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Abstrakt 
Cílem této diplomové práce bylo vypracovat optimalizovaný návrh rámu Formule Student. 
Základním požadavkem nové konstrukce bylo, aby splňovala nejnovější pravidla soutěže 
Formula Student/SAE a také lépe plnila řadu dalších požadavků, které jsou na ni kladeny. 
V práci je uveden přehled nejdůležitějších pravidel a také zhodnocení předcházejících 
konstrukcí rámu. Následně je popsán postup při návrhu nového rámu a jeho výpočtová 
analýza pomocí MKP systému. Důraz je kladen především na výpočet torzní tuhosti. 
Výsledky výpočtů jsou porovnány s předchozími variantami i s hodnotami vozu Formule 
Ford. Rovněž jsou uvedena doporučení a další možnosti ve vývoji rámu. 
 
 
 
Klí čová slova: Formule Student/SAE, pravidla, MKP, analýza napjatosti, torzní tuhost 
 
 
 

Abstract 
The goal of this diploma thesis was to create optimalizated frame design for Formula 
Student/SAE. Basic requirements were, that new design must meet the newest Formula 
Student/SAE rules and other various requirements. In the thesis are built up an overview of 
most important rules and also an overview of previous frame designs. Next are described 
design process of the new frame and its stress analysis in FEM software. Main attention is 
given to analysis of torsional stiffness. The results of analysis are compared to previous frame 
designs and to parameters of Formula Ford. There are also given recommendations and other 
possibilities for further frame design development.  
 
 
 
Key words: Formula Student/SAE, rules, FEM, stress analysis, torsional stiffness  
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1 Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukce trubkového rámu vozu Formule 
Student. Formule Student je mezinárodní soutěž týmů technických univerzit z celého světa. 
Podstatou je, že studenti pracují na fiktivním projektu, který spočívá ve vývoji a výrobě 
malého závodního vozu formulového typu pro víkendového jezdce. Studenti tento vůz sami 
navrhnou, postaví a pak s ním soutěží v několika závodních disciplínách.  
Mým úkolem je navázat na práci mých předchůdců, a posunout projekt Formule Student dál, 
snad už i do reálné podoby. Některé konstrukční celky jsou již navrženy v téměř konečné 
podobě, a k těmto celkům je nyní třeba přizpůsobit konstrukci rámu na míru. 
Na základě studia pravidel pro vozy Formule Student pro letošní rok vyplynulo několik 
problémů, kdy současná konstrukce vozu neodpovídá přísným předpisům, což by mělo za 
následek snížení bodového hodnocení, v horším případě i zákaz účasti v soutěži 
a diskvalifikaci. Tyto problémy se budu snažit úspěšně vyřešit. 
Vzhledem k tomu, že se z výše zmíněných důvodů bude měnit konstrukce rámu, bude také 
nedílnou součástí této práce výpočtová kontrola rámu s pomocí metody konečných prvků  
s důrazem na torzní tuhost rámu. 
 
 

2 Soutěž Formula Student 
Soutěž Formula Student vznikla jako evropský ekvivalent soutěže Formule SAE, která 
vznikla v USA již roce 1981. Formule Student se jako pravidelná soutěž jezdí od roku 1998, 
kdy poprvé soutěžily dva vozy z Velké Británie proti dvěma vozům ze Spojených Států. 
Formule SAE, jak už z názvu vyplývá, spadá pod organizaci SAE (Society of Automotive 
Engineers). Naproti tomu Formule Student spadá pod organizaci IMechE (Institution of 
Mechanical Engineers). Technické požadavky na závodní vozy jsou u obou soutěží stejné, 
takže se studenti mohou se svými vozy účastnit obou těchto soutěží a získat tak ještě více 
zkušeností. 
Základní myšlenkou obou soutěží je, že studenti mají prakticky vytvořit malou firmu, která 
podle specifikací zákazníka navrhne a postaví závodní vozidlo formulového typu pro 
víkendového jezdce. Studenti si tedy během práce na projektu vyzkouší nejen konstrukční 
práci, ale budou se potýkat i s výrobními a finančními problémy, což jsou velmi cenné 
zkušenosti, které jinak při studiu získat nelze. 
S hotovými vozy studenti vzájemně soutěží s týmy z technických univerzit z celého světa. 
Každý rok se koná několik soutěží, které probíhají na okruzích, kde se konají závody 
Formule 1. Závodní disciplíny se ale od Formule 1 dosti liší. Závodník je na trati většinou 
sám a trať je převážně zaměřena na prověření kvalit vozu. Mezi disciplíny patří jízda mezi 
kužely, jízda na ověření spolehlivosti a spotřeby, jízda po trati ve tvaru osmičky. Nedílnou 
součástí je ale také statické hodnocení, kdy se hodnotí celkové provedení, zajímavá technická 
řešení, design apod. 
Novinkou v seriálu soutěží SAE je soutěž Formula Hybrid, která reaguje na současný trend 
v automobilovém průmyslu, a to snižování spotřeby paliva a emisí. Jak již název napovídá, 
jedná se o konstrukci formulového vozu s hybridním pohonem, tzn. se spalovacím motorem a 
elektromotorem. Evropská Formula Student jde v ekologických snahách ještě dále a zavedla 
novou kategorii Formula Student Electric. V této kategorii mohou soutěžit vozy, které pohání 
pouze elektrická energie. Tyto kategorie jsou teprve v začátcích a neúčastní se jich zatím 
mnoho týmů.  Do budoucnosti jde ale jistě o zajímavé příležitosti. 
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Obr. 1 Logo organizace SAE a Formula Student [1,2] 

 

 
Obr. 2 Logo Formule Hybrid [14] a Formula Student Electric [15] 

3 Charakteristické znaky konstrukce vozů Formula Student/SAE 
Základní charakteristikou vozů specifikace Formula Student/SAE je, že se jedná (jak už 
z názvu vyplývá) o formulový vůz. Jako formulový vůz se označuje jednomístné dvoustopé 
závodní vozidlo, které má nekrytá kola a také kokpit je otevřený. Vozidla formulového typu 
se vyznačují vysokým výkonem motoru, dobrými jízdními vlastnostmi, nízkou hmotností a 
dobrou aerodynamikou. Nápravy využívají nejčastěji lichoběžníková zavěšení s odpružením 
přes tlačnou tyč (tzv. pushrod) a hnanou nápravou je náprava zadní. Dá se říci, že vozy 
Formula Student/SAE (viz. Obr. 4) jsou menšími bratry vozů Formule 1 (viz. Obr. 3). 
Základem konstrukce vozů Formula Student/SAE je většinou prostorový trubkový rám, nebo 
skořepina z kompozitních materiálů. Oba tyto typy jsou dobře popsány např. v práci Petra 
Hajduška [16] a je tedy zbytečné je zde blíže popisovat. Pro formuli vyvíjenou na VUT byl 
zvolen prostorový trubkový rám, protože je jednodušší na návrh i výpočet a jsou na něm 
možné větší úpravy kotevních míst pro nápravy. Také výroba je finančně i technologicky 
jednodušší. 
Jako pohonná jednotka nejčastěji slouží motocyklové motory. Zdvihový objem je omezen 
pravidly na 610 cm3 a sání je opatřeno restriktorem o průměru 20 mm.   
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Obr. 3 Formula 1 2009 BMW Sauber F1.09 [3] 

 

 
Obr. 4 Formule Student německého Rennteamu [12] 
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4 Pravidla Formule Student/SAE 
Tak jako v každém motoristickém sportu, i Formula Student/SAE má přesně daná pravidla. 
Konstrukce každého vozu specifikace Formula Student/SAE musí těmto pravidlům 
vyhovovat. Tyto pravidla se týkají prakticky všech částí vozu a je potřeba je splnit, protože 
v případě nesplnění hrozí ztráta bodů, případně i zákaz účasti na závodech.  
Soutěž Formule Student/SAE se řídí pravidly platnými pro daný rok, která jsou dostupná na 
webových stránkách organizace SAE [viz. 1]. Tyto pravidla jsou pro rok 2010 nově rozdělena 
do 4 tematických částí: 
 
a) administrativními předpisy  
 
b) technické požadavky 
  
c) pravidla pro statické disciplíny  
 
d) pravidla pro dynamické disciplíny 
 
V současné fázi projektu je nejdůležitější se důkladně soustředit na dodržení pravidel 
uvedených v části b) technické požadavky. Pro účely této práce budou důležité hlavně 
předpisy týkající se ochrany pilota, tzn. požadavky na minimální průměry trubek, boční 
výztuhy, ochranné oblouky apod., protože tyto předpisy do značné míry omezují možnosti 
návrhu rámu. 

4.1 Výběr nejdůležitějších pravidel 

V této části uvedu překlad vybraných částí pravidel, které přímo ovlivňují možnosti 
konstrukce rámu a navazujících součástí. 

4.1.2 Obecné požadavky na prostor řidiče:  

Konstrukce vozu musí obsahovat povinné bezpečnostní prvky, kterými jsou přední a hlavní 
ochranný oblouk chránící pilota při převrácení (tyto musí být podepřeny), přední přepážka, 
která je dostatečně připevněna ke zbytku rámu, dále deformační člen a ochranné struktury při 
bočním nárazu. V Tab. 1 jsou uvedeny a vysvětleny pojmy, se kterými se dále v pravidlech 
pracuje. 

Tab. 1 Defin ice pojmů [4] 

Pojem Vysvětlení 
Hlavní ochranný 
oblouk 

Ochranná konstrukce z trubky, umístěná podél těla řidiče, nebo 
těsně za ním 

Přední ochranný 
oblouk 

Ochranná konstrukce z trubky, umístěná nad nohami řidiče v těsné 
blízkosti volantu 

Ochranné oblouky Přední i hlavní ochranný oblouk se označují jako „ochranné oblouky“ 
Podpora vzpěry 
ochranného oblouku 

Část rámu jdoucí od spodního konce vzpěry oblouku ke spodnímu 
konci ochranného oblouku 

Prvek rámu Jednotlivý díl rámu, jednolitý kus trubky 
Rám Rámem se rozumí vyrobená konstrukční sestava, na kterou se vážou 

všechny funkční části vozu. Může se jednat o jednoduchou 
svařovanou konstrukci, víceprvkovou svařovanou konstrukci, nebo 
kombinaci svařované a kompozitové konstrukce. 
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Pojem Vysvětlení 
Primární struktura Primární struktura se skládá z následujících částí rámu:  

1) hlavní ochranný oblouk  
2) přední ochranný oblouk 
3) vzpěry ochranných oblouků  
4) boční ochranné struktury 
5) přední přepážka 
6) podpora přední přepážky 
7) všechny prvky rámu, které se účastní přenosu zatížení ze 

zádržného systému pilota na prvky 1 až 6 
Majoritní struktura 
rámu 

Ta část rámu, která leží mimo obálku, kterou tvoří primární struktura. 
Horní části ochranných oblouků už obálku netvoří  

Přední přepážka Rovinná konstrukce, která definuje přední rovinu primární struktury, 
a má za úkol chránit řidičovy nohy. 

Deformační člen Součást schopná absorbovat energii nárazu, cíleně se deformuje a je 
umístěna před přední přepážkou 

Boční nárazová zóna Oblast na boku vozidla, která je mezi podlahou a úrovní 350 mm 
(13,8 palce) nad zemí, tato oblast je mezi předním a hlavním 
ochranným obloukem  

4.1.3 Materiálové požadavky 

Pravidla předepisují minimální nároky na materiál, ze kterého je vyrobena primární struktura 
vozu. Je možné použít i alternativní materiál. S jeho využitím se ale v konstrukci formule 
VUT nepočítá, a proto zde uvedu pouze pravidla pro základní materiál. Tento základní 
materiál je nízkouhlíková, nebo legovaná ocel mezikruhového (trubkového) profilu 
o rozměrech daných Tab. 2. Pro sezónu 2010 jsou také poprvé pro určité aplikace povoleny 
profily čtvercového průřezu. 

Tab. 2 Rozměry a použití materiálu [4] 

Prvek nebo aplikace Vně jší rozměr x tloušťka stěny 
- hlavní a přední ochranný oblouk 
 

- trubka, na kterou jsou upevněny pásy    
  jdoucí přes ramena 
 

Kruhový průřez:  
1.0 palce (25,4 mm) x 0,095 palce (2,4 mm) 
25.0 mm x 2,50 mm 

- boční ochranná struktura  
 

- přední přepážka  
 

- vzpěry ochranných oblouků 
 

- úchyty zádržného systému řidiče  
   (s výjimkou výše uvedenou)  

Kruhový průřez: 
1,0 palce (25,4 mm) x 0,065 palce (1,65 mm) 
25,0 mm x 1,75 mm 
25,4 mm x 1,60 mm 
Čtvercový průřez: 
1,00 palce x 1,00 palce x 0,049 palce 
25,0 mm x 25,0 mm x 1,25 mm 
26,0 mm x 26,0 mm x 1,2 mm 

- podpory přední přepážky 
 

- prvky, na které se vážou podpory     
  hlavního oblouku 

Kruhový průřez 
1,0 palce (25,4 mm) x 0,049 palce (1,25 mm) 
25,0 mm x 1,50 mm 
26,0 mm x 1,20 mm 

 
Pozn. 1:  Při použití legované oceli se nedovoluje použít menší tloušťku stěny než u         
               nízkouhlíkové oceli 
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Pozn. 2:  Pro specifické aplikace je možné použít trubky buď o stejném vnějším průměru, a  
vetší tloušťce stěny, nebo o stejné tloušťce stěny a větším vnějším průměru. Toto          
není považováno jako odchylka od pravidel a nemusí se žádat o schválení.  

