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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá návrhem konstrukce předních vahadel v systému zavěšení pro vozidlo 
Formula Student Dragon 8. Úvodní část práce se zabývá soutěží Formula Student, jejími 
pravidly a omezením vzhledem k systému zavěšení, rešerší o používaných typech zavěšení u 
formulových vozidel a jejich hlavních částí. Další část se zabývá samotným návrhem 
konstrukčního řešení v CAD a nutnými simulacemi. Poslední část práce se věnuje samotné 
realizaci finálního řešení a jeho aplikaci do systému vozidla. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Systém zavěšení, Formula Student, přední vahadlo, CAD 

ABSTRACT 
This thesis deals with the design of the front rocker arms in the suspension system for the 
Formula Student Dragon 8. The introductory part of the thesis deals with the search of the 
used suspension types for the Formula Vehicles, their main parts and limitations by rules of 
the Formula Student. The next part deals with the design solution and the necessary 
simulations. The last part of the thesis deals with the implementation of the final solution and 
its application to the vehicle system. 

KEYWORDS 
Suspension system, Formula Student, front rocker, CAD 



BRNO 2018 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
BRADÁČ, J. Návrh vahadla sytému odpružení vozidla. Brno: Vysoké učení technické 
v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. 61 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Pavel 
Ramík. 

 



BRNO 2018 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 
Ing. Pavla Ramíka. a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

 

V Brně dne 25. května 2018 …….……..………………………………………….. 

Jan Bradáč 



BRNO 2018 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Touto cestou bych rád poděkoval Ing. Pavlu Ramíkovi za vedení, spolupráci a rady při 
tvorbě této práce. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za podporu během celé doby studia, 
členům našeho týmu TU Brno Racing a našim sponzorům, především firmám TE 
Connectivity a THK Rhythm Automotive Czech a.s., které se významně podílely na realizaci 
tohoto návrhu. 



BRNO 2018 

 

8 
 

OBSAH 

Obsah 
Úvod ......................................................................................................................................... 10 

1 Formula student ................................................................................................................ 11 

1.1 Historie ....................................................................................................................... 11 

1.2 TU Brno Racing ......................................................................................................... 12 

2 Předpisy FS pro podvozek a jeho části ............................................................................. 13 

2.1 Rozměry podvozku a podvozek obecně .................................................................... 13 

2.2 Kola a pneumatiky ..................................................................................................... 13 

2.3 Brzdy a řízení ............................................................................................................. 13 

2.4 Spojení součástí a jejich jistění .................................................................................. 14 

3 Druhy zavěšení u formulových vozů ................................................................................ 15 

3.1 Úloha zavěšení ........................................................................................................... 15 

3.2 Hlavní prvky zavěšení ............................................................................................... 15 

3.2.1 Náboj .................................................................................................................. 15 

3.2.2 Těhlice ................................................................................................................ 15 

3.2.3 Táhla a ramena.................................................................................................... 16 

3.2.4 Vahadlo ............................................................................................................... 16 

3.2.5 Poloosa ............................................................................................................... 17 

3.2.6 Pružina  a tlumič ................................................................................................. 17 

3.2.7 Stabilizátor .......................................................................................................... 18 

3.3 Zavěšení u formulových vozů .................................................................................... 18 

3.3.1 Lichoběžníková náprava ..................................................................................... 18 

3.3.2 Push-rod systém .................................................................................................. 19 

3.3.3 Pull-rod systém ................................................................................................... 20 

3.3.4 3rd-damper.......................................................................................................... 20 

3.3.5 Fric systém .......................................................................................................... 21 

3.4 Volba systému zavěšení ............................................................................................. 22 

3.5 Naše varianta .............................................................................................................. 22 

4 Simulace zátěžných sil...................................................................................................... 24 

4.1 Detailní popis jednotlivých stavů a výsledné síly ...................................................... 25 



BRNO 2018 

 

9 
 

OBSAH 

4.1.1 Bump na obě kola ............................................................................................... 25 

4.1.2 Průjezd zatáčkou ................................................................................................. 26 

4.1.3 Brzdy .................................................................................................................. 27 

4.1.4 Akcelerace .......................................................................................................... 27 

4.2 Grafické vyhodnocení výstupních sil......................................................................... 28 

5 První návrh v cad .............................................................................................................. 30 

5.1 Software PTC Creo Parametric 3.0 ............................................................................ 30 

5.2 Postup modelování předního vahadla ........................................................................ 30 

6 Výpočtový model ............................................................................................................. 34 

6.1 Software Ansys Workbench 14.5 .............................................................................. 34 

6.2 Výpočtový model ....................................................................................................... 34 

6.2.1 Materiál a  import geometrie .............................................................................. 35 

6.2.2 Výpočetní síť ...................................................................................................... 35 

6.2.3 Okrajové podmínky ............................................................................................ 36 

7 Simulace v programu ansys .............................................................................................. 39 

7.1 Jednotlivé jízdní stavy ............................................................................................... 39 

7.1.1 Bump na obě kola ............................................................................................... 39 

7.1.2 Zatáčka doprava .................................................................................................. 40 

7.1.3 Zatáčka doleva .................................................................................................... 41 

7.1.4 Brzdy .................................................................................................................. 42 

8 Analyzování výsledků ...................................................................................................... 43 

8.1 Optimalizace .............................................................................................................. 44 

8.2 Finální tvar součásti ................................................................................................... 46 

8.3 Srovnání s vahadlem vozidla D7 ............................................................................... 47 

9 Začlenění do sestavy formule ........................................................................................... 49 

9.1 Kompletní sestava předního vahadla ......................................................................... 49 

9.1.1 Vyráběné součásti ............................................................................................... 50 

9.1.2 Nakoupené součásti ............................................................................................ 52 

9.2 Montáž ....................................................................................................................... 52 

Závěr ......................................................................................................................................... 58 

Seznam použitých zkratek a symbolů ...................................................................................... 61 



BRNO 2018 

 

10 
 

ÚVOD 

ÚVOD 
Systém zavěšení má zásadní vliv na jízdní projev vozidla. Jedním z hlavních cílů je 
maximální využití potenciálu pneumatik. Vhodnou volbou a návrhem zavěšení lze dohnat i 
případný slabší výkon motoru, nebo ne zcela fungující aeropaket vozidla. Současně v této 
oblasti motosportu probíhá neustálý a výrazný progres. 

