analýze dat nasbíraných během jízdy je vidět, že nejvyšších zrychlení 

dosahuje monopost Dragon při zatáčení. Zrychlení v podélném směru nejsou tak veliká a z 

tohoto je zřejmé, že největšího zatížení řízení se dosáhne při průjezdu zatáčkou, protože 

veškerá zrychlení jsou vyvolaná silami působícími na vůz a tyto síly jsou vyvolány 

pneumatikami působením smyku neboli směrových úchylek (boční síly) a skluzu kol (podélné 

síly). 

Zásadním problémem z hlediska zatěžování a simulace životnosti dílů je velmi těžko 

charakterizovatelný průběh zatěžování. Z tohoto důvodu nelze využít spolehlivě životnostních 

výpočtů, i když časovaná životnost dílů by pomohla snížit jejich hmotnost. Průběh zatěžování 

přibližně odpovídá průběhu bočních zrychlení působících na vůz při jízdě. Průběh zrychlení 

lze vidět z dat uvedených v příloze. 

Po zjištění zátěže řízení byly součásti systému řízení simulovány pomocí metody konečných 

prvků v programu ANSYS. 

 

4.1 SILOVÉ A MOMENTOVÉ PŮSOBENÍ NA REJDOVOU OSU 

Z faktů uvedených v kapitole 2. Teorie řízení vozidel vyplývá, že síly působící na řízení 

ovlivňuje geometrie řízených kol. Kolem rejdové osy vzniká moment, který narůstá 

v závislosti na vzdálenosti působiště síly, kterou nahrazujeme silové pole na pneumatice. Tato 

vzdálenost je ovlivněna jednak ramenem od osy otáčení kola (rejdové osy) ke středu 

pneumatiky a dále měnícím se závlekem pneumatiky, který se mění v závislosti na velikosti 

silového pole na pneumatice. Závlek pneumatiky je možné vypočítat pomocí závislosti 

vyrovnávacího (vratného) momentu pneumatiky na směrové úchylce pneumatiky a boční síly 

na směrové úchylce pneumatiky. Boční síla je totiž ta síla, která vyvolává vratný moment. 

Pokud vydělíme vratný moment boční silou, získáme velikost závleku pneumatiky pro 

konkrétní směrovou úchylku. 

      
       

       
  (16)  

Součtem vratného momentu pneumatiky (tyre) a momentu, který vzniká konfigurací rejdové 

osy (mechanical), získáme průběh celkového momentu (total), ze kterého je možné vyčíst, při 

jaké směrové úchylce je tento moment největší. 
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Z grafu vidíme, že největší moment na rejdové ose a tedy i největší síly v řízení pro dané 

zatížení nastávají při směrové úchylce 4°. Vratný moment pneumatiky je 19 Nm a generovaná 

boční síla je 1890N. Dosazením těchto hodnot do vzorce 16 získáme velikost závleku 

pneumatiky, který je 10 mm. 

 

4.1.1 VÝPOČET MOMENTU NA KOLE PŘI ZATÁČENÍ A VSTUPNÍCH SIL DO ŘÍZENÍ 

Pro výpočet sil vstupujících do řízení vycházím ze známých parametrů vozu Dragon 4. Tento 

vůz, jakožto první využívající aerodynamických prvků, dosahoval maximálního špičkového 

bočního zrychlení o velikosti 2,69g při hmotnosti 195,5 kg bez pilota, který váží v průměru 72 

kg. 

Pro vůz Dragon 5 je cílem udržet hmotnost pod 200 kg bez pilota, navzdory hnacímu ústrojí 

obsahujícím na tomto voze oproti Dragonu 4 více prvků (turbodmychadlo, chladič stlačeného 

vzduchu, více oleje atd.). Rovněž došlo k omezení aerodynamických prvků pravidly, ale 

vzhledem k pokračujícímu vývoji se dá očekávat nárůst přítlačné síly, která by dle 

předpokladů měla ovlivnit maximální boční zrychlení na hodnotu 2,8g. Pro porovnání přidání 

aerodynamických prvků zvýšilo hodnotu špičkového bočního zrychlení z 2,35g na již 

zmíněných 2,69g, tedy o 0,34g. Dále byla pro sezonu 2015 upravena zadní náprava, která by 

však neměla ovlivnit maximální špičkové boční zrychlení, ale spíše pomoci pilotům stabilněji 

dosahovat v každé zatáčce vyšších zrychlení, tedy usnadnit častější přiblížení k maximálnímu 

špičkovému bočnímu zrychlení. 
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Obr. 39: Rozložení zrychlení při jízdě [zdroj vlastní] 

Z výše uvedených důvodů byly zvoleny jako vstupy: maximální špičkové boční zrychlení 

alat = 2,8g, předpokládaná hmotnost Dragonu 5 mformule = 280 kg a rozvážení na přední 

nápravě činí 48% váhy vozu. 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že jediným měřícím zařízením vhodným pro analýzu sil v době dosažení 

maximálního špičkového zrychlení na voze byl akcelerometr, uvažujme, že tuto boční sílu 

mohla přenést i jedna pneumatika. Jak zmínil Claude Rouelle během workshopu „The Case 

about Weight“ na Formula Student Symposiu 2015: „Počítejte s nečekaným, avšak možným.“ 

Tímto předpokladem byl ve výpočtu zanedbán přenos zatížení při zatáčení, protože není nutné 

toto zatížení znát. Vhodnou metodou pro případné zpřesnění by bylo změřit zatížení 

pneumatiky přední nápravy (například měřením sil v ramenech a momentovou analýzou na 

kole) a pomocí změřených charakteristik pneumatiky získat veškeré síly od pneumatiky. 