4.1.4 Referenční model 95% muže 

Všechny předpisy, týkající se řidiče, musí být splněny jak pro referenční model 95% muže, 
tak i pro všechny piloty, kteří budou monopost řídit během závodu. Při technické kontrole 
vozu se jako model 95% muže použije šablona, která je sestavena podle následujícího popisu: 
 

- Kruh A o průměru 300 mm reprezentující hlavu s helmou 
 

- Kruh B o průměru 200 mm reprezentující ramenní/krční oblast 
 

- Kruh C o průměru 200 mm reprezentující boky a hýždě 
 

- Přímá linka o délce 490 mm spojující středy dvou kruhů o průměru 200 mm 
 

- Přímá linka o délce 280 mm spojující středy horního 200 mm kruhu a 300 mm kruhu 

 
Obr. 5 Nákres šablony 95% muže [4] (vlevo) a model v programu Pro/ENGINEER (vpravo) 

 
Šablona se při technické kontrole umístí tak, že se spodní kruh C o průměru 200 mm tečně 
dotýká jak opěradla, tak sedáku sedačky řidiče. Horní 200 mm kruh B se přitlačí k opěradlu 
a 300 mm kruh A znázorňující hlavu nesmí být dál, než 25,4 mm od hlavové opěrky. S takto 
umístěnou šablonou se dále ověřuje splnění předpisů týkajících se ochranných oblouků. Pro 
konstrukční fázi byl vytvořen model této šablony v programu Pro/ENGINEER (viz Obr. 5). 
Jednotlivé díly jsou spojeny kinematickými vazbami, takže je možné s šablonou hýbat a 
ustavit ji tak přesně podle posedu pilota. Díky tomuto modelu je možné kontrolovat všechny 
požadované předpisy ve virtuálním prostředí stejným způsobem, jako se kontrolují ve 
skutečnosti, což je velmi přínosné při ověřovaní konstrukce.  
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4.1.5 Hlavní a přední ochranný oblouk  

Úkolem těchto konstrukcí je zajistit, aby při převrácení vozu nedošlo v žádném případě ke 
kontaktu řidičovy hlavy nebo rukou se zemí. Rám musí obsahovat jak přední, tak i hlavní 
ochranný oblouk. Pokud je řidič (při technické kontrole nahrazen šablonou 95% muže) usazen 
v normální pozici a připoután bezpečnostními pásy, musí být minimální vzdálenost  
50 mm (2 palce) mezi helmou a: 
 

- spojnicí vrcholu hlavního ochranného oblouku s vrcholem předního ochranného 
oblouku (viz Obr. 6 a)) 
 

- spojnicí vrcholu hlavního ochranného oblouku se spodním koncem vzpěry tohoto 
oblouku, pokud tato vzpěra směřuje vzad (viz Obr. 6 b)). Pokud je použita pouze 
vzpěra směřující vpřed, nesmí se helma řidiče dostat za rovinu určenou hlavním 
ochranným obloukem (viz Obr. 6 c)) 

Pokud není toto pravidlo splněno pro 95 % muže, není vozu umožněno zúčastnit se soutěže! 

Obr. 6 Nákres minimálních vzdáleností od spojnic ochranných oblouků [4] 

 

Minimální rádius ohybu musí být alespoň trojnásobek vnějšího průměru trubky. Ohyb musí 
být plynulý, bez známek trhlin či poškození stěny. Materiál na ochranné oblouky smí být 
pouze ocel dle Tab. 2, hliník ani jiné slitiny nejsou povoleny. 
 

Hlavní ochranný oblouk 
Hlavní ochranný oblouk musí být vyroben z bezešvé, nepřerušené trubky, která sahá od 
nejnižšího členu rámu na jedné straně k nejnižšímu členu rámu na straně druhé. V bočním 
pohledu na vůz nesmí ta část oblouku, která je nad uchycením k hlavní konstrukci rámu, být 
nakloněna od vertikály o více jak 10°. V čelním pohledu na vůz musí být vzdálenost mezi 
svislými částmi hlavního oblouku v místě uchycení k hlavní konstrukci rámu minimálně 380 
mm.  
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Přední ochranný oblouk 
Přední ochranný oblouk musí být také vyroben z bezešvé trubky, která sahá od nejnižšího 
členu rámu na jedné straně k nejnižšímu členu rámu na straně druhé. V případě 
odpovídajícího vyztužení a přeplátování spojů, je možné vyrobit přední oblouk z více částí. 
Vrchol oblouku nesmí být níže, než volant v jakékoli pozici. V bočním pohledu nesmí být 
žádná část oblouku nakloněna od vertikály o více než 20°. 
 

Vzpěra hlavního ochranného oblouku 
Pro hlavní ochranný oblouk se připouští vzpěry buď z přední strany, nebo ze zadní strany, 
podle toho, na kterou stranu se naklání oblouk. Vzpěra musí být umístěna co nejblíže vrcholu 
oblouku (ne níže jak 160 mm) a musí svírat s rovinou oblouku úhel alespoň 30° viz Obr. 7. 
Vzpěra musí být přímá (bez ohybů) a z jednoho kusu trubky. 
Místo, kde se vzpěra napojuje na hlavní strukturu rámu, musí být schopné přenášet zatížení 
z hlavního oblouku bez selhání. Toto místo musí být spojeno rámovým prvkem se spodním 
koncem hlavního oblouku. Materiál se řídí Tab. 2. Síly ze vzpěr hlavního oblouku nesmí být 
přenášeny přímo na motor, převodovku, diferenciál nebo přes součásti odpružení.  
 

Vzpěra předního ochranného oblouku 
Pro vzpěry předního oblouku platí, že musí směřovat dopředu. Pouze v případě, že se 
ochranný oblouk naklání o více jak 10° směrem dozadu, je nutné přidat další vzpěru směřující 
dozadu. Vzpěry předního oblouku by měly být konstruovány tak, aby chránily řidičovy nohy 
a měly by pokračovat až k přední přepážce. 
Vzpěry se musí připojovat k ochrannému oblouku co nejblíže jeho vrcholu, maximálně však 
50 mm (2 palce) pod tímto vrcholem viz Obr. 7. 
 

 
Obr. 7 Podpory ochranných oblouků [4] 

Přední přepážka 
Přední přepážka musí být umístěna před všemi součástmi, které by měly být chráněny před 
nárazem (baterie, brzdové válce, nádržky s hydraulikou apod.). Musí být umístěna tak, aby 
řidičovy nohy při kontaktu s pedálem nebyly za touto přepážkou. 
Přepážka musí být vyrobena z bezešvé trubky a materiálu dle Tab. 2 a musí být pevně 
spojena s rámem, a to minimálně třemi členy rámu na každé straně. Jedním členem musí být 
uchycena nahoře (ne níže než 50.8 mm pod horním okrajem přepážky), další člen musí 
přepážku podepírat dole a třetí člen musí být diagonální výztuha. Tato diagonální výztuha 
musí jít z uzlu do uzlu a musí tvořit trojúhelník s přední přepážkou, a jednou ze dvou podpor 
přední přepážky. 
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Deformační člen 
Každé vozidlo musí být vybaveno deformačním členem, který je umístěn před přední 
přepážkou. Minimální rozměry deformačního členu jsou 100 mm na výšku, 200 mm na šířku 
a 200 na délku. Deformační člen musí být pevně připevněn k přední přepážce. Aby se 
zamezilo průniku částí deformačního členu při nárazu za přední přepážku, musí být součástí 
deformačního členu i 1,5 mm silný ocelový plech, nebo 4 mm plát hliníku. Tento plech/plát 
musí mít stejný vnější rozměr jako přední přepážka a musí být součástí deformačního členu, 
nebo musí být součástí přední přepážky.  
Týmy musí doložit experimentální data, která potvrzují, že deformační člen je schopný při 
nárazu způsobit, že záporné zrychlení nepřesáhne povolené hodnoty. Způsob provedení testu 
záleží na rozhodnutí týmu, ale je potřeba, aby byl ekvivalentní nárazu 300 kg vozu do 
nedeformovatelné překážky v rychlosti 7 m/s. Při nárazu nesmí průměrné zrychlení 
přesáhnout hodnotu 20 g a zároveň špička zrychlení nesmí být více než 40 g.  
 

Boční ochranná struktura 
Boční ochranná struktura (viz Obr. 8) se musí skládat z minimálně tří trubkových členů na 
každé straně vozu. Tyto členy musí být umístěny následujícím způsobem: 
 

- Horní člen ochranné struktury tvoří trubka, která spojuje hlavní ochranný oblouk a 
přední ochranný oblouk a je ve výšce 300 mm – 350 mm nad zemí, pokud ve voze 
sedí jezdec o hmotnosti 77 kg 
 

- Spodní člen ochranné struktury tvoří trubka, která spojuje konce hlavního a předního 
ochranného oblouku 
 

- Diagonální výztuha musí spojovat horní a spodní část boční ochranné struktury 

Obr. 8 Nákres boční ochranné struktury [4] 
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4.1.6 Pravidla pro kokpit  

Vstupní otvor 
Pravidla pro kokpit stanovují, jak velký má být vstupní otvor pro jezdce. Dodržení 
požadovaných rozměrů se kontroluje při technické kontrole pomocí šablony, jejíž rozměry 
jsou patrné z Obr. 9. Tato šablona musí jít vložit do kokpitu až do úrovně horní části boční 
nárazové struktury. 
 

 
Obr. 9 Šablona vstupního otvoru - nákres rozměrů [4] (vlevo) a 3D model (vpravo) 

Příčný průřez kokpitu   
Kontroluje se zachování dostatečného prostoru pro nohy řidiče. Toto je realizováno také 
pomocí šablony, jejíž rozměry jsou rovněž patrné z Obr. 10. Tato šablona se protahuje 
prostorem pro nohy a to až do vzdálenosti 100 mm od nejvzdálenějšího pedálu v nesešlápnuté 
poloze. Do prostoru kontrolovaného šablonou mohou zasahovat pouze volant, sloupek řízení 
a měkké výplně určené k ochraně řidičových nohou.  
 

 
Obr. 10 Šab lona pro příčný průřez kokp itu - nákres rozměrů (vlevo) [4] a 3D model (vpravo) 
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Sedadlo řidiče 
Sedadlo řidiče musí být umístěno tak, aby nejnižší bod sedadla nebyl níže než nejspodnější 
část rámu, nebo musí být pod sedadlem umístěna podélná trubka o stejných materiálových  
a rozměrových vlastnostech jako boční ochranná struktura. 
 
Tepelná izolace 
Řidič, sedící v poloze běžné při řízení (tzv. řidičské poloze), musí být chráněn adekvátní 
tepelnou izolací od možného dotyku s jakýmkoli povrchem, jehož teplota je vyšší než 60 °C. 
Izolace může být vně kokpitu, nebo integrovaná do sedadla či protipožární přepážky  
(tzv. firewall). Izolace musí chránit před třemi typy přenosu tepla, a to vedením, prouděním  
a zářením. Je třeba se zaměřit především na součásti výfukového a chladicího systému. 
 

Izolace proti vedení:     - zamezení přímého kontaktu zdroje tepla a součásti v kokpitu 
 

   - použití teplotně odolného a izolujícího materiálu o minimální      
     tloušťce 8 mm vloženého mezi zdroj tepla a součást kokpitu    

 

Izolace proti proudění:  - minimální mezera mezi zdrojem tepla a součástí kokpitu je 25 mm 
 

Izolace proti záření:     - pevný kovový tepelný štít s minimální tloušťkou 0,4 mm 
 

      - reflexní fólie nebo páska, je možné kombinovat i s tepelným štítem 
 

Podlaha vozu 
Vůz musí mít podlahu z jednoho nebo více panelů, která oddělí pilota od vozovky. Podlaha 
musí sahat od noh řidiče až k protipožární přepážce a musí zabránit vstupu nečistot z vozovky 
do prostoru řidiče. Podlaha musí být vyrobena z nelámavého a tvrdého materiálu. Je přípustné 
vyrobit podlahu z více částí. Maximální mezera mezi jednotlivými panely ale nesmí 
přesáhnout 3 mm. 
 
Firewall – protipožární přepážka 
Protipožární přepážka musí oddělovat prostor řidiče od všech komponent palivového 
systému, motoru a chladicí kapaliny. Musí také chránit krk nejvyššího řidiče. Přepážka musí 
být tak vysoká, aby žádná část palivového systému, chladicího systému, olejového systému 
nebo motoru nebyla v přímé linii pohledu viditelná z místa 100 mm nad helmou nejvyššího 
řidiče. Přepážka musí být vyrobena z nepropustného a nehořlavého materiálu, je přípustné, 
aby byla vyrobena z více panelů, pokud se spoje utěsní.  
Každý firewall musí zajistit to, že se jakákoli kapalina nedostane z motorového prostoru do 
kokpitu. To znamená, že firewallem nemohou procházet ani pásy. Průchod drátů, lanovodů 
apod. je možný, ale pouze za pomoci průchodek s patřičným těsněním. 
 
Přístup k ovládacím prvkům 
Všechny ovládací prvky vozidla (volant, řadicí páka, zapalování apod.) musí být přístupné 
zevnitř kokpitu tak, aby se žádná část řidičova těla nedostala při ovládání vozu mimo boční 
ochrannou strukturu. 
 
Výhled z vozu 
Připoutaný řidič v řidičské poloze musí mít zajištěn dostatečný výhled z vozu, a to minimálně 
v rozsahu 200° (100° na každou stranu). K dosažení této hodnoty může řidič otáčet hlavou 
nebo použít zrcátko. 
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Výstup z vozu 
K bezpečnosti pilota je potřeba zajistit možnost rychlého opuštění vozu. Všichni řidiči musí 
být schopni opustit vůz do pěti sekund. Čas se začíná počítat ve chvíli, kdy je řidič plně 
usazen v kokpitu (oblečen v předepsané výbavě), má nasazený volant o obě ruce má na 
volantu. Časomíra se zastaví ve chvíli, kdy má pilot obě nohy na zemi mimo vůz. 