U vozidla Dragon 7 (dále D7) docházelo při brzdění a akceleraci k výraznému podélnému 
klopení vozidla, to ovlivňovalo jízdní výšku vozidla a negativně působilo na jízdní projev 
vozidla (snížení přilnavosti). Proto u vozidla Dragon 8 (dále D8) došlo na aplikaci tří tlumičů 
na jedné nápravě (vpředu i vzadu) s cílem odstranit zmíněné problémy z D7 a lépe tak využít 
vlastností nového aeropaketu.  

Byla vytvořena nová kinematika náprav, na kterou se musely uzpůsobit všechny komponenty 
v systému zavěšení. 
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1 FORMULA STUDENT

 

1.1 HISTORIE 
Formula Student je evropskou odnoží soutěže Formula SAE
Spojených státech amerických
shodli na tom, že inženýrům opouštějícím vysoké školy chybí potřebná praxe a reflexe na 
nabyté znalosti, kterou při standardním studiu nelze získat
nejen ověřují dříve nabyté znalosti, a
práci pod tlakem. To velice posiluje jejich pozici na trhu práce po opuštění školy.

První závod Formula Student
v Evropě zaštítil Institution of Mechanical Engineers ve spolupráci s
okamžiku se závody konají každý
ambasadory projektu patří například Ross Brawn, Bob Bell, Leena Gade a David Br
Sezóna 2018 je výroční 20.

Obrázek 

V současnosti jsou ve Formula Student vypsány tři třídy: 

 Vozidla s motorem s
 Vozidla s elektromotorem
 Vozidla řízená bez řidiče

Soutěží se ve statických a dynamických disciplínách
musí vozidlo projít technickou
zaměřených na bezpečnost.
z celého světa, z toho sedm týmů pochází z

 

ORMULA STUDENT 

Student je evropskou odnoží soutěže Formula SAE, která vznikla v roce
státech amerických na popud Sdružení automobilových inženýrů

shodli na tom, že inženýrům opouštějícím vysoké školy chybí potřebná praxe a reflexe na 
té znalosti, kterou při standardním studiu nelze získat. Projekt se povedl a studenti

nejen ověřují dříve nabyté znalosti, ale získají i velké množství nových. U
. To velice posiluje jejich pozici na trhu práce po opuštění školy.

Formula Student se jel v roce 1998 ve Velké Britanii ve Warwickshire.
Evropě zaštítil Institution of Mechanical Engineers ve spolupráci s

okamžiku se závody konají každý akademický rok vždy na jeho konci
ambasadory projektu patří například Ross Brawn, Bob Bell, Leena Gade a David Br

20.[1] 

Obrázek 1 Institution of Mechanical Engineers logo[10

 

současnosti jsou ve Formula Student vypsány tři třídy: [2] 

motorem s vnitřním spalováním 
elektromotorem (od roku 2010) 

Vozidla řízená bez řidiče (od roku 2017) 

Soutěží se ve statických a dynamických disciplínách, pro připuštění do dynamických disciplín 
musí vozidlo projít technickou přejímkou, při které se kontroluje dodržení pravidel 
zaměřených na bezpečnost. Projektu Formula Student se účastní více než 600 univerzit 

toho sedm týmů pochází z České republiky. 

11 

, která vznikla v roce 1978 ve 
automobilových inženýrů (SAE). Ti se 

shodli na tom, že inženýrům opouštějícím vysoké školy chybí potřebná praxe a reflexe na 
Projekt se povedl a studenti si 

nových. Učí se práci v týmu a 
. To velice posiluje jejich pozici na trhu práce po opuštění školy. [1] 

roce 1998 ve Velké Britanii ve Warwickshire. Projekt 
Evropě zaštítil Institution of Mechanical Engineers ve spolupráci s SAE a od tohoto 

jeho konci. Mezi patrony a 
ambasadory projektu patří například Ross Brawn, Bob Bell, Leena Gade a David Brabham. 

[10] 

, pro připuštění do dynamických disciplín 
přejímkou, při které se kontroluje dodržení pravidel 

Projektu Formula Student se účastní více než 600 univerzit 
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1.2 TU BRNO RACING 
Tým TU Brno Racing vznikl na Fakultě Strojního Inženýrství Vysokého Učení Technického 
pod Ústavem automobilního a dopravního inženýrství v Brně v roce 2010. V sezóně 
2017/2018 vyvíjí již 8. generaci vozidla Formula Student. Tým je tvořen převážně studenty 
FSI a je rozdělen na jednotlivé sekce, kde každá sekce má svého lídra, ten řídí práci a 
kooperaci jednotlivých členů v sekci. Sezóna 2016/2017 byla prozatím tou nejúspěšnější 
v historii týmu. Složení a organizace týmu je velice obdobná jako u profesionálního 
závodního továrního týmu světové automobilky. S vozidlem D7 se účastnil tří závodů FS 
East, FS Czech Republic a FSG. Závod FS Czech Republic 2017 vyhrál i celkově poprvé 
v historii týmu. Po započítání všech výsledků z této sezóny se tým objevil na čtvrtém místě ve 
světovém žebříčku týmů s vozidly poháněnými motorem s vnitřním spalováním.[3] 

 

Obrázek 2 Monopost Dragon 7 týmu TU Brno Racing [11] 
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2 PŘEDPISY FS PRO PODVOZEK A JEHO ČÁSTI 
Sekce podvozku je ukázkovým příkladem toho, jak se předpisy soutěže Formula Student 
zaměřují primárně na bezpečnost a současně se snaží naplno podpořit kreativitu budoucích 
inženýrů. Předpisy stanovují pouze základní koncept podvozku a především řeší bezpečnost 
brzd a spojů mezi jednotlivými součástmi. Zde je uveden přehled nejpodstatnějších z nich. 

 

2.1 ROZMĚRY PODVOZKU A PODVOZEK OBECNĚ 
Vozidlo musí být vybaveno plně funkčním zavěšením na přední i zadní nápravě. Systém 
zavěšení musí obsahovat tlumiče, tyto tlumiče musí umožňovat dráha zdvihu kola minimálně 
50 mm (25 mm na obě strany) s usazeným řidičem. Minimální statická světlá výška vozidla 
s usazeným řidičem mezi jakoukoli částí vozidla (kromě pneumatik) a zemí musí být 
minimálně 30 mm. Všechny montážní (úchytné) body podvozku musí být přímo viditelné na 
technické inspekci, případně po odstranění jejich krytu. Rozvor vozidla musí být minimálně 
1525 mm. Mezi nápravami nesmí být v rozchodu kol větší rozdíl než 25%. Parametry 
rozchodu kol a těžiště vozidla musí být vhodně zkombinované tak, aby byla zajištěná 
přiměřená stabilita proti převrácení vozidla. [2]  

 