Rovněž by bylo možné osadit tenzometrem přímo tyč řízení, kterou se přenáší veškerá síla do 

Tíhové zrychlení:  

Váha vozu s řidičem:  

Největší boční přetížení:  

 

Síla od všech pneu: 
 

Síla na 1 pneu (přední 
náprava): 

 

g 9.81m s
2



mformule 280kg

alat 2.8g

alat 27.468
m

s
2



F2pneu mformule alat 7.691 10
3

 N

Fpneu F2pneu 0.48 3.692 10
3

 N
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řízení a tím získat nejpřesnější výsledky. Taktéž by bylo možné provést výpočet přenosu 

zatížení, zmíněný ve stejnojmenné kapitole 3.1, čímž bychom byli schopni určit zatížení 

pneumatiky s přesností v závislosti na přesnosti vstupních parametrů. Je třeba si uvědomit, že 

vstupní parametry se mohou měnit v závislosti na nastavení vozu. Zvolená metoda při úvaze, 

že tyto síly je schopná přenést i jediná pneumatika, je z těchto metod nejkonzervativnější. Pro 

potřeby návrhu systému řízení ovlivní tento postup pouze držáky hřebene a tyče řízení. Na 

hřebeni v každém případě dochází k součtu sil z levé a pravé pneumatiky, a tudíž výpočet, 

respektive simulace, dále nebude zatížením ovlivněn. 

Jakmile známe sílu generovanou pneumatikou, můžeme přistoupit k analýze momentu na 

kole, jejímž cílem je získat velikost síly vstupující na tyč řízení, respektive dál do systému 

řízení. Pro tuto analýzu je třeba znát geometrické parametry přední nápravy. 

SILOVÉ A MOMENTOVÉ PŮSOBENÍ NA KOLE: 

 

Obr. 40: Nákres výpočetních rozměrů 

 

 

 

 

 

 

Bod řízení od osy otáčení kola:  

Dynamický poloměr kola:  [39] 

Vzdálenost protnutí osy od středu kola:  

Vzdálenost k podložce (zemi):  

Úhel osy otáčení kola od země  
(záklon = 11,33st.) :  

 

 

Bod dotyku pneu od osy otáčení kola:  

rtyc 110mm

rd 264.16mm

bo 31.196mm

gr rd bo 0.233m

alfa 78.6662deg

zavlekpneu 10mm

pomoc
gr

tan alfa( )
zavlekpneu 0.057m

ramenopneu sin alfa( ) pomoc 0.056m
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4.2 TYČE ŘÍZENÍ 

Vypočtená síla Ftkolm je síla, která přes nositelky (tyče řízení) poté působí přímo na hřeben a 

vstupuje tak do systému řízení, kde na hřebenovém převodu vytváří moment, který dále 

působí na ozubené soukolí v převodce řízení. 

Silové zatížení tyčí řízení se mění v závislosti na úhlech těchto tyčí vůči kolu a hřebenu. Tyto 

změny mají, jak je vidět na grafu, nepatrný vliv na velikost síly. Pro zatížení tyčí řízení tak 

použijeme maximální sílu, která by mohla na tyč působit, což je 1910N. 

 

Dle Clauda Rouelleho na jeho workshopu „How to choose and tune a Formula Student 

suspension stiffness and damping“ v rámci Formula Student Symphosia 2015 by 

profesionální pilot měl poznat již změnu sbíhavosti o hodnotě 0,05°! Toto znamená, na 

vzdálenosti uchycení tyče řízení od osy otáčení kola (rejdové osy), obnášející pouhých 

0,05 mm. U monopostu Formula Student, určeného dle zadání pro víkendového amatérského 

pilota, budeme považovat za přijatelnou odchylku sbíhavosti vlivem deformace do 0,2°. 

Při zatěžování bylo zvoleno síťování tvořené metodou Hex dominant. Jako velikost byl 

zvolen rozměr sítě 2mm, u menších součástí 1mm. Sférické ložisko se závitovou tyčí bylo 

nahrazeno prostým válcem (závit ložiska). 
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Obr. 41: Nastavení sítě tyče řízení 

Kontakty byly zvoleny jako svařené (bonded), protože součásti jsou vůči sobě nepohyblivé. 

Součást byla zatěžována prostým tahem/tlakem. Z pevnostního hlediska součást vyhověla. 

Nejvyšší napětí bylo na závitu ložiska o velikosti 148,2 MPa. Klíčová byla deformace tyče. 

 

Obr. 42: Deformace tyče řízení 

Deformace při maximálním zatížení dosahuje hodnoty okolo 0,05mm, což je vyhovující 

hodnota. Z hlediska servisu vozidla je třeba pravidelně kontrolovat zejména sférické ložisko 

na konci tyče. 