4.1.7 Bezpečnostní pásy 

Obecné definice 
 

a) 5-ti bodový systém – skládá se ze 76 mm širokého pásu přes klín, přibližně 76 mm 
širokých pásů přes ramena a jednoho přibližně 51 mm širokého pásu proti 
podklouznutí. Pásy se musí stýkat v kovové sponě, kterou je možné rozepnout jedním 
společným tlačítkem. 

 
b) 6-ti bodový systém – skládá se ze 76 mm širokého pásu přes klín, přibližně 76 mm 

širokých pásů přes ramena a dvou přibližně 51 mm širokých pásů přes nohy proti 
podklouznutí. 

 
c) 7-mi bodový systém – stejný jako 6-ti bodový systém, s výjimkou toho, že má tři pásy 

proti podklouznutí, dva z 6-ti bodového systému a jeden z 5-ti bodového systému 
 
d) Vzpřímená řidičská pozice je definována tak, že úhel opěradla sedadla od kolmice je 

v bočním pohledu menší než 30°. Při kontrole se použije spojnice středů dvou 200 mm 
kruhů šablony 95% muže. 

 
e) Polovzpřímená řidičská pozice je definována tak, že úhel opěradla sedadla od kolmice 

je v bočním pohledu větší než 30°. Při kontrole se použije spojnice středů dvou 200 
mm kruhů šablony 95% muže. 

 

 
Obr. 11 Bezpečnostní pásy: 5-ti bodový systém (vlevo) [5], 6-ti bodový systém (vpravo) [6] 
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Požadavky na bezpečnostní pásy 
Všichni řidiči musí používat 5,6 nebo 7- mi bodové pásy podle následujících specifikací: 
 

a) Všechny zádržné systémy musí splňovat specifikace SFI 16.1, 16.5 nebo specifikace 
FIA 8853/98 
 

b) Pásy musí být označeny štítkem s datem výroby 
 

c) Materiál všech pásů musí být v perfektním stavu 
 

d) Pásy musí být spojeny kovovou sponou s rychlorozepínacím mechanismem 
 

e) Pro přizpůsobení se řidičům o různé tělesné stavbě musí být pásy přes klín vybaveny  
rychlonastavovacím prvkem. Preferuje se verze s utahováním směrem nahoru, než 
směrem dolů. 

 

f)  Vozidla, kde řidič sedí v polovzpřímené poloze musí být vybavena 6-ti nebo 7-mi 
bodovými systémy. Zároveň musí být i pásy proti podklouznutí vybaveny 
rychlonastavovacím prvkem, nebo musí být instalovány dvě délky těchto pásů. 

 

g) Ramenní popruhy musí jít přes ramena. Pouze jednotlivé popruhy jsou dovoleny, to 
znamená, že např. konfigurace do Y není dovolena (konfigurace do H povolena je)  

 

h) Povinná šířka ramenních popruhů je 76 mm (s níže uvedenou výjimkou). Ramenní 
popruhy musí být připevněny přes třítyčkové spony v souladu s pokyny výrobce. 

 

i)  Pokud je použit systém HANS, je povoleno použít pásy šířky 51 mm, které mají 
certifikaci FIA. Pokud řidič HANS nemá, je nutno použít pásy o šířce 76 mm. 

 

Instalace pásů – obecné pokyny 
Pás přes klín, ramenní popruhy a pásy proti podklouznutí musí být pevně a bezpečně 
uchyceny do primární struktury. Také každá struktura, která přenáší zatížení od pásů nebo 
podepírá kotevní body, musí splňovat materiálové požadavky podle Tab. 2. 
Pásy, popruhy ani další součásti zádržného systému nesmí procházet firewallem, tzn. všechny 
úchytné body musí být na řidičově straně firewallu. 
 

4.1.8 Opě rka hlavy 

Na voze musí být umístěna opěrka hlavy, která má za úkol zamezit pohybu řidičovy hlavy 
směrem vzad. Opěrka musí být: 
 

- umístěna vertikálně, nebo téměř vertikálně 
 

- vyrobena z materiálu pohlcujícího energii jako je např. Ethafoam® nebo Ensolite®  
a mít minimální tloušťku 38 mm 

 

- umístěna tak, že: 
-    vzdálenost mezi opěrkou a helmou řidiče při normální řidičské poloze není      
     větší než 25 mm 
-    kontaktní bod mezi helmou a hlavovou opěrkou nesmí být v jakémkoli    
     směru k hraně blíže než 50 mm 

 

- Uchycení opěrky musí být schopno přenést ve směru vzad zatížení o velikosti 890 N. 
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4.1.9 Místo pro zvednutí vozu 

Místo pro zvedání vozu musí být schopné podepírat tíhu vozu a musí být kompatibilní 
s rychlozvedáky používanými organizátory. Toto místo musí být umístěno na konci vozu  
a musí splňovat následující požadavky: 
 

- musí být viditelné osobou stojící 1 metr za autem 
 

- musí mít oranžovou barvu 
 

- musí být orientováno horizontálně a kolmo k podélné ose vozu 
 

- musí být vyrobeno z ocelové nebo hliníkové trubky kruhového průřezu o průměru 
mezi 25 a 29 mm 

 

- minimální délka této trubky je 300 mm 
 

- spodní část trubky o úhlu 180° po obvodu musí být dlouhá minimálně 280 mm 
 

- výška umístění trubky je následující: 
 

            -   minimální vzdálenost mezi zemí a nejspodnější částí trubky je 75 mm  
 

-   pokud je nejspodnější část trubky zvednuta do výšky 200 mm, nesmí se kola    
    při maximálním vyvěšení dotýkat země 
 

 

 
Obr. 12 Provedení místa pro zvedání vozu [2] 
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4.2 Kontrola současné konstrukce podle pravidel pro rok 2010 

Při seznamování se s konstrukcí, kterou navrhli kolegové v minulých letech, a po nastudování 
pravidel pro rok 2010 vyplynulo několik míst, kde konstrukce nesplňuje nejnovější pravidla  
a došlo by tedy při technické prohlídce ke zbytečnému snížení bodového hodnocení, nebo 
dokonce k zákazu účasti v soutěži. 
Prvním problémovým místem je prostor pro nohy pilota, který se kontroluje výše popsaným 
postupem pomocí šablony. Do tohoto prostoru, který nesmí být ničím narušen (kromě sloupku 
řízení a případných výstelek) zasahuje spodní rameno přední nápravy a také tlumiče a jejich 
uložení. Na Obr. 13 je znázorněno provádění kontroly v prostředí 3D softwaru 
Pro/ENGINEER . Červené šipky vyznačují místa, kde je chráněný prostor narušen.  
Dalším problémem je, že navrhované ochranné oblouky jsou příliš nízké, a při technické 
kontrole pomocí šablony 95% muže by nebyla dodržena minimální vzdálenost mezi helmou a 
spojnicí oblouků (viz pravidla kapitola 4.1.5). To by podle nových pravidel znamenalo zákaz 
účasti na závodech. 
Místa, kam se upínají podpory hlavního oblouku, nejsou spojena se spodní částí hlavního 
oblouku, tak jak to požadují nová pravidla. Tato chybějící vzpěra je v současné konstrukci 
červeně naznačena na Obr. 14. Kvůli tomuto pravidlu je problematické i zamýšlené rozdělení 
rámu na dvě části, za hlavním obloukem. Důvodem tohoto řešení bylo umožnění snadné 
montáže a demontáže motoru. 
Z uvedených zjištění vyplývá, že bude potřeba provést zásahy do více konstrukčních celků 
vozidla. Proto je vhodné udělat si analýzu vhodných úprav, které by bylo výhodné zároveň na 
konstrukci provést. Tato analýza je popsána v následující kapitole. 
 
 

 
Obr. 13 Kontrola prostoru pro nohy pomocí šablony 
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Obr. 14 Místa v konstrukci nesplňující prav idla pro rok 2010 

5 Analýza vhodných úprav na konstrukci Formule Student 

5.1 Rám 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, kvůli změnám v pravidlech je nutné provést úpravy 
na stávající konstrukci rámu. Jedná se především o ochranné oblouky a také uchycení 
spodního ramena přední nápravy. Vhodné by bylo také odlehčení rámu, protože současná 
hmotnost je 33,8 kg.  
 

5.2 Nápravy a odpružení 

Spodní rameno přední nápravy v současné pozici narušuje chráněný prostor pro nohy, což je 
podle pravidel nepřípustné. Je tedy potřeba upravit konstrukci spodního ramene, což si vyžádá 
i úpravu rámu. 
Na zadní nápravě není vhodně vyřešeno uložení tlumičů (viz. Obr. 15). Tlumiče jsou 
umístěny tak, že žádná složka ze zatížení není eliminována či snížena, jak je tomu např. u 
uložení tlumičů na přední nápravě. Veškeré síly se přenáší do konstrukce rámu, což zbytečně 
zvyšuje zatížení a vyžaduje to vyztužení rámu, čímž se zvyšuje jeho hmotnost. Navíc pro 
uchycení tlumičů není využita žádná z primárně přítomných částí rámu, takže je potřeba 
vytvořit zvlášť konstrukci, která nemá žádné jiné využití a zbytečně se tak zvyšuje hmotnost 
rámu. 
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Obr. 15 Odpružení zadní nápravy - je patrné nutné vyztužení kotevního místa tlumičů 

 

5.3 Montáž motoru 

Jako pohonná jednotka je plánován motor Yamaha R6 o objemu 599 cm3. Motor je důležitou 
konstrukční skupinou, která přispívá k tuhosti rámu. V současné konstrukci je plánováno 
rozdělit rám za hlavním obloukem, aby byla možná montáž a demontáž motoru. Toto řešení je 
náročné na výrobu a nemá příznivý vliv na tuhost a hmotnost rámu. Navíc při současných 
pravidlech je prakticky vyloučeno.  

5.4 Brzdový systém 

Brzdový systém je dvouokruhový. Jeden okruh pro přední nápravu a druhý pro zadní 
s regulací rozložení brzdné síly mezi obě nápravy. Na přední nápravě jsou plánovány 
kotoučové brzdy v kolech, na zadní nápravě je plánováno brzdění jedním kotoučem přes 
diferenciál. Toto řešení ale zřejmě nebude použito. S kolegy jsme se rozhodli, že i na zadní 
nápravě se použijí kotoučové brzdy v kolech. Výhodou tohoto řešení je také to, že se nemusí 
na rámu řešit místo pro uchycení brzdového třmenu. 
 

5.5 Převodka řízení 

Pro řízení bude použito hřebenové řízení bez posilovače, tak jak to požadují pravidla. Řízení 
musí být mechanické, tzn. steer-by-wire není dovoleno. Bylo plánováno použití převodky od 
firmy Chassis Shop, která má ale malou vzdálenost od oka k oku a je tedy nepoužitelná. Jako 
náhrada byla vybrána převodka od firmy Titan Motorsport z Velké Británie.  
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Tato firma již po několik let spolupracuje s mnoha studentskými týmy a nabízí rovněž 
zvýhodněné ceny pro studentské formule, pokud na voze bude umístěno logo firmy Titan 
(viz. Obr. 16). Hlavní výhodou je, že převodka je vyráběna na zakázku, a je tedy možné si 
rozměry přizpůsobit přesně podle potřeby.  
 

 
Obr. 16 Logo firmy Titan [7] 

5.6 Shrnutí 

Po zvážení všech nutných a vhodných změn v současné konstrukci Formule Student bylo 
rozhodnuto, že upravovat současný rám by bylo velmi složité a nepřineslo by to požadované 
výsledky. Vhodnější bude vytvořit zcela nový rám a zároveň přizpůsobit ostatní konstrukční 
celky této nové konstrukci. Postup při návrhu nového rámu a další úpravy budou popsány 
v další části této diplomové práce. 
 

6 Softwarové nástroje používané při projektu Formule Student 
V současné době je samozřejmostí, že při vývoji nových vozů jsou využívány počítače a 
k nim příslušné programy pro dané aplikace. Stejně tak i u projektu studentské formule je 
využíváno více druhů softwaru. V této kapitole je uveden přehled využívaných softwarů a 
jejich základní popis. 
 

6.1 ProENGINEER 

Pro/ENGINEER je základní konstrukční řešení systému Product Development System od 
společnosti PTC. Jedná se o 3D CAD/CAE produkt, který pokrývá celý proces vývoje od 
prvního koncepčního návrhu přes detailní konstrukci výrobku a vývoj výrobních nástrojů až 
po výrobu.  Slouží pro modelování součástí a sestav ve 3D, umožňuje objemové modelování, 
tvorbu plechů, ploch, svařovaných konstrukcí, mechanismů a také tvorbu technické 
dokumentace, v závislosti na nainstalovaných modulech umožňuje i pevnostní analýzy a 
výpočty kinematiky. Hlavní výhodou je vysoká asociativita vytvořených modelů a snadná 
možnost editace postupu tvorby modelu s pomocí stromu. Provedená změna na modelu se 
projeví ve všech jeho použitých variantách, tzn. ve všech sestavách a instancích.  
V rámci Formule Student je využíváno převážně modelování a sestavy, protože na výpočty 
jsou na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství k dispozici softwary k tomuto účelu 
přímo určené. 
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6.2 ANSYS 

ANSYS je obecně nelineární, multifyzikální výpočtový software, zahrnující strukturální 
analýzu (statika, dynamika), rázové děje, tepelné úlohy, proudění, elektromagnetické pole, 
elektrostatiku, ale také akustiku, lomovou mechaniku a kompozity. ANSYS umožňuje 
provádět nejen kontrolní výpočty, ale na základě kontrolních výpočtů následně optimalizaci a 
to jak topologickou, tak i citlivostní analýzy. Nad výpočty je možné provést hodnocení únavy 
a životnosti. A to nejen pro jednotlivé kategorie zatížení, ale díky multifyzikálnímu pojetí 
programu ANSYS komplexně. [8] 
ANSYS je při projektu studentské formule využíván tam, kde je třeba ověřit dostačenou 
pevnost navrhovaných dílů, zjistit napjatost v jednotlivých dílech a určit tak jejich bezpečnost 
vůči mezním stavům. Možnost těchto výpočtů přináší jak výhodu toho, že navržené součásti 
mají dostatečnou bezpečnost, tak i výhodu že součásti nejsou zbytečně předimenzované a je 
tak možno minimalizovat jejich hmotnost, což se při konstrukci závodního vozu velmi cení. 
Není potřeba vyrábět tolik prototypových součástek a ty podrobovat testům, což se projeví ve 
finanční stránce projektu. V mém případě bude ANSYS použit pro výpočet torzní tuhosti 
rámové konstrukce Formule Student. 