2.2 KOLA A PNEUMATIKY 
Kola můžou být na vozidlo upevněny pomocí standardních šroubů do kol, nebo pomocí 
centrální matice (ta musí být zajištěna proti případnému uvolnění). Pro vozidlo musí mít tým 
připraveny dva druhy pneumatik. Pneumatiky suché (označeny DRY), ty jsou na vozidle 
v průběhu technické inspekce a pneumatiky mokré (označeny WET). Mokré pneumatiky 
mohou být vybaveny drážkami na odvod vody. Drážky mohou být vyrobeny přímo během 
procesu výroby pneumatiky, nebo mohou být dodatečně dořezány osobou pověřenou 
výrobcem pneumatiky (toto je nutné následně doložit). Na jedné nápravě musí být použity 
pneumatiky jednoho výrobce, jedné velikosti a směsi. Nahřívání pneumatik není povoleno. 
[2]   

 

2.3 BRZDY A ŘÍZENÍ 
Volant musí být mechanicky spojen s předními koly, systém řízení využívající kabely nebo 
pásy není povolený. Maximální možná vůle v řízení je 7°. Sloupek řízení musí být 
mechanicky připevněn k rámu vozu. Vůz musí být vybaven brzdovým systémem, který 
působí na všechna čtyři kola a je ovládán jedním pedálem. Brzdový pedál musí být vyroben 
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z oceli nebo hliníku, případně titanu. Brzdový systém po drátech (bez mechanické vazby) není 
povolený. Brzdový systém musí být složen ze dvou nezávislých okruhů (jeden vždy pro dvě 
kola). [2] 

 

2.4 SPOJENÍ SOUČÁSTÍ A JEJICH JISTĚNÍ 
Spojení součástí se dělí na normální a kritické. Jako kritický spoj je definován kterýkoli 
šroub, matice a další spojovací materiál, který je použit v primární struktuře rámu, v systému 
zavěšení, brzd a řízení. Všechny tyto šroubové spoje musí být pevnosti minimálně 8.8 nebo 
vyšší. Šrouby můžou být dle norem DIN 933, DIN 931 nebo DIN 912, popřípadě DIN 7984. 
Všechny kritické spoje musí být zajištěné proti samovolnému povolení mechanismem 
pozitivního uzamčení. Mezi tyto mechanismy se řadí: jištění bezpečnostním drátem, závlačky, 
nylonové matice odpovídající normě DIN 982, DIN 980 (nebo ekvivalentní) nebo pojistné 
podložky. Jako mechanismus pozitivního uzamčení není schválen spoj lepený nebo založený 
na předpětí. Minimálně dvě plná stoupání závitu mohou být použita pro mechanismus jištění.  
Umístění těchto spojů musí splňovat tento poměr (0). [2] 𝑒𝑑 ≥ 1,5    [−]  (1)  

Kde e = vzdálenost od středu díry po okraj součásti [mm] 

 d = průměr díry [mm] 
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3 DRUHY ZAVĚŠENÍ U FORMULOVÝCH VOZŮ 
 

3.1 ÚLOHA ZAVĚŠENÍ 
Hlavní úlohou zavěšení je zajistit spojení mezi koly a samotným rámem vozidla. Každé kolo 
má šest stupňů volnosti, stejně tak samotný rám a zavěšení je musí mít pod kontrolou. 
Zavěšení bylo v počátku vyvíjeno z potřeby zvýšit komfort posádky, ale s tím jak postupně 
rostla rychlost vozidel, rostl i požadavek na jejich lepší ovladatelnost. Velice často však tyto 
dva požadavky jdou přímo proti sobě, takže finální návrh zavěšení je vždy určitým 
kompromisem. U závodních vozů je to o něco jednodušší, zde má jízdní komfort nižší 
prioritu. Důležitější je kontrola pohybů karoserie a přesnost ovládání.[4] 

    

3.2 HLAVNÍ PRVKY ZAVĚŠENÍ 
Typicky pro nezávislé zavěšení (směrem od kola k rámu vozu).[4] 

 

3.2.1 NÁBOJ 

Slouží k připevnění kola a brzdového kotouče, v případě poháněné nápravy i k přenosu 
točivého momentu z poloosy na kolo s pneumatikou. Kolo může být připevněno šrouby, 
kombinací matic a svorníků nebo jednou centrální maticí. Materiálem je obvykle ocel, 
popřípadě hliníková slitina.[4] 

 

3.2.2 TĚHLICE 

Těhlice nese náboj s ložisky a brzdové třmeny. Dále zajišťuje propojení s ostatními částmi 
zavěšení a přenos sil, které vznikají v náboji i v těhlici samotné. Materiál může být titan, ocel 
nebo hliníková slitina. Na voze D8 je poprvé použita metoda 3D tisku z hliníkového prášku 
s následným obráběním funkčním ploch. [4] 
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Obrázek 3 Detail provedení těhlice na vozidle Dragon 6 

 

3.2.3 TÁHLA A RAMENA 

Táhla a ramena zajišťují samotné propojení mezi jednotlivými komponenty zavěšení. Cílem 
je zajistit namáhaní pouze prostým tahem/tlakem. Lze propojit více táhel dohromady a 
vytvořit tak rameno o tvaru písmene A nebo lichoběžníku. Na voze D8 jsou ramena a táhla 
realizována pomocí karbonových trubek s vlepenými vložkami z hliníkové slitiny na jejich 
koncích. V těchto vložkách jsou zalisována ložiska pro lícované šrouby.[4] 

Obrázek 4 Sestava ramen včetně poloosy na vozidle Dragon 6 

3.2.4 VAHADLO 

Zpravidla slouží k přepákování směru pohybu, u formulových vozidel nejčastěji ze směru 
vertikálního od těhlice (push/pull rod) do směru horizontálního (rotační pohyb vahadla) na 
tlumič. Vahadlo bývá zpravidla vybaveno přípojným bodem pro stabilizátor a senzor 
snímající jeho pohyb. Přepákování může být například: 1 cm pohybu kola způsobí 2,5 cm 
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pohybu na tlumiči. Pro změnu tohoto poměru je nutné navrhnout nové vahadlo. Materiálem je 
nejčastěji hliníková slitina.[5] 

Obrázek 5 Detail vahadla s připojeným stabilizátorem na vozidle Dragon 7 

3.2.5 POLOOSA 

Slouží k přenosu točivého momentu motoru z diferenciálu na kolo, nebo případně k přenosu 
brzdného momentu od kol k brzdám (pokud jsou umístěny mimo kolo). Na voze D8 budou 
letos poprvé použity poloosy zadní nápravy vyrobené z karbonových trubek. [4] 