Deformace 0,05mm znamená změnu sbíhavosti o přibližně 0,05°, takže do dosažení 

požadované maximální změny sbíhavosti zbývá 0,15° na dalších komponentech.  
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4.3 DRŽÁKY HŘEBEN ŘÍZENÍ 

Pro držáky hřebene jsme jako cíl stanovili maximální změnu sbíhavosti okolo 0,1°. Jako 

cílovou hodnotu deformace držáku hřebene (tedy posunu celého hřebene) tak budeme 

uvažovat hodnotu 0,1 mm, která by znamenala změnu sbíhavosti přibližně o tuto hodnotu.  

 

 

Obr. 43: Vstupní podmínky analýzy uložení hřebene řízení 

 

 

Obr. 44: Nastavení sítě uložení hřebene 

 

Pro co nejpřesnější návrh je tak vhodné počítat i s tímto vlivem (tedy deformacemi), a to 

zejména při snaze dosáhnout požadovaných hodnot natočení kol. Z hlediska odezvy pro pilota 

se vliv deformace dá považovat za stabilní, protože k nárůstu této změny sbíhavosti dochází 

prakticky lineárně vzhledem k zatížení, jedná se tedy o veličinu ovlivňující kinematickou 

charakteristiku zavěšení přední nápravy taktéž lineárně. Větším problémem by byla například 

vůle v části zavěšení. Vzhledem k zmíněné citlivosti sbíhavosti na chování vozidla, je vhodné 

opravovat/vyměňovat každý díl uložení, u kterého shledáme určitou vůli, protože každá 
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desetina milimetru může hrát podstatnou roli v jízdní dynamice. Dle charakteristik pneumatik 

lze vidět, že zejména při nižších směrových úchylkách znamená změna této hodnoty byť o 

desetiny stupně nárůst či pokles síly až ve stovkách Newtonů. 

 

Obr. 45: Napětí v uložení hřebene 

 

 

Obr. 46: Deformace uložení hřebene 

Kvůli změně materiálu použitého při výrobě rámu byla nakonec při analýze deformace držáku 

hřebene, zvolena analýza přímo v tyčích, ve kterých jsou držáky hřebene uchyceny. 

Neznámou je zde sice tuhost spoje nýtovací matice a tyče, ale toto spojení je v simulaci 

uvažováno jako dokonale tuhé (tedy jako jeden kus s tyčí). V původním návrhu držáků 

hřebene se uvažovalo, že budou upevněny v tužším materiálu, tudíž byly navrhovány tak, aby 

byly schopny přenést celé zatížení. Důležitým prvkem pro simulaci je předpětí šroubů 

(zejména u dvou dílného držáku). Materiál držáku hřebene je slitina hliníku pod označením 

EN AW 7075 v uměle vystárnutém stavu T6, který se vyznačuje vysokou pevností (525MPa) 

a mezí kluzu (440 MPa). 
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Obr. 47: Napětí v uložení hřebene (zatíženo z druhé strany) 

 

4.4 PŘEVODKA ŘÍZENÍ A JEJÍ DRŽÁK 

Dalším podstatným prvkem z hlediska vůle v řízení, která je, mimo jiné, jedním z prvků 

sledovaným při přejímkách (ve formě vůle v řízení), je deformace systému kuželového 

ozubeného soukolí. Pro dobré vymezení vůlí je třeba udržet části v přijatelných hodnotách 

deformace, tak aby byl zajištěn, co nejtěsnější kontakt ozubených kol. V krajním případě 

může dojít vlivem velké deformace jednotlivých součástí i k přeskočení o zub na ozubeném 

soukolí, což je nepřijatelné. Mimoto je ozubené kolo také vystaveno velkým napětím. 

 

4.4.1 PŘEVODKA ŘÍZENÍ 

Oproti předchozí koncepci (Dragon 1 – 3), kdy byly hřídele uloženy v kluzných ložiscích, 

došlo ke změně na ložiska valivá. Šířka domečku převodky řízení je limitována šablonou, 

která dle pravidel musí tímto prostorem projít. První verze na Dragonu 4 měla problém 

s nedostatečnou tuhostí sestavy. Sloupek řízení byl uložen na jednom kuličkovém ložisku, 

protože bylo uvažováno, že držák převodky bude dostatečně tuhý. Kombinace nedostatečně 

tuhého držáku a použitého jednoho ložiska vedla k možnému pohybu převodky, ke zvětšující 

se vůli během zatáčení, a dokonce docházelo k hraničním stavům, kdy hrozilo přeskočení o 

zub. 
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Obr. 48: Vyztužení uložení hřídele soukolí 

Jako nouzové řešení tohoto stavu bylo k ozubenému kolu přidáno jedno ložisko, které tento 

systém vyztužilo, a řízení tak dále fungovalo bez větších obtíží. Toto vedlo k přeřazení držáku 

řízení do kompetence skupiny pro vývoj řízení, aby byla zabezpečena celková tuhost sestavy. 

Pro další sezónu bylo na základě této zkušenosti navrženo uložení se dvěma ložisky, mezi 

nimiž byla vložena rozpěrná podložka, aby se zvětšila vzdálenost mezi ložisky. Další 

variantou je použití dvouřadého ložiska, kde ale nejsme schopni vytvořit mezi ložisky 

libovolnou vzdálenost. 