6.3 ADAMS 

ADAMS je světově nejrozšířenější multibody software od společnosti MSC pro analýzy 
dynamiky a kinematiky pohybu. Slouží pro zjišťování dynamiky pohybujících se částí, pro 
zjišťování přenosu sil a zatížení při pohybu mechanických systémů. Díky těmto informacím je 
možné optimalizovat výkon a funkci navrhovaných mechanismů. [9] 
Tradiční metoda vývoje „postavit a otestovat“ je v dnešní době příliš drahá a časově náročná, 
v některých případech téměř neproveditelná. ADAMS multibody software umožňuje vytvořit 
virtuální prototypy mechanických systémů v krátkém čase a prakticky bez nákladů. ADAMS 
na rozdíl od většiny nástrojů pro řešení kinematiky a dynamiky, které bývají součástí CAD 
softwarů, zahrnuje i reálné fyzikální jevy řeší rovnice pro kinematiku, statiku, kvazi-statiku a 
dynamiku. ADAMS rovněž zvládá nelineární dynamické úlohy pomocí metody FEA (Finite 
Element Anylysis). [9] 
V případě Formule Student je softwaru ADAMS využito při návrhu přední a zadní nápravy. 
 

 
Obr. 17 Analýza průběhu podélné a příčné složky rychlosti při brzdění v zatáčce [9] 
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Obr. 18 Model zavěšení ko la [9] 

7 Konstrukční návrh nového rámu 

7.1 Požadavky na rám 

Rám je základem celé konstrukce vozu a do značné míry ovlivňuje výsledné jízdní vlastnosti. 
Konstrukce rámu je limitována mnoha faktory. Rám musí splňovat podmínky dané pravidly, 
dále musí být dostatečně pevný a tuhý, aby byla zajištěna bezpečnost, ale zároveň je potřeba 
zachovat co nejnižší hmotnost. Rám je také oporou pro všechny další důležité části vozu  
a přenáší se na něj většina zatížení, jak od náprav, tak i od vibrací motoru a také na rám 
působí setrvačné síly. Rám musí být schopen všem těmto silám odolávat s dostatečnou 
bezpečností. 
 

Nejdůležitější požadavky jsou: 
 

- splnění požadavků daných pravidly 
 

- poskytnout ochranu pilotovi při nehodě 
 

- vhodná místa pro uchycení náprav (jde zejména o tuhost těchto kotevních míst) 
 

- kotevní místa pro uchycení zádržného systému pilota 
 

- dostatečný prostor pro montáž a demontáž motoru a jeho spolehlivé uchycení 
 

- nízká hmotnost  
 

- dostatečná torzní tuhost 
 

Dalšími požadavky na rám je snadná vyrobitelnost a s tím spojená také nízká cena. Při 
hodnocení týmů se do bodového zisku započítává i množství finančních prostředků 
vynaložených na stavbu vozu. 
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7.1.1 Pozice pilota 

Pozice pilota při řízení hraje důležitou roli při návrhu hlavních částí a rozměrů závodního 
vozu. Je nutné zajistit pilotovi dostatečně pohodlnou pozici, aby se při závodu mohl plně 
soustředit na řízení a nebyl nijak omezen při otáčení s volantem a ovládáním pedálů a dalších 
ovládacích prvků. Velká pozornost musí být také věnována zajištění maximální ochrany 
pilota při nehodě. Poloha pilota také ovlivňuje rozložení hmotnosti vozidla a také výšku 
těžiště, což má výrazný vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Mnoho míst na konstrukci vozu, 
které jsou dány pravidly, je také přímo vztaženo k poloze pilota. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že volba pozice pilota je velmi důležitá, a je třeba ji věnovat 
patřičnou pozornost. Kolegové, kteří na návrhu studentské formule pracovali v minulých 
letech, navrhli poměrně vhodnou řidičskou polohu. Byly tedy provedeny pouze malé změny,  
a to mírně vzpřímen posed pilota a také byly více pokrčeny nohy. Touto úpravou se podařilo 
zkrátit přední převis, což je výhodné jak z hlediska rozložení hmotnosti, tak i nájezdového 
úhlu. Vizualizace návrhu řidičské pozice s využitím figuríny je na Obr. 19. Na tomto obrázku 
je vidět i nastíněná pozice volantu, pedálové skupiny a sedadla.   
 

 
Obr. 19 Pozice pilota při řízení 

7.1.2 Uložení motoru 

Motor je jednou z nejdůležitějších částí vozu, neboť je zdrojem hnací síly. Uložení motoru by 
mělo být dostatečně tuhé, ale zároveň pružné, aby se do rámu nepřenášely vibrace od motoru. 
Je také důležité zajistit dostatečný montážní prostor pro montáž a demontáž motoru. Dobrá 
přístupnost k jednotlivým částem motoru je také výhodná pro případné servisní zásahy.  
V současné koncepci je uvažováno se čtyřválcovým motocyklovým motorem Yamaha R6 o 
objemu 599 cm3. Pro tento motor bude také navržena nová varianta rámu. Vzhledem k tomu, 
že s tímto motorem již počítaly minulé konstrukční návrhy, je k dispozici 3D model motoru i 
s přípojnými body. Bude tedy jednoduché navrhnout montážní body na rámu. 
V plánu je ale i použití jednoválcového motoru. Je zřejmé, že pro tento motor bude potřeba 
vypracovat zcela novou zadní část rámu. Výhodou tohoto motoru by měla být menší 
hmotnost, dále výhodný průběh točivého momentu a také menší zástavbové rozměry. U 
tohoto motoru bude potřeba nejdříve vytvořit 3D model, aby motor mohl být zakomponován 
do nového návrhu rámu. K vytvoření 3D modelu motoru bude zřejmě využito 3D skeneru 
ATOS. 
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7.1.3 Uchycení náprav a odpružení 

Volba kotevních míst pro nápravy je velmi důležitá. Umístění těchto míst limituje možnosti 
návrhu geometrie náprav a geometrie náprav naopak ovlivňuje možnosti návrhu rámu. Je tedy 
nutno hledat vhodný kompromis a je třeba spolupracovat s kolegy, kteří pracují na nápravách. 
Hlavním požadavkem je, aby místa uchycení náprav a odpružení byla co nejvíce tuhá,  
tzn. aby zde nedocházelo k posuvům. Posuny v kotevních místech by měly za následek 
ovlivňování kinematiky zavěšení při zatížení, což by mělo negativní vliv na jízdní vlastnosti. 
Při návrhu nového rámu bude tedy snaha umístit kotevní místa do co nejtužších míst 
konstrukce. Vhodnými místy jsou např. tzv. uzly, kde se stýká více trubek. 
Uspořádání odpružení je vhodné koncipovat tak, aby se část sil působících od kol na jedné 
nápravě alespoň částečně eliminovaly. Příklad takového uspořádání je na přední nápravě, kde 
jsou tlumiče umístěny proti sobě. Takového stavu by bylo vhodné dosáhnout i na nápravě 
zadní. Po konzultacích s Ing. Portešem Dr. bylo navrženo nové uspořádání pružících a 
tlumících jednotek na zadní nápravě. Původní převodové poměry vahadel byly zachovány, 
čímž zůstaly zachovány všechny charakteristiky původního provedení. Pohled na 
přepracované odpružení zadní nápravy je na Obr. 20. Na tomto obrázku je také patrný rozdíl 
mezi upravenými rameny (na levé straně) a původními rameny (na straně pravé). Úprava 
uložení tlumičů si také vyžádala změnu stabilizátoru. Nové uspořádání stabilizátoru je také 
vidět na Obr. 20. Toto řešení šetří místo, je jednodušší na výrobu, a je také lehčí než původní 
verze (na Obr. 21). 
 
 
 

 
Obr. 20 Přepracované odpružení zadní nápravy 
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Obr. 21 Původní provedení zadní nápravy se stabilizátorem 

 

7.2 Postup při návrhu rámu 

Při návrhu nového rámu byl zvolen následující postup: 
 

1) Navrhnout rozmístění povinných prvků rámu, jako např. hlavní a přední ochranný 
oblouk, přední přepážka, boční ochranné prvky apod. 

 

2) Propojit výše uvedené prvky a zároveň vytvořit vhodná kotevní místa pro nápravy, 
motor, pásy, sekundární převod apod. 

 

3) S důrazem na nízkou hmotnost navrhovaného rámu použít co nejjednodušší konstrukci 
s co nejmenším počtem výztuh 

 

4) Výslednou konstrukci z hlediska mechanického namáhání ověřit za pomoci metody 
konečných prvků v softwaru ANSYS 

 

5) V závislosti na výsledku výpočtů upravit konstrukci, tzn. upravit rozmístění prvků 
rámu, přidat výztuhy, změnit profil trubek apod. 

 

6) Opakovat krok 4 a 5, dokud nebude dosaženo uspokojivých výsledků 
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Obr. 22 Postup při návrhu nového rámu 

7.3 Vytvoření geometrie rámu v softwaru Pro/ENGINEER 

Při tvorbě 3D modelu rámu v softwaru Pro/ENGINNER je vhodné si nejdříve promyslet 
postup, jakým bude geometrie tvořena. Správně zvolený postup modelování umožní snadné 
změny již hotové geometrie s minimem zásahů. Naopak špatně zvolený postup by mohl mít 
za následek i to, že by provedení změny na modelu bylo časově velmi náročné a obtížné. Je 
rovněž dobré prováděné příkazy pojmenovat jasnými jmény, např. pracovní roviny, body na 
rámu, osy apod. Tímto se usnadní orientace ve stromu příkazů a je jednodušší provést změny. 
Pro usnadnění práce bude nejprve vytvořena pouze polovina rámu a pak pomocí příkazu 
mirror bude vytvořena polovina druhá. Toto řešení je výhodné, protože pokud se změní 
cokoli na vzorové polovině, proběhne stejná změna i na zrcadlené půlce. 
U modelu rámu existuje vysoká pravděpodobnost, že se bude muset geometrie měnit,  
např. kvůli nápravám, nebo kvůli výsledkům pevnostní analýzy. Proto je výhodné použít jako 
základ 3D modelu prvek, který umožňuje snadnou editaci. Tento požadavek splňuje prvek 
datum point. Proto bude základ 3D modelu rámu tvořen body, které se zadávají pomocí 
souřadnic ve zvoleném souřadném systému.  



Ústav automobilního  Bc. Kamil Krkoška  
a dopravního inženýrství 
 

Brno, 2010 

 
                      34

     DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Jako první část rámu byly navrženy ochranné oblouky. V připravených pracovních rovinách 
byly naskicovány trajektorie těchto oblouků, a následně byl po této trajektorii vytažen profil 
trubky. Při návrhu těchto oblouků je třeba přesně dodržet pravidla, která jsou uvedena 
v kapitole 4.1.5. Následně byly zadány souřadnice všech důležitých bodů rámu. Mezi těmito 
body byly následně pomocí prvku curve nataženy čáry. Po takto vzniklých střednicích se 
příkazem sweep vytáhly profily trubek.  
Při pozdějších úpravách konstrukce rámu se prokázalo, že postup modelování na základě 
bodů byl zvolen správně. Stačí pouze změnit souřadnici bodu, a všechny struktury, navazující 
na tento bod se změní také. Tohoto bylo např. využito při zeštíhlování přední části rámu.   
 

 
Obr. 23 Postup tvorby 3D modelu rámu 



Ústav automobilního  Bc. Kamil Krkoška  
a dopravního inženýrství 

Brno, 2010 35

     DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 

 
Obr. 24 Základ nového rámu - ochranné oblouky navržené s ohledem na řid ičskou pozici a prav idla 

 
 

 
Obr. 25 Hotová polovina rámu - jsou vidět body propojené čárami, které tvoří střednice trubek 
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Obr. 26 Výsledný 3D model rámu 

8 Analýza rámu v softwaru ANSYS 
Návrh konstrukce rámu je třeba podrobit simulačnímu výpočtu, aby se zjistilo, zda vyhovuje 
všem požadavkům uvedeným v kapitole 7.1. Pro výpočet byl použit MKP software ANSYS 
popsaný v kapitole 6.2. Postup při provádění simulace v softwaru ANSYS je znázorněn  
na Obr. 27 a jednotlivé etapy budou dále podrobněji popsány. 
 

 
Obr. 27 Postup při provádění simulace v softwaru ANSYS 
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8.1 Vytvoření MKP modelu rámu 

Před samotným výpočtem je třeba připravit MKP model. V této kapitole je tedy popsán 
postup, jakým byl z 3D modelu rámu vytvořen výpočtový model. 

8.1.1 Převod geometrie rámu ze softwaru Pro/ENGINEER do systému ANSYS  

Nejprve je třeba do systému ANSYS převést geometrii rámu ze softwaru Pro/ENGINEER. 
Geometrie je převedena pouze jako drátový model, tzn. bez profilů trubek. Profily trubek 
budou přiřazeny až při tvorbě sítě. Pro převod je použit univerzální formát *iges. Tento 
formát zvládá ANSYS bez problémů otevřít.  
Před samotným uložením rámu ve formátu *iges je třeba 3D model připravit. Je nutné 
vymazat všechny tažené profily tvořené prvkem sweep a ponechat pouze základy geometrie – 
roviny, osy, body a čáry. Také je potřeba vytvořit náhradu náprav a odpružení, aby bylo 
možné provést co nejvěrnější simulaci zatížení rámu. Tyto náhrady jsou vytvořeny také 
pomocí bodů a čar. Takto připravený model (viz. Obr. 28) již stačí pouze uložit ve formátu 
*iges a je připraven pro otevření v softwaru ANSYS. 
 