 

3.2.6 PRUŽINA  A TLUMIČ 

Pružina s tlumičem jsou přímo nebo nepřímo propojeny se systémem zavěšení a samotným 
rámem vozidla. Pružiny jsou zpravidla vyrobeny z vinutých ocelových drátů o různých 
průměrech a tuhostech. Často se současně používají dvě rozdílné pružiny a jejich vlastnosti se 
kombinují. Úlohou tlumiče je zajistit stálý a kontinuální kontakt kola s vozovkou, tlumit 
nárazy a snížit naklápění vozidla v zatáčkách při akceleraci a zrychlení. Toho dosáhne tak, že 
mění kinetickou energii pohybů (rámu, kol) na teplo. Tlumič je nejčastěji jednoplášťové, 
případně dvouplášťové konstrukce. [4] 
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Obrázek 6 Tlumič od spol

3.2.7 STABILIZÁTOR 

Stabilizátor je volitelnou součástí systému zavěšení, ten může pracovat i bez něj. 
Sofistikovanější systémy zavěšení však stabilizátor zahrnují. Úkolem stabilizátoru je 
příčné klopení rámu vozidla. To ovlivňuje přetáčivost/nedotáčivost vozidla. Toho dosáhne 
tím, že pružně propojí levou a pravou stranu zavěšení na jedné nápravě dohromady s
vozidla. [4] 

 

3.3 ZAVĚŠENÍ U FORMULOVÝC

 

3.3.1 LICHOBĚŽNÍKOVÁ NÁPRAV

Jedná se o nezávislý systém odpružení. Základem systému zavěšení jsou dvě ramena ve tvaru 
písmene A o různých délkách, na otevřené straně připojena k
konci připojena k těhlici. Dále do systému patří sestava
být umístěna libovolně, ale z
vozidla. Principem je, že při přejezdu nerovnosti jde kolo do negativního odklonu, stejně tak 
při průjezdu zatáčkou jde venkovní kolo 
pozitivního odklonu. Styčná plocha mezi pneumatikou a vozovkou se nezmenšuje, to 
umožňuje přenos většího zatížení. Výhodami systému jsou: čím více se karoserie vozidla 
příčně naklápí, tím větší negativní odk
variabilita umístění tlumiče dle potřeby a může být použita na přední i zadní nápravě. 

MULOVÝCH VOZŮ 

Tlumič od společnosti ZF použitý na vozidle Dragon 8

Stabilizátor je volitelnou součástí systému zavěšení, ten může pracovat i bez něj. 
Sofistikovanější systémy zavěšení však stabilizátor zahrnují. Úkolem stabilizátoru je 
příčné klopení rámu vozidla. To ovlivňuje přetáčivost/nedotáčivost vozidla. Toho dosáhne 
tím, že pružně propojí levou a pravou stranu zavěšení na jedné nápravě dohromady s

AVĚŠENÍ U FORMULOVÝCH VOZŮ 

ICHOBĚŽNÍKOVÁ NÁPRAVA 

Jedná se o nezávislý systém odpružení. Základem systému zavěšení jsou dvě ramena ve tvaru 
písmene A o různých délkách, na otevřené straně připojena k rámu vozidla a na opačném 

těhlici. Dále do systému patří sestava tlumiče s vinutou pružinou, ta může 
být umístěna libovolně, ale z pravidla je přišroubována mezi spodním ramenem a rámem 
vozidla. Principem je, že při přejezdu nerovnosti jde kolo do negativního odklonu, stejně tak 
při průjezdu zatáčkou jde venkovní kolo do negativního odklonu a současně vnitřní jde do 
pozitivního odklonu. Styčná plocha mezi pneumatikou a vozovkou se nezmenšuje, to 
umožňuje přenos většího zatížení. Výhodami systému jsou: čím více se karoserie vozidla 
příčně naklápí, tím větší negativní odklon vznikne, dokáže pohltit velké rozsahy pohybů, 
variabilita umístění tlumiče dle potřeby a může být použita na přední i zadní nápravě. 
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ečnosti ZF použitý na vozidle Dragon 8 [12] 

Stabilizátor je volitelnou součástí systému zavěšení, ten může pracovat i bez něj. 
Sofistikovanější systémy zavěšení však stabilizátor zahrnují. Úkolem stabilizátoru je omezit 
příčné klopení rámu vozidla. To ovlivňuje přetáčivost/nedotáčivost vozidla. Toho dosáhne 
tím, že pružně propojí levou a pravou stranu zavěšení na jedné nápravě dohromady s rámem 

Jedná se o nezávislý systém odpružení. Základem systému zavěšení jsou dvě ramena ve tvaru 
rámu vozidla a na opačném 

vinutou pružinou, ta může 
pravidla je přišroubována mezi spodním ramenem a rámem 

vozidla. Principem je, že při přejezdu nerovnosti jde kolo do negativního odklonu, stejně tak 
do negativního odklonu a současně vnitřní jde do 

pozitivního odklonu. Styčná plocha mezi pneumatikou a vozovkou se nezmenšuje, to 
umožňuje přenos většího zatížení. Výhodami systému jsou: čím více se karoserie vozidla 

lon vznikne, dokáže pohltit velké rozsahy pohybů, 
variabilita umístění tlumiče dle potřeby a může být použita na přední i zadní nápravě. 
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Nevýhody systému: nelze udržet stálou jízdní výšku vozidla, tlumič s pružinou vně vozidla 
má negativní vliv na aerodynamiku vozu. Jedná se základní použitelný systém zavěšení pro 
formulový vůz, který není vybaven sofistikovanějším aeropaketem. 