 

Obr. 49: Porovnání domečků (červený - Dragon 5, černý – Dragon 4) 
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Obr. 50: Sestava převodky řízení 

Pro díry pro ložiska bylo zvoleno uložení s přesahem. Jako materiál byl použit hliník EN AW 

7075 v uměle vystárnutém stavu T6, který se vyznačuje vysokou pevností (525MPa) a mezí 

kluzu (440 MPa). 

 

Obr. 51: Vstupní podmínky zatížení domečku 

 

Obr. 52: Nastavení sítě na domečku 
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Obr. 53: Napětí v domečku 

 

Obr. 54: Deformace domečku 

Pro zatížení byla zvolena maximální síla od ozubených kol řízení + odhadnuto silové 

působení řidiče na volant, které bylo přepočítáno pomocí statické rovnováhy na síly působící 

v uložení tyče řízení (volantové). Deformace samotného domečku převodky řízení dosahuje 

v tomto případě téměř 0,1mm, což je přijatelná hodnota (z hlediska změny vzdálenosti 

ozubených kol). Největší napětí je v okolí děr pro šrouby, kde je tento díl upevněn. 

 

4.4.2 HŘÍDEL SLOUPKU ŘÍZENÍ A OZUBENÉ KOLO 

Volba modulu ozubeného kola byla limitována vzhledem k omezeným zástavbovým 

možnostem a požadovaným převodovým poměrem. Po navržení rozměrů ozubeného kola 
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z hlediska rozměrových možností, bylo provedeno několik kontrolních výpočtů a simulací. 

Výsledky však nebyly uspokojující a bezpečnost soukolí se pohybovala na hranici k=1. Je 

třeba si uvědomit, že využití těchto kol je velmi netypické – dá se odhadnout, že dochází na 

každém zubu k míjivému či střídavě nesouměrnému namáhání s rozdílnými amplitudami. 

Z těchto důvodů se přistoupilo k praktické metodě. Byly vyrobeny dvě sady ozubených kol 

s menším modulem a požadovaným převodovým poměrem (3:4) a jedna sada využívána 

dřívějšími monoposty s jiným převodovým poměrem (1:1) a větším modulem. Na začátku 

testovací části sezóny byl monopost Dragon 4 osazen první sadou ozubených kol 

s převodovým poměrem 3:4 a menším modulem. Ani po absolvování 500 testovacích km 

nedošlo k selhání soukolí a nebylo zpozorováno větší než běžné opotřebení. Bylo tak 

prověřeno, že životnost dosahuje dostatečné hodnoty. Před závody bylo ozubené soukolí 

vyměněno za nové, aby nedošlo k selhání řízení při přibližně 100 km, které monopost 

absolvoval během závodní části sezóny. Ozubené soukolí bylo vyrobeno z oceli ČSN 14 220 

určené pro zušlechtění a pro ozubená kola. Pevnost jádra Rm dosahuje minimálně 965 MPa. 

[40] Jako finální povrchová úprava ozubených kol byla zvolena nitridace, takže se zvýšila 

zejména tvrdost povrchu. 

S ozubeným soukolím přímo souvisí hřídel, na níž je usazeno ozubené kolo. Tato hřídel musí 

mít delší část s průměrem pro drážkování, které přenáší moment z hřídele na ozubené kolo, a 

sice z důvodu nutného prostoru pro výběh nástroje. Protože není drážkování funkční v celé 

délce, bylo zvoleno použití distančního kroužku a podložky. Zaměnitelné podložky slouží 

k vymezení vůlí ozubeného soukolí. Distanční kroužek má velmi důležitou roli i z hlediska 

zvýšení tuhosti celé sestavy. Vzhledem k malému průměru hřídele zajišťuje přenos zatížení 

z ozubeného soukolí přes větší průměr. Mezi podložkami, hřídelí a ozubeným kolem byl 

zvolen kontakt bez tření (frictionless). Pouze mezi ozubeným kolem a hřídelí byla zvolena 

vazba svařená (bonded), protože pohyb kola ve směru délky hřídele je limitován druhým 

ozubeným kolem, a takový pohyb tak není možný. 

 

Obr. 55: Vstupní podmínky zatížení hřídele 
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Obr. 56: Deformace hřídele 

Deformace hřídele vlivem působení sil v ozubení je minimální, a proto nehrozí výrazné 

zvětšení vůlí nebo přeskočení ozubeného soukolí. Největší napětí je na hraně pod podložkou. 

Hřídel je vyrobena z materiálu 25CrMo4, kde je mez kluzu 600 MPa a mez pevnosti 800-

950 MPa. Navíc zde dochází k namáhání na tlak, které není pro materiál tak nebezpečné. 

 

Obr. 57: Napětí v hřídeli 

 

 

 

 

Dle drážkování DIN 5480: 

 

ldrazkovani

2 Msloupek

200MPa 0.45 11.9 mm0.9 mm0.75 11
6.437mm

ldrazzvol ldrazkovani 1.3 8.368mm
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Výpočet délky drážkování byl použit z Konstruování strojních součástí [41]. Moment ve 

sloupku je 25,6 Nm, součinitel pro střídavé malé rázy je 0,45, dovolené napětí pro tvrzené 

boky drážek (nitridace) je 200 MPa, součinitel rovnobokého drážkování je 0,75, počet zubů je 

11 na průměru 11,9 mm a hloubka drážkování je 0,9 mm. Nejmenší nutná délka drážkování je 

přibližně 6,5 mm. Po aplikaci bezpečnosti 1,3 je délka drážkování přibližně 8,4 mm. 

 

4.4.3 DRŽÁK PŘEVODKY ŘÍZENÍ 

Velká pozornost byla věnována držáku převodky řízení, protože na monopostu Dragon 4 byl 

spolupříčinou problému s málo tuhým upevněním soukolí převodu řízení, který bylo nutné 

upravit v době testování. 

 

Obr. 58: Držák převodky řízení pro Dragon 4 

Na obrázku 58 lze vidět, že původní návrh neměl v rámci odlehčování dostatečnou přední 

stěnu, která by vyztužila držák vůči kroucení v příčném směru. Oproti tomu verze pro 

monopost Dragon 5 má mnohem méně výztuh podélných z důvodu nutnosti využití tohoto 

prostoru pro průchod šablony. Výztuhy, které byly při vývoji posunuty mimo prostor pro 

průchod šablony, se staly nefunkčními z hlediska přenosu napětí, a proto byly odebrány 

úplně. Při zatěžování byly kromě síly od ozubeného soukolí, která dělala problém u Dragonu 

4, přidány síly od setrvačnosti rukou řidiče. 

 

Obr. 59: Vstupní podmínky zatížení držáku Dragonu 5 
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Dle simulace je největší napětí v blízkosti vazby, což se dá považovat za chyba simulace. 

Místa důležitá pro návrh držáku jsou vidět na obrázcích 61 a 62. 

 

Obr. 60: Napětí v držáku domečku 

 

Obr. 61: Detail napětí kritického místa 

 

Obr. 62: Detail napětí druhého kritického místa 
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Jak je vidět na následujícím obrázku, ani deformace držáku by neměly být velké, a držák by 

měl bez problémů předejít loňským problémům. Materiál pro držák byl S355JR neboli dle 

ČSN 11 503. 

 

Obr. 63: Deformace držáku domečku pod zatížením 

 

4.5 TYČ ŘÍZENÍ (VOLANTOVÁ) 

Poslední analyzovanou součástí je volantová tyč řízení. Již na Dragonu 4 byly použity 

chromolibdenové trubky palcového rozměru s tloušťkou stěny pouhých 0, mm. Na předchozí 

verzi Dragonu byla použita trubka zřejmě z běžné oceli o velké tloušťce stěny, která tak 

vážila mnohem více. Obdobně tomu bylo na sloupku řízení (trubka od hřebene k převodce). 

Jen tato záměna ušetřila na váze 500 g! Vzhledem k razantnímu úbytku váhy byla tyč řízení 

prověřena zatížením plné váhy řidiče. 
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Obr. 64: Napětí ve volantové tyči řízení 

Krizové místo této tyče je u rádia pro kuličkové ložisko. Ale i při této zátěži součást 

vyhovuje. 

 

Obr. 65: Hmotnost původních tyčí řízení (Dragon 3)[archiv autora] 
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USTAVENÍ PODSESTAVY ŘÍZENÍ DO SESTAVY MONOPOSTU DRAGON 5 

 

Obr. 66: Pohled z boku na ustavení řízení do sestavy Dragonu 5 

 

Obr. 67: Další pohled na ustavení systému řízení 
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5 NASTAVENÍ VOZU PRO PRŮJEZD ZATÁČKOU 
Pro správné fungování vozu v zatáčce, využití maximálního potenciálu vozu a dosažení co 

nejlepšího času v závodě je kromě přizpůsobení návrhu vozu – zejména jeho kinematiky i 

samotné kinematiky řízení je taktéž třeba vůz vhodně nastavit. Nastavování vozu je vlastně 

hledáním kompromisů pro danou trať, případně i daného řidiče, pokud nebyl vůz konstruován 

přímo pro jeho vlastní jezdecký styl a nastavení nebylo přímo jemu přizpůsobeno. 

 

5.1.1 PŘETÁČIVOST  

PŘETÁČIVOST NA ZAČÁTKU ZATÁČKY 

 Prudké brzdění těsně před zatáčkou 

 Příliš brzdného tlaku na zadní nápravě 

 Nedostatek zadního přítlaku 

 Velmi limitovaný zadní propad zavěšení 

 Poškozený nebo nefunkční vnější zadní tlumič 

 Poškozený nebo nefunkční přední stabilizátor 

PŘETÁČIVOST VE STŘEDU ZATÁČKY 

 Pilot „nahodil“ vůz do zatáčky, aby překonal počáteční nedotáčivost 

 Nadměrný tlak v zadních pneumatikách 

 Nadměrná zadní klopná tuhost 

 Zadní zavěšení je v dorazu při klopení 

 Nedostatečný zadní propad 

 Velmi volné spoje zadního stabilizátoru 

PŘETÁČIVOST VE VÝJEZDU ZE ZATÁČKY: POSTUPNĚ SE ZHORŠUJÍCÍ S DOBOU APLIKACE 

VÝKONU 

 Opotřebený diferenciál (špéra) 

 Nadměrná anti-squat geometrie 

 Nadměrná zadní tuhost podvozku (pružiny či stabilizátor) 

 Nedostatečné zadní pružiny, stabilizátor nebo nastavení tlumiče dovolující vozu 

„přepadnout“ přes vnější zadní pneu 

 Nadměrný zadní negativní odklon 

 Příliš malá dynamická sbíhavost 

 Relativně nedostatečný zadní přítlak 

NÁHLÁ PŘETÁČIVOST VE VÝJEZDU ZATÁČKY – VŮZ VYPADÁ, ŽE BUDE ODJÍŽDĚT NORMÁLNĚ, 
ALE NAJEDNOU SE VŠE ZLOMÍ 

 Nedostatečný chod zadního zavěšení (přizvednutí vnitřní zadní pneu na vozech 

s omezeným chodem nebo dosažení dorazu na vnějším zavěšení kvůli nedostatečnému 

prostoru pro stlačení) 

 Špatně nastavené dorazy 

 Mrtvý zadní tlumič 

 Náhlá změna odklonu na vnější zadní pneumatice 
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 Příliš plynu aplikováno příliš brzy – často poté, co se pilotova sebedůvěra posílila po 

zlepšení chování vozu 

 

5.1.2 NEDOTÁČIVOST 

NEDOTÁČIVOST NA ZAČÁTKU ZATÁČKY: VŮZ NEJPRVE ZAMÍŘÍ DO ZATÁČKY A POTOM UJEDE 

 Nadměrná přední sbíhavost nebo rozbíhavost (vůz obvykle poskakuje) 

 Nedostatečný propad přední nápravy 

 Špatně nastavené dorazy 

 Nelineární boční přenos váhy kvůli pružinám a/nebo geometrii stabilizátoru 

NEDOTÁČIVOST NA ZAČÁTKU ZATÁČKY: VŮZ NEMÍŘÍ DO ZATÁČKY A TOTO SE POSTUPNĚ 

ZHORŠUJE 

 Pilot brzdí příliš tvrdě / příliš pozdě 

 Relativně úzký přední rozchod kol 

 Nadměrná přední klopná tuhost (pružina nebo stabilizátor) 

 Nedostatek předního přítlaku 

 Špatně nastavené dorazy 

 Nedostatečná přední sbíhavost (rozběh nebo sběh) 

 Špatně zvolený Ackermannův efekt v geometrii řízení 

 Přední centrum klopení příliš vysoko nebo příliš nízko 

 Nedostatečná přední tlumící síla (tlumení) 

 Nadměrný dynamický odklon 

NEDOTÁČIVOST NA ZAČÁTKU ZATÁČKY: VŮZ NEMÍŘÍ DO ZATÁČKY A JE NEKLIDNÝ 

 Špatně nastavené dorazy 

 Nadměrná přední sbíhavost či rozbíhavost 

 Nedostatečný přední propad  

 Nadměrná Ackermannova geometrie řízení 

 Může být také způsobeno odlehčením předních pneumatik vlivem přenosu váhy 

dozadu pod akcelerací. 

NEDOTÁČIVOST VE STŘEDU ZATÁČKY (MID-FÁZE) 

 Nadměrná relativní přední klopná tuhost 

 Přílišná přední sbíhavost (ať už rozběh či sběh) 

 Nevhodná Ackermannova geometrie řízení 

 Nedostatečný přední odklon 

 Relativně úzký přední rozchod kol 

 Nedostatečný chod předních kol (vůz se kloní na dorazy nebo dna tlumičů) 

 Nedostatečný přední propad kola 

NEDOTÁČIVOST NA VÝJEZDU ZE ZATÁČKY: POMALÉ ZATÁČKY 

 Často v důsledku nadměrné nedotáčivosti na vjezdu do zatáčky a ve střední fázi 

zatáčky (ať způsobené vozem či pilotem) následované použitím plynu při zachování 

nedotáčivosti. Nejprve musí být řešena nedotáčivost při nájezdu do zatáčky a 
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uprostřed zatáčky. Pokud toto nepomáhá, musí být lehce snížena nájezdová rychlost 

do zatáčky tak, aby umožnila dřívější použití plynu. Někdy je třeba být trpělivý. 

NEDOTÁČIVOST NA VÝJEZDU ZE ZATÁČKY: RYCHLÉ ZATÁČKY 

 Relativní nedostatek předního přítlaku – často způsobený dynamickým zakloněním 

kvůli přenosu váhy dozadu při akceleraci. Může pomoci zvýšení zadního odporu pro 

zaklekávání (anti-squat charakteristika) a/nebo zvýšení zadní tlumící síly při pomalém 

stlačení a omezení propadu zavěšení 

 Relativně úzký přední rozchod kol 

 Nadměrné rampy (úhly ramp) nebo předpětí na třecích plochách na samosvorném 

diferenciálu. 

NEDOTÁČIVOST VĚTŠÍ PŘI ZATÁČENÍ NA JEDNU STRANU NEŽ NA DRUHOU 

 Špatně rozvážený vůz 

 Nestejnoměrně nastavený podvozek - záklon rejdové osy 

 Nestejnoměrný odklon 

 

5.1.3 BRZDĚNÍ  

NESTABILITA PŘI SILNÉM BRZDĚNÍ: PŘÍĎ VOZU NENÍ STABILNÍ 

 Příliš brzdného účinku na přední nápravě  

 Přílišná tlumící síla předních tlumičů při roztažení 

NESTABILITA PŘI SILNÉM BRZDĚNÍ: VŮZ SE CHCE PŘETOČIT 

 Příliš brzdného účinku na zadní nápravě  

 Nedostatečný propad zadní nápravy 

 Přílišná síla zadních tlumičů při roztažení 

 

5.1.4 PŘENOS VÝKONU V ZATÁČKÁCH 

VŮZ NEPŘENÁŠÍ VÝKON NA VÝJEZDU Z MÍRNÝCH ZATÁČEK 

 Opotřebený diferenciál (špéra) 

 Nadměrná zadní tuhost 

 Nadměrná anti-squat geometrie 

 Zvýšený tlak v zadních pneumatikách 

 Pneumatiky jsou opotřebené 

 Nadměrný zadní dynamický odklon – ať už vlivem přítlaku nebo kvůli změně odklonu 

při zakleknutí 

 Nedostatek zadního přítlaku 

VŮZ NEPŘENÁŠÍ VÝKON NA VÝJEZDU Z USKÁKANÝCH ZATÁČEK 

 Něco nebo všechno jako u mírných zatáček 

 Špatné nastavení tlumičů 

 Nedostatečný zadní propad 
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5.1.5 ODEZVA 

VŮZ SE OBECNĚ CHOVÁ JAKO PŘÍLIŠ TĚŽKÝ A NEREAGUJE 

 Tlak v pneumatikách je příliš nízký 

 Nedostatečný odpor proti klopení 

 Přílišný aerodynamický přítlak – nebo nedostatečně tuhá pružina pro takový přítlak 

 Pokud zrychlení vozu ve vysokých rychlostech je malé a vůz pocitově líný, viníkem je 

často příliš velká Gurneyho klapka 

VŮZ NECHCE MĚNIT SMĚR 

 Nedostatečný tlak v pneumatikách 

 Vůz je příliš měkký 

VŮZ REAGUJE NA SEBEMENŠÍ PODNĚT 

 Nadměrný tlak v pneu 

 Vůz je příliš tuhý 

 Nadměrná přední či zadní sbíhavost 

 

5.1.6 PŘECHODY 

NEDOTÁČIVOST PŘECHÁZÍ V PŘETÁČIVOST PŘI APLIKOVÁNÍ VÝKONU 

 Nejčastější stížnost ze všech! Obvykle způsobená příliš nízkou přední klopnou tuhostí 

 Zvýšení tuhosti předního stabilizátoru a/nebo pružiny a/nebo zvýšení tlumení 

při pomalém stlačení na předním tlumiči 

 Uvolněný stabilizátor – vazby / čepelové usazení může mít přesně stejný efekt. 

VŮZ POMALU MĚNÍ SMĚR 

 Nedostatečná tuhost podvozku, zejména na přední nápravě 

 Úzký rozchod předních kol 

[42]
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ZÁVĚR 
Analýzou různých konstrukcí systému řízení ve Formuli Student jsem dospěl k názoru, že 

řešení s ozubeným soukolím používané v týmu TU Brno Racing je velice vhodné. Z hlediska 

vůlí v řízení se řadí k nejlepším, taktéž co do hmotnosti se jeví jako jedno z lepších řešení. 

Slabou stránkou řízení u dřívějších monopostů Dragon byly vůle v tomto systému, způsobené 

nedostatečným uložením. Proto došlo ke změně jeho návrhu. 

Mezi Dragonem 3 a Dragonem 5 je v systému řízení rozdíl ve váze 0,75 kg – to představuje 

úsporu hmotnosti 30% při zachování životnosti pro spolehlivé absolvování soutěžní sezóny. 

Změnou k lepšímu z hlediska funkčnosti je snížení vůlí na řízení a změna převodového 

poměru, s níž souvisí zlepšené ovládání vozu, kdy si pilot „nezamotává“ ruce. To vše je 

provedeno takovým způsobem, aby se ovládací síla nezvýšila nad únosnou hranici. Z hlediska 

ergonomie byla optimalizována poloha volantu. 

Všechny klíčové součásti byly prověřeny simulovaným zatížením pomocí metody konečných 

prvků, jejímž výsledkem bylo zjištění deformací a napětí v součástech. Simulace byla ověřena 

v praxi na monopostech Dragon 4 a 5. 

Na voze Dragon 4 bylo nutné vyřešit problém, který vznikl nedostatečným definováním 

zatěžovací soustavy (chybějící ověření držáku převodky řízení), což mělo za následek 

zhoršenou funkčnost systému řízení. Tato chyba byla operativně napravena a simulační model 

byl upraven dle zjištěných skutečností. V následujícím návrhu pro monopost Dragon 5 byl 

systém řízení upraven dle nabytých zkušeností z předchozího návrhu. 

Správnost návrhu byla prověřena úspěšným absolvováním soutěží Formula Student. V sezóně 

2013-2014 tento systém řízení spolehlivě absolvoval přibližně 500 kilometrů ostré jízdy. 

V nezměněné podobě funguje na monopostu Dragon 4 doposud.  

O kvalitě monopostu Dragon 5 svědčí jeho výsledky: celkově 2. místo ze závodu v Itálii a 

1. místo v návrhové prezentaci (Engineering Design Presentation) ze závodu v České 

republice. 

Důležitým přínosem této práce jsou: jasné definování problematických míst v systému řízení, 

prozkoumání návazností v něm, návrh přístupu k optimalizaci natočení kol při průjezdu 

zatáčkou a definování metod přizpůsobení nastavení parametrů vozu, podle zpětné vazby 

pilota, která může být nahrazena či potvrzena analýzou jízdních dat. Tyto definice pomohou 

k dalšímu rozvoji systému řízení na budoucích monopostech Dragon. 

Lze říci, že náročnost výroby, jakož i cena součástí narůstá s nároky na snížení hmotnosti. 

Nejnáročnější je vytvořit návrh převodky řízení (soukolí, domeček, hřídele a držák) tak, aby 

byla zachována funkčnost a smontovatelnost při co nejnižší hmotnosti. 

Do budoucna je zde stále ještě prostor pro další vylepšování systému řízení získáním dalších 

dat a vstupních parametrů (např. měření sil v nápravách). Po zjištění těchto hodnot je možné i 

na základě této práce provést analýzu zatížení a přizpůsobit návrh nového řízení skutečným 

zatížením. Je však třeba mít na paměti, že s každou evolucí monopostu se také mění další 

parametry, které mohou ovlivnit hodnoty zatížení náprav na budoucím voze (např. zlepšení 

aerodynamik a z toho plynoucí zvýšení rychlosti při průjezdu zatáčkou, či změny kinematiky 

náprav aj.). Je nutno neustále komunikovat s ostatními členy týmu. 
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Prioritou dalších let by mělo být snížení vratného momentu na kole změnou bodů na těhlici, 

aby se zmenšilo rameno od rejdové osy. Poté by neměl být problém využít minimálně jeden 

z komerčně vyráběných hřebenů o nižší hmotnosti. Snížením sil v řízení se otvírá prostor pro 

odlehčení všech dalších komponent, i když úbytek hmotnosti již nebude tak rapidní. 

V pravidlech se otevřela možnost využít řízení zadní nápravy. Pro případ, že by tým TU Brno 

Racing chtěl v budoucnosti začít využívat toto řízení, je třeba vypracovat důkladnou analýzu 

dynamiky vozu Formula Student. Dynamické stavy budou na zadní nápravě o to složitější, že 

kromě sil brzdných a bočních vstupují na kola zadní nápravy také síly akcelerační navíc 

ovlivněné diferenciálem. Pro správné vyhodnocení závěrů by pak v této simulaci neměla 

chybět aktuální data pneumatik. 

Dále je třeba si uvědomit, že k efektivnímu řízení zadní nápravy bude kromě aktivátoru řízení 

na zadní nápravě zapotřebí aktivně využívat větší počet senzorů a zejména vlastní řídící 

jednotku tohoto systému zřejmě s vlastním programem řízení. Proto by bylo vhodné porovnat 

předpokládaný nárůst váhy a pomocí simulace jízdy na trati porovnat časy na kolo u obou 

koncepcí vozu a vyhodnotit tak splnění předpokladů. I v případě, že by koncepce s řiditelnou 

zadní nápravou nebyla vyhodnocena jako vhodná pro závodní využití, tento přístup 

k problému a alespoň teoretické řešení této problematiky by jistě udělal dojem v disciplíně 

Engineering Design Presentation, kde by přinesl další body. Je třeba také vyhodnotit, jestli 

vložené kapacity budou vhodnou investicí. 

Pro mne jakožto studenta byla práce na projektu Formula Student v týmu TU Brno Racing 

neocenitelným přínosem snad po všech stránkách. Vyvrcholením mé účasti v projektu je 

mimo jiné tato diplomová práce. Velmi si cením možnosti vidět v praxi fungovat věc, kterou 

jsem na podkladě studia navrhl, a poučit se z reálného fungování zkonstruované součásti. 

Výhodou takového projektu na školní půdě je možnost propojení teorie s praxí při vysokém 

zaujetí všech zúčastněných. 
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A (a) [ms
-2

] zrychlení (ay příčné zrychlení) 

Fy [N] boční síla 

hs [m] vzdálenost těžiště odpružené hmoty od klopné osy 

IMECHE 

 

Institute of Mechanical Engineers 

KΦ [Nm/rad] klopná tuhost 

L (l) [m] rozvor vozu 

M (W) [kg] hmotnost 

MKP FEM Metoda konečných prvků (Finite Element Method) 

Mz [Nm] vratný moment 

R [m] poloměr zatáčky 

SAE 

 

Society of Automotive Engineers (spolek automobilních inženýrů) 

t [m] rozchod nápravy 

Ws [kg] odpružená hmota 

Wu [kg] neodpružená hmota 

x [m] vzdálenost těžiště od nápravy 

Z [m] výška k danému parametru 

α [rad] úhel směrové úchylky 

δ [rad] úhel natočení kol řízené nápravy 

Φ [rad] úhel naklonění vozu 
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