 
Obr. 28 Drátěný model rámu připravený pro export do formátu iges   

8.1.2 Úprava a oprava geometrie v ANSYS 

Připravený soubor ve formátu *iges, obsahující geometrii rámu se načte v softwaru ANSYS. 
Geometrii je třeba zkontrolovat a upravit, aby vyhovovala potřebám pro tvorbu sítě. Nejdříve 
je třeba vymazat geometrii, která není pro další práci potřeba. Jedná se např. o osy a další 
čáry, které vznikly při převodu formátu. Důležité je zkontrolovat, zda se čáry stýkají v uzlech, 
tzn. jestli jsou připojeny ke zbývající geometrii. Pokud by začínaly či končily mimo uzlová 
místa, výpočet by neproběhl správně a došlo by ke zkreslení výsledků. Na Obr. 29 je již vidět 
geometrie přichystaná pro tvorbu výpočtové sítě. 
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Obr. 29 Opravená a upravená geometrie rámu v softwaru ANSYS 

8.1.3 Výbě r MKP prvk ů, tvorba MKP sítě 

Připravená geometrie se vysíťuje pomocí vhodně zvolených prvků. Výběr správného prvku je 
důležitý pro správný výpočet. Se špatně zvoleným prvkem by výpočet buď vůbec neproběhl, 
nebo by proběhl špatně, a nebo by proběhl i správně, ale trval by zbytečně dlouho. Proto je 
třeba volbě prvků věnovat patřičnou pozornost. Pro vytvoření sítě rámu byly použity dva typy 
prvků – Link 8 a Beam 189. Při popisu těchto prvků bylo čerpáno z nápovědy softwaru 
ANSYS [10]. 
 
Prvek Link 8 (3-D spar) 
Link 8 (Obr. 30) je prutový prvek, který může být použit pro různé aplikace. Příklady použití 
jsou modelování podpěr, kabelů, pružin atd. Tento prvek přenáší napětí pouze v osovém 
směru a má tři stupně volnosti v každém uzlu: posuny ve směru x, y a z. Na konci prvku je 
sférická vazba, takže tento prvek není schopen přenášet ohyb. Díky těmto vlastnostem je tento 
prvek vhodný pro vytvoření náhrad náprav a systému odpružení. 
Před použitím prvku Link 8 je nutno prvku přiřadit příčný průřez a také příslušný materiál. U 
materiálu pro nápravy a odpružení bude zadán modul pružnosti o tři řády vyšší, než ve 
skutečnosti. Tímto se docílí téměř dokonale tuhých náprav, a tak deformace náprav nebudou 
zkreslovat výsledky analýzy rámu. Materiálové charakteristiky byly nastaveny následovně:  
 

- Charakteristika materiálu: strukturní, lineární, elastický, izotopický 
 

- Modul pružnosti Ex = 2,1.108 MPa 
 

- Poissonovo číslo µ = 0,3 
 

- Příčný průřez S = 500 mm2 
 

- Počáteční deformace byla nastavena na nulovou hodnotu 
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Obr. 30 Prvek Link 8 [11] 

Prvek Beam 189 (3-D Quadratic Finite Strain Beam) 
Prvek Beam 189 je vhodný pro analýzy od tenkostěnných až středně tlustostěnných prutových 
konstrukcí. Tento prvek je založen na Timošenkově prutové teorii. Obsahuje zároveň i 
deformaci ve střihu. Beam 189 je kvadratický (3 – uzlový) nosník, který má šest, nebo sedm 
stupňů volnosti v každém uzlu. Počet stupňů volnosti závisí na nastavení vlastností prvku. 
Důležitou vlastností tohoto prvku je možnost přiřadit mu různé předdefinované i uživatelem 
definované profily. Je tak možné modelovat jak trubkový profil, tak i profil čtvercový o 
různých průřezech a tloušťkách stěn. Tímto je Beam 189 velmi vhodný pro modelování všech 
částí rámu. Materiálové charakteristiky byly nastaveny následovně:  
 

- Charakteristika materiálu: strukturní, lineární, elastický, izotopický 
 

- Modul pružnosti Ex = 2,1.105 MPa 
 

- Poissonovo číslo µ = 0,3 
 

 
Obr. 31 Prvek Beam 189 [11] 

Tvorba sítě 
Po nastavení vhodného typu elementů je možné přistoupit ke tvorbě sítě. Je dobré geometrii, 
která bude síťována, předem připravit rozdělením na vhodně dlouhé elementy.  
Ta část geometrie, která tvoří nápravy a odpružení, a bude síťována pomocí prvku Link 8 
musí být upravena tak, aby mezi uzly byl pouze jeden element. Tato nutnost vyplývá 
z vlastností prvku Link 8.  
Části tvořící geometrii rámu je účelné rozdělit podle délky jednotlivých částí. Např. horní  
a spodní horizontální část boční ochranné struktury je dlouhá a přímá, takže ji postačí rozdělit 
na menší počet dílů. Naopak místo uchycení předních tlumičů je velmi členité a je zde vhodné 
zvolit jemnější dělení. Při síťování prvkem Beam 189 je potřeba dbát toho, aby byl zvolen 
správný profil. Na Obr. 32 je vidět hotový vysíťovaný model rámu. 
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Obr. 32 Vysíťovaný model rámu 

8.1.4 Zadání vazeb a zatížení 

Vysíťovaný model rámu je třeba umístit v prostoru a aplikovat na něj zatížení. Umístění 
v prostoru se provádí pomocí vazeb, kdy je možné omezit libovolný počet stupňů volnosti – 
maximálně 3 posuvy a 3 rotace. Vazby je možné aplikovat jak na geometrii, tak na elementy. 
Rám bude zavazben přes nápravy, aby bylo co nejvěrněji simulováno skutečné zatížení od 
náprav. Vymezení jednotlivých stupňů volnosti je popsáno podrobněji v kapitole 8.2 
zabývající se simulovanými případy, protože např. při analýze torzní tuhosti je třeba jiných 
vazeb než při zatížení rámu ohybem. 
Při zadávání zatížení je možné zadat zatížení silou, momentem, definovaným posunutím, 
tlakem, teplotou, setrvačnou silou a dalšími vnějšími působeními. Rám bude v simulaci 
zatěžován pouze silovým působením. Zadání sil se také bude lišit podle simulovaného stavu a 
bude tedy detailněji popsáno v kapitole 8.2 věnované popisu jednotlivých simulovaných 
stavů. 

8.2 Simulované případy 

Při provádění simulace je třeba vybrat způsob, jakým bude objekt při simulaci namáhán a jak 
budou hodnoceny výsledky výpočtu. Není možné simulovat všechny stavy, ke kterým může 
dojít v provozu vozidla. Je třeba vybrat takové, které způsobují nebezpečná namáhání. 
Vzhledem k tomu, že návrh rámu a jeho pevnostní výpočty řešili již kolegové v minulých 
letech, bude použito stejné zatížení rámu, aby bylo možné mezi sebou porovnat minulou a 
současnou konstrukci. 



Ústav automobilního  Bc. Kamil Krkoška  
a dopravního inženýrství 

Brno, 2010 41

     DIPLOMOVÁ PRÁCE 

8.2.1 Zatížení rámu ohybem 

Zatížení rámu ohybem je základní zátěžný stav, kterému je rám vystaven, i když vozidlo není 
v pohybu. Rám je namáhán ohybem mezi nápravami a jako síla působí vlastní hmotnost rámu, 
hmotnost pilota, hmotnost motoru a dalšího příslušenství. Hmotnost kol a ramen do tohoto 
zatížení nevstupuje. U tohoto zátěžného stavu není předpoklad, že by měl představovat pro 
rám problém. Výsledek výpočtu ale může napovědět, kde se koncentruje napětí a jakými 
cestami je přenášeno napětí v rámu.  
Rám je při zatížení ohybem omezen v pohybu přes nápravy posuvnými vazbami, které jsou 
popsány v Tab. 3. Vazby jsou zvoleny tak, aby rámu byla ponechána taková možnost pohybu, 
jaká by byla možná ve skutečnosti. Pokud by byly na všech kolech odebrány všechny stupně 
volnosti, byl by výpočet oproti realitě zkreslený. Pro představu o orientaci souřadného 
systému je přiložen Obr. 33. Namáhající síla bude přibližně v těžišti vozu. Toto zatížení bude 
simulováno aplikací sil na dolní konce hlavního ochranného oblouku. Plánovaná hmotnost je 
200 kg, čemuž by odpovídalo zatížení 2000 N zmenšené o tíhu náprav a kol. Během jízdy 
vozidla se ale tato síla může vlivem dynamických sil působících na vozidlo zvětšit. Proto byla 
celková velikost síly zvolena 4000 N, čemuž odpovídá na každém konci oblouku síla o 
velikosti 2000 N.  

Tab. 3 Odebrané stupně volnosti při zat ížení rámu ohybem 

Kolo:  Posunutí v ose X Posunutí v ose Y Posunutí v ose Z 
Pravé přední X X X 
Levé přední - - X 
Pravé zadní - X X 
Levé zadní - - X 

 

 
Obr. 33 Orientace souřadného systému 

8.2.2 Zatížení rámu krutem 

Zatížení rámu krutem je stav, který rám velmi namáhá. K tomuto namáhání dochází v případě, 
že se jedno kolo vozu ocitne výše než ostatní kola. K tomu dochází hlavně při přejezdu 
nerovností, např. přejíždění obrubníku při průjezdu zatáčkou. Pro správnou funkci nápravy je 
nutné zajistit, aby k propružení kola docházelo díky tlumiči s pružinou. Takového stavu se 
dosáhne pouze tehdy, pokud má rám dostatečnou torzní tuhost. Pokud by byla torzní tuhost 
malá, suplovaly by deformace rámu funkci tlumiče a pružiny, což je nežádoucí. Namáhání 
krutem může být pro rám mnohem nebezpečnější než namáhání na ohyb. 
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Při simulaci zatížení rámu krutem je na levé přední kolo aplikována síla o velikosti 1000 N v 
kladném směru osy z. Stejně jako v případě simulace zatížení ohybem, i zde je třeba věnovat 
pozornost správnému zadání vazeb. Odebrané stupně volnosti jsou opět uvedeny v Tab. 4. 
Stejné parametry zatížení byly zvoleny kolegy při analýzách předchozích variant rámu. Bude 
tedy možné porovnat torzní tuhost nového rámu s torzní tuhostí rámů předchozích. 

Tab. 4 Odebrané stupně volnosti při zat ížení rámu krutem 

Kolo:  Posunutí v ose X Posunutí v ose Y Posunutí v ose Z 
Pravé přední X X X 
Levé přední - - - 
Pravé zadní - X X 
Levé zadní - - X 

8.2.3 Zatížení opěrky hlavy 

Podle pravidel Formule Student/SAE musí být opěrka hlavy schopná odolat síle, která má 
velikost 890 N a záporný směr osy x. Proto bude navržená koncepce rámu podrobena simulaci 
tohoto zatížení.  
Rám je při této analýze uchycen vazbami přímo (ne přes nápravy) v šesti místech na spodní 
části konstrukce (viz žluté trojúhelníky na Obr. 34). V těchto místech vazby odebírají 
všechny stupně volnosti, tzn. 3 posuvy a 3 rotace. Tak je zajištěno, že rám je nehybně a pevně 
umístěn v prostoru, a že výpočet nebude zkreslen. Předepsaná síla 890 N je aplikována na 
střed trubky, která ponese opěrku hlavy. 
Popsaný postup simulace zatížení opěrky hlavy je zjednodušen pro potřeby návrhu rámu, kdy 
je důležité zjistit, zda v nosné konstrukci opěrky hlavy nedochází k překročení povolených 
napětí. Pro finální návrh opěrky hlavy bude nutné provést detailnější simulaci, která bude 
obsahovat i nosnou plochu pro pěnovou výstelku. 
 

 
Obr. 34 Zat ížení opěrky h lavy 
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8.3 Vyhodnocení výsledků výpočtu 

Po správném nadefinovaní úlohy a úspěšném proběhnutí výpočtu jsou k dispozici výsledky 
simulace. Tyto výsledky je nutno zpracovat, aby měly dostatečnou vypovídající hodnotu. 
V této kapitole tedy budou popsány možnosti, které jsou k dispozici a které budou využity. 
Aby bylo snazší porovnat výsledky nového rámu s hodnotami předchozích variant, budou  
konkrétní výsledky výpočtů uvedeny v kapitole 9 – Přehled navržených variant rámu. 

8.3.1 Možnosti vyhodnocení výsledků výpočtu 

Software ANSYS poskytuje velké množství možností analýzy výsledků výpočtu. Je možné 
zjistit vznikající napětí v materiálu, posuny jednotlivých uzlů, vykreslit deformovaný tvar a 
další. Proto budou dále popsány pouze ty způsoby vyhodnocení výsledků, které byly použity 
při výše uvedených simulovaných případech. 

8.3.2 Vyhodnocení výsledků při zatížení ohybem 

Při vyhodnocení výsledků při zatížení rámu ohybem byla jako hlavní ukazatel zvolena 
velikost napětí v materiálu. Software ANSYS umožňuje zobrazit a vypsat velikosti napětí ve 
směru každé osy souřadného systému, také ale umožňuje zjistit smykové napětí ve zvolené 
rovině. Nejvhodnější je ale zobrazení redukovaného napětí, a to buď podle podmínky Max τ 
nebo HMH. Bylo rozhodnuto, že ve všech analýzách bude použita podmínka HMH.  
Po zobrazení průběhů napětí v rámu je možné zjistit, jaká je maximální hodnota napětí a 
v jakém místě se tento extrém nalézá. Je vhodné se také zamyslet, zda výsledek odpovídá 
logickému předpokladu výsledku. Příliš nízké napětí, nebo naopak příliš velké napětí, stejně 
jako nepravděpodobné místo koncentrace napětí může naznačovat, že při výpočtu nebo při 
zadávání úlohy se někde mohla stát chyba. Výsledky výpočtu mohou být zkresleny např. 
v místech svarů, kde se vlivem vysoké teploty při svařování mění vlastnosti materiálu, což 
ovšem do výpočtu zahrnuto není. 
 

Pro určení, zda konstrukce vyhovuje, bude použit vztah pro výpočet prosté bezpečnosti:         
    

                                     (1) 
 

kde:  kk  … koeficient prosté bezpečnosti [-] 
 

  σK  … mez kluzu daného materiálu [MPa] 
 

  σred  … redukované napětí [MPa] 
 
Jako hlavní konstrukční materiál byla zvolena ocel 15 230. Mez kluzu σK této oceli je 
udávána minimálně 635 MPa. Tato ocel má dobrou svařitelnost a je často používána pro 
svařované konstrukce.  
Výsledky výpočtu koeficientu bezpečnosti při namáhání rámu na ohyb budou uvedeny dále 
v kapitole 9.  

8.3.3 Vyhodnocení výsledků při zatížení krutem 

Při vyhodnocení výsledků při zatížení krutem se zjišťují dvě skutečnosti. Jako první je 
potřeba zjistit, zda velikost maximálního napětí nepřekročila mez kluzu materiálu. Pokud je 
tato podmínka splněna, je možné přistoupit ke zjištění torzní tuhosti rámu. 
Výpočtem se zjistí jak celková torzní tuhost, tak torzní tuhost na jednotlivých úsecích rámu. 
Pro výpočet torzní tuhosti se využije možnosti softwaru ANSYS vypsat posuny jednotlivých 
uzlových bodů.  
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a) Výpočet celkové torzní tuhosti 
Pro výpočet celkové torzní tuhosti jsou důležité dva body. Jedná se o body na konci náhrady 
přední nápravy. Bod na pravém kole (na Obr. 35 bod A) zůstává nehybný (je mu zabráněno 
v posuvu ve všech osách vazbami), bod na levém kole (na Obr. 35 bod B) je ze své pozice 
vychýlen do pozice B‘ působením síly o velikosti 1000 N. Tato úloha tedy spočívá ve výpočtu 
natočení osy přední nápravy pod zatížení. 
Důležitým přepočtem je vyjádření poměru torzní tuhosti rámu vzhledem k jeho hmotnosti. 
Tento parametr bude dále používán pro porovnávání jednotlivých variant rámu.  
 

 
Obr. 35 Výpočet úhlu natočení přední nápravy 

 
Postup výpočtu:  
 

1) Úhel natočení α:        [-]   (2) 

         [°]   (3) 
 

2) Krouticí moment Mk :      [Nm]   (4) 
 

3) Torzní tuhost C:              [Nm/°]   (5) 

 
4) Torzní tuhost na jednotku délky:   [Nm2/°]  (6) 

       (L – rozvor vozu)  
 

5) Poměr torzní tuhost – hmotnost:   [Nm/kg°]  (7) 
 

       [Nm2/kg°]  (8) 

 
b) Výpočet torzní tuhosti na jednotlivých úsecích 

Celková torzní tuhost dává představu o celkové hodnotě tuhosti pro celý rám. Pro určení míst, 
kde by bylo vhodné konstrukci upravit, je nutné vědět, jaké jsou hodnoty torzní tuhosti na 
jednotlivých úsecích rámu. Toto zjištění umožní soustředit se na místa s nejhorší torzní 
tuhostí a snažit se v těchto místech tuhost vylepšit úpravou konstrukce rámu. 
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Postup výpočtu: 
 

1) Rozdělení rámu na vhodné úseky (viz. Obr. 36) 
 
 

 
Obr. 36 Rozdělení rámu pro výpočet torzní tuhosti - úseky jsou barevně vyznačeny 

 

2) Výpočet úhlového natočení na jednotlivých uzlech. Postup tohoto výpočtu je shodný 
s výpočtem celkové torzní tuhosti uvedeným výše. Jako vstupní údaje budou opět 
využity hodnoty posuvu jednotlivých uzlů vypsané v softwaru ANSYS.  

 
 

3) Úhel natočení každého úseku se zjistí tak, že se odečtou hodnoty natočení na začátku a 
na konci každého úseku. 

 
 

4) Podle vztahu (5) se vypočte torzní tuhost na každém úseku. Pro přepočet torzní tuhosti 
na jednotku délky se výsledek výpočtu vynásobí délkou úseku. 
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Příklad výpočtu: 
 

 
Obr. 37 Příklad úseku rámu 

Posuvy v místech A až B:  

  Tab. 5 Příklad výpočtu torzní tuhosti na úseku rámu 

 Posuv v ose y Posuv v ose z 
A UyA UzA 
B UyB UzB 
C UyC UzC 
D UyD UzD 

 
Natočení v úseku AB: 
 
UyAB = UyB - UyA          (9) 
 

UzAB = UzB - UzA          (10) 
 

 �        (11) 

 
Natočení v úseku CD: 
 
UyCD = UyD - UyC          (12) 
 

UzCD = UzD – UzC          (13) 
 

 �        (14) 

 
Výsledné natočení na délce úseku AC: 
 

αAC = αAB – αCD           (15) 
 
Torzní tuhost na úseku A-C: 
 

           (16) 
 

            (17) 
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8.3.4 Vyhodnocení zatížení opěrky hlavy 

Pro vyhodnocení výsledků simulace zatížení opěrky hlavy je použito stejné hodnocení jako 
v případě hodnocení rámu na zatížení ohybem. To znamená, že je využito výpočtu pro 
prostou bezpečnost, do kterého se dosadí hodnota maximálního redukovaného napětí 
v konstrukci opěrky hlavy. Postup výpočtu byl vysvětlen v kapitole 8.3.2. 
 

9 Navržené varianty rámu 
V této kapitole je uveden přehled navržených variant rámu. Nejdříve jsou v krátkosti 
představeny všechny předcházející varianty rámu a také rám Formule Ford. Tento přehled byl 
převzat z diplomové práce Václava Č ípka [13].  
Dále jsou mnohem podrobněji popsány dvě nově navržené varianty rámu (druhý návrh 
obsahuje pouze přední část rámu). U každé varianty je uvedena základní charakteristika 
konstrukce a její odlišnosti od ostatních konstrukcí. U první varianty jsou také uvedeny 
výsledky výpočtů jednotlivých zátěžných stavů.  
 

9.1 Přehled předcházejících variant rámu 

Rám formule Ford – autorem výpočtového modelu je Karel Urbánek, rok 2007  

Tab. 6 Parametry rámu formule Ford 

 

m 60,5 kg 

C 779,2 Nm/° 

CL 1876,4 Nm2/° 

CLm 31,01 Nm2/(kg.°) 

 
 
Rám I – autorem je Jiří Kolavík, rok 2007  

Tab. 7 Parametry rámu I 

   

 

m 
 

 

48,5 kg 

 

C 
 

1992,8 Nm/° 

 

CL 

 

3288,1 Nm2/° 

 

CLm 

 

67,8 Nm2/(kg.°) 
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Rám II  – autorem je Petr Hajdušek, rok 2007  

Tab. 8 Parametry rámu II 

    

 

m 
 

 

43 kg 

 

C 
 

1996,3 Nm/° 

 

CL 

 

3493,5 Nm2/° 

 

CLm 

 

81,24 Nm2/(kg.°) 

 
 
Rám III  – autorem je Martin Niesner, rok 2008  

Tab. 9 Parametry rámu III 

   

 

 

m 
 

 

36,5 kg 

 

C 
 

1221,2 Nm/° 

 

CL 

 

2090,8 Nm2/° 

 

CLm 

 

57,28 Nm2/(kg.°) 

 
 
Rám IV – autorem je Václav Č ípek, rok 2008  

Tab. 10 Parametry rámu IV 

   

 

 

m 
 

 

33,8 kg 

 

C 
 

1328,2 Nm/° 

 

CL 

 

2258 Nm2/° 

 

CLm 

 

66,8 Nm2/(kg.°) 
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9.2 Varianta EVO 1 

9.2.1 Základní charakteristika 

Tato varianta vznikla jako první návrh, když bylo rozhodnuto, že není možné zachovat 
konstrukci navrženou kolegy v minulém roce.  
Jako pohonná jednotka je v této konstrukci použit stávající motor Yamaha R6 o objemu 
599 cm3. Přední i zadní náprava byly přepracovány a nově navržené kotvící body byly 
předány kolegům k provedení analýzy kinematiky nových náprav. Tyto kotvící body náprav 
byly zvoleny do co nejtužších míst rámu.  
Při návrhu rámu byl kladen důraz na splnění požadavků pravidel pro rok 2010. Pečlivě byly 
navrženy hlavní ochranný a přední oblouk. Vnitřní prostor rámu byl zkontrolován protažením 
šablon pro kontrolu velikosti vstupního otvoru i prostoru pro nohy pilota (viz. kapitola 4.1.6). 
Zajímavostí této konstrukce je použití čtvercových profilů (tzv. ‚‚jeklů‘‘) místo trubek ve 
spodní části rámu a v boční ochranné struktuře. Možnost použití jeklů je nová v roce 2010 
(dříve byly povoleny pouze trubky s kruhovým průřezem). Výhodou je jednodušší výroba a 
lepší spojení v místech, kde se stýká více trubek. Umístění těchto jeklů je zřejmé z Obr. 39. 
Charakteristikou této konstrukce je také snaha o dosažení co nejnižší hmotnosti. Tato snaha je 
vidět např. na absenci křížových výztuh v podlaze pod řidičem v přepážce za řidičovými zády 
(viz. Obr. 40). Snaha byla také co nejvíce snížit stavbu rámu, aby bylo dosaženo nízkého 
těžiště. Toto je vidět i na konstrukci boku vozu, kdy byla vypuštěna horní příčka spojující 
přední a hlavní ochranný oblouku. Hmotnost rámu tak činí 28 kg, což je dobrý výsledek. 
Nejlehčí minulá varianta vážila 33,8 kg. Důležité je, jak se tato úspora hmotnosti projeví na 
torzní tuhosti.  
 

 
Obr. 38 Kontrola rámu EVO 1 pomocí šablon 
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Obr. 39 Varianta rámu EVO 1 

 

 
Obr. 40 Výztuhy ve staré konstrukci rámu, které byly vypuštěny 
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9.2.2 Výsledky výpočtu rámu zatíženého ohybem 

Rám byl zatížen podle postupu popsaného v kapitole 8.2.1. Výsledek výpočtu v softwaru 
ANSYS je znázorněn na Obr. 41. Na tomto obrázku je vyznačeno maximum i minimum 
redukovaného napětí podle podmínky HMH. ANSYS tato místa automaticky označuje jako 
SMX(maximum) a SMN(minimum). Pro názornost bylo místo maxima označeno červeným 
kroužkem a místo minima zeleným kroužkem. Místa koncentrace napětí se zdají být 
důvěryhodné i při logickém posouzení úlohy.   
Při pohledu na rozložení napětí na rámu je vidět, že průměrně je napětí velmi nízké, řádově 
kolem hodnoty 50 MPa. Maximum napětí je 158,8 MPa a to v již zmíněném místě označeném 
červeným kroužkem. Je možné, že ve skutečnosti by napětí v tomto místě nedosahovalo tak 
vysoké hodnoty, protože při tvorbě modelu pro výpočet bylo využito střednicového modelu. 
Střednicový model má tu výhodu, že je jednodušší na výpočet i na tvorbu. Nevýhodou je, že 
v místě styků střednic výpočet vykazuje koncentraci napětí, která ve skutečnosti nenastává. 
Na Obr. 42 je detail místa, kde se má nacházet maximum napětí. Je vidět, že v okolí spoje 
trubek je napětí okolo hodnoty 120 MPa. Maximální napětí se tedy objevuje v místě, kde se 
stýkají střednice trubek. Ve skutečnosti se ale v tomto místě stýkají profily po obvodu a ne 
střednicemi a proto tyto výsledky nelze považovat za použitelné. 
Pro eliminaci tohoto jevu je vhodnější použít model složený z prvků typu Shell. Vypracování 
takového modelu je ale nad rámec rozsahu této práce, nicméně zde se nabízí prostor pro další 
diplomové práce. Pro prvotní návrh rámu střednicový model plně dostačuje. 
 
 

 
Obr. 41 Grafické znázornění výsledku výpočtu pro zatížení ohybem 
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Obr. 42 Detail místa s koncentrací napětí 

Výpočet koeficientu bezpečnosti v místě maximálního napětí:  
 
Základní vztah:          (18) 
 

Vstupní hodnoty:  σK = 635 MPa  
 

   σred = 158,8 MPa 
 

Dosazení:          (19) 
 

Výsledek:    
 
Zhodnocení: Koeficient prosté bezpečnosti rámu v místě maximálního napětí při 

zatížení na ohyb je 3,99. Do výpočtu bylo dosazeno extrémní napětí, ve 
všech ostatních místech by hodnota bezpečnosti byla vyšší. Tato 
hodnota proto plně dostačuje.  

9.2.3 Výsledky výpočtu rámu zatíženého krutem 

Výsledek simulace je zobrazen na Obr. 43. Místo s nejvyšší hodnotou napětí je opět 
vyznačeno červeným kroužkem a je opět v místě styku profilů resp. jejich střednic. Hodnota 
napětí je zde 282,8 MPa. Je to již poměrně vysoká hodnota, nicméně je dosti vzdálená od 
hodnoty meze kluzu materiálu a také podmínky zatěžování jsou hodně extrémní. Koeficient 
bezpečnosti při redukovaném napětí 282,8 nabývá hodnoty 2,25, což je dostatečná hodnota. 
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Obr. 43 Výsledek simulace zat ížení rámu torzí 

 

Výpočet celkové torzní tuhosti: 
Podle výše uvedeného postupu byla vypočtena celková torzní tuhost rámu. Jako vstupní 
hodnoty byly zadány posuvy uzlových bodů (viz Tab. 11). Vzhledem k tomu, že obecný 
postup výpočtů byl podrobně popsán v kapitole 8, uvádím dále pouze výsledky těchto 
výpočtů. Pro zefektivnění výpočtů bylo využito softwaru Microsoft Office 2007. Přehled 
zadaných a vypočtených hodnot je uveden v Tab. 12.  
Hodnota celkové torzní tuhosti C činí 701,1 Nm/°. Tato hodnota není příliš vysoká. Předchozí 
generace rámů dosahovaly vyšší celkové torzní tuhosti. Důležitý je ale i poměr torzní tuhosti 
k hmotnosti rámu. Výsledky jsou porovnány v kapitole 9.2.6. 

       Tab. 11 Posunutí bodů - EVO 1 

Uzel Uy Uz 

933 0 0 
1906 0,0881 37,794 

  

Tab. 12 Zadané a vypočtené hodnoty při výpočtu torzní tuhosti EVO1 

Zadané hodnoty Vypočtené hodnoty 
l 1232 mm α 1,7572° 
L 1600 mm Mk 1232 Nm 
F 1000 N C 701,1 Nm/° 

    CL 1121,76 Nm2/° 
    Cm 25,039 Nm/kg° 
     CLm 40,063 Nm2/kg° 
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Výpočet torzní tuhosti na úsecích 
Pro optimalizaci torzní tuhosti je vhodné určit velikost torzní tuhosti v jednotlivých úsecích 
rámu. Výpočet je proveden podle postupu uvedeného výše. Rám byl rozdělen na pět úseků a 
sledované body byly označeny písmeny A až K (viz. Obr. 44). Jako zdrojová data pro 
výpočet byly opět použity hodnoty posunutí uzlových bodů rámu (viz. Tab. 13) a výpočet byl 
opět proveden v softwaru Microsoft Office. 
 
 

 
Obr. 44 Rozdělení na úseky - EVO 1 

 

       Tab. 13 Posunutí bodů - úseky EVO 1 

Bod Číslo uzlu Uy Uz 
A 915 6,217 19,525 
B 430 6,2712 30,597 
C 895 6,6469 15,792 
D 410 6,442 25,302 
E 848 3,77 12,34 
F 41 3,7725 18,843 
G 969 3,0847 5,0634 
H 61 3,085 12,624 
I 1058 -1,1583 0,89137 
J 453 -1,1455 3,123 
K 1072 0,69153 -1,4884 
L 3 0,69108 -1,6162 

 
 
Ze zadaných posunutí byly vypočteny hodnoty, které jsou uvedeny v Tab. 14. Pro názornost 
jsou výsledky zpracovány i v grafické formě (viz. Obr. 45).  
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Tab. 14 Výsledky výpočtu torzní tuhosti na úsecích EVO 1 

Úsek rámu Délka úseku 
[m] 

Natočení na 
úseku [°] 

Celková torzní 
tuhost v úseku 

[Nm/°] 

Torzní tuhost na 
jednotku délky 

[Nm2/°] 
1 0.400 0,326633 3771,823 1508,729 

2 0.460 0,531911 2316,179 1067,191 

3 0.595 0,272734 4517,224 2687,749 

4 0.578 0,429739 2866,855 1657,042 

5 0.350 0,346284 3557,771 1245,22 

 
 

 
Obr. 45 Graf celkové a jednotkové torzní tuhosti na úsecích EVO 1 

9.2.4 Výsledky výpočtu zatížení opěrky hlavy 

Po provedení simulace podle popisu v kapitole 8.2.3 byly získány výsledky pro zatížení 
opěrky hlavy. Výsledek je graficky znázorněn na Obr. 46. Při pohledu na zobrazení celého 
rámu je vidět, že většina z působící síly se zachytí v konstrukci ochranného oblouku a jeho 
podpor. Na detailním obrázku je dobře vidět rozložení napětí. Maximální hodnota napětí činí 
86,086 MPa, což je hodnota, která je od meze kluzu použitého materiálu (minimálně 635 
MPa) velmi vzdálená. Koeficient bezpečnosti by v tomto případě nabýval hodnoty 7,38, což 
opět plně dostačuje.  Místo s maximem napětí je v působišti síly, což bylo možné očekávat. 
Posuv ve směru působící síly činí 0,377 mm.  
Z výsledků výpočtu je jasné, že zatížení opěrky hlavy silou 890 N nepředstavuje pro 
konstrukci rámu nebezpečný zátěžný stav. Rám tomuto zatížení s velkou rezervou odolává. 
Vzhledem k tomu, že geometrie hlavního ochranného oblouku, jeho podpor a konstrukce pro 
opěrku hlavy, budou ve všech variantách rámu téměř stejné, nebude nutné provádět kontrolu 
opěrky hlavy pro každou variantu zvlášť. 



Ústav automobilního  Bc. Kamil Krkoška  
a dopravního inženýrství 
 

Brno, 2010 

 
                      56

     DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Obr. 46 Výsledky výpočtu pro zatížení opěrky h lavy EVO 1 

9.2.5 Shrnutí výsledků výpočtů a možné úpravy 

Z výsledků výpočtů vyplývá, že rám plní požadavky na bezpečnost konstrukce vůči mezním 
stavům. Nicméně hodnota celkové torzní tuhosti není tak vysoká, jak se podařilo dosáhnout u 
minulých generací rámu. Pokud se ovšem porovnají poměry torzní tuhost/hmotnost, vychází 
varianta EVO 1 poměrně dobře. Přesto je na místě navrhnout možné úpravy.  
Při pohledu na grafické znázornění výsledků výpočtu průběhu torzní tuhosti na úsecích je 
vidět, že nejnižších hodnot je dosaženo na úsecích 2, 4 a 5. Na úseku 2 je zvýšení torzní 
tuhosti problematické, neboť tato část rámu je omezena pravidly (kontrola místa pro nohy 
šablonou). V úseku 4 je předpoklad, že se torzní tuhost zvýší montáží motoru, který nebyl při 
simulaci zahrnut do výpočtu. Na úseku 5 se torzní tuhost zřejmě zvýší montáží diferenciálu.  
Možností, jak zvýšit celkovou torzní tuhost rámu, je vrátit se ke křížové výztuze za 
řidičovými zády v ochranném oblouku. Po provedení simulace byly zjištěny hodnoty uvedené 
v Tab. 15. Z výsledků je patrné, že hodnota celkové torzní tuhosti vzrostla z původních 701,1 
Nm/° na 831,61 Nm/°. Jedná se o poměrně velký nárůst torzní tuhosti. Na hmotnosti rámu se 
vyztužení projevilo 1 kg hmotnosti navíc. Z Obr. 47 je vidět, že kromě toho, že se zvýšila 
torzní tuhost, došlo i k poklesu maximálního napětí na hodnotu 249,38 MPa, což je rovněž 
pozitivní jev. Došlo také ke změně místa maxima napětí – původně se nacházelo na předním 
oblouku, nyní se nachází v zadní spodní části rámu (viz. červený kroužek na Obr. 47).  

Tab. 15 Porovnání EVO 1 bez a s vyztužením 

Výsledky pro EVO 1 bez vyztužení Výsledky pro EVO 1 s vyztužením 
α 1,7572° α 1,4814° 
C 701,1 Nm/° C 831,61 Nm/° 

  CL 1121,76 Nm2/°   CL 1330,58 Nm2/° 
  Cm 25,039 Nm/kg°   Cm 28,676 Nm/kg° 

   CLm 40,063 Nm2/kg°    CLm 45,88 Nm2/kg° 
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Obr. 47 Zat ížení krutem rámu EVO 1 s výztuhami 

9.2.6 Zhodnocení navržené konstrukce 

Varianta rámu EVO 1 plní veškeré požadavky, které jsou na rám vozu Formule Student 
kladeny. Provedením výše uvedených výpočtů byla ověřena bezpečnost konstrukce vůči 
mezním stavům a také byly zjištěny torzní vlastnosti konstrukce. Byla rovněž navržena 
možnost zvýšení torzní tuhosti pomocí výztuh. Rám dosáhl nižší torzní tuhosti než varianty 
z předchozích let (viz. porovnání s ostatními variantami na Obr. 48), nicméně je podstatně 
lehčí. Pro více odpovídající porovnání s předchozími variantami rámu je proto vhodné použít 
poměr torzní tuhosti a hmotnosti rámu. Toto porovnání je vidět na Obr. 49. Z tohoto grafu je 
patrné, že pokud se zahrne i hledisko hmotnosti, tak rám EVO 1 již tolik neztrácí na předchozí 
varianty jako v případě porovnání pouze torzních tuhostí. 
Během dokončovacích prácí na rámu EVO 1 bylo rozhodnuto, že jako pohonná jednotka 
nebude použit motor Yamaha R6. Jako náhrada byl zvolen jednoválcový motor. Tímto 
rozhodnutím se rám stal nevyhovujícím v zadní části.  
Zároveň s rozhodnutím o změně motoru byly dokončeny výpočty geometrie přední nápravy, 
které ukázaly, že geometrie navržená podle prostorových možností rámu je zcela 
nevyhovující a je třeba ji přepracovat. Tímto zjištěním se rám stal nevyhovujícím v přední 
části. 
Z uvedených skutečností vyplývá, že varianta rámu EVO 1 nebude pro skutečný vůz použita. 
Význam této konstrukce ale spočívá v tom, že byla navržena poměrně kvalitní geometrie 
hlavního a předního ochranného oblouku, která bude využita u další varianty rámu. Také bylo 
zjištěno, že je možné vytvořit rám podstatně lehčí, než byly minulé varianty, i když to má za 
následek určité snížení torzní tuhosti. 
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Obr. 48 Torzní tuhost na jednotku délky jednotlivých variant 

 

 
Obr. 49 Porovnání poměrů jednotkové torzní tuhosti a hmotnosti jednotlivých variant rámu 
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9.3 Varianta EVO 2 

9.3.1 Základní charakteristika 

U varianty EVO 2 se počítá se zástavbou jednoválcového motoru. Motor bohužel před 
dokončením této diplomové práce ještě nebyl k dispozici a tak nebylo možné podle rozměrů 
motoru navrhnout i zadní část rámu. Proto je dále podrobněji popsána pouze práce na 
optimalizaci přední části rámu, kde byl kladen důraz na kvalitní geometrii přední nápravy. 
Vzhledem k tomu, že zadní část rámu nemohla být navržena, není ani možné vytvořit celkový 
MKP model rámu a provést výpočtové analýzy. 
Varianta EVO 2 je charakteristická zcela novým pojetím uspořádání přední nápravy. Toto 
uspořádání pomohlo vyřešit problémy s nedostatkem místa k protažení šablony pro kontrolu 
místa pro nohy. Detailněji je nová přední náprava popsána dále.  

9.3.2 Návrh geometrie přední nápravy 

Při návrhu nové geometrie přední nápravy byl zvolen odlišný postup než v případě první 
varianty rámu, kdy se geometrie nápravy odvíjela až na základě návrhu rámu. Jak bylo 
uvedeno výše, tento postup se neosvědčil a náprava byla nevyhovující. Zároveň se ukázalo, že 
hlavní problém přední nápravy spočívá v umístění spodního ramene a mechanismu řízení. 
Proto jsem před samotným návrhem konstrukce rámu vytyčil prostor (viz Obr. 50), do 
kterého je možné umístit problémové komponenty přední nápravy. Souřadnice ohraničující 
tento prostor byly předány kolegům k návrhu geometrie přední nápravy. Tento postup se 
ukázal jako velmi efektivní. Nová geometrie přední nápravy má poměrně dobré kinematické 
vlastnosti a zároveň má kotevní body na rám v přijatelných pozicích. Z obdržených souřadnic 
klíčových bodů přední nápravy jsem vytvořil jednoduchý 3D model nápravy (viz Obr. 51), 
který byl dále použit k návrhu rámu. Model nápravy je sestaven tak, že je plně pohyblivý 
stejně jako reálná náprava. Tak je možné ověřit, zda např. při maximálním propružení nebo 
natočení kol nedojde někde ke kontaktu ramene s rámem apod.  
Náprava se od původního návrhu přední nápravy liší v mnoha ohledech. Převodka řízení je 
uložena pod nohami řidiče, což pomáhá snížit těžiště vozu a také vyřešit problém s velikostí 
otvoru pro nohy. Zároveň je převodka posunuta vzad, takže je realizováno tzv. zadní řízení 
kol. Uvedené uspořádání a umístění nápravy umožnilo použít delší spodní ramena, což je 
žádoucí. Sloupek řízení je ve svislé poloze a s volantem bude spojen pravoúhlým převodem. 
 

 
Obr. 50 Prostor pro spodní rameno a prvky řízení přední nápravy 
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Obr. 51 Zjednodušený 3D model přední nápravy 

 
 

9.3.3 Návrh nové přední části rámu 

Z varianty EVO 1 byla převzata geometrie ochranných oblouků a boční ochranná struktura. 
Bylo navrženo nové uspořádání přední části rámu tak, aby byla vytvořena dobrá kotevní místa 
pro již hotovou nápravu. Uchycení spodních ramen je vyřešeno pomocí tzv. kotevních desek 
(na Obr. 52 jsou cihlovou barvou). Tyto desky budou pravděpodobně vyrobeny z duralu 
(nebo podobného materiálu) a budou pevně spojeny s rámem přes šroubová spojení. Do 
kotevních desek bude uchycena i převodka řízení, čímž se celek zpevní. Do takto pevného 
místa bude možné uchytit i tlumiče, což je popsáno dále. Pravidla předepisují, že vůz musí být 
opatřen podlahou a také že pilot musí být chráněn před pohyblivými částmi nápravy 
adekvátním krytem. Obě tyto podmínky lze splnit instalací plechu, který se upevní jak 
k oběma kotevním deskám, tak i ke konstrukci rámu. Tento plech může ještě zvýšit celkovou 
tuhost kotevních míst nápravy a tlumičů. 
Provedení kotevních desek bylo navrženo pouze koncepčně s ohledem na zakomponování do 
sestavy přední nápravy. V reálném provedení by bylo vhodné provést optimalizaci tvaru 
desek a také odlehčení kotevních desek pro snížení hmotnosti. Při návrhu míst, kde by mohl 
být odebrán materiál se nabízí využít MKP softwaru ANSYS. Simulací zatížení kotevní desky 
by se zjistily místa, kde je deska předimenzovaná a kde je tak možné odebrat materiál. Tyto 
simulace jsou nad rámec této práce, ale mohlo by se jednat o zajímavý námět pro jinou 
diplomovou či bakalářskou práci. 
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Obr. 52 Varianta rámu EVO 2 s kotevními deskami 

 
Obr. 53 Přední část rámu i s krycím plechem 
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9.3.4 Návrh odpružení a stabilizátoru 

Návrh odpružení byl prováděn až po návrhu rámu, kdy se ukázala místa, která by byla vhodná 
k umístění vahadel a tlumičů. Vhodná místa jsou především tzv. uzly, kde se stýká více 
trubek. Takováto vhodná místa jsou na Obr. 54 označeny červenými kroužky. Žlutým 
kroužkem je vyznačeno jedno z možných míst vhodných k uchycení tlumiče, protože 
převodka řízení toto místo poměrně dobře vyztužuje.   
Místa B, C a D jsou dostatečně tuhá, ale jejich poloha je poměrně nevýhodná. Bylo by 
problematické najít vhodné umístění tlumiče a stabilizátoru. Z hlediska polohy by byla 
nejlepší poloha na středu spojnic bodů C a D, nebo A a B. Zde by ovšem mohlo docházet 
k průhybům trubky a tak k ovlivňování funkce odružení. Rovněž by trubka byla zbytečně 
namáhána, což není vhodné. Jako nejvhodnější místo pro umístění vahadla se tedy jeví  
místo A. Z polohy místa A vyplývá, že nebude použita tlačná tyč (‚‚pushrod‘‘), ale tažná tyč 
(‚‚pullrod‘‘). Bylo vypracováno několik různých variant uložení tlumičů s vahadlem 
umístěným v místě A.  
 

 
Obr. 54 Vhodná místa pro uchycení komponentů odpružení 

 

1)  Tlumiče s pružinou umístěny proti sobě pod čtvercovou příčkou rámu  
 

2)  Tlumiče umístěny proti sobě pod čtvercovu příčkou rámu, pružení realizováno 
pomocí torzní tyče, která by byla uchycena v místě B a vedla by rovnoběžně s trubkou 
vedoucí z bodu A do bodu B 

 

3) Tlumiče včetně pružin umístěny vůči sobě mimoběžně, uchycení tlumičů do místa E  
 

Po konzultacích s Dr. Ing. Portešem byla zvolena varianta 3, která nejlépe plní požadavky 
kladené na odpružení. U varianty 1 nebylo možné kvůli prostorovým možnostem dosáhnout 
uspokojivé kinematiky. Varianta 2 počítala s reverzním chodem tlumiče, což nebylo 
výrobcem tlumičů doporučeno.  
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Jako poslední bylo navrženo uspořádání stabilizátoru přední nápravy. Zde se již nevyskytly 
žádné vážnější problémy s prostorovým uspořádáním. Bylo potřeba navrhnout vyhovující tvar 
vahadla tak, aby byl umožněn pohyb v celém rozsahu pohybu nápravy. Celá náprava je vidět 
na Obr. 55 a Obr. 56.  
 

 
Obr. 55 Kompletní přední náprava bez krycího plechu 

 

 
Obr. 56 Kompletní přední náprava i s krycím plechem 
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9.3.5 Zhodnocení navržené konstrukce 

Varianta EVO 2 obsahuje velký pokrok v přední části. Součástí prací na návrhu nového rámu 
bylo i podílení se na návrhu geometrie přední nápravy a jejího odpružení. Náprava a rám tak 
nyní tvoří provázaný celek, který by měl dobře plnit svou funkci. Samozřejmostí je, že jsou 
splněny všechny požadavky, které jsou specifikovány v pravidlech Formule Student/SAE. 
Jedná se zejména o vstupní prostor pro pilota a prostor pro nohy. Kontrola těchto podmínek 
ve 3D prostředí je vidět na Obr. 57. Celá konstrukce EVO 2, včetně pilota, sedadla a 
pedálové skupiny je na Obr. 58. 
Jak již bylo zmíněno výše, bohužel ještě nebyl k dispozici jednoválcový motor, který by měl 
být do konstrukce EVO 2 zastavěn. Tím nebylo možné navrhnout geometrii zadní nápravy a 
tím zároveň i zadní část rámu. Rovněž nebylo možné provést výpočty a simulace zatížení 
celého rámu v MKP softwaru ANSYS.  
Ve variantě EVO 2 je položen poměrně kvalitní základ nové přední části vozu, který se opírá 
o dobrou geometrii přední nápravy a na ni navazující rám, který důsledně plní všechny 
požadavky ze strany pravidel. Po dopracování zadní části rámu bude potřeba provést simulace 
v MKP a zjistit torzní tuhost.   
 

 
Obr. 57 Kontrola konstrukce s pomocí šablon 
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Obr. 58 Celkový pohled na konstrukci EVO 2 

10 Směr dalšího vývoje 
Rámová konstrukce má výhody v tom, že je poměrně jednoduchá na konstrukci a na výrobu. 
Do budoucna by ale bylo určitě vhodné nahradit trubkový rám kompozitovým monokokem. 
Návrh a výroba kompozitového monokoku je náročná z technologické i finanční stránky, 
ovšem přínos této konstrukce je značný. Hmotnost této konstrukce je nižší než u konstrukce 
rámové, ale zároveň bývá dosaženo vyšší torzní tuhosti.  
Přechodovým stupněm mezi rámovou konstrukcí a kompozitovým monokokem by se mohla 
stát rámová konstrukce, která by byla pokryta pláštěm z kompozitu. Tento plášť by tvořil i 
část karoserie, čímž by se celá konstrukce zpevnila a také by se ušetřila hmotnost povinné 
kapotáže. 
Změna pohonné jednotky ze čtyřválcového motoru Yamaha R6 na jednoválcový motor si 
vyžádá kromě změny rámu i změny dalších částí vozidla, jako např. chladícího a výfukového 
systému, sekundárního převodu apod. Zajímavou možností, která je u jednoválcového motoru 
jednodušší než u čtyřválcového, je instalace turbodmychadla. 
Až bude k dispozici vybraný jednoválcový motor, bude potřeba vytvořit jeho 3D model, 
k čemuž by mohl být využit 3D  skener ATOS. Motor pak bude moci být zakomponován do 
sestavy vozu v softwaru Pro/ENGINEER. Tím se vyjasní prostorové možnosti a bude moci 
být proveden návrh zadní nápravy a také dokončena zadní část rámu, která zatím ve variantě 
EVO 2 nemohla být navržena.  
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11 Závěr 
Podrobným rozborem pravidel platných pro Formuli Student/SAE bylo zjištěno, že původní 
konstrukce rámu vozidla nesplňuje požadavky pravidel pro rok 2010. Byla provedena analýza 
nutných změn na konstrukci a následně bylo rozhodnuto, že nejvýhodnějším řešením bude 
navrhnout zcela novou konstrukci. 
 

V práci je postupně popsán celý proces návrhu rámu, postup při tvorbě 3D modelu v softwaru 
Pro/ENGINEER a také postup při tvorbě výpočtového modelu v MKP systému ANSYS. Tyto 
informace mohou být cenné pro případné další pokračovatele v návrhu rámu studentské 
formule. 
 

Byly navrženy dvě varianty rámu, které byly nazvány EVO 1 a EVO  2. 
 

Varianta EVO 1 byla navržena pro zástavbu čtyřválcového motoru Yamaha R6. Tento rám 
byl podroben simulaci v MKP systému ANSYS. Simulovány byly stavy: 
 

- zatížení ohybem 
 

- zatížení krutem 
 

- zatížení opěrky hlavy  
 

Rám ve všech simulovaných stavech prokázal, že aplikované zatížení vydrží.  
 

Pozornost byla věnována výpočtu hodnoty torzní tuhosti. Tato hodnota byla porovnána i s 
předchozími variantami rámu. Varianta EVO 1 dosáhla hodnoty torzní tuhosti na metr délky 
1121,76 Nm2/°. Po vyztužení tato hodnota vzrostla na 1330,58 Nm2/°. Rámy v první generaci 
dosáhly hodnot 3288,1 Nm2/° a 3493,5 Nm2/°, ve druhé generaci pak 2090,8 Nm2/° a 2258 
Nm2/°. Z uvedených hodnot je vidět, že nový rám má nejnižší torzní tuhost ze všech 
porovnávaných variant. Ve zvolených kritériích je ale především důležitá hmotnost rámu. 
Nový rám je o 5 a 7 kg lehčí než varianty rámu druhé generace a o 14 a 19,5 kg lehčí než 
rámy první generace. 
Je známo, že čím je hodnota torzní tuhosti vyšší, tím jsou jízdní vlastnosti vozidla lepší. Je ale 
potřeba nalézt vhodný kompromis mezi hmotností a hodnotou torzní tuhosti. Vhodnost 
zvoleného kompromisu bude možno lépe posoudit na základě reálných jízdních zkoušek 
vozidla a z naměřených dat a subjektivních pocitů při jízdě pak vyvodit závěry. 
 

Varianta EVO 2 byla plánována pro zástavbu jednoválcového motoru, který bohužel nebyl 
v době dokončení práce k dispozici. Tím nebylo možné dokončit kompletní návrh rámové 
konstrukce a také provést simulace v MKP. Byla ale navržena zcela nová přední část vozidla 
včetně nové přední nápravy, která má nyní poměrně kvalitní geometrii a díky nízkému 
umístění komponentů řízení a odpružení má velmi nízko položené těžiště, což přispívá 
k celkově nízkému těžišti vozu. Varianta EVO 2 tak poskytuje poměrně dobrý základ pro 
další vývojové práce nejen na rámu, ale i celkově na vozu Formule Student vyvíjeném  
na VUT v Brně.  
 

Postup, zvolený při návrhu geometrie přední nápravy, který spočíval ve vytyčení volného 
prostoru pro nápravu se ukázal být dosti efektivní. Tento postup by mohl být použit i při 
budoucím návrhu nové zadní nápravy a zadní části rámu.  
 
Trubkový prostorový rám je vhodná volba pro první postavený vůz Formule Student/SAE. Do 
budoucna je ovšem vhodné uvažovat rovněž o přechodu ke kompozitovému monokoku.  
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13 Seznam použitých symbolů a zkratek 
α  [°]  Úhel natočení osy přední nápravy 
αAB  [°]  Úhel natočení v úseku AB 
αCD  [°]  Úhel natočení v úseku CD 
αAC  [°]  Úhel natočení na délce úseku AC 
C  [Nm/°]  Celková torzní tuhost 
CL  [Nm2/°] Torzní tuhost na jednotku délky 
CAC  [Nm/°]  Celková torzní tuhost na úseku AC 
CACL  [Nm2/°] Torzní tuhost na jednotku délky v úseku AC 
Cm  [Nm/kg°] Poměr celkové torzní tuhosti a hmotnosti 
CLm  [Nm2/kg°] Poměr torzní tuhosti na jednotku délky a hmotnosti 
Ex  [MPa]  Modul pružnosti v tahu 
F  [N]  Působící síla 
µ  [ – ]  Poissonovo číslo 
kk  [ – ]  Koeficient prosté bezpečnosti 
l  [m]  Rozchod vozu  
L  [m]  Rozvor vozu 
m  [kg]  Hmotnost 
Mk  [Nm]  Krouticí moment 
S  [mm2]  Příčný průřez 
σK  [MPa]  Mez kluzu  
σred  [MPa]  Redukované napětí  
Re  [MPa]  Mez kluzu materiálu v tahu 
Rm  [MPa]  Mez pevnosti materiálu v tahu 
Ux  [mm]  Deformační posuv ve směru osy x  
Uy  [mm]  Deformační posuv ve směru osy y 
Uz  [mm]  Deformační posuv ve směru osy z 
UyA  [mm]  Deformační posuv ve směru osy y v místě A 
UzA  [mm]  Deformační posuv ve směru osy z v místě A 
UyB  [mm]  Deformační posuv ve směru osy y v místě B 
UzB  [mm]  Deformační posuv ve směru osy z v místě B 
UyC  [mm]  Deformační posuv ve směru osy y v místě C 
UzC  [mm]  Deformační posuv ve směru osy z v místě C 
UyD  [mm]  Deformační posuv ve směru osy y v místě D 
UzD  [mm]  Deformační posuv ve směru osy z v místě D 
UyAB  [mm]  Rozdíl deformačních posuvů ve směru osy y mezi B a A 
UzAB  [mm]  Rozdíl deformačních posuvů ve směru osy z mezi B a A 
UyCD  [mm]  Rozdíl deformačních posuvů ve směru osy y mezi D a C 
UzCD  [mm]  Rozdíl deformačních posuvů ve směru osy z mezi D a C 
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