Obrázek 7 Lichoběžníková náprava aplikovaná na formulovém voze [13] 

3.3.2 PUSH-ROD SYSTÉM 

Stejně jako u lichoběžníkové nápravy se jedná o nezávislý systém odpružení. Základ je opět 
tvořen rameny ve tvaru písmene A (o různé délce horního a spodního ramene) připojených na 
otevřené straně k rámu vozidla a na opačném konci k těhlici. Zde podobnost 
s lichoběžníkovou nápravou končí. Zatížení je přenášeno od spodního konce těhlice táhlem 
(push-rod) směrem nahoru k vahadlu. U vahadla, připevněného k hornímu okraji rámu 
vozidla, dochází k zatěžování stlačováním. K vahadlu je dále připojený tlumič s pružinou a 
stabilizátor. Systém je vhodný pro vozidla, kde je omezena minimální výška nosu. Hlavní 
výhodou systému je schopnost udržovat stálou jízdní výšku při průjezdu zatáčkou. To velice 
pozitivně ovlivňuje aerodynamické vlastnosti vozidla. Mezi další výhody systému patří: 
celková vysoká kontrola pohybu kola, aerodynamicky nepříznivě tvarované komponenty 
zavěšení jsou ukryty uvnitř vozidla, samotná ramena a táhlo mohou být aerodynamicky 
tvarovaná. Nevýhody: komponenty systému jsou umístěny výše ve voze a negativně ovlivňují 
jeho těžiště, ukryté součásti mohou být hůře přístupné a hůře servisovatelné. V dnešní době se 
jedná o nejpoužívanější systém zavěšení na přední nápravě ve formuli 1.[5] 
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Obrázek 8 Schéma systému zavěšení Push-rod [14] 

3.3.3 PULL-ROD SYSTÉM 

U tohoto systému jsou použity stejné komponenty jako u systému push-rod. Rozdílné je ale 
jejich umístění ve vozidle. Táhlo (pull-rod) je připevněno k hornímu bodu na těhlici a směřuje 
k vahadlu, které je připevněno na spodním okraji rámu vozidla. Vahadlo je zatěžováno 
natahováním, dále je k němu připojený tlumič s pružinou a stabilizátor. Systém je vhodný pro 
vozidla, kde není omezená minimální výška vozu v místě zavěšení. Hlavní výhodou (stejně 
jako u systému push-rod) je udržování stálé světlé výšky vozidla při průjedu zatáčkou 
(příznivý vliv na aerodynamiku vozidla). Stejně tak celková vysoká kontrola pohybů kola a 
ukrytí komponent zavěšení uvnitř vozidla je pro oba systémy shodná. Výhodou oproti 
systému push-rod je umístění komponent níže ve vozidle a snížení celkového těžiště vozidla. 
Nevýhodami jsou vyšší zatížení horního ramene zavěšení (musí být více dimenzováno = je 
těžší) a samotné táhlo (pull-rod) nelze aerodynamicky tvarovat. Pull-rod systém zavěšení je 
častěji používán na zadní nápravě z důvodu výhodnější polohy těžiště.[5] 

Obrázek 9 Schéma systému zavěšení Pull-rod [15] 

3.3.4 3RD-DAMPER 

Jedná se o systém, který vhodně doplňuje systémy push-rod a pull-rod. Jak již bylo zmíněno, 
systémy  push-rod a pull-rod zvládají udržovat stálou světlou jízdní výšku vozidla při 
průjezdu zatáčkou, ale neřeší tuto situaci při brzdění a akceleraci vozidla (dochází 
k podélnému klopení vozidla). Řešení je zakomponovat do systému třetí tlumič. Do sestavy 
zavěšení se přidají další dvě táhla, vahadlo a jeden tlumič s pružinou (na každou nápravu). 
Další výhodnou vlastností je možnost použít měkčího nastavení pružin na standardním 
tlumiči. To dále zvyší mechanický grip, současně bez efektu kdy na jízdní světlou výšku má 
vliv samotný přítlak, který by jinak vozidlo přitlačil k zemi.[6] 
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Obrázek 10 Systém zavěšení s třemi tlumiči na vozidle Lola Champ Car [16] 

3.3.5 FRIC SYSTÉM 

Zkratku FRIC lze do češtiny přeložit jako vnitřně propojená přední a zadní náprava. Cíl je 
stejný jako využití třetího tlumiče – zajistit maximální možnou stabilitu a stálou jízdní světlou 
výšku za každé situace (zatáčka, brzdění a akcelerace). Na rozdíl od systému s třetím 
tlumičem, kde každá náprava pracuje bez vlivu na tu druhou, u systému FRIC je vytvořena 
vazba mezi přední a zadní nápravou (nejčastěji pomocí hadic s hydraulickou kapalinou). 
Principem je práce s přečerpáváním hydraulické kapaliny mezi nápravami a dorovnávání 
podélného klopení. Počítačem řízený systém byl využíván ve formuli 1 již v 90. letech, ale 
byl zakázán FIA. Myšlenku oživili konstruktéři vozidla F1 Mercedesu W02 v roce 2011. 
Nepoužili aktivně řízený systém, ale systém pasivní, přesto však FIA předpisy pro sezónu 
2015 zakázala i tento systém. [5] 
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Obrázek 11 Systém zavěšení FRIC na vozidle Minardi M193[17] 

3.4 VOLBA SYSTÉMU ZAVĚŠENÍ 
Použitý druh zavěšení by se měl volit s ohledem na provozní podmínky a jeho požadované 
chování. Při navrhování systému zavěšení pro aplikaci v motorsportu jsou zcela jiné 
požadavky, než při navrhování systému zavěšení pro osobní vůz (funkčnost, větší omezení 
zástavbového prostoru, vzhled, celkové rozměry vozidla a jeho hmotnost). Návrh systému 
zavěšení má veliký vliv na celkovou výkonnost vozidla. Většina požadavků při návrhu je 
v rozporu, což navrhování dělá poměrně komplexním problémem. Tyto požadavky by při 
návrhu měly být klíčové:[4] 

 Zástavbový prostor – systém zavěšení by se neměl omezovat s žádným jiným 
systémem ve vozidle 

 Efektivní konstrukce – optimální dimenzování součástí na dané zatížení (součásti 
namáhané prostým tlakem a tahem by měly být výrazně lehčí, než součásti namáhané 
krutem, ohybem nebo kombinací obojího) 

 Montážní body – vhodně volit body upevnění součástí, tak aby nebyla negativně 
ovlivněna tuhost celého systému 

 Minimalizace neodpružených hmot  

 

3.5 NAŠE VARIANTA 
Po zvážení všech pro a proti jednotlivých variant a našich technologických možností, bylo 
rozhodnuto o tom, že pro vozidlo Formula Student Dragon 8 bude vyvinut systém zavěšení 
kombinující pull-rod systém s třetím tlumičem na přední nápravě a pull-rod systém s třetím 
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tlumičem na zadní nápravě. Cíl - maximálně využít potenciálu nového aeropaketu a zlepšit 
využítí pneumatik. 
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4 SIMULACE ZÁTĚŽNÝCH SIL 
Po ustanovení základní koncepce podvozku, přešlo naše týmové oddělení zabývající se 
dynamikou vozidla k simulacím, ze kterých postupně vznikla finální geometrie, dynamika a 
kinematika náprav. Tyto simulace a návrhy probíhaly pomocí softwaru Adams Car, který se 
k tomuto účelu hodí. V programu se vytvoří čtvrtinový model vozu a potom se simulují různé 
jízdní situace, za různých vstupních podmínek. Podmínky se určí analytickým výpočtem, 
nebo vychází z dříve naměřených dat u předchozích generací vozidel. Z těchto simulací se ve 
finále získaly zátěžné síly, které se dále využíjí ve výpočtovém modelu při návrhu a 
dimenzování jednotlivých komponent v systému zavěšení.  

Obrázek 12 Přední náprava vozidla Dragon 8 v prostředi Adams Car 
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Obrázek 13 Zadní náprava vozidla Dragon 8 v prostředi Adams Car 

Oddělení dynamiky vozidel se zabývalo těmito stavy: 

 BUMP na obě kola 
 Průjezdu zatáčkou 
 Brzdy 
 Akcelerace 

4.1 DETAILNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVŮ A VÝSLEDNÉ SÍLY 
Ze simulací jsou do výsledků zahrnuty jen ty síly, které působí na vahadla na přední nápravě. 
Znaménko + = síla působí ve směru tahu, znaménko - = síla působí ve směru tlaku. 

 

4.1.1 BUMP NA OBĚ KOLA 

Jedná se o simulaci, kde je simulován přejezd nerovnosti. Vstupním parametrem bylo 
nejrychlejší stlačení tlumiče na závodě FSG 2017 s vozidlem D7. Obě kola jsou stlačována 
současně, takže výsledky simulace jsou stranově symetrické. Jde o dynamickou simulaci, 
která obsahuje i tlumiče. 
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Tabulka 1 Vstup do simulace bump na obě kola 

Čas [s] 0 0,31 0,63 0,94 1,26 

Zdvih kola [mm] 0 16 33 16 0 

 

Tabulka 2 Výsledné síly ze simulace bump na obě kola 

Síla 
Pull-rod force 
mea FL (FR) 

Rocker damper 
force mea FL 

(FR) 

Pull-rod 3rd 
damper force 
mea FL (FR) 

ARB push-rod 
mea FL (FR) 

[N] 6783 -1632 973 0 

 

4.1.2 PRŮJEZD ZATÁČKOU 

Jedná se o simulaci, kde je simulován konstantní průjezd pravou zatáčkou (pro levou zatáčku 
jsou hodnoty výsledných sil zrcadlově převráceny). Vstupními parametry byly: přetížení 
2,5G, přítlak od aera a stabilizátory nastaveny na nejvyšší tuhost. Výsledné síly jsou na 
vnějším kole. 

Tabulka 3 Vstup do simulace průjezd pravou zatáčkou 

Latteral G Downforce Fz outer Fy outer Fz inner Fy inner 

2,5G 850 N 1590 N 2250 N 70 N 130 N 

 

Tabulka 4 Výsledné síly ze simulace průjezdu pravou zatáčkou na levé straně 

Síla 
Pull-rod force mea 

FL 
Rocker damper 
force mea FL 

Pull-rod 3rd 
damper force mea 

FL 

ARB push-rod 
mea FL 

[N] 5030 -1270 410 -435 
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Tabulka 5 Výsledné síly ze simulace průjezdu pravou zatáčkou na pravé straně 

Síla 
Pull-rod force 

mea FR 
Rocker damper 
force mea FR  

Pull-rod 3rd 
damper force 

mea FR  

ARB push-rod 
mea FR  

[N] 83 145 395 420 

 

4.1.3 BRZDY 

Jedná se o simulaci, kde je simulováno brzdění z rychlosti 90 km/h (s přetížením 2,5G). 
Vstupními parametry byly: přetížení 2,5G, přítlak od aera, rozvážení a maximální 
přenositelná podélná síla od pneumatik. 

Tabulka 6 Vstup do simulace brzd 

Longitudinal 
G 

Downforce Fz front Fx front Fz rear Fx rear 

2,5G 1900 N 1680 N 2320 N 460 N 770 N 

 

Tabulka 7 Výsledné síly ze simulace brzd 

Síla 
Pull-rod force 
mea FL (FR) 

Rocker damper 
force mea FL 

(FR) 

Pull-rod 3rd 
damper force 
mea FL (FR) 

ARB push-rod 
mea FL (FR) 

[N] 4580 -1030 720 -6 

 

4.1.4 AKCELERACE 

Jedná se o simulaci, kde je simulováno zrychlení z nulové počáteční rychlosti. Vstupními 
parametry byly: rozvážení a maximální přenositelná síla od pneumatik. Přítlak od aera nebyl 
zohledněn. 

Výsledné síly působí pouze na zadní nápravu, nejsou tedy podstatné pro sestavení mého 
výpočtového modelu. 
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4.2 GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSTUPNÍ

Z výsledného porovnání výstupních sil vyplývá, že bude nutné sestavit
výpočtové modely. Po jednom pro situace bump
zatáčkou bude nutné sestavit dva výpočtové modely, protože se mění nejen velikost ale i směr 
působení sil na levé a pravé straně.
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VYHODNOCENÍ VÝSTUPNÍCH SIL 
výsledného porovnání výstupních sil vyplývá, že bude nutné sestavit

. Po jednom pro situace bump na obě kola a brzdy. Pro situaci průjezdu 
né sestavit dva výpočtové modely, protože se mění nejen velikost ale i směr 

působení sil na levé a pravé straně. 

Graf 1 Znázornění síly od pull-rod táhla 

Graf 2 Znázornění síly od tlumiče 

Bump na obě kola Zatáčka doprava Brzdy

Pull-rod force

Bump na obě kola Zatáčka doprava Brzdy

Rocker damper force
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výsledného porovnání výstupních sil vyplývá, že bude nutné sestavit celkem čtyři 
a brzdy. Pro situaci průjezdu 

né sestavit dva výpočtové modely, protože se mění nejen velikost ale i směr 
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Graf 3
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3 Znároznění síly od pull-rod táhla třetího tlumiče

Graf 4 Znázornění síly od push-rod táhla stabilizátoru

Bump na obě kola Zatáčka doprava Brzdy
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5 PRVNÍ NÁVRH V

 

5.1 SOFTWARE PTC C
Pro návrhovou část práce je využíván program Creo Param
Technology Corporation. Díky podpoře konfigurací CAD, CAM i CAE je vhodný pro celý 
proces výroby součásti. Výhodou je i nižší hardwarová náročnost v
s konkurenčními programy. Modelování ve 3D probíhá pomocí par
souřadnic. Tvořit lze jednotlivé součásti, z
objemově. Dále je možné konstruovat součásti z
tvorby výkresové dokumentace. Tento software se v

Obrázek 14

5.2 POSTUP MODELOVÁNÍ PŘE

Od týmových kolegů ze sekce dynamiky vozidel byl navržen kromě výstupných zatě
sil i samotný skeleton podvozku. Jedná se o drátěný model, ve kterém jsou obsaženy všechny 
body s kinematickými vazbami a všechny body přípojné. Jedná se o základní geometrii, 
kterou musí každý člen tvořící součást podvozku dodržet. Stejně jako vš
začátku průběžně vyvíjel a měnil i samotný skeleton, a to často i výrazně až do jeho finální 
podoby. 

RVNÍ NÁVRH V CAD 

CREO PARAMETRIC 3.0 
Pro návrhovou část práce je využíván program Creo Parametric 3.0 od společnosti Parametric 
Technology Corporation. Díky podpoře konfigurací CAD, CAM i CAE je vhodný pro celý 
proces výroby součásti. Výhodou je i nižší hardwarová náročnost v

konkurenčními programy. Modelování ve 3D probíhá pomocí par
souřadnic. Tvořit lze jednotlivé součásti, z těch následně skládat sestavy a to jak plošně tak 
objemově. Dále je možné konstruovat součásti z ohýbaných plechů, svařence a to včetně 
tvorby výkresové dokumentace. Tento software se v týmu již velice osvědčil.

14 Uživatelské prostředí programu Creo Parametric 3.0

OSTUP MODELOVÁNÍ PŘEDNÍHO VAHADLA 
Od týmových kolegů ze sekce dynamiky vozidel byl navržen kromě výstupných zatě
sil i samotný skeleton podvozku. Jedná se o drátěný model, ve kterém jsou obsaženy všechny 

kinematickými vazbami a všechny body přípojné. Jedná se o základní geometrii, 
kterou musí každý člen tvořící součást podvozku dodržet. Stejně jako vš
začátku průběžně vyvíjel a měnil i samotný skeleton, a to často i výrazně až do jeho finální 
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etric 3.0 od společnosti Parametric 
Technology Corporation. Díky podpoře konfigurací CAD, CAM i CAE je vhodný pro celý 
proces výroby součásti. Výhodou je i nižší hardwarová náročnost v porovnání 

konkurenčními programy. Modelování ve 3D probíhá pomocí parametrického zadávání 
těch následně skládat sestavy a to jak plošně tak 

ohýbaných plechů, svařence a to včetně 
již velice osvědčil.[7] 

Uživatelské prostředí programu Creo Parametric 3.0 

Od týmových kolegů ze sekce dynamiky vozidel byl navržen kromě výstupných zatěžujících 
sil i samotný skeleton podvozku. Jedná se o drátěný model, ve kterém jsou obsaženy všechny 

kinematickými vazbami a všechny body přípojné. Jedná se o základní geometrii, 
kterou musí každý člen tvořící součást podvozku dodržet. Stejně jako všechny součásti se ze 
začátku průběžně vyvíjel a měnil i samotný skeleton, a to často i výrazně až do jeho finální 
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Obrázek 15

Celková sestava vozidla je rozdělena do jednot
sestava motoru, …) a tyto sestavy obsahují další podsestavy, které mohou být dále detailněji 
rozděleny. Pro zajištění provázanosti mezi jednotlivými sestavami a sestavou celkovou, 
obsahuje každá podsestava vaz
systém v nadřazené sestavě. Jde o efektivní způsob sdílení práce mezi jednotlivými sekcemi a 
členy týmu. Pokud je na vozidle jedna součást na levé i pravé straně, tak se nejdříve modelují 
součásti v sestavě na levé straně vozidla a součásti na pravé straně se následně vytvoří pomocí 
samotné zrcadlené podsestavy. 

Obrázek 

Při modelování součásti předního vahadla je vhodné vytvoři
všechny přípojné body. V
potřebné prvky. V takto vytvořené rovině je možné začít modelovat samotnou součást. 

15 Skeleton podvozku v prostředí Creo Parametric 3.0

Celková sestava vozidla je rozdělena do jednotlivých sestav (sestava podvozku, sestava rámu, 
sestava motoru, …) a tyto sestavy obsahují další podsestavy, které mohou být dále detailněji 
rozděleny. Pro zajištění provázanosti mezi jednotlivými sestavami a sestavou celkovou, 
obsahuje každá podsestava vazebný souřadný systém, ten odkazuje na vazebný souřadný 

nadřazené sestavě. Jde o efektivní způsob sdílení práce mezi jednotlivými sekcemi a 
členy týmu. Pokud je na vozidle jedna součást na levé i pravé straně, tak se nejdříve modelují 

stavě na levé straně vozidla a součásti na pravé straně se následně vytvoří pomocí 
samotné zrcadlené podsestavy.  

Obrázek 16 Strom sestavy v prostředí Creo Parametric 3.0

Při modelování součásti předního vahadla je vhodné vytvořit nejdříve rovinu protínající 
všechny přípojné body. V těchto bodech lze posléze vytvořit potřebné otvory, nebo jiné 

takto vytvořené rovině je možné začít modelovat samotnou součást. 
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Skeleton podvozku v prostředí Creo Parametric 3.0 

livých sestav (sestava podvozku, sestava rámu, 
sestava motoru, …) a tyto sestavy obsahují další podsestavy, které mohou být dále detailněji 
rozděleny. Pro zajištění provázanosti mezi jednotlivými sestavami a sestavou celkovou, 

ebný souřadný systém, ten odkazuje na vazebný souřadný 
nadřazené sestavě. Jde o efektivní způsob sdílení práce mezi jednotlivými sekcemi a 

členy týmu. Pokud je na vozidle jedna součást na levé i pravé straně, tak se nejdříve modelují 
stavě na levé straně vozidla a součásti na pravé straně se následně vytvoří pomocí 

Strom sestavy v prostředí Creo Parametric 3.0 

t nejdříve rovinu protínající 
těchto bodech lze posléze vytvořit potřebné otvory, nebo jiné 

takto vytvořené rovině je možné začít modelovat samotnou součást. 
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V rovině je vytvořena skica základního tvaru součásti p
modelování by měla být součást, která bude vyrobitelná na obráběcím CNC centru pomocí 
běžných metod. Bylo použito modelování objemové pomocí příkazu extrude a skicu vysunutá 
symetricky na obě strany. Byl získán základní 3D t

Obrázek 

Obdobným způsobem bylo vytvořeno odlehčení po obvodu součásti a průchozí otvory pro 
šrouby. Dalším vytvořeným prvkem bude čep, pomocí kterého bude vahadlo př
k monokoku. Pro aplikaci a možnou snadnou výměnu součásti je vhodnější mít čep přímo na 
těle samotného vahadla, než jako pevnou součást monokoku. 

Obrázek 18

 Tímto postupem vznikne součást, která se může postupně tvarově upravovat až do finální 
podoby. Dále byly do sestavy doplněny všechny propojovací prvky a spojovací materiál 

rovině je vytvořena skica základního tvaru součásti pomocí příkazu sketch. Výsledkem 
modelování by měla být součást, která bude vyrobitelná na obráběcím CNC centru pomocí 
běžných metod. Bylo použito modelování objemové pomocí příkazu extrude a skicu vysunutá 
symetricky na obě strany. Byl získán základní 3D tvar součásti.  

Obrázek 17 Použití příkazu extrude v Creo Parametric 3.0

Obdobným způsobem bylo vytvořeno odlehčení po obvodu součásti a průchozí otvory pro 
šrouby. Dalším vytvořeným prvkem bude čep, pomocí kterého bude vahadlo př

monokoku. Pro aplikaci a možnou snadnou výměnu součásti je vhodnější mít čep přímo na 
těle samotného vahadla, než jako pevnou součást monokoku.  

18 Vymodelovaná součást vahadla v Creo Parametric 3.0

pem vznikne součást, která se může postupně tvarově upravovat až do finální 
podoby. Dále byly do sestavy doplněny všechny propojovací prvky a spojovací materiál 
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omocí příkazu sketch. Výsledkem 
modelování by měla být součást, která bude vyrobitelná na obráběcím CNC centru pomocí 
běžných metod. Bylo použito modelování objemové pomocí příkazu extrude a skicu vysunutá 

Použití příkazu extrude v Creo Parametric 3.0 

Obdobným způsobem bylo vytvořeno odlehčení po obvodu součásti a průchozí otvory pro 
šrouby. Dalším vytvořeným prvkem bude čep, pomocí kterého bude vahadlo připojeno 

monokoku. Pro aplikaci a možnou snadnou výměnu součásti je vhodnější mít čep přímo na 

Creo Parametric 3.0 

pem vznikne součást, která se může postupně tvarově upravovat až do finální 
podoby. Dále byly do sestavy doplněny všechny propojovací prvky a spojovací materiál 
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nutný pro návaznost na zbytek sestav v
zrcadlena na pravou stranu a tím byla získána kompletní základní sestav
nápravy vozidla Formula Student. 

Obrázek 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nutný pro návaznost na zbytek sestav v modelu. Vytvořená sestava na levé straně byla 
na pravou stranu a tím byla získána kompletní základní sestav

nápravy vozidla Formula Student.  

19 Kompletní sestava v programu Creo Parametric 3.0
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sestava na levé straně byla 
na pravou stranu a tím byla získána kompletní základní sestava vahadla přední 

Kompletní sestava v programu Creo Parametric 3.0 
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VÝPOČTOVÝ MODEL 

6 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Použití simulace v MKP systému má své opodstatnění pro ověření dostatečné pevnosti 
navrhované součásti. Umožňuje sledovat napjatosti v součásti jejich koncentrace a velikosti. 
A přesně tak vyhodnotit jejich bezpečnost vůči mezním stavům. Současně tak lze provést 
tvarovou a především hmotnostní optimalizaci součástí, a to se při návrhu v oblasti 
motosportu velice cení. 

6.1 SOFTWARE ANSYS WORKBENCH 14.5 
Platforma Ansys Workbench funkčně zcela odpovídá klasickému softwaru Ansys (stejný řesič 
úloh v obou prostředích), avšak na rozdíl od něj má přehlednější grafické rozhraní, jehož 
obsluha je výrazně jednodušší. Ansys je obecně nelineární software, sloužící k řešení analýz 
různého druhu, a to strukturální statické, teplotní, modální, analýzy proudění a další. Analýzy 
se dají řešit zvlášť, nebo je možné jejich sloučení do jedné komplexně řešené multifyzikální 
úlohy. Výpočty probíhají na parametrických modelech.[8] 

Obrázek 20 Schéma procesu konstrukce od návrhu po výrobu 

6.2 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Vytvořením vhodného výpočtového modelu se dosáhne přesných výsledků, ale může se 
i výrazně snížit hardwarovou náročnost dané úlohy, ta přímo souvisí s časovou náročností. 
Pro správnost výpočtového modelu je klíčové stanovení těchto parametrů:[9] 

 Materiálové vlastnosti a tvar geometrie 
 Hustota výpočetní sítě 
 Okrajové podmínky 
 Interpretace výsledků 
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6.2.1 MATERIÁL A  IMPORT GE

Materiálové vlastnosti se dají vybrat z
použitý materiál v knihovně m
modulu pružnosti (E) a Poissonovi konstanty (
AW 7075 T6, který má tyto mechanické vlastnosti:

Import geometrie se provede ze
formátu souboru STEP (přípona
importovat vahadlo včetně náhrad šroubů, podložek a ložisek. Finální importovaná sestava má
tedy 9 dílů. Dále pro vahadlo a náhrady šroubu 
umožní přesněji definovat směr

Obrázek 21 Importovaná geometrie z programu 

 

6.2.2 VÝPOČETNÍ SÍŤ 

Ansys používá množství různých konečných prvků a to tak, aby vždy co možná nejlépe 
popsal skutečné chování u modelových situací. U 3D těles s
kvadratické tetraedry nebo hexaedry. 
analýzy. [9] 

ATERIÁL A  IMPORT GEOMETRIE 

Materiálové vlastnosti se dají vybrat z knihovny materiálů přímo v programu Ansys, pokud se 
knihovně materiálů nenachází, lze jej jednoduše nadefinovat pomocí 

modulu pružnosti (E) a Poissonovi konstanty (ν). Na výrobu vahadla je uvažován materiál EN 
AW 7075 T6, který má tyto mechanické vlastnosti: E = 71,7.104 MPa a ν = 0,33.

Import geometrie se provede ze softwaru Creo Parametric 3.0 pomocí uložení geometrie do 
P (přípona .stp). Pro přiblížení zatížení a výsledků realitě je 

importovat vahadlo včetně náhrad šroubů, podložek a ložisek. Finální importovaná sestava má
Dále pro vahadlo a náhrady šroubu se vytvoří vlastní 

směr zatížení. 

Importovaná geometrie z programu Creo Parametric 3.0 do programu Ansys

používá množství různých konečných prvků a to tak, aby vždy co možná nejlépe 
popsal skutečné chování u modelových situací. U 3D těles s objemem výpočtovou síť tvoří 
kvadratické tetraedry nebo hexaedