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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na návrh a simulační analýzu torzní tuhosti rámu závodního 

vozu pro autokros. Při návrhu rámu byl kladen důraz na dodržení předpisů mezinárodní 

automobilové federace, na výslednou torzní tuhost a hmotnost. První část práce je zaměřena 

na konstrukci vozidel pro autokros a jeho předpisy. Hlavní částí práce je samotný konstrukční 

návrh rámu, následná simulační analýza pomocí metody konečných prvků, na kterou navazují 

výpočty torzní tuhosti. Na závěr práce jsou zhodnoceny výsledky a je uveden návrh dalšího 

vývoje. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Autokros, SuperBuggy, bezpečnostní rám, napěťová a deformační analýza, metoda 

konečných prvků 

ABSTRACT 

Diploma thesis deals with the design and simulation of torsional stiffness of the frame for 

autocross racing car. The design put emphasis on observe the regulations of international 

automobile federation and the result of torsional rigidity and weight. The first part focuses 

on the design of vehicles for autocross and its regulations. The main part is the structural 

design of the frame, following with simulation analysis using finite element method and 

computing torsional stiffness. In conclusion, results are evaluate and referred for further 

development. 
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Autocross, SuperBuggy, safety cage, deformation-stress analysis, FEM,  
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Cílem diplomové práce je návrh konceptu sportovního vozu pro autokros a jeho následná 

simulační analýza torzní tuhosti pomocí metody konečných prvků. Konstrukce rámu musí být 

tvořena s ohledem na zajištění bezpečnosti jezdce a možnosti umístění důležitých 

konstrukčních částí jako jsou motor, převodovka, diferenciál a dalších. 

Na konstrukci bezpečnostního rámu se vztahuje celá řada předpisů. Bezpečnostní rámy 

se kontrolují pomocí statických, materiálových zkoušek, nebo pomocí počítačové simulace. 

Každý bezpečnostní rám musí být opatřen homologačním štítkem. Získání homologace rámu 

dle předpisu Mezinárodní automobilové federace (dále FIA) se provádí samotnou statickou 

zkouškou rámu, nebo provedením počítačové simulace s využitím metody konečných prvků. 

Dalšími prvky, které jsou důležité pro bezpečnost jezdce při autokrosu, jsou vícebodové 

bezpečnostní pásy, ochrana hlavy a krku (HANS) a nehořlavá kombinéza. 

Strukturu diplomové práce tvoří několik částí. První část se zabývá konstrukcí vozidel pro 

autokros, jeho divizemi a předpisy. Dále následují používané konstrukce a koncepce 

autokrosových speciálů. Druhá část práce se věnuje popisu návrhu vytvořené konstrukce 

a jednotlivým variantám konstrukce. Další částí je simulační analýza torzní tuhosti pomocí 

metody konečných prvků, na kterou navazuje hodnocení získaných výsledků. 
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KONSTRUKCE VOZIDEL PRO AUTOKROS 

 

1 KONSTRUKCE VOZIDEL PRO AUTOKROS 

 AUTOKROSOVÝ SPORT 

Autokros je automobilový sport speciálních automobilů, který se jezdí na uzavřené trati 

po nezpevněném povrchu. Trať je dlouhá okolo jednoho kilometru, bývá členitá plná stoupání, 

klesání, technických úseků a rovných úseků. Nejčastěji nezpevněný povrch tvoří hlína, bláto 

a štěrk. Vozy jsou zde podle konstrukce a výkonu rozděleny do několika kategorií. Závod se 

skládá ze tří kvalifikačních rozjížděk. Z těchto rozjížděk postupně jezdci s nejlepším časem 

postupují do finálových jízd. Jezdci startují všichni najednou ze startovního roštu a závodí proti 

času. Autokros se řadí mezi náročná automobilová odvětví. Autokrosový speciál je na Obr. 1. 

 VÝVOJ VOZIDEL AUTOKROSU 

První závody, které je možné označit jako autokros, vznikly ve Velké Británii krátce po druhé 

světové válce v roce 1947. V padesátých letech pak na britských tratích startovaly upravené 

cestovní vozy a první speciály. Tyto závody zůstaly izolovány pouze ve Velké Británii a přesto, 

že Angličané s autokrosem začali, do evropských seriálů nezasáhli. 

V Evropě se první autokrosové závody konaly v roce 1968, v rakouském Gross Hofflein. Tento 

závod vyhrál soutěžní jezdec Walter Roser. V roce 1969 se na stejné trati objevila první bugina, 

na konci léta se poté jel ukázkový závod v bavorském Hersbrucku.   

Počátky autokrosu v česku se odehrály v roce 1969. V tomto roce mohli diváci sledovat 

mezinárodní klání. Závod se odehrál v Údolí mamutů u Přerova a první místo si odnesl 

rakouský jezdec Erich Glawitza na VW bugy. O první mistrovský titul se jelo v Československu 

o rok později. Od této doby se autokrosové závody jezdí rok co rok až dodnes. Jezdí se 

v několika kategoriích. Nejsilnější třída speciálů, která byla nejdříve bez omezení obsahu 

motoru, poté byl obsah motoru omezen do 3500 ccm a nyní je omezen do 4000 ccm, přidala se 

k ní ještě třída do 1600 ccm. V roce 1992 se začala jezdit třída Junior Buggy. Závodí se také  

v cestovních vozech, ve kterých se jezdilo mistrovství už v 90 letech, tyto vozy se však vytratily 

a vrátily se až v roce 2005. V roce 2003 se začala jezdit třída bugy racer, kde jezdí ti nejmladší 

jezdci. Nejmladší třídou je kartcross, který se začal jezdit v roce 2010.  

Autokros se vyvinul ve velmi atraktivní sport, na který chodí velké množství diváků. 

V současné době se autokros jezdí na sedmi tratích (Nová Paka, Poříčí nad Sázavou, Přerov, 

Humpolec, Dolní Bousov, Přibice a Sedlčany), v minulosti bylo tratí více, ale pořádat tyto 

závody není jednoduché a tak většina tratí vymizela.[2]  

Obr. 1 Autokrosový speciál [5] 
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 DIVIZE AUTOKROSU 

V autokrosu existuje velké množství divizí. Jednotlivé divize mají specifické technické 

předpisy. 

Dle technických předpisů pro cestovní autokrosové vozy musí blok motoru pocházet z modelu 

vozu stejné značky jako karoserie. Motor musí být umístěn v původním motorovém prostoru. 

Uspořádání se dvěma motory není povoleno, pokud nejsou takto homologovány. 

Pravidla pro cestovní vozy však neplatí pro vozy bugy. Tyto vozy jsou speciálně postavené, 

mohou mít libovolný motor, blok motoru. Jsou pouze limitovány maximálním povoleným 

zdvihovým objemem motoru a minimální hmotností podle počtu a objemu válců a způsobu 

plnění motoru.[4] 

Autokrosové divize: 

 Divize D6 

 Divize Touring Autocross 

 Divize Junior buggy 

 Divize Buggy 1600 

 Divize Super buggy  

DIVIZE D6 

Divize D6 tzv. plecháče, využívají pohonu pouze jedné nápravy. Nejčastěji pohonu přední 

nápravy s příčně uloženým motorem. Jde o automobily Škoda Felicia, Fabia, Citigo a Honda 

Civic. Stále častěji se objevují vozy s pohonem zadních kol a podélně uloženým motorem před 

nebo za zadní nápravou. Tato divize používá atmosférické čtyřdobé, čtyřválcové motory 

do obsahu 1600 ccm. Speciál této divize je na Obr. 2. 

  

Obr. 2 Autokrosový speciál D6 [5] 
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DIVIZE TOURING AUTOCROSS 

Divize touring autocross využívá pohonu všech kol. Tyto automobily mají motor uložený  

u přední nápravy příčně nebo podélně. Všechny vozy mají mezinápravový mechanický 

diferenciál. Nejčastějšími vozy, které se v této divizi vyskytují, jsou Škoda Fabia I, II, Ford 

Focus, Fiesta, Mitsubishi Lancer EVO. Tato divize využívá čtyřválcových čtyřdobých 

přeplňovaných motorů. K přeplňování motorů je používáno turbodmychadlo nebo kompresor. 

Maximální zdvihový objem motoru činní 2058 cm3. Výkon motoru je omezen maximální 

vnitřním průměrem restriktoru 45 mm. Speciál této divize je na Obr. 3.[4]  

DIVIZE JUNIOR BUGGY 

Divize junior buggy používá motory s maximálním zdvihovým objemem do 600 cm3. Motory 

musí být čtyřtaktní, proto se používají čtyřválcové motocyklové motory. Tyto motory jsou 

uloženy před zadní nápravou podélně. Tyto speciály nemají mezinápravový diferenciál. Tento 

speciál je na Obr. 4.[5] 

 

Obr. 3 Autokrosový speciál Touring autocross [5] 

Obr. 4 Autokrosový speciál Junior buggy [5] 



BRNO 2016 

 

 

14 
 

KONSTRUKCE VOZIDEL PRO AUTOKROS 

 
DIVIZE BUGGY 1600 

V divizi buggy 1600 se používají motory, jak automobilové, tak motocyklové. Maximální 

zdvihový objem motoru musí být 1600 cm3 a motor nesmí být přeplňovaný. Pravidla pro 

uložení motorů jsou velice volná. Automobilové motory jsou nejčastěji uloženy podélně s osou 

vozu před nebo za zadní nápravou. Speciály s jedním motocyklovým motorem mají motor uložený 

podélně nebo příčně před zadní nápravou. Motory mají zvětšený objem. V případě speciálů  

se dvěma motocyklovými motory je způsob uložení motorů libovolný. Používají se koncepce 

uložení dvou motorů příčně vedle sebe před přední nápravu, nebo podélně vedle sebe před přední 

nápravu, nebo podélně jeden před a druhý za zadní nápravou anebo použití společné klikové skříně 

obou motorů. Speciál této divize je na Obr. 5.[5] 

DIVIZE SUPER BUGGY 

V divizi super buggy se používají dva motocyklové motory nebo jeden automobilový. 

Automobilové motory mohou být čtyřválcové, šestiválcové a osmiválcové. Mohou být 

atmosférické nebo přeplňované, řadové nebo vidlicové. Maximální povolený zdvihový objem 

atmosférického motoru je 4000 cm3, pro přeplňované motory 2300 cm3. Automobilové motory 

jsou uloženy většinou podélně před nebo za zadní nápravou. Motocyklové motory jsou uloženy 

většinou před zadní nápravou. Tento speciál je na Obr. 6.[4][5] 

  

Obr. 5 Autokrosový speciál Buggy 1600 [5] 

Obr. 6 Autokrosový speciál Super buggy [5] 
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 MOŽNOSTI KONSTRUKCE PRO AUTOKROS 

1.4.1 MOTORY 

Motory používané v autokrosových speciálech jsou rozděleny podle divizí.  

JUNIOR BUGGY 

V těchto speciálech se používají čtyřtaktní motory s maximálním objemem do 600 cm3. 

Nejčastěji lehké čtyřválcové motocyklové motory se vstřikováním a chlazením vodou. Po 

aplikaci úprav dosahují výkonu přes 140 koní. Mezi nejčastější úpravy patří úprava sacího 

a výfukového potrubí, filtrace vzduchu, změna materiálu třecích ploch a převodů. Motory jsou 

vysokootáčkové s maximem okolo 14000 min-1 a váží okolo 60 kg. Motory jsou nejčastěji od 

japonských firem Suzuki, Honda a Yamaha.[5] 

BUGGY 1600 

V této kategorii se používají dva druhy převážně čtyřválcových čtyřtaktních motorů. 

Motory motocyklové se zvětšeným objemem okolo 1300 cm3. Tyto motory dosahují výkonu 

okolo 200 koní. Jsou osazeny elektronickým vstřikováním a chlazením vodou. Maximální 

otáčky se pohybují okolo 12000 min-1. Motory váží okolo 80 kg. Nejčastěji používané motory 

jsou japonské např. Suzuki a Kawasaki. [5] 

Motory automobilové atmosférické. Většinou se jedná o čtyřdobé čtyřválcové motory se 

vstřikováním paliva a chlazením vodou. Používají se přeprogramované řídící jednotky. Motory 

dosahují výkonu okolo 215 koní. Maximální otáčky jsou okolo 10000 min-1. Váha motoru se 

pohybuje okolo 100 kg. Používají se motory od automobilek VW, Škoda, Opel.[5] 

SUPER BUGGY  

V této divizi se používají motory čtyř, šesti, nebo osmiválcové a to buď řadové, nebo vidlicové. 

Motory jsou atmosférické nebo přeplňované turbodmychadlem nebo kompresorem. 

Atmosférické motory mají povolený maximální zdvihový objem 4000 cm3 a přeplňované 

2300 cm3. Motory jsou chlazené vodou, ale i vzduchem (motory Tatra). Používá se elektronické 

vstřikování, chladič nasávaného vzduchu pro zmenšení objemu a olejový chladič. Pro 

přeplňované motory turbodmychadlem se používá systém ALS (anti – lag system) a waste – 

gate (obtokový ventil). Motory dosahují výkonu okolo 510 koní. Maximální otáčky jsou okolo 

9000 min-1. Hmotnost motoru se pohybuje od 90 do 210 kg. Používají se motory automobilek 

VW, Audi, Peugeot, Honda. [5] 

Obr. 7 Motory autokrosových speciálů: a) a b)Buggy 1600, c)Super buggy[5] 
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1.4.2 PŘEVODY 

Převody používané v autokrosových speciálech jsou rozděleny podle divizí. 

JUNIOR BUGGY 

Převodovka je v monobloku s motorem, mění se pouze materiál ozubených kol a převodový 

poměr. Řazení je sekvenční. Pohon předních i zadních kol je zajištěn speciálními řetězy 

vedenými soustavou vodítek, kladek, napínáků. Řetěz je méně poruchový a jednodušší na 

opravu. Můžeme také měnit celkový převod nebo poměr pohonu předních a zadních kol. 

Autokrosové speciály vyžadují zpátečku, kterou motocyklové motory nemají. Řešením je 

použití samostatného startéru na řetěz pohonu kol tak, aby měl při zapnutí opačné otáčky než 

motor.[5] 

BUGGY 1600 

Při použití motocyklových motorů je situace stejná jako u Junior Buggy, akorát je vše vyřešeno 

s ohledem na dvojnásobné výkony.  

Pokud se používají automobilové motory, používáme tři druhy řazení: a) klasické řazení jako 

u osobního auta, b) sekvenční řazení, c) hydraulické řazení s ovládáním na volantu. Nelze 

použít sériové převodovky, proto se používá pouze upravený obal. Převodová kola jsou ze 

speciálních velmi odolných ocelí např. třídy 16. Synchronizace se nepoužívá. K převodové 

skříni je ještě přišroubována menší skříň, která obsahuje sestupová kola a umožňuje vyvedení 

kardanu k pohonu předních kol. Záměnou sestupových kol se dá rychle měnit poměr otáček 

předních a zadních kol. Při pohonu všech kol je veden kardan, který je složený z několika 

kloubů, k přednímu diferenciálu vnitřkem vozu u podlahy. Z předního diferenciálu se přenáší 

pohon na kola pomocí poloos. Zadní kola pohání diferenciál ukrytý v převodovce. Nejčastěji 

se používají čtyřstupňové převodovky. [5] 

SUPER BUGGY 

Používají se čtyřstupňové převodovky s přesným a krátkým řazením do H, někdy se používají 

sekvenční převodovky. Celá konstrukce je konstruována s ohledem na velké výkony. Obal musí 

být co nejlehčí. Používá se pojistka pro zařazení zpátečky, aby nedošlo k samovolnému 

zařazení.[5] 

  

Obr. 8  Převody autokrosových speciálů: a)Kardan, b)Převodovka, c)Přední diferenciál [5] 
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1.4.3 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

Bezpečnostní prvky jsou většinou společné pro všechny kategorie autokrosových speciálů. 

V následující části budou popsány jen některé důležité bezpečnostní prvky. 

OCHRANNÝ RÁM 

Řidiče ochraňuje bezpečnostní rám, který bude cílem této práce. Rám a jeho předpisy jsou 

uvedeny níže v kapitole 2. Rám bývá v prostoru hlavy obandážován měkkou gumou. Pevný 

střešní panel je povinný. Z boční strany je pilot chráněn zvláštním hliníkovým plechem nebo 

kevlarem. Na spodní část se montuje podlaha z duralového nebo hliníkového plechu. Každý 

rám má vyražené číslo shodné s číslem uvedeným ve sportovním průkazu a značku od 

technických komisařů. Každý rám musí mít červeně označené místo vpředu i vzadu, za které je 

možné ho táhnout nebo zvedat. Rám tvoří trubky s kruhovým průřezem předepsaným průměrů 

a tlouštěk stěn. Ukázka konstrukce rámu je na Obr. 9. 

Ochrana jezdce proti odlétajícímu kamení je další důležitou částí ochranného rámu. Celý 

prostor kabiny je chráněn hustým a velice pevným pletivem. Přední síť musí být bezpečná pro 

pilota a v případě nehody snadno odstranitelná. Boční sítě mohou být látkové nebo ocelové. 

Musí být snadno odstranitelné. Blatníky kol musí být osazeny zástěrkami. 

 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY, SEDAČKA A VOLANT 

Pásy musí být šestibodové s centrálním rychlo rozepínacím mechanismem. Musí být 

homologované. Jsou uchyceny k ochrannému rámu vozu.  

Sedačky jsou většinou hluboké, aby držely tělo při průjezdu zatáčkami. Vyrábí se z laminátu 

a kevlaru. Tyto sedačky však musí být nahrazeny homologovanými s možností použití 

ochranného límce hlavy. 

Volanty se používají komerčně vyráběné závodní. Záleží na požadavcích jezdce. Jsou opatřeny 

značkou rovného rejdu.   

Obr. 9 Bezpečnostní rám 
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NÁDRŽ 

Nádrže musí být bezpečnostní, vyplněné speciální protipožární pěnovou hmotou, do které 

se benzín nasákne. Nádrž musí být homologována a musí být schváleného typu. Musí být 

osazena bezpečnostním ventilem, aby při převrácení vozu nedošlo k úniku paliva. Je vyrobena 

ze speciálního plastu s kovovým rychlouzávěrem. Palivové vedení je silnostěnné a omotané 

ocelovým opletením. Nejčastěji se používají nádrže o objemu dvacet nebo deset litrů. Nádrž 

je zobrazena na Obr. 10. 

 

OSVĚTLENÍ VOZU 

Každý speciál musí mít na zadní části dobře viditelná brzdová světla červené barvy a jedno 

mlhové světlo umístěné uprostřed. 

Vozy jsou také vybaveny centrálním vypínačem elektrických obvodů. Tento vypínač se 

umísťuje v dosahu jezdce a také zvenku vozu. Nejčastěji se jedná o ocelové lanko s okem 

na konci označeno trojúhelníkem s bleskem uprostřed na karoserii. 

OCHRANA NOHOU A HRUDI 

Pokud se přední pružící jednotky nachází v blízkosti nohou, musí být mezi nimi umístěna 

přepážka. Přepážka je nejčastěji plastová, hliníková nebo kevlarová. Kardan musí být také 

opatřen krytem z hliníku nebo kevlaru.  

Tyč řízení musí mít mezi volantem a převodkou řízení deformační člen.  

VYBAVENÍ JEZDCE 

Pilot musí mít přilbu a kuklu, závodní kombinézu s nehořlavým prádlem pod. Všechny věci 

musí splňovat přísné předpisy a musí být homologované pro daný typ automobilového sportu. 

Při použití brýlí se používají s odvíjecím sklem v případě zablácení.[5] 

  

Obr. 10 Homologovaná nádrž [16] 
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1.4.4 KAROSERIE A PODVOZEK 

KAROSERIE 

Pro stavbu karoserie se používají materiály jako kevlar nebo laminát. Laminát je běžnější 

s menší pevností a větší hmotností. Kevlar je lehčí a pružnější, jeho nevýhodou je cena. 

Karoserie se nejčastěji skládají z několika samostatných dílů pro snazší přístup k jednotlivým 

částem vozu. Všechny karoserie se lakují. Karoserie se přichytávají na rám šroubem 

a podložkou, krátkými kolíčky navařenými na rám s dírou příčně nebo bajonetovým 

uchycením. Na Obr. 11 je ukázka karoserie. 

 

ODPRUŽENÍ KOL 

Odpružení kol je pro autokrosový speciál důležité. 

Tlumiče mohou být s vyrovnávacími nádobami umístěnými na tlumiči, mimo tlumič nebo bez 

vyrovnávacích nádob. Výrobců tlumičů je celá řada, rozhodující je také cena. Tlumiče se chrání 

gumou nebo plastem proti odletujícím kamenům. 

Pružiny se používají vinuté se stejným stoupáním nebo vinuté s progresivním stoupáním. 

  

Obr. 11 Ukázka karoserie 
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ZAVĚŠENÍ KOL 

Pro zavěšení předních kol se používá lichoběžníková víceprvková náprava s trojúhelníkovými 

rameny. Skládá se z horního a dolního trojúhelníkového ramene. K dolnímu rameni je přivařen 

držák odpružení. Odklon kola se při propružení mění minimálně. Seřizuje se sbíhavost kol, 

odklon, záklon rejdového čepu a odpružení. Toto zavěšení je zobrazeno na Obr. 12. 

Pro zadní kola se používá dvou typů náprav. víceprvková s příčnými a podélnými rameny nebo 

kyvadlová.  

Kyvadlová je jednodušší, lehčí a robustnější. Hnací hřídel je využita jako nosná a uchycena 

jedním prvkem v podélné ose vozu. Je označována jako „šmajdavka“. Tato náprava se skládá 

z jednoho ramene spojeného s rámem přes unibal, robustní poloosy uchycené ve skříni 

diferenciálu a tvořící druhé rameno. Na této nápravě není možnost nastavení geometrie. Odklon 

kola je úměrný světlé výšce vozu. Nevýhodou je vznik velkých neodpružených hmot. 

Nejslabším místem je ložisko a křížový kloub. Toto zavěšení je zobrazeno na Obr. 13. 

  

Obr. 12 Zavěšení přední [17] 

Obr. 13 Zadní kyvadlová náprava [17] 
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Víceprvková lichoběžníková náprava je lehčí, složitější na výrobu a má více seřizovacích 

prvků. Víceprvková náprava má podélná ramena a držáky příčných vzpěr. Příčné vzpěry jsou 

k rámu přichyceny pomocí unibalů. Poloosa pohonu má dva homokinetické klouby, jeden 

u kola a druhý u diferenciálu. Odklon se při propružení mění jen nepatrně. Tato náprava je 

zobrazena na Obr. 14. 

 

PNEUMATIKY 

Pneumatiky mají obrovský podíl na jízdních vlastnostech vozu. Pneumatiky označují stejně 

jako běžné pneumatiky pro osobní vozy. Používají se různé dezény do bláta a na tvrdé tratě.  

Na trhu existuje mnoho výrobců těchto pneumatik. 

 

BRZDY 

Používají se kotoučové brzdy na všech čtyřech kolech. Brzdiče mohou být vyráběny speciálně 

pro autokros, nebo jsou použity ze silničních motocyklů. Brzdové destičky jsou speciální pro 

vysokou zátěž a teplotu. Bývají dvou, čtyř až šestipístkové. Nepoužívají se posilovače brzd. 

Kapalina je s co nejvyšším bodem varu, aby nedocházelo k zavzdušňování systému. Brzdy 

bývají umístěné uvnitř kola nebo uvnitř vozu u diferenciálu nebo převodovky.[5] 

  

Obr. 14 Víceprvkové zavěšení zadní 

nápravy 
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 POUŽÍVANÉ KONCEPCE ULOŽENÍ MOTORU 

MOTOR PŘED ZADNÍ NÁPRAVOU 

Motor před zadní nápravou jinak nazývám jako motor mezi nápravami, se vyznačuje umístěním 

motoru a spojky před zadní nápravou. Toto uspořádání má velmi výhodné rozložení hmotnosti. 

Nad zadní nápravou je většina hmotnosti. Vůz má neutrální až lehce přetáčivé vlastnosti. Váha 

motoru přitěžuje zadní nápravu a tím přispívá k lepší akceleraci a trakci vozu. Příznivý je také 

moment setrvačnosti a tím i rychlejší odezva na řízení. Tuto koncepci používají všechna 

závodní auta včetně Formule 1. Uspořádání lze vidět na Obr. 15. 

 

MOTOR ZA ZADNÍ NÁPRAVOU 

Tato koncepce využívá uložení motoru a spojky za zadní nápravou. Toto uspořádání se používá, 

pokud chceme co nejvíce zatížit zadní nápravu. Dochází ke špatnému rozložení hmotnosti mezi 

nápravy a tím zvedání přední nápravy. Vozidlo má přetáčivý charakter při takto uloženém 

motoru. Toto uložení je zobrazeno na Obr. 16.  

Obr. 15 Motor uložený před zadní nápravou [5] 

Obr. 16 Motor za zadní nápravou [18] 
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MOTOR NAD ZADNÍ NÁPRAVOU 

Takto uložený motor je opatřen rozvodovkou v klikové skříni. Krouticí moment je z klikové 

hřídele přenášen na spojku a převodovku následně na diferenciál, odkud se moment přenáší na 

obě kola. Tato koncepce má lepší rozložení hmotnosti mezi nápravami. 

DVOUMOTOROVÉ ULOŽENÍ 

Nejčastěji motocyklové motory, uloženy před a za zadní nápravou, nebo automobilové motory 

dva vedle sebe. Toto uložení můžeme vidět na Obr. 17. 

 

 POUŽÍVANÉ KONCEPCE POHONU 

ZADNÍ POHON S MOTOREM VZADU 

Všechny části pohonu umístěny u zadní nápravy. Motor a převodovka mohou být uloženy 

různými způsoby. U autokrosových vozů velice často používané. 

Výhody: 

 velmi dobré akcelerační vlastnosti, 

 krátký tok momentu, 

 dobré rozdělení brzdných sil mezi nápravy, 

 dobré závodní vlastnosti vozu. 

Nevýhody: 

 sklon k přetáčivosti vozu, 

 vyšší zatížení zadních pneumatik, 

 obtížné naladění výfukového potrubí, 

 delší chladicí systém. 

  

Obr. 17 Dvoumotorové uložení [5] 
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POHON VŠECH KOL 

Pohon všech kol může být stálý nebo přiřaditelný. Trvalý pohon může mít pevné, nebo 

proměnné dělení točivého momentu mezi nápravy. Motor bývá uložen u zadní nápravy, proto 

je nutný mezinápravový diferenciál, který vyrovnává rozdílné otáčky mezi předními a zadními 

koly. Tento diferenciál bývá konstruován jako symetrický, kdy rozdělení momentu je v poměru 

50:50, nebo nesymetrický, kdy poměr přenášených momentů je rozdělen v poměru zatížení 

náprav. 

Výhody: 

 zlepšení trakčních schopností, 

 zlepšení akcelerace, 

 stabilizace při zatáčení, 

 snižuje citlivost na boční vítr. 

Nevýhody: 

 vyšší cena, 

 zvýšení hmotnosti vozu, 

 zvýšení spotřeby, 

 složitost hnacího ústrojí. 
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 TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO AUTOKROS 

Technické předpisy pro vozy autocrossu jsou uvedeny v mezinárodním předpisu FIA, příloha 

J, v článku 279A, článku 253 a 283. V těchto dokumentech najdeme všechny potřebné pokyny 

pro stavbu autokrosového speciálu. 

Autokrosové monoposty (SuperBuggy, Buggy1600, JuniorBuggy) jsou vozy se čtyřmi koly 

konstruované a postavené speciálně pro závody autokrosu. Musí mít pohon na dvě nebo čtyři 

kola.  

Předpisy uvedené v článku 279A předepisují pro autocrossové speciály tyto podmínky: 

Maximální povolený korigovaný zdvihový objem motorů pro jednotlivé divize.:  

 SuperBuggy -  4000cm3 

 Buggy1600 -  1600 cm3 

 JuniorBuggy - 600cm3 

Ochrana motoru umístěného vzadu pomocí ochranného oblouku motoru. Tento oblouk musí 

být uprostřed vyztužený. Tato ochranná konstrukce může být upevněna pod vozem nebo 

spojena s ochrannou klecí jezdce. Tloušťka stěn musí být minimálně 1,5 mm. Ochranný oblouk 

motoru může být složen z několika demontovatelných částí. V tomto případě musí být trubky 

spojeny objímkami a dvěma šrouby, které jsou pootočeny o 90° a vzdáleny minimálně 30 mm. 

Minimální průměr šroubů je 6 mm. 

Boční ochrana musí být tvořena kompozitními strukturami na voštinovém jádru, řádně 

připevněnými ke konstrukci z ocelových trubek po obou stranách vozu. Tyto trubkové 

konstrukce musí odpovídat článku 253-8.3.3, Přílohy J. Minimální tloušťka kompozitních 

panelů je 15 mm. Vnější část ochrany je umístěna na úrovni nábojů kol v délce minimálně 60% 

rozvoru náprav. Tyto konstrukce směřují směrem ven na obou stranách až ke svislým rovinám 

vedeným středy předních a zadních pneumatik. Prostor mezi touto ochranou a karoserií musí 

být úplně zakrytý. 

Karoserie pro autocrossové monoposty je uzavřená. Musí být kvalitním výrobkem a nesmí mít 

ostré hrany, špičaté nebo ostré části, úhly musí být zaobleny poloměrem 15 mm. 

Maximální rozměry speciálu jsou:  

 šířka 2100 mm, 

 délka 3900 mm.  

Přední a boční část musí být z neprůhledného materiálu a musí chránit jezdce proti kamenům. 

Vpředu musí sahat nejméně do středu volantu a její výška nesmí být menší než 42 cm vzhledem 

k rovině uchycení sedadla jezdce.  

Výška boční karoserie nesmí být menší než 42 cm, měřeno vzhledem k rovině procházející 

uchycením sedadla jezdce. Všechny mechanické části nutné pro pohon vozu (motor, převody) 

musí být zakryty karosérií nebo blatníky. Použité plechy nesmí být silnější než 10 mm. Vnější 

zpětné zrcátko je povinné na obou stranách vozidla. Do každé z těchto ploch se musí vejít 

čtverec o straně 6 cm.  
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Prostor pro posádku nesmí být menší než 60 cm, měřeno ve vodorovné rovině až do vzdálenosti 

50 cm od nejzazší polohy sedadla. Prvky v tomto prostoru nesmí mít ostré nebo vyčnívající 

hrany a nesmí mít velkou drsnost povrchu.  

Bezpečnostní oblouky musí mít dostatečnou výšku, aby přímka vedené z vrcholu zadního 

oblouku k vrcholu předního oblouku procházela minimálně 5 cm nad přilbou jezdce, který sedí 

ve voze se zapnutými pásy a nasazenou přilbou.  

Pevný střešní panel je povinný.  

Spojka převodového hřídele umístěného pod podlahou prostoru pro posádku musí být chráněna 

páskem z měkké oceli o minimální tloušťce 3 mm a délce 25 cm. Tento pásek musí být 

připevněn ke konstrukci vozu, aby se zamezilo zachycení o zem, proniknutí do prostoru 

posádky. 

Oba dva boční otvory musí být uzavřeny tak, aby se zabránilo průchodu ramene nebo ruky. 

Nejčastěji se to provádí sítí s oky, drátěnou mříží.  

Hmotnost vozu bez jezdce a s kapalinami, zbývajícími ve voze v okamžiku měření, musí 

odpovídat následující tabulce na Obr. 18: 

Ohnivzdorná přepážka musí být uchycena k podlaze vozu a ke dvěma zadním sloupkům 

ochranné klece. Musí pokrývat celou šířku ochranné klece. 

Blatníky musí být pevně uchyceny. Musí překrývat kola tak, aby nejméně na jedné třetině 

obvodu účinně kryly nejméně celou šířku pneumatiky. Musí přitom sahat nejméně 5 cm pod 

osu zadních kol. 

Zavěšení definované jako aktivní je zakázáno. Vozy musí mít odpružené nápravy. Montáž 

náprav přímo k šasi není povolena. 

Akcelerátor musí obsahovat zařízení, které v případě nefunkčního ovládání, uzavře akcelerátor 

a to za pomoci vnější pružiny, působící na lopatku nebo osu klapky. 

Nádrže na palivo, olej a chladicí kapalinu musí být odděleny od prostoru pro posádku příčkou, 

aby v případě rozlití nebo netěsnosti nádrže nedošlo k průniku kapaliny. To platí také pro 

Obr. 18 Tabulka hmotností[4] 



BRNO 2016 

 

 

27 
 

KONSTRUKCE VOZIDEL PRO AUTOKROS 

 
palivovou nádrž vzhledem k motorovému prostoru a výfukovému systému. Palivová nádrž 

musí odpovídat článku 253-14, Přílohy J a musí být umístěna za sedadlem při pohledu z boku. 

Musí být namontována v dostatečně chráněném prostoru a musí být pevně uchycena na vozidle. 

Nádrž nesmí být v prostoru pro jezdce, od něhož musí být oddělena ohnivzdornou přepážkou. 

Dynama, alternátory baterie mohou být odstraněny, ale každý vůz musí být vybaven plně 

nabitou baterií. 

Kola a pneumatiky se musí vejít do šablony ve tvaru U, jejíž okraje jsou vzdáleny 250 mm. 

Průměr ráfku je libovolný, ale nesmí přesáhnout 18″. Samovýroba kol je zakázána. Při použití 

jiného než ocelového materiálu na kola musí být prokázána dokumentace. Pneumatiky s hřeby 

jsou zakázány.  

Čelní sklo může být nahrazeno kovovou mřížkou, pokrývající celou plochu čelního skla. 

Rozměry ok mřížky jsou minimálně 10x10 mm, maximálně 25x25 mm, minimální průměr 

drátu je 1 mm. V případě absence čelního skla je povinné používání integrální přilby 

s průzorem. 

Bezpečností klec je povinná a musí odpovídat článku 283-8.1, 8.2, 8.3, Přílohy J. Reference na 

datum homologace musí být chápána jako datum prvního vystavení technického průkazu FIA. 

Zástěrky jsou povinné na poháněná kola, musí být z pružného materiálu minimální tloušťky  

5 mm. 

Sedadlo jezdce je doporučeno homologované FIA (norma 8855/1999 nebo 8862/2009). 

Sedadlo nehomologované FIA může být upraveno pro průchod bezpečnostních pásů, 

respektujících úhly podle Obr. 19 Skořepina sedadla musí být místně zesílena, aby byla 

zajištěna alespoň původní odolnost, a potah musí chránit pásy před jakýmkoli rizikem 

poškození. Sedadlo musí být řádně připevněno. Sedadlo musí být vybaveno opěrkou hlavy.  

Převody a následná kontrola pohonu je zakázána. Diferenciály s elektronickou, pneumatickou 

nebo hydraulickou kontrolou jsou zakázány. Všechny vozy musí být vybaveny převodovkou 

zahrnující zpátečku, která musí fungovat po celou dobu. [4] 

 

Obr. 19 Sedadlo jezdce - průchod bezpečnostních pásů [4] 
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2 KONSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍCH RÁMŮ DLE FIA 
 

 BEZPEČNOSTNÍ RÁMY 

Jedná se o více trubkovou ochranou konstrukci, která se montuje do prostoru pro posádku a 

umísťuje se co nejblíže ke karoserii. Hlavním úkolem bezpečnostního rámu je omezení 

deformace skeletu automobilu v případě nárazu při nehodě. Bezpečnostní rám musí být 

zkonstruován tak, aby nezavazel při nastupování a vystupování do vozidla. Při konstruování 

rámu musí být dodrženy povinné a nepovinné prvky podle článku 253 a 283, kapitoly č. 8, 

přílohy J, které jsou uvedeny v Mezinárodním sportovním řádu vydané Mezinárodní 

automobilovou federací FIA. Každý rám, který je vyrobený, musí být označený nepřenosným 

štítkem výrobce. Tento štítek se nachází na dobře viditelném místě. Povinné prvky rámu jsou 

např. výztuhy a vzpěry. Nepovinné prvky jsou dále definované, záleží ovšem na požadované 

konstrukci rámu, zda budou použity. Příklad ochranného rámu je uveden na Obr. 20. 

Požadavky na konstrukci rámu: 

 splnění předpisů FIA, 

 torzní tuhost, 

 nízká hmotnost, 

 vyrobitelnost, 

 bezpečnost jezdce. 

  

Obr. 20 Příklad bezpečnostního rámu okruhového vozu[7] 
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TORZNÍ TUHOST 

Schopnost karoserie odolávat zkroucení při zatěžování určitým momentem v podélné ose. 

Moment vytváří nerovnosti vozovky, změna směru jízdy (zatáčení) nebo části připevněné 

k rámu např. motor, převodovka. Torzní tuhost je rozhodující pro bezpečnost a čitelnost vozu 

při závodění. Torzní tuhost zvyšují výztuhy a komponenty umístěné v rámu vozidla. 

HMOTNOST 

Hmotnost vozidla je důležitým faktorem, rozhoduje o akceleraci a brzdění. Má vliv na velikost 

momentu setrvačnosti, který způsobuje odstředivé síly. Nízkou hmotnost můžeme docílit 

volbou materiálu a typem konstrukce. Požadavek nízké hmotnosti úzce souvisí s celkovou 

torzní tuhostí. 

VYROBITELNOST 

Konstrukce rámu musí být navrhována s ohledem na následnou výrobu. Výrobce rámu musí 

mít požadované technické zázemí a prostředky. Důležitým aspektem vyrobitelnosti jsou také 

náklady. 

BEZPEČNOST JEZDCE 

Při splnění předpisů FIA na konstrukci rámu by měla být bezpečnost jezdce zaručena. Navržená 

pravidla pro konstrukce odpovídají mnoha letům vývoje bezpečnosti závodních vozidel. 

Důležitou částí rámu je ta, ve které se nachází jezdec, proto je kladen největší důraz na hlavní 

ochranný oblouk a také na přední ochranný oblouk. 
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 ZÁKLADNÍ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍCH RÁMŮ 

Musí být vytvořeny podle přílohy J, článku 253 a 283: 

 Oblouk – trubková konstrukce kruhového průřezu tvořící oblouk, na konci upevněný 

montážními patkami. 

 Hlavní oblouk – jednodílný trubkový příčný oblouk s maximální sklonem svislé části 

+/- 10° vzhledem k vertikální ose, umístěný za předními sedadly napříč. Osa trubky 

musí v celé délce ležet v jedné rovině. Hlavní oblouk je zvýrazněný na Obr. 21a.  

 Přední oblouk – podobný jako hlavní oblouk, jeho tvar kopíruje sloupky předního skla 

a horní okraj předního skla. Přední oblouk je zvýrazněný na Obr. 21a. 

 Boční oblouk – jednodílný trubkový oblouk, který je téměř svislý a podélný, je 

umístěný na levé a pravé straně vozidla. Jeho přední část kopíruje sloupek předního skla 

a zadní část je umístěna za předními sedadly. Boční oblouk je zvýrazněný na Obr. 21b.  

 Boční půloblouk – shodný s bočním obloukem, ale bez zadního sloupku. Zobrazený na 

Obr. 21c. 

 

 Podélná vzpěra – jednodílná podélná trubka spojující horní části předního a hlavního 

oblouku. 

 Příčná vzpěra – jednodílná příčná trubka spojující horní části bočních půloblouků nebo 

bočních oblouků. 

 Diagonální vzpěra – diagonální trubka spojující jeden z horních rohů hlavního 

oblouku, nebo jeden z okrajů příčné vzpěry v případě bočního oblouku s dolní 

upevňovací deskou anebo horní okraj jedné zadní vzpěry s dolní upevňovací deskou 

druhé zadní vzpěry. 

 Demontovatelné vzpěry – vzpěra přidaná ke konstrukci pro zvýšení bezpečnosti. 

 Vyztužení konstrukce – vzpěra přidaná ke konstrukci pro zvýšení její odolnosti. 

 Upevňovací deska – deska přivařena ke konci oblouku umožňující její přišroubování, 

přivaření ke karoserii. Deska může být přivařena ke karoserii jako doplněk ke 

šroubovému spoji. 

 Výztužná deska – kovová deska upevněná ke karoserii pod upevňovací deskou 

oblouku, pro výhodnější rozložení zatížení na karoserii. 

  

Obr. 21 Základní konstrukce rámu[6] 
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 Rohová výztuha – výztuha umožňující zpevnění ohýbaných částí nebo spojů. Je 

vyrobena z plechu ohnutého do tvaru U, minimální tloušťky 1 mm. Okraje této výztuhy 

by se měli nacházet ve vzdálenosti 2 až 4 násobku největšího vnějšího průměru 

spojených trubek vzhledem k vrcholu úhlu. Ve vrcholu úhlu je povolen výřez menší než 

1,5 násobku největšího vnějšího průměru spojovaných trubek. Rohová výztuha je 

zobrazena na Obr. 22.[6] 

 

 ZÁKLADNÍ STRUKTURA BEZPEČNOSTNÍHO RÁMU 

Základní konstrukce bezpečnostního rámu musí být zkonstruována jedním z následujících 

způsobů: 

 Hlavní a přední oblouk, které jsou vzájemně spojeny dvěmi podélnými vzpěrami. 

Z vrchní části hlavního oblouku vedou pod daným úhlem dvě zadní vzpěry ke karoserii. 

Celkově je pro ukotvení bezpečnostního rámu potřeba 6 upevňovacích desek. Tento 

způsob můžeme vidět na Obr. 23. 

 

  

Obr. 22 Rohová výztuha[6] 

Obr. 23 Základní struktura rámu[6] 
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 Dva boční oblouky, které jsou spojeny dvěmi příčnými vzpěrami v horní části. I v tomto 

případě jsou z vrchní části hlavního oblouku vedeny pod daným úhlem dvě zadní vzpěry 

ke karoserii. Celkově je potřeba pro ukotvení bezpečnostního rámu potřeba 

6 upevňovacích desek. Tento způsob je na Obr. 24. 

 Na hlavní oblouk jsou připojeny dva boční polooblouky. Boční polooblouky jsou 

vyztuženy jednou příčnou vzpěrou v horní přední části. I zde jsou z vrchní části hlavního 

oblouku vedeny pod daným úhlem dvě zadní vzpěry ke karoserii. Celkově je potřeba 

pro ukotvení bezpečnostního rámu potřeba 6 upevňovacích desek. Základní struktura je 

na Obr. 25. 

Svislá část hlavního oblouku musí být co nejblíže k vnitřnímu obrysu karoserie a může mít 

pouze jeden ohyb ve své dolní svislé části. 

Přední sloupek předního nebo bočního oblouku musí kopírovat sloupky čelního skla co nejblíže 

a může mít pouze jeden ohyb v dolní svislé části.  

Spojení příčných vzpěr s bočními oblouky, spojení podélných vzpěr s předním nebo hlavním 

obloukem, jakož i spojení bočního půloblouku s hlavním obloukem musí být umístěny 

na úrovni střechy.  

Ve všech případech nesmí být na úrovni střechy více než 4 rozebíratelné spoje.  

Obr. 24 Základní struktura rámu[6] 

Obr. 25 Základní struktura rámu[6] 
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Zadní vzpěry musí být upevněny u střechy a horních vnějších rohů hlavního oblouku po obou 

stranách vozidla. Musí svírat se svislicí úhel 30° a směřovat dozadu co nejblíže k vnitřním 

bočním částem karoserie. [6] 

2.3.1 ZESÍLENÍ A VÝZTUHY ZÁKLADNÍ STRUKTURY 

Pro zvýšení bezpečnosti a tuhosti bezpečnostního rámu musí být základní struktura doplněna 

povinnými vzpěrami a výztuhami. 

 Diagonální výztuhy – vzpěry musí být rovné a mohou být demontovatelné. Dolní okraj 

diagonály se musí spojovat s hlavním obloukem maximálně 100 mm od upevňovací 

desky. Horní okraj vzpěry se musí spojit s hlavním obloukem maximálně 100 mm 

od jeho spojení se zadní vzpěrou. Tyto výztuhy jsou zobrazeny na Obr. 26. 

 

 Výztuhy dveří – minimálně jedna podélná vzpěra z obou stran vozu. Trubky tvořící 

tuto výztuhu musí být součástí konstrukce a nesmí mít úhel s vodorovnou trubkovou 

částí větší než 15° (sklon směrem dolů a dopředu). Tyto výztuhy jsou zobrazeny 

 na Obr. 27. 

 

 Příčná vzpěra – připevněna k přednímu oblouku a je povinná, musí být rovná. Dolní 

okraj nesmí přesáhnout horní část přístrojové desky a musí být nad sloupkem řízení. 

Příčná vzpěra je na Obr. 28.  

 

Obr. 26 Diagonální výztuhy[6] 

Obr. 27 Výztuhy dveří [6] 

Obr. 28 Příčná vzpěra [7] 
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 Výztuhy střechy – mohou kopírovat zakřivení střechy, pokud trubky nelze spojit 

vzdálenost mezi nimi nesmí být větší než 100 mm na úrovni jejich spojení s obloukem 

nebo příčnou vzpěrou. Výztuhy jsou zobrazeny na Obr. 29. 

 

 Výztuha sloupku čelního skla – musí být namontována z obou stran předního oblouku, 

pokud kóta „A“ je větší než 200 mm. Horní okraj se musí nacházet maximálně 100 mm 

od spojení předního oblouku a příčné výztuhy. Stejná vzdálenost platí v místě spodního 

konce od upevňovací desky. Výztuha je zobrazena na Obr. 30.[6] 

 

  

Obr. 29 Výztuhy střechy [6] 

Obr. 30 Výztuha sloupku čelního skla [6] 
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2.3.2 MINIMÁLNÍ KONFIGURACE BEZPEČNOSTNÍ KONSTRUKCE 

Minimální konfigurace bezpečnosti konstrukce vychází z přílohy J, článku 253 a 283. Z variant 

uspořádání uvedených v tab. 1 je možné vidět vývoj bezpečnosti závodních automobilů. 

Můžeme také vidět, že se povinný počet vzpěr a příček zvyšuje.[6]  

tab. 1 Homologace pro minimální konfigurace bezpečnostní konstrukce [6][7] 

 

 

  

Datum homologace Konfigurace bez spolujezdce 

Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004 Obr. 31a 

Od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 Obr. 31b, e 

Od 1. 1. 2006 Obr. 31c, d 

Obr. 31 Minimální konfigurace bezpečnostního rámu [6][7] 
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2.3.3 ROZEBÍRATELNÉ SPOJE 

Pokud se v konstrukci bezpečnostní konstrukce použijí rozebíratelné spoje, musí vyhovovat 

schváleným typům FIA. Rozebíratelné spoje musí být namontovány v prodloužení osy trubek. 

Nesmějí se po smontování svařovat. Použité šrouby musí mít minimální jakost 8.8 podle normy 

ISO. Rozebíratelné spoje jsou vyhrazeny k upevnění volitelných vzpěr a výztuh, nesmí 

se používat pro hlavní, přední a boční oblouky. Rozebíratelné spoje jsou uvedeny na Obr. 32. 

 

 PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE K BEZPEČNOSTNÍM RÁMŮM 

Konstruování a výroba bezpečnostního rámu se řídí předpisy uvedenými v příloze J, článku 253 

a 283, kapitole 8.1. Výrobci máji několik možností jak rám zkonstruovat, aby prošel následnou 

homologací.  

Bezpečnostní rám může být: 

a) Homologován nebo certifikován ASN v souladu s homologačními předpisy pro 

bezpečnostní konstrukci. 

b) Homologovaná FIA v souladu s homologačními předpisy pro bezpečnostní konstrukci. 

Musí být předmětem rozšíření (VO) homologačního listu vozidla homologovaného 

FIA. 

Jakákoli změna homologované nebo certifikované bezpečnostní konstrukce je zakázána. Za 

změnu se bere jakákoli operace provedena na konstrukci obráběním, svařováním, změnou 

materiálu nebo struktury konstrukce. Jakoukoli opravu homologované nebo certifikované 

konstrukce v případě poškození musí provést výrobce, nebo musí být provedena s jeho 

souhlasem.[6] 

Obr. 32 Rozebíratelné spoje [7] 
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 POKYNY PRO VÝROBU BEZPEČNOSTNÍHO RÁMU 

Při výrobě bezpečnostního rámu je potřeba dodržet několik důležitých bodů. Hlavní část rámu 

je tvořena výstužnými oblouky, které jsou ohýbány z jednoho kusu. Při ohýbání nesmí dojít 

k poškození, vzniku trhlinek nebo ke zvlnění trubek. Ohýbání se nesmí provádět za tepla, 

protože by mohlo dojít ke ztrátě pevnosti. Poloměr zahnutí osy trubky musí být nejméně 

trojnásobek průměru trubky. Pokud je trubka tvarována do oválu, poměr mezi velkým a malým 

průměrem musí být minimálně 0,9. Pro ohýbání trubek se používá CNC řízených ohýbaček, 

nebo ručních ohýbaček.  

 

Trubky se do jednoho celku spojují pomocí svařování. Svary musí být úplně provařené 

a provedené po celém obvodu trubky v co nejvyšší kvalitě. Nejpoužívanější způsob svařování 

je obloukem v ochranné atmosféře. Při svařování různých materiálů se používá speciální 

elektroda. Pro dodržení přesnosti při svařování se používají různé přípravky např. ocelová 

svařovací plocha, na které se nachází drážky a otvory pro přesné odměření vzdálenosti při 

stavbě rámu. Ocelová svařovací plocha je zobrazena na Obr. 33. 

  

Obr. 33 Ocelová svařovací plocha[15] 
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 HOMOLOGAČNÍ ZKOUŠKY DLE FIA 

Bezpečnostní rámy musí pro udělení homologace danému vozidlu splnit předepsané zkoušky 

mezinárodní asociace FIA. Tyto zkoušky se skládají z materiálových a statických zkoušek. 

Udělení homologace podle těchto testů u mezinárodní automobilové federace FIA, nebo 

udělení národní homologace FAS AČR na základě rozhodnutí technické komise a výsledků 

těchto zkoušek dle FIA. Výrobci a konstruktéři bezpečnostních rámů se musí držet předpisů 

uvedených v příloze J. Pokud dojde k poškození rámu, překročením maximální povolené 

hodnoty uvedené ve statických zkouškách, není možné ho dále používat.  

Statické zkoušky mohou provádět jen schválené instituce mezinárodní automobilovou federací 

FIA, nebo společnosti schválené ASN, kterou jsou pod dohledem FIA. 

Základní podmínky statických zkoušek: 

a) zkoušky je potřeba provádět na kompletním rámu, 

b) zkušební zařízení musí být konstruováno tak, aby nemělo vliv na dosažené výsledky, 

c) bezpečnostní rám musí být připevněn k testovacímu zařízení přímo nebo pomocí 

upínacích přípravků, maximálně 8 body. 

 

MATERIÁLOVÉ ZKOUŠKY 

Doklad o materiálu, který byl použitý na výrobu bezpečnostního rámu, je důležitý pro udělení 

homologace. Musí obsahovat informace o provedení montáže, technologii svařování 

a o podmínkách ve kterých byl stavěn.  

ZKOUŠKY STATICKÉ 

Provádí se zatížením na hlavní, přední a boční oblouk. Mají předepsané hodnoty zatížení 

a zatěžovací desky. Vzniklé deformace se musí vejít do tolerance deformace uvedené 

v předpisu pro statické zkoušky.[13] 
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 MATERIÁLOVÉ SPECIFIKACE 

Při konstrukci a výrobě bezpečnostních rámů se využívá několik typů materiálů, které mají 

přímý vliv na bezpečnost posádky při nehodě. Podmínky, které musí materiál splňovat, jsou 

uvedené v Mezinárodních sportovních předpisech v příloze J, článku 253, kapitole 8. Základní 

požadavky na používaný materiál jsou v tab. 2 a vyplývají z uvedené normy. Jsou povoleny 

pouze trubky s kruhovým průřezem. 

tab. 2 Minimální požadavky na materiál pro výrobu bezpečnostního rámu [6] 

 

Používají se pouze bezešvé trubky kruhového průřezu. Je důležité se věnovat svařitelnosti 

a tažnosti materiálu. Trubky mohou být ohýbány pouze za studena. Při ohýbání musí platit 

pravidlo, že středový poloměr ohybu je minimálně trojnásobkem průměru ohýbané trubky. 

Pokud by bylo nutné tvarovat trubku do oválu, musí být splněna podmínka poměru menšího 

a většího průměru o velikosti 0,9 a více. Plochy v oblasti ohýbání nesmějí mít trhlinu ani vlnitý 

tvar. V případě nelegované oceli musí být maximální obsah manganu 1,7 % a ostatní přísady 

do obsahu 0,6 %.  

 

2.7.1 VLASTNOSTI NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH MATERIÁLŮ NA BEZPEČNOSTNÍ RÁMY 

Při výrobě bezpečnostních rámů se používají různé druhy materiálů, jejich použití závisí na 

tom, jestli požadujeme úsporu hmotnosti nebo třeba vyšší pevnost. Důležitým faktorem je 

i ekonomická stránka.  

Výrobci bezpečnostních rámů nejčastěji používají při konstrukci rámů tyto materiály.: 

 Nelegovaná uhlíková ocel 

 Chrom-molybdenová ocel 

  

Materiál 
Minimální pevnost 

v tahu [MPa] 

Minimální rozměry 

trubky [mm] 
Použití 

Nelegovaná, 

uhlíková ocel, 

bezešvá tažena za 

studena s obsahem 

uhlíku maximálně 

0,3 %  

350 

45x2,5 nebo 50x2 

Hlavní oblouk, boční 

oblouky dle 

konstrukce 

38x2,5 nebo 40x2 
Boční půloblouky a 

ostatní části rámu 
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NELEGOVANÁ UHLÍKOVÁ OCEL 

Nejlevnější varianta materiálu pro výrobu bezpečnostních rámů. Jedná se o nelegovanou 

konstrukční ocel s označením dle ČSN 11 523 (S355J0 dle ČSN EN), která má vlastnosti 

uvedené v tab. 3. Materiál disponuje větší mezí kluzu a zaručenou svařitelností všemi 

metodami. Tato ocel je vhodná pro svařované konstrukce, namáhané staticky i dynamicky. 

Trubky z této oceli jsou součástí automobilů, motocyklů.[9] 

tab. 3 Vybrané vlastnosti konstrukční oceli 11 523 [9] 

Nelegovaná konstrukční ocel 11 523 (S355J0) 

Chemické složení [%] 

C Si Mn P S N 

0,2 0,55 1,6 0,04 0,04 0,009 

Mez pevnosti Rm [MPa] 510-628 

Mez kluzu Re [MPa] min 275 

Modul pružnosti E [GPa] 206 

Tažnost A [%] 22 

 

CHROM-MOLYBDENOVÁ OCEL 

Chrom – molybdenová ocel nízkolegovaná vhodná k zušlechťování s dobrou svařitelností. Tato 

ocel se označuje dle ČSN 15 130 (25CrMoS4 dle ČSN EN), používá se pro středně namáhané 

strojní díly, určena je především pro výrobu bezešvých trubek. V zušlechtěném stavu dosahuje 

středních hodnot pevnosti a meze kluzu při vysoké houževnatosti. Vybrané vlastnosti jsou 

uvedeny v tab. 4. [11] 

tab. 4 Vybrané vlastnosti slitiny 25CrMoS4 [11] 

Chrom – molybdenová ocel 25CrMoS4 

Chemické složení [%] 

C Si max Mn P max S max Cr Mo 

0,22-

0,29 
0,40 

0,60-

0,90 
0,025 0,035 

0,90-

1,20 

0,15-

0,30 

Mez pevnosti Rm [MPa] 800-1100 

Mez kluzu Re [MPa] 400-700 

Modul pružnosti E [GPa] 210 

Tažnost A [%] 12-16 
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3 NÁVRH KONSTRUKCE RÁMU 
Cílem této práce byl návrh koncepce rámu pro vozidlo na autokros s následnou simulační 

analýzou torzní tuhosti pomocí metody konečných prvků. Bezpečnostní rám musí splňovat 

předepsaná pravidla FIA, požadavky umístění jednotlivých konstrukčních částí od motoru až 

po řidiče s co největší torzní tuhostí při co nejmenší hmotnosti vozu. 

Rám byl tvořen pro nejvyšší divizi autokrosu Superbuggy. Požadovaná koncepce vozu bude 

osazena čtyřválcovým, přeplňovaným motorem, proto patří do kategorie čtyřválcových 

přeplňovaných motorů o obsahu do 2000 cm3 s pohonem všech kol. Minimální hmotnost bez 

jezdce včetně kapalin by měla být okolo 600 kg. Většina speciálů této kategorie dosahuje 

hmotnosti okolo 620 kg.  

Pro návrh rámu sloužily jako předloha fotografie nalezené na stránkách zabývajících se 

autokrosovou tématikou. Dalším zdrojem inspirace při návrhu konstrukce byl postavený speciál 

Buggy 1600. Rozměry jsem se snažil volit s ohledem k této konstrukci tak, aby výsledný rám 

byl konkurenceschopný.  

Při návrhu konstrukce jsem bral v úvahu možnost jednoduché změny konstrukce pro konkrétní 

potřeby jezdce a divize. Snažil jsem se navrhnout konstrukci s co nejnižší možnou hmotností 

a velkou možností variability. V místě uchycení náprav je konstrukce tvořena většinou 

vertikální částí trubkové konstrukce tak, aby uchycení mohlo měnit svojí polohu od spodní 

strany rámu. Při tvorbě rámu byl také kladen důraz na vyrobitelnost a možnost montáže 

jednotlivých konstrukčních prvků, která je při návrhu jakékoli konstrukce důležitá.  

Konstrukci rámu tvoří tři hlavní části a to přední, středová a zadní. Tvar konstrukce se blíží 

tvaru formulového vozu. Konstrukci rámu tvoří trubkové bezešvé profily z chrom -

molybdenové oceli, které mají předepsané průřezové charakteristiky nutné ke splnění pravidel 

a následné homologace rámu. Jejich průřezové charakteristiky jsou uvedeny dále. 

Přední část první varianty je ve své vrchní části širší než ve spodní, tento tvar můžeme vidět  

na Obr. 34 vpravo. Tohoto tvaru přední části bylo použito z důvodu lepšího uložení horního 

a spodního ramene zavěšení a tím pádem i lepší geometrii podvozku, která by se měla přiblížit 

okruhovým speciálům. Pro druhou variantu byla přední část zvolena stejně, se širší horní částí 

oproti spodní, rozdílem je výztužný kříž, který byl nutný pro lepší přenos zatížení od náprav na 

samotnou konstrukci rámu. Tato varianta je zobrazena vlevo na Obr. 34.  

Obr. 34 Detail přední části - Varianta 1 a Varianta 2 
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Střední část je důležitá vzhledem k bezpečnosti jezdce. Hlavní strukturu střední části tvoří 

hlavní a přední oblouk, které mají předepsané rozměry normalizovaných trubkových profilů. 

Boční ochrana je navržena tak, aby ochránila jezdce a umožnila montáž ochranné hliníkové 

karoserie. Ve spodní části se nachází čtvercové profily připravené pro montáž sedačky. Střední 

část je volena s ohledem na umístění jednotlivých komponent, jako jsou volant, sedačka, řadicí 

páka, vedení a uložení spojovací hřídele od převodovky k diferenciálu, pedály. Vzhledem 

k použití homologované sedačky, která je pro letošní rok novinkou, musela být výška hlavního 

a předního oblouku zvýšena oproti loňským speciálům tak, aby se dodržela vzdálenost helmy 

jezdce od spojnice hlavního oblouku a předního oblouku. Za sedačkou řidiče je umístěna 

ohnivzdorná přepážka, za kterou jsou umístěny chladiče. Přísun vzduchu na chladiče je 

usměrněn vhodným tvarováním ohnivzdorné přepážky a použitím karoserie s vytvořenými 

otvory. Střední část je na Obr. 35. 

V zadní části je uložen motor s převodovkou a další důležité části patřící k motoru. Vzhledem 

k použití motoru uloženého před zadní nápravou, bylo možné zadní část rámu zkrátit a snížit 

na co nejnižší hodnotu. Spodní část rámu je užší než horní kvůli umístění spodních držáků 

ramen co nejblíže k podélné ose vozu. Zadní část můžeme vidět na Obr. 36. 

Obr. 35 Střední část rámu 

Obr. 36 Zadní část rámu 
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Pro případnou demontáž převodovky, bez demontáže motoru, vznikla varianta zadní části, 

kterou je možné demontovat samostatně. Ke konstrukci za motorem jsou přivařeny trubkové 

části, na které se celá zadní část nasadí. Zadní část se po nasazení připevní pomocí šroubů 

s vyšší třídou pevnosti. Demontovatelná zadní část je zobrazena na Obr. 37. 

Použité průřezy trubkových polotovarů varianty 1 a 3 jsou zobrazeny na Obr. 38. 

Hlavní oblouk tvoří polotovar kruhového průřezu 50 mm a tloušťce stěny 2 mm, je zobrazen 

červenou barvou. Přední oblouk tvoří polotovar kruhového průřezu 40 mm a tloušťce stěny  

2 mm. Tento kruhový průřez je použit i na boční konstrukci střední ochranné části a také na 

většinu části přední, na obrázku zobrazen šedou barvou. Zadní část kolem motoru je tvořena 

polotovarem kruhového průřezu 40 mm a tloušťce stěny 1,5 mm, zobrazen je světle modrou 

barvou. Boční ochranné prvky mezi koly a přední deformovatelná část společně se zadní 

deformovatelnou částí je tvořena polotovarem s průměrem 40 mm a tloušťce stěny 1 mm, 

zobrazeno tmavě modrou barvou. Výztuhy pro umístění sedačky jsou čtvercové polotovary 

s průřezem 35x35 mm o tloušťce stěny 2,5 mm, na obrázku mají růžovou barvu. Vzpěry na 

chladiče jsou polotovary kruhového průřezu 20 mm s tloušťkou stěny 2 mm, v obrázku 

označeny zelenou barvou. 

Obr. 38 Průřezy trubkových profilů – Varianta 1 

Obr. 37 Rozebíratelná zadní část 
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Použité průřezy trubkových polotovarů varianty 2 jsou zobrazeny na Obr. 39. 

Hlavní oblouk tvoří polotovar kruhového průřezu 50 mm a tloušťce stěny 2 mm, je zobrazen 

červenou barvou. Přední oblouk tvoří polotovar kruhového průřezu 40 mm a tloušťce stěny  

2 mm. Tento kruhový průřez je použit i na boční konstrukci střední ochranné části a také na 

většinu části přední, na obrázku je zobrazen šedou barvou. Zadní část kolem motoru je tvořena 

polotovarem kruhového průřezu 40 mm a tloušťce stěny 1,5 mm, zobrazen je světle modrou 

barvou. Boční ochranné prvky mezi koly a přední deformovatelná část společně se zadní 

deformovatelnou částí je tvořena polotovarem s průměrem 40 mm a tloušťce stěny 1 mm, 

zobrazeno tmavě modrou barvou. Výztuhy pro umístění sedačky jsou čtvercové polotovary 

s průřezem 35x35 mm o tloušťce stěny 2,5 mm, na obrázku mají růžovou barvu. Vzpěry na 

chladiče jsou polotovary kruhového průřezu 20 mm s tloušťkou stěny 2 mm, v obrázku 

označeny zelenou barvou. 

  

Obr. 39 Průřezy trubkových profilů - Varianta 2 



BRNO 2016 

 

 

45 
 

NÁVRH KONSTRUKCE RÁMU 

 
Důležitým aspektem při navrhování rámu bylo vytvořit vhodný způsob zavěšení přední a zadní 

nápravy, tak aby bylo dosaženo vhodného nastavení podvozku. Pro přední i zadní zavěšení bylo 

použito víceprvkové zavěšení s přepákováním typu pushrod, které se u autokrosových speciálů 

používá pouze na přední nápravě nikoli na zadní. Vytvoření této koncepce je netradiční a mohlo 

by být přínosné. Zavěšení typu pushrod vychází z koncepce dvojité lichoběžníkové nápravy. 

Tato technologie se nejčastěji používá u Formule 1. Tento typ zavěšení má mnoho výhod oproti 

dvojité lichoběžníkové konstrukci. Dochází k redukci neodpružených hmot, protože pohyblivé 

části ze středu kola jsou umístěny uvnitř rámu vozidla. Tento způsob zavěšení má také možnost 

jednoduchého nastavení. Dochází také ke zlepšení aerodynamických vlastností vozu, protože 

pružina i tlumič jsou umístěny uvnitř vozu a neovlivňují tak proud vzduchu kolem vozu. 

Dochází také ke zlepšení polohy těžiště oproti dvojité lichoběžníkové nápravě. Důležitým 

parametrem jsou také použité pneumatiky, většinou se používají speciální pneumatiky na 

autokros. Model náprav s pneumatikami a odpružením, pro obě varianty můžeme vidět  

na Obr. 40. Vlevo zavěšení pro první variantu a vpravo pro druhou variantu. 

Pro spodní ramena přední i zadní nápravy, byl zvolen polotovar kruhového průřezu o průměru 

30 mm. Pro horní ramena přední zadní nápravy, byl použit polotovar kruhového průřezu  

o průměru 25 mm. Pro tyčku přepákování pushrodu byl použit průměr 20 mm. Přední i zadní 

poloosy mají průměr 30 mm.  

Model tlumiče s pružinou, vycházel ze skutečných rozměrů tak, aby bylo možné tento model 

vhodně umístit do konstrukce rámu. Umístění upevňovacích prvků je možné upravit 

požadavkům tlumiče. Předpokládá se použití závodních tlumičů vyrobených na míru.  

 

 

 

 

 

  

Obr. 40 Zavěšení - Varianta 1 a 2 
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Do konstrukce rámu, bylo nutné usadit jednotlivé konstrukční prvky od motoru až po sedačku 

jezdce. Bylo tedy nutné rám uzpůsobit tak, aby tyto prvky měli dostatek prostoru pro montáž 

a demontáž. Případně volit místo v okolí těchto částí tak, aby bylo možné dodat další 

komponenty nezbytné pro dokončení vozu. 

Vybrané konstrukční prvky umísťované do struktury rámu: 

 motor osazený alternátorem, svody, turbodmychadlem, sáním, 

 převodovka se sestupnou skříní,  

 přední diferenciál, 

 spojovací hřídel, 

 bezpečnostní nádrž, 

 řadicí páka, 

 volant, volantová tyč s elektrickým posilovačem a hřeben řízení, 

 chladiče oleje, stlačeného vzduchu, vody, 

 sedačka. 

Tyto prvky byly tvořeny skutečnými nebo zjednodušenými modely podle skutečných rozměrů 

tak, aby bylo možné je vhodně umístit do konstrukce rámu.  

Pro uložení motoru byl vytvořen systém vzpěr, které je možné upravit, podle daného motoru 

a jeho upevňovacích prvků. Pro převodovku se sestupnou skříní, přední diferenciál a hřeben 

řízení byly vytvořeny držáky, které se přivaří k trubkové konstrukci rámu. Stejně tak pro nádrž 

byly vytvořeny držáky přivařeny k trubkové konstrukci rámu. Pro montáž chladičů byly 

k trubkové konstrukci přivařeny příčně trubkové konstrukce, ke kterým se chladiče připevní.  

Spojovací hřídel od převodovky k přednímu diferenciálu je tvořena dvěma trubkovými 

polotovary s průměrem 40 mm a střední částí, která má průměr 30 mm. Střední část je uložena 

v ložiscích. Pro montáž ložisek je složena z několika částí. Krajní část tvoří příruby, ke kterým 

se přišroubuje příruba s kloubovým spojem, která se připojí k trubkové krajní části. Konstrukce 

spojovacího hřídele byla vytvořena tak, aby bylo možné ji namontovat do složité konstrukce 

rámu. Uložení se nachází vlevo vedle sedačky řidiče a zajišťuje vedení střední části spojovacího 

hřídele. Spojovací hřídel musí být v prostoru jezdce chráněn kovovým páskem tak, aby bylo 

zabráněno jeho vymrštění do prostoru jezdce. Variantu spojovací hřídele můžeme vidět  

na Obr. 41.  

Obr. 41 Spojovací hřídele - Varianta 1 a 2 
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 MODELOVÁNÍ RÁMU 

Konstrukce rámu byla tvořena s ohledem na umístění konstrukčních částí a dodržení pravidel 

FIA. Vozidlo je symetrické podél hlavní roviny nacházející se ve směru jízdy. Nejprve byl 

vytvořen drátový model za pomoci skeleton partu. Poté byly tvořeny trubkové části a jejich 

tvarové zakončení. Takto vytvořený model je dobře zpětně editovatelný a je možné ho využít 

pro import do programů využívajících metodu konečných prvků. Pro modelování rámu byl 

použit CAD software od společnosti PTC Creo 2.0. 

3.1.1 VYUŽITÍ SKELETON PARTU 

Při tvorbě drátového modelu jsem použil pomocný part zvaný skeleton, který zjednoduší práci 

s modelem při tvorbě složitějších částí a tvarů. Tento part umožňuje využít pomocných 

konstrukcí pro výslednou tvorbu sestavy. Ve skeleton partu nadefinujeme body a spojující 

křivky konstrukce pomocí rovin a os symetrie. Skeleton part je zobrazen na Obr. 42. Hlavní 

výhodou skeleton partu je možnost snadné editace modelů změnou parametrů ve skeleton partu. 

Tato změna se po provedení regenerace sestavy projeví ve všech modelech sestavy. 

  

Obr. 42 Skeleton part 
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3.1.2 TVORBA MODELU TRUBKOVÉHO RÁMU A JEJICH TVAROVÉHO ZAKONČENÍ 

Pro tvorbu modelu trubkového rámu v prostředí byla použita dostupná nadstavba aplikace Creo 

s názvem framework. Tato aplikace umožňuje tvorbu normalizovaných trubkových profilů, 

které aplikujeme na připravený skeleton model a následné modelování zakončení jednotlivých 

tvarů spojů trubek. Skeleton model tvoří střednice tvořených profilů. Výhodou je dodatečná a 

snadná editovatelnost modelů oproti využití standartních modelovacích příkazů. Tvorba rámu 

byla použitím této aplikace značně urychlena. Ukázka vytvořeného tvarového zakončení 

je na Obr. 43, takto vytvořené trubkové profily jsou připravené pro tvorbu výkresové 

dokumentace a případnou výrobu.  

 

3.1.3 EXPORT DAT 

Pro přenos geometrie do výpočtového programu se využívá exportu dat do formátu *.igs (IGES) 

nebo *.stp (STEP). Pro drátový model se ve volbě exportu vybere volba Datum curves and 

points. Drátěný model obsahuje klíčové body a křivky, také však konstrukční čáry a obrysy 

rovin. Při tvorbě výpočtového modelu pro MKP program je nutné odstranit konstrukční čáry 

a obrysy rovin, které nejsou potřebné pro náš simulační model. Ukázku exportovaného modelu 

je na Obr. 44.  

Obr. 44 Exportovaný model 

Obr. 43 Tvarové zakončení 
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 VARIANTY RÁMU 

Při návrhu konstrukce rámu vznikly tři odlišné varianty. Rozdíl mezi jednotlivými variantami 

je v použité převodovce, ve vedením spojovací hřídele od sestupné skříně převodovky 

k přednímu diferenciálu, umístěním hřebene řízení a s tím souvisejících spojovacích ramen ke 

kolům.  

 

3.2.1 VARIANTA 1 

První varianta používá vedení spojovací hřídele od sestupu převodovky k  diferenciálu přední 

nápravy bokem, kolem sedačky řidiče. Použitím převodovky se sestupnou skříní a vývodem na 

boku je možné umístit sestavu motoru a převodovky co nejníže ke spodní části rámu tak, aby 

výška těžiště byla co nejníže. Hřeben řízení je umístěn za přední nápravou a nad předním 

diferenciálem z důvodů lepší ovladatelnosti vozu. Přední náprava využívá zavěšení typu 

pushrod, kdy pružina s tlumičem je umístěna v horní části rámu v podélném směru nad nohama 

řidiče. Zadní náprava také využívá zavěšení typu pushrod, které je umístěno příčně na zadní 

části konstrukce rámu. Tato varianta umožňuje použití homologované sedačky, běžně dostupné 

pro závodní vozy, která je povinná. Při použití této sedačky se výška hlavního i předního 

oblouku musí zvýšit. Tuto variantu můžeme vidět na Obr. 45 

 

  

Obr. 45 Varianta rámu 1 
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3.2.2 VARIANTA 2 

Druhá varianta používá vedení spojovací hřídele od sestupu převodovky k diferenciálu přední 

nápravy bokem, kolem sedačky řidiče stejně jako předchozí. Použitím převodovky se sestupnou 

skříní a vývodem na boku je možné umístit sestavu motoru a převodovky co nejníže ke spodní 

části rámu tak, aby výška těžiště byla co nejnižší. Hřeben řízení je umístěn za přední nápravu 

nad skříň diferenciálu z důvodů lepší ovladatelnosti. Přední náprava využívá speciálně řešené 

zavěšení typu pushrod, kdy pružina s tlumičem je umístěna vertikálně v přední části rámu. 

Zadní náprava také využívá zavěšení typu pushrod, které je umístěno příčně na zadní části 

konstrukce rámu. Tato varianta používá speciální sedačku vyrobenou a homologovanou pro 

autokros tak, aby bylo možné řidiče umístit co nejblíže podlaze. Závodní sedačky, které jsou 

běžně dostupné, mají vyšší spodní část sedáku, což je nežádoucí. Použitím této sedačky je také 

možné snížit výšku hlavního a předního oblouku. Tato varianta je na Obr. 46 

 

Obr. 46 Varianta rámu 2 
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3.2.3 VARIANTA 3 

Třetí varianta vychází konstrukčně z první. Rozdílem je vedení spojovací hřídele od sestupu 

převodovky k diferenciálu přední nápravy středem, pod sedačkou řidiče. Použitím převodovky 

s vývodovým hřídelem ve spodní části není možné umístit sestavu motoru a převodovky co 

nejníže ke spodní části rámu jako u první varianty. Musí také dojít ke zmenšení hloubky olejové 

vany motoru, tak aby bylo umožněno vedení spojovací hřídele. Hřeben řízení je umístěn za 

přední nápravou a nad předním diferenciálem z důvodů lepší ovladatelnosti. Přední náprava 

využívá zavěšení typu pushrod, kdy pružina s tlumičem je umístěna v horní části rámu 

v podélném směru nad nohama řidiče. Zadní náprava také využívá zavěšení typu pushrod, které 

je umístěno příčně na zadní části konstrukce rámu. U této varianty nebyla použita běžná závodní 

sedačka, z důvodů vedení spojovací hřídele pod sedačkou. Sedačka je použita speciální, která 

je upravena. Použitím této sedačky je také možné snížit výšku hlavního a předního oblouku 

a umístit tak řidiče co nejblíže podlaze. Varianta je zobrazena na Obr. 47. 

 

  

Obr. 47 Varianta rámu 3 
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Parametry vytvořených variant jsou uvedeny v tab. 5. Parametry rozvoru, rozchodu, polohy 

středu kola od země a polohy rámu od země jsou stejné, základní konstrukce se liší jen 

výslednou hmotností a výškou.  

tab. 5 Parametry jednotlivých variant rámů 

Varianta 

rámu 

Rozvor 

[mm] 

Rozchod 

[mm] 

Výška 

rámu 

[mm] 

Hmotnost 

[kg] 

Poloha středu 

kola od země 

[mm] 

Poloha rámu 

od země 

[mm] 

1 1700 2560 1105 105,6 325 201 

2 1700 2560 1060 106,1 325 201 

3 1700 2560 1060 105,6 325 201 

 

Zobrazení základních parametrů je na Obr. 48.  

 

Obr. 48 Základní parametry vozu 
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 KONTROLA RÁMU DLE PRAVIDEL 

Důležitým bodem před následnou simulační analýzou je splnění předepsaných pravidel tak, aby 

konstrukce rámu mohla být homologována. Tyto pravidla jsou uvedena v předpisech pro 

autokros uvedených výše.  

Jedná se o minimální rozměry nad hlavou řidiče, které se určují jako vzdálenost helmy jezdce 

a průsečíku přímky vedené z vrcholu hlavního oblouku do vrcholu předního oblouku. Tato 

hodnota nesmí být menší než 50 mm, dodržení tohoto parametru pro vytvořené varianty je 

zobrazeno na Obr. 49. Levý obrázek zobrazuje první variantu, pravý druhou variantu. 

Dalším pravidlem je minimální výška přední části prostoru pro jezdce, která musí být 420 mm 

vepředu a 500 mm vzadu. Dodržení těchto parametrů můžeme vidět vpravo na Obr. 50. 

Předepsaný prostor pro posádku musí mít šířku minimálně 600 mm a to i ve vzdálenosti  

500 mm za sedačkou. Dodržení je vidět vpravo na Obr. 50. 

 

Obr. 50 Kontrola pravidel - Rozměry prostoru pro jezdce 

Obr. 49 Kontrola pravidel – Vzdálenost spojnice hlavního a předního oblouku od helmy jezdce 
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Dalším rozměrem, který je předepsán a kontroluje se, je rozměr ochranné části mezi koly. Tento 

rozměr musí mít hodnotu 60 % rozchodu. Pro hodnotu rozchodu mnou vytvořených variant 

je tato hodnota rovna 1545 mm. Dodržení můžeme vidět na Obr. 51. 

Pro kontrolu rozměru nad hlavou řidiče bylo použito modelu člověka v programu PTC Creo, 

který je označen názvem manikin. Jedná se o 3D digitální model člověka, který má přesnou 

reprezentaci fyzických vlastností. Manikin může být přizpůsoben pro konkrétní pohlaví, 

můžeme s ním manipulovat v reálném čase a odpovídá standardu H-ANIM norma ISO/IEC 

19774. Použitý manikin má postavu, kterou má 95% populace. Jeho výška je 180 cm.  

 

Obr. 51 Kontrola pravidel - ochranná část mezi koly 
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4 SIMULAČNÍ ANALÝZA POMOCÍ METODY KONEČNÝCH 

PRVKŮ 
Pro určení torzní tuhosti jedné ze základních charakteristik trubkového rámu bylo využito 

metody konečných prvků program ANSYS Mechanical APDL.  

 VOLBA VÝPOČTOVÉHO MODELU 

Volbou výpočtového modelu lze ovlivnit přesnost výsledků a také ušetřit výpočtový čas. Volba 

správného modelu má také vliv na potřebné hardwarové požadavky pro výpočetní techniku. 

Existuje několik variant výpočtových modelů, které jsou uvedeny dále. 

OBJEMOVÁ METODA 

Program ANSYS obsahuje základní CAD modelář, ve kterém je možné rám objemově 

vymodelovat. Veškeré objemy a křivky jsou však zadány parametricky a není možné je 

jednoduše modifikovat pro více variant. Pro jednodušší práci s objemovým modelem 

se využívá importu 3D modelů z různých CAD systémů. Po importu do programu ANSYS se 

v hlavním okně objeví 3D model. Dalšími kroky se zvolí materiálové konstanty, typy prvků, 

reálné konstanty. Při vytváření sítě však dochází ke značným problémům. Vzniká velké 

množství prvků a nodů. Tím dochází k nárůstu výpočtového času a zvýšení náročnosti na 

hardwarové vybavení. Výhodou je určení napětí v místech spojení více trubkových profilů. 

Určení torzní tuhosti je přesné.[19] 

SKOŘEPINOVÁ METODA 

Při použití metody ploch je možné jako u objemové metody rám vymodelovat přímo 

v programu ANSYS, nebo využít importu 3D modelu. Je důležité dodržet střednicové plochy 

jednotlivých profilů. Výhodou oproti objemové metodě je zjednodušení výpočtu, menší 

výpočtový čas menší nároky na hardwarové vybavení. Napětí ve spojení více trubkových 

profilů je určeno přibližně. Torzní tuhost je určena přesně.[19] 

PRUTOVÁ METODA 

Tato metody využívá náhradu 3D geometrie za pomoci bodů a křivek. Body a křivky se 

importují ze střednicového modelu z CAD systému. Využívají se prvky typu BEAM,  MPC184 

pro náhradu profilů a zavěšení. Tato metoda je zjednodušená, přináší však rychlý a hardwarově 

nenáročný výpočet, pomocí kterého jsme schopni zjistit torzní tuhost. Nevýhodou je nepřesnost 

výpočtu v uzlu napojení více trubkových profilů, proto se zavádí prutové předpoklady. Cílem 

práce je určení torzní tuhosti, a proto je vhodné použít tuto metodu.[19] 

Pro účely této práce byla zvolena prutová metoda, která je jednodušší na výpočet, a výsledky 

jsou dostatečně přesné.  
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 TVORBA VÝPOČTOVÉHO MODELU 

Pro tvorbu výpočtového modelu byla zvolena prutová metoda. Po vytvoření střednicového 

modelu bylo využitu importu modelu ve formátu IGES jak bylo popsáno výše. Při importování 

bylo využito sjednocení totožných bodů a vymazání malých ploch. Po zobrazení drátového 

modelu v hlavním okně bylo nutné odstranit nepotřebné křivky a jim náležející body. Po této 

úpravě nám zůstaly klíčové body a křivky odpovídající střednicím jednotlivých profilů rámu. 

Pro křivky, které tvořily výztužné prvky, bylo nutné vytvořit spojení s hlavní konstrukcí. Po 

importu se tyto křivky neváží ke konstrukci a simulace by neproběhla. Bylo také nutné model 

spojit dohromady pomocí příkazu Merge.  

Dalším krokem byla volba typu elementu. Při použití prutové metody se používají prvky typu 

BEAM189 a MPC 184, které jsou popsány níže.  

TYPY POUŽITÝCH ELEMENTŮ  

BEAM189 

Tento prvek se nejčastěji používá pro prutové konstrukce. Prvek je vhodný pro lineární 

i nelineární typy úloh s velkými rotacemi a přetvořením. Používá Timoshenkovu teorii nosníku, 

která uvažuje smykové deformace. V každém uzlu je šest stupňů volnosti, které obsahují 

translace v osách X, Y, Z a rotace okolo nich. Sedmý stupeň je dobrovolný. Model se nevytváří 

jako objemový, ale jako křivka s přiřazeným průřezem Tímto prvkem nadefinujeme 

normalizované průřezy jednotlivých trubek rámu. Tyto prvky pak přiřadíme střednicím 

drátového modelu. Prvek je zobrazen na Obr. 52. [19] 

  

Obr. 52 Prvek BEAM 189 [19] 
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MPC184 

Prvek MPC184 (Rigid link/beam) se používá jako model tuhých vazeb mezi dvěma 

deformovatelnými tělesy, nebo model tuhých vazeb pro přenos síly a momentu v inženýrských 

aplikacích. Tento prvek je vhodný pro lineární i nelineární typy úloh s velkými rotacemi 

a přetvořením. Kinematické vazby se definují použitím dvou metod. První metoda je přímá 

metoda eliminace (direct elimination method), kde stupně volnosti závislých uzlů jsou 

eleminovány. Druhá metoda je metoda Lagrangeova multiplikátoru (Lagrange multiplier 

method), kde všechny stupně volnosti jsou zachovány. V každém uzlu jsou tři nebo šest stupňů 

volnosti podle nastavených vlastností, které obsahují translace v osách X, Y, Z a rotace okolo 

nich. Základní nastavení je pro tři stupně volnosti. Prvky byly použity pro náhradu zavěšení 

a odpružení. Tento prvek je zobrazen na Obr. 53.[19] 

 

Jednotlivé parametry prvků pro řešené varianty jsou uvedeny v tab. 6. Volba průřezů použitých 

prvků musí odpovídat předpisům FIA a byla zvolena podle simulační analýzy tak, aby bylo 

dosaženo co nejvyšší hodnoty torzní tuhosti při co nejnižší hmotnosti. 

tab. 6 Průřezy použitých prvků BEAM189 pro Variantu 1 a 2 

BEAM id Označení 

1 Tr ∅50x2 

2 Tr ∅40x2 

3    Tr ∅40x1,5 

4 Tr ∅40x1 

5            35x35x2,5 

 

  

Obr. 53 Prvek MPC 184 [19] 
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Rozdíl použitých normalizovaných průřezů a jejich průřezové charakteristiky u jednotlivých 

variant můžeme vidět na Obr. 54 a Obr. 55. První varianta používá rozdílného tvaru přední 

části, kvůli uložení přepákování k tlumiči s pružinou. Druhá varianta používá v přední části 

rámu kříž, který celou část vyztužuje. Prostřední a zadní část jsou stejné a jsou také použity 

stejné průřezy trubkových profilů. 

 

 

 

Obr. 54 Použití profilů – Varianta 1 

Obr. 55 Použití profilů – Varianta 2 
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Materiálové charakteristiky byly zadány dle použitého materiálu. Jednalo se o normalizované 

trubkové profily. Pro simulační výpočet byl uvažován lineární, elastický, isotropní materiál 

s modulem pružnosti 𝐸 = 2,1 ∙ 105𝑀𝑃𝑎 a Poissonovým číslem µ = 0,3.  

Pro napodobení charakteru zatěžování rámu je nutné vytvořit modely náprav a tlumičů tak, aby 

docházelo k přenosu sil na rám. U těchto modelů došlo ke zjednodušení geometrické 

konfigurace oproti skutečnému modelu a to tak, že jednotlivé křivky jsou pouze jeden element.  

Pro náhradu zavěšení byly použity dvě metody. První metoda pro náhradu zavěšení a odpružení 

využila prvku BEAM189, u kterého byl použit materiálový model s rozdílnou hodnotou 

modulu pružnosti 𝐸 = 2,1 ∙ 1011𝑀𝑃𝑎 a Poissonovým číslem µ = 0,3. Tak aby nedocházelo 

k deformaci náprav a byl zajištěn přenos zatížení na konstrukci rámu. 

Druhá metoda využívala prvku MPC184 s volbou Rigid Beam, u kterého nebylo potřeba 

používat materiálový model s větším modulem pružnosti, proto použití prvku MPC184 bylo 

zvoleno jako výchozí.  

Při tvorbě sítě, bylo pro elementy konstrukce zvolena velikost prvku 50 mm a pro náhradu 

zavěšení bylo nutné velikost prvku zvolit tak, aby ramena tvořily vždy jeden element, stejně 

tak pro náhradu odpružení.   
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 SIMULACE ZATÍŽENÍ 

Simulace zatížení byla prováděna po vytvoření potřebné sítě a po zadání okrajových podmínek. 

Těleso má v prostoru šest stupňů volnosti, tři translace a tři rotace kolem os X, Y, Z. Pro řešení 

simulace zatížení je nutné omezit některé ze stupňů volnosti. Vycházelo se z principu styku 

vozidla s vozovkou. Bylo nutné omezit pohyb zavěšení, které přenáší silové účinky na 

samotnou konstrukci rámu. Síla určující krouticí moment byla aplikována na bod předního 

levého kola, její velikost byla po uvážení složitosti a velikosti konstrukce zvolena 𝐹 = 3000 𝑁. 

Při zadávání okrajových podmínek je důležitý globální souřadný systém, který je u všech 

variant rámů stejný tak, aby bylo možné vytvořené varianty mezi sebou porovnávat. Jeho 

orientace je na Obr. 56. Omezení posuvů bylo realizováno dle tab. 7, kde křížek v tabulce (X) 

znamená omezení posuvů v dané ose.   

Výpočet byl aplikován na všech vytvořených variantách rámu. Výsledkům simulační analýzy 

je věnována další kapitola. 

tab. 7 Omezení posuvů, volba zatížení 

Posuv v ose 
X Y Z 

Síla 

F= 3000 [N] Kolo 

Přední levé - - - v ose Y 

Přední pravé - X X - 

Zadní levé X X  - 

Zadní pravé X X X - 

  

Obr. 56 Orientace souřadného systému výpočtového modelu 
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 SIMULACE ZATÍŽENÍ NA HLAVNÍ OBLOUK 

Byla vytvořena zjednodušená simulace zatížení na hlavní oblouk, která se provádí v rámci 

homologace. Tato simulace má přesně předepsané hodnoty zatížení a deformace. Hlavní oblouk 

je zatížen v nejvyšším bodě. Zatížení je aplikováno pomocí zatěžovací desky. Deska musí mít 

předepsané rozměry, musí být vyrobena z oceli. Deska může kopírovat profil hlavního oblouku, 

v případě kdy je hlavní oblouk příliš složitý. Pro můj případ byla situace zjednodušena a zátěžná 

síla byla aplikována bez desky. 

Kompletní bezpečnostní rám, je na zkušebním zařízení zatížen statickým zatížením dle 

následujícího vztahu: 

𝐹𝐶 = 7,5 ∙ 𝐹𝑉 (1)  

kde  𝐹𝐶 je celkové zatížení v [N], 

𝐹𝑉 = (𝑚 + 150𝑘𝑔) ∙ 𝑔 [N] 

𝑚 - je hmotnost vozidla 

𝑔 - je tíhové zrychlení, pro účely této práce zvoleno 𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 

Pro úspěšné dokončení zkoušky nesmí na celé bezpečností konstrukci dojít k žádné deformaci 

ani porušení materiálu větší než 50 mm ve směru osy zatížení.[13] 

4.4.1 TVORBA VÝPOČTOVÉHO MODELU 

Použijeme výpočtový model nadefinovaný pro výpočet simulace torzní tuhosti bez náprav. 

Zátěžnou sílu definujeme do nodů hlavního oblouku ve směru záporné osy Y v celé horní šířce, 

která odpovídá šířce zkušební desky. Velikost zátěžné síly určíme podle vztahu (1) kde 

hmotnost vozidla je přibližně 650 kg. Celé konstrukci byla zamezeno posuvu ve směru osy Y 

a bodům na levé straně posuvům ve směru Z. Tato situace koresponduje s polohou rámu při 

zkoušce. Zatížení a omezení posuvů můžeme vidět na Obr. 57. 

 

Obr. 57 Zatížení na hlavní oblouk 
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4.4.2 SIMULACE ZATÍŽENÍ 

Simulace zatížení byla prováděna po vytvoření potřebné sítě a po zadání okrajových podmínek. 

I přes zjednodušení simulace zatížení je výsledkem deformace hlavního oblouku, ze které 

odečteme maximální hodnotu posuvu v ose Y ve vybraném nodu. Deformaci můžeme vidět na 

Obr. 58. Deformace dosahuje hodnoty 5,034 mm, která se nachází ve střední části hlavního 

oblouku. Tato situace ne zcela odpovídá reálnému zatěžování pomocí desky, jedná se však 

o zjednodušený výpočet a je možné výsledek považovat za uspokojivý. Deformace je 

několikanásobně menší než dovolených 50 mm.  

 

 

Obr. 58 Simulace zatížení na hlavní oblouk 
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5 VÝPOČET TORZNÍ TUHOSTI 
Výpočet torzní tuhosti je proveden pomocí zjednodušeného principu simulujícího chování 

vozidla v několika jízdních režimech. Nejčastěji při průjezdu zatáčkou, akceleraci a deceleraci. 

Dochází k přenosu hmotnosti z jedné strany vozu na druhou. Výsledným působením je 

namáhání rámu krouticím momentem od zatěžující síly působící na rameně, které je rovno 

rozchodu kol. Snahou je tedy dosáhnout co nejvyšší torzní tuhosti rámu při co nejnižší 

hmotnosti rámu.  

Po sestavení simulačních modelů jednotlivých variant rámů a jejich následné simulaci získáme 

výsledky posuvů jednotlivých bodů zavěšení i celého rámu. Tyto výsledky dokazují odolnost 

rámu vůči zkroucení. Při provádění simulace byl vytvořen výpočtový model s náhradou náprav 

a odpružení pomocí prvku MPC184 a pomocí materiálu s větším modulem pružnosti. Jak je 

patrné z obr a obr tak oba postupy vedou ke stejným výsledkům s menšími odchylkami. Po 

provedení tohoto porovnání byl zvolen postup náhrady za použití prvku MPC184 pro všechny 

varianty. Posuvy v ose Y potřebné pro výpočet jsou zobrazeny na Obr. 59, dále potřebujeme 

hodnoty posuvů v ose Z. Hodnoty posuvů ze simulace odečteme pouze v nodech, které jsou pro 

náš výpočet důležité. Z těchto hodnot se dále určuje celková torzní tuhost, torzní tuhost 

jednotlivých sekcí rámu a také poměr torzní tuhosti ke hmotnosti a délce, jak je uvedeno v práci 

dále. Pro jednodušší práci s výpočty a vyhodnocením simulací jsem použil software MS Excel.   

Obr. 59 Deformace rámů ve směru osy Y – Varianta 2 
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Pro představu deformace rámu při zatěžování torzní tuhostí uvádím, deformovaný 

a nedeformovaný tvar modelu zobrazen na Obr. 60. Světle zelený model je tvar po deformaci, 

černobílý model je počáteční stav před aplikací zatěžování. Z obrázku je patrné natočení 

a posun přední části směrem nahoru a také pokles horní části předního oblouku. Směrem 

k zadní části rámu se deformace téměř neprojevuje, to je dáno vyztuženější konstrukcí zadní 

části.  

 

 

 

 

 

  

Obr. 60 Deformovaný a nedeformovaný model - Varianta 1 
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 CELKOVÁ TORZNÍ TUHOST JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Z výpočtového modelu odečteme hodnoty posuvů v ose Y, Z z jednotlivých bodů a k ním 

přiřazeným nodů. Na Obr. 61 můžeme vidět situaci při výpočtu celkové torzní tuhosti. Bod B 

představuje střed pravého kola přední nápravy. Přední náprava má rozchod kol o délce 𝐿𝐵. Bod 

B má omezené posuvy v osách Y, Z vazbami. Bod A je středem levého předního kola, v němž 

působí zadaná síla 𝐹 = 3000 𝑁. Dosazením do vztahu pro krouticí moment (2) vypočteme 

moment působící na rám. Po zatížení krouticím momentem se bod A posune do pozice A´ 

o úhel α. Úhel α vypočítáme z posuvů v ose Y a Z pomocí vztahu (3). Po výpočtu krouticího 

momentu a úhlu natočení hodnoty dosadíme do vztahu pro torzní tuhost (4). Parametry 

jednotlivých variant rámů jsou uvedeny v tab. 8. 

tab. 8 Parametry rámů 

Varianta 

rámu 

Hmotnost 𝒎𝑹 

[kg] 

Rozchod kol přední nápravy 

𝑳𝑩 [mm] 

Rozvor náprav 𝑳𝑳 

[mm] 

1 105,6 1700 2520 

2 106,1 1700 2520 

Krouticí moment 

𝑀𝐾 = 𝐹 ∙ 𝐿𝐵 [𝑁𝑚] (2)  

Úhel natočení 

𝛼 = arctan
𝑈𝑌

𝐿𝐵 − 𝑈𝑍
 [°] 

(3)  

Torzní tuhost 

𝐶 =
𝑀𝐾

𝛼
 [

𝑁𝑚

°
] 

(4)  

  

Obr. 61 Určení úhlu α a posunutí bodu A do bodu A´ 
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Celková torzní tuhost pro jednotlivé varianty konstrukce rámu vypočítaná podle uvedeného 

postupu je uvedena v tab. 9.  

tab. 9 Celkový posuv, natočení a torzní tuhost jednotlivých variant 

Varianta 

rámu 
𝑼𝒀 [𝒎𝒎] 𝑼𝒁 [𝒎𝒎] 𝑴𝑲 [𝑵𝒎] 𝜶 [°] 𝑪 [

𝑵𝒎

°
] 

1 11,345 2,1989 5100 0,38 13321 

2 15,923 1,4937 5100 0,54 9496 
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 TORZNÍ TUHOST DÍLČÍCH OBLASTÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT RÁMŮ 

Tuhost dílčích oblastí v sobě zahrnuje informaci o deformaci rámu v oblasti, kterou řešíme 

v závislosti na působení krouticího momentu vyvolaného zatěžující silou. Hodnota tuhosti 

dílčích oblastí určuje, jak velkým krouticím momentem musíme působit v dílčí oblasti, aby 

došlo ke zkroucení o jeden stupeň. Pro určení dílčích tuhostí byla spodní část rámu rozdělena 

na oblasti a sekce. Sekce (I-VII) je definována jako příčný průřez, který je natáčen vzhledem 

k charakteru zatížení. Oblast (1-6) je tvořena dvěma sekcemi. Jako příklad je vybrána  

oblast 1, která se nachází mezi sekcemi I a II. V každé oblasti jsou vybrány dva krajní body  

a ty jsou označeny písmeny A-N. Rozdělení jednotlivých sekcí a oblastí s popisem bodů  

je uvedeno na Obr. 62. Toto rozdělení platí pro všechny varianty rámu, jelikož spodní část  

je shodná pro všechny tři varianty.  

 

 

 

  

Obr. 62 Rozdělení rámu na dílčí oblasti a sekce 
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Při simulaci zatížení dochází k natáčení jednotlivých dílčích sekcí a posuvu krajních bodů. Bod 

A se přesune do bodu A´ a bod B se přesune do bodu B´, stejně se posunou body C a D. Pomocí 

souřadnic posunutých bodů dopočítáme torzní tuhost dílčí sekce. Rám před zatížením a po 

zatížení s vyznačenými body můžeme vidět na Obr. 63. 

 

Pro výpočet torzní tuhosti sekce 𝐶𝐼 byl použit výpočtový vztah (6) do kterého vstupuje krouticí 

moment vypočítaný výše a úhel natočení jednotlivých sekcí vypočítaný podle vztahu (5). 

Natočení se vypočítá podle vztahu (5), určuje pro body A a B natočení, ve kterém vystupuje 

posunutí ve směru zatěžující síly a příčné posunutí těchto bodů, které je uvedeno v tab. 10. 

a tab. 11 pro jednotlivé varianty rámů. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce pro 

jednotlivé sekce a varianty rámu. 

𝛼1 = 𝑎𝑟𝑐 tan
𝑈𝑌𝐵 − 𝑈𝑌𝐴

(|𝑍𝐴| + |𝑍𝐵|) − (|𝑈𝑍𝐴| − |𝑈𝑍𝐵|)
 (5)  

𝐶𝐼 =
𝑀𝐾

𝛼1
 (6)  

 

 

 

  

Obr. 63 Posuv bodů po zatížení rámu krutem 
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tab. 10 Posuvy, natočení a tuhosti dílčích sekcí rámu – Varianta 1 

Sekce 

B

o

d 

Poloha 

X[mm] 

Poloha 

Y[mm] 

Poloha 

Z [mm] 

Posuv 

Ux 

[mm] 

Posuv 

Uy 

[mm] 

Posuv 

Uz 

[mm] 

Natočení 

α[°] 

Tuhost 

sekce CI 

[Nm/°] 

I 
A -1570 -540 175 -0,830 11,345 2,199 

0,65 7834 
B -1570 -540 -175 0,113 7,368 2,199 

II 
C -1100 -540 -175 0,113 6,622 2,791 

0,37 13797 
D -1100 -540 175 -0,830 8,881 2,791 

III 
E -600 -540 300 -0,802 7,335 2,207 

0,25 20692 
F -600 -540 -300 0,085 4,754 2,207 

IV 
G 400 -540 -320 0,036 2,211 0,783 

0,07 68021 
H 400 -540 320 -0,753 3,048 0,783 

V 
I 920 -540 460 -0,573 1,043 0,072 

0,02 216179 
J 920 -540 -460 -0,144 0,664 0,072 

VI 
K 1395 -540 -200 -0,064 -0,650 -0,074 

0,05 105630 
L 1395 -540 200 -0,653 -0,987 -0,074 

VII 
M 1780 -540 200 -0,646 -2,203 0,055 

0,14 35383 
N 1780 -540 -200 -0,071 -1,196 0,055 

 

tab. 11 Posuvy, natočení a tuhosti dílčích sekcí rámu – Varianta 2 

Sekce 

B

o

d 

Poloha 

X[mm] 

Poloha 

Y[mm] 

Poloha 

Z[mm] 

Posuv 

Ux 

[mm] 

Posuv 

Uy 

[mm] 

Posuv 

Uz 

[mm] 

Natočení 

α[°] 

Tuhost 

sekce CI 

[Nm/°] 

I 
A -1600 -540 175 -0,835 15,293 1,494 

0,73 7011 
B -1600 -540 -175 -0,179 10,849 1,493 

II 
C -1220 -540 -185 -0,183 9,478 1,326 

0,64 7947 
D -1220 -540 185 -0,830 13,622 1,327 

III 
E -600 -540 300 -0,961 10,607 1,188 

0,39 13007 
F -600 -540 -300 -0,052 6,501 1,188 

IV 
G 400 -540 -320 -0,092 3,144 0,557 

0,10 49374 
H 400 -540 320 -0,922 4,298 0,556 

V 
I 920 -540 460 -0,799 1,457 0,098 

0,03 165047 
J 920 -540 -460 -0,214 0,961 0,101 

VI 
K 1395 -540 -192,5 -0,101 -0,916 -0,100 

0,05 100980 
L 1395 -540 192,5 -0,911 -1,255 -0,102 

VII 
M 1780 -540 192,5 -0,900 -2,108 0,108 

0,10 48713 
N 1780 -540 -192,5 -0,111 -2,812 0,108 
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 TUHOST OBLASTÍ RÁMU 

Tuhost oblastí rámu je odolnost dílčí oblasti konstrukce rámu vůči zkroucení. Pro lepší 

představu slouží vetknutí na jedné straně a zatěžování na straně druhé, poté následné zjištění 

torzní tuhosti. Jednotlivé úseky jsou uvedeny na Obr. 62. Pod označením 1 je oblast mezi sekcí 

I a II, oblast 2 pak mezi sekcí II a III až po oblast 6. Výpočet tuhosti jednotlivých oblastí se řídí 

podle vztahu (7). Výsledky jsou uvedeny pro jednotlivé varianty v tab. 12 a tab. 13. 

𝐶𝑛 =
𝑀𝐾

𝛼𝐼 − 𝛼𝐼𝐼
 

(7)  

 

tab. 12 Tuhost jednotlivých oblastí rámu – Varianta 1 

Číslo oblasti 1 2 3 4 5 6 

Tuhost oblasti 𝑪𝒏  [
𝑵𝒎

°
] 18125 41404 29738 99250 206560 53206 

 

tab. 13 Tuhost jednotlivých oblastí rámu - Varianta 2 

Číslo oblasti 1 2 3 4 5 6 

Tuhost oblasti 𝑪𝒏  [
𝑵𝒎

°
] 59482 20431 17659 70449 260145 94113 
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 POMĚR TORZNÍ TUHOSTI VŮČI HMOTNOSTI RÁMU 

Poměr tuhosti a hmotnosti slouží pro jednodušší porovnání vytvořených variant. Konstrukce 

rámu se většinou vyztužuje v kritických místech, tak aby byla zvýšena celková torzní tuhost. 

Při vyztužování však dochází ke zvýšení hmotnosti, což je nežádoucí. Po výpočet poměru torzní 

tuhosti a hmotnosti je využit vzorec (8). Hodnoty jsou uvedeny v tab. 14. 

Poměr torzní tuhosti a hmotnosti: 

 

tab. 14 Poměr torzní tuhosti vůči hmotnosti  

Varianta rámu Hmotnost 𝒎𝑹 [𝒌𝒈] 

Poměr tuhosti a 

hmotnosti 

𝑪𝒄  [
𝑵𝒎

° ∙ 𝒌𝒈
] 

1 105,6 126,1 

2 106,1 89,5 

 

  

𝐶𝑐 =
𝐶

𝑚𝑅
 

(8)  
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 TORZNÍ TUHOST NA JEDNOTKU DÉLKY 

Pro jednodušší porovnání tuhostí jednotlivých částí rámu je použita hodnota torzní tuhosti na 

jednotku délky. Tento výpočet nám pomůže určit nejlépe navrženou oblast rámu. Zahrnutí 

délky jednotlivých oblastí do výpočtu přinese objektivní porovnání jednotlivých variant. Pro 

její určení bylo využitu vztahu (9). Délky oblastí a vypočítané hodnoty tuhostí jsou uvedeny 

v tab. 15 a tab. 16. 

Torzní tuhost na jednotku délky 

𝐶𝐿 = 𝐶 ∙ 𝐿𝐿   [
𝑁𝑚2

°
] (9)  

tab. 15 Poměr torzní tuhosti na jednotku délky – Varianta 1 

Varianta 1  

Číslo 

oblasti 

Délka oblasti 

[m] 

Tuhost oblasti Cn 

[Nm/°] 

Tuhost na jednotku délky CL 

[Nm2/°] 

1 0,47 18126 8519 

2 0,5 41404 25671 

3 1 29738 29738 

4 0,52 99250 51610 

5 0,475 206560 98116 

6 0,385 53206 20484 

tab. 16 Poměr torzní tuhosti na jednotku délky - Varianta 2 

Varianta 2 

Číslo 

oblasti 

Délka oblasti 

[m] 

Tuhost oblasti Cn 

[Nm/°] 

Tuhost na jednotku délky CL 

[Nm2/°] 

1 0,38 59482 22603 

2 0,62 20431 12667 

3 1 17659 17659 

4 0,52 70449 36633 

5 0,475 260145 123569 

6 0,385 94113 36234 
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6 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
Celková torzní tuhost pro obě varianty rámu je pro porovnání uvedena v Graf 1. Vidíme, že 

první varianta konstrukce dosahuje vyšší hodnoty celkové torzní tuhosti konkrétně hodnoty 

13321 Nm/° oproti druhé variantě, která dosahuje hodnoty 9496 Nm/°. Celková torzní tuhost 

v sobě zahrnuje tuhosti jednotlivých oblastí. Nevhodně navržené oblasti se negativně promítají 

do celkové torzní tuhosti.  

 

Graf 1Porovnání torzních tuhostí 

Pro doplnění je uveden Graf 2, ve kterém vidíme poměr torzní tuhosti a hmotnosti jednotlivých 

variant rámů. Z grafu je patrné, že první varianta rámu má větší poměr tuhosti vůči hmotnosti 

rovný hodnotě 126,1 Nm/°∙kg a to především díky nižší výsledné hmotnosti a vyšší hodnotě 

celkové torzní tuhosti. U druhé varianty je tato hodnota 89,5 Nm/°∙kg. 

 

Graf 2 Porovnání poměru torzní tuhosti a hmotnosti  
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Porovnání torzní tuhosti jednotlivých sekcí obou variant rámů je uvedeno v Graf 3. Rozdělení 

sekcí je zobrazeno na Obr. 62. Tento graf reprezentuje odolnost jednotlivých sekcí. Graf má 

stoupající tendenci. Nejtužší sekcí je u obou variant sekce číslo pět a šest. U první varianty má 

sekce číslo pět hodnotu tuhosti 216179 Nm/°. Druhá varianta má tuhost páté sekce  

165047 Nm/°. Tento výsledek koresponduje s tím, že tato část je nejvíce vyztužena a nachází 

se v ní také motor, který v celé části tuhost ještě zvýší. Tuhost čtvrté sekce je pro bezpečnost 

jezdce dostačující a obou variant dosahuje podobných hodnot. U první varianty je tuhost čtvrté 

sekce 68021 Nm/°, u druhé varianty je tato tuhost 49374 Nm/°. Nejvíce poddajná je první 

a druhá sekce, ve které se nachází uchycení přední nápravy. Hodnota tuhosti první sekce pro 

první variantu je 7834 Nm/° u druhé varianty je tato hodnota 7011 Nm/°. Zvýšení torzní tuhosti 

této oblasti je problematické, vzhledem k umístění přepákování k tlumičům s pružinami 

společně s tyčí řízení a poloosou. Jejich geometrické umístění omezuje možnosti vedení 

trubkových konstrukcí. Tento graf také reprezentuje kvalitu navrženého rámu. Výsledkem jsou 

dvě varianty s vysokou hodnotou torzní tuhostí při zachování nízké hmotnosti. 

 

Graf 3 Torzní tuhost sekcí - porovnání 
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V Graf 4 vidíme porovnání tuhosti jednotlivých oblastí. Rozdělení na příslušené oblasti 

je naznačeno na Obr. 62. Graf má stoupající tendenci a je vidět, že největší tuhost má oblast 

s číslem pět. Hodnota tuhosti oblasti s číslem pět pro první variantu je 206560 Nm/°, u druhé 

varianty je tato hodnota 260145 Nm/°. V této oblasti se nachází největší počet trubkových 

profilů, které přispívají k výsledné vyšší torzní tuhosti této oblasti. Tato oblast se nachází za 

hlavním obloukem, který má trubkovou konstrukci s největším průřezem, která je vhodně 

vyztužena do tvaru X. Vidíme, že u první oblasti je tuhost druhé varianty rámu vyšší konkrétně 

dosahuje hodnoty 59482 Nm/° než u první, která dosahuje hodnoty 18126 Nm/°, to je díky 

většímu vyztužení první oblasti druhé varianty rámu.  

 

Graf 4 Torzní tuhost oblastí - porovnání 
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Grafy torzní tuhosti na jednotku délky pro jednotlivé oblasti jsou velice podobné. Vzhledem 

k rozdílné délce první a druhé oblasti nebylo použito jednoho grafu. Délky jednotlivých oblastí 

jsou uvedeny v tab. 15 a tab. 16. Graf 5 nám zobrazuje tuhost na jednotku délky pro první 

variantu, můžeme vidět stoupající trend. Graf 6 nám zobrazuje tuhost na jednotku délky pro 

druhou variantu, také můžeme vidět stoupající trend. Grafy obou variant mají podobný průběh 

s největší hodnotou tuhosti v oblasti číslo pět. Pro první variantu je hodnota tuhosti oblasti číslo 

pět 98116 Nm/°, u druhé varianty rámu je tato hodnota 123569 Nm/°. Jak už bylo zmíněno, 

v této oblasti se nachází nejvíce trubkových profilů, proto největší tuhost. 

 

Graf 5 Torzní tuhost na jednotku délky - Varianta 1 

 

Graf 6 Torzní tuhost na jednotku délky - Varianta 2 
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Posledním grafem je Graf 7, ve kterém uvádím porovnání celkové torzní tuhosti vytvořených 

konstrukcí rámů s torzní tuhostí vybraných vozů. Toto porovnání zde uvádím pro informaci. 

Vidíme, že první varianta rámu dosahuje vyšší hodnoty torzní tuhosti než některé uvedené vozy. 

 

Graf 7 Torzní tuhosti - porovnání 
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ZÁVĚR 

 

ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout koncept závodního vozu pro autokros, především pak 

konstrukci bezpečnostního rámu s umístěním jednotlivých konstrukčních částí. Důležitým 

parametrem konstrukce byla jeho hmotnost, která hraje důležitou roli při akceleraci a ovládání 

vozidla. Návrh konstrukce bezpečnostního rámu byl omezen pravidly FIA, které musí být pro 

účast vozu na závodech splněny a potvrzeny homologací. Při navrhování koncepce vozu bylo 

uvažováno umístění důležitých konstrukčních částí.  

Po vytvoření návrhu rámu byla metodou konečných prvků zjištěna celková torzní tuhost 

navržených variant, tuhost dílčích sekcí rámu, tuhost na jednotku délky a poměr torzní tuhosti 

a hmotnosti. Postupnou tvorbou simulací bylo možné používat různé geometrické konfigurace 

jednotlivých trubkových profilů tak, aby měly co největší vliv na torzní tuhost rámu a co 

nejmenší vliv na výslednou hmotnost.  

Jednotlivé varianty rámů byly tvořeny s ohledem na umístění konstrukčních částí. Vznikly tři 

varianty, které mají stejnou koncepci rámu. Byly zachovány hlavní rozměry trubkové 

konstrukce tak, aby všechny varianty využívaly stejný základ a bylo možné měnit umístění 

konstrukčních částí uvnitř rámu bez změny základní konstrukce. Pro konstrukci rámu bylo 

zásadní uložení motoru a převodovky společně s vedením spojovací hřídele od sestupu 

převodovky k přednímu diferenciálu. 

Nejlepší variantou je navržená varianta číslo jedna, která by měla místo běžně používané 

závodní sedačky speciální sedačku vyrobenou pro autokros. Došlo by ke snížení výšky hlavního 

a předního oblouku jako u třetí varanty. Použitím druhé varianty, která využívá pro autokros 

neobvyklé konstrukce přední nápravy, bychom museli řešit složitější výrobu přední části 

karoserie. Všechny tři varianty využívají pro zadní nápravu víceprvkovou nápravu 

s přepákováním. Použití této varianty zadní nápravy by mohlo být výhodu před soupeři, kteří 

využívají kyvadlové a víceprvkové nápravy. Vlastnosti autokrosového vozu, který využívá pro 

obě nápravy přepákování se mohou blížit vlastnostem závodních okruhových vozů.  

Podle výsledků uvedených v šesté  kapitole je jasně patrné, že první varianta rámu dosahuje 

vyšší celkové torzní tuhosti konkrétně hodnoty 13321 Nm/° oproti druhé variantě, která 

dosahuje hodnoty 9496 Nm/°. První varianta má také lepší poměr tuhosti vůči hmotnosti 

a dosahuje lepších hodnot torzní tuhosti jednotlivých sekcí. Proto je tato varianta vhodnější pro 

výrobu. 

Pro získání přesnějších výsledku rozložení napětí v konstrukci rámu, by bylo nutné vytvořit 

objemový model a provést časově i výpočtově náročnější variantu výpočtu s tímto modelem. 

Také by bylo nutné porovnat získanou torzní tuhost vypočtenou metodou konečných prvků 

s reálným měřením torzní tuhosti.  

Pro komplexní dořešení návrhu koncepce sportovního vozu pro autokros je nutné dořešit 

několik zbývajících parametrů. Jedná se především o pevnostní simulaci přední a zadní 

nápravy, návrh brzdové soustavy, která je nezbytnou součástí pro provoz, návrh karoserie 

případně měření aerodynamických vlastností a vhodný návrh elektroinstalace vozidla. Poté by 

bylo možné posunout koncept k výrobě.  

Vytvořené varianty, jsou připraveny pro tvorbu výkresové dokumentace. Detailnější obrázky 

konstrukce jednotlivých variant jsou uvedeny v Příloze. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A [%] tažnost 

ABS  Anti - lock Breaking systém – protiblokovací systém brzd 

ALS   Anti lag system – systém na minimalizaci turbolagu 

ASN  Homologační označení 

ASR  Anti - slip Regulation – zabraňuje prokluzu kol  

C [Nm/°] torzní tuhost 

CAD  Computer-aided design – počítačové modelování 

CL [Nm/°] torzní tuhost na jednotku délky  

Cn [Nm/°] tuhost jednotlivých oblastí 

ČSN   označení českých technických norem 

ČSN EN  označení technických norem  

E [GPa] modul pružnosti 

ESP  Electronic stability program – automatická stabilizace vozidla 

EURO NCAP  
European New Car Assessment Programme –  

- nezávislá organizace na crash testy automobilů 

EVO  Evolution - řada 

F [N] síla 

FAS ČR  Autoklub České republiky 

Fc [N] celkové zatížení 

FEM  Finite element method – metoda konečných prvků 

FIA 
 

Federation Internationale de l'Automobile 

Mezinárodní automobilová federace 

Fv [N] tíhová síla 

g [𝑚 ∙ 𝑠−2] tíhové zrychlení  

HANS  Head And Neck Support device - systém ochrany krku a hlavy 

IGES  Initial Graphics Exchange Specification – formát pro převod souborů 

LF [mm] rozchod kol 

LL [mm] rozvor náprav 

Mk [Nm] krouticí moment 

MKP  Metoda konečných prvků 

mR [kg] hmotnost 

Re [MPa] mez kluzu 

Rm [MPa] mez pevnosti 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

STEP  neutrální formát pro přenos 3D modelů 

UY [mm] posuv ve směru Y 

UZ [mm] posuv ve směru Z 

X [mm] poloha ve směru X 

Y [mm] poloha ve směru Y 

Z [mm] poloha ve směru Z 

α [°] úhel natočení 

µ [-] Poissonova konstanta 

3D  „trojrozměrný“ 

8855/1999 

8862/2009 
 Norma homologovaných sedaček 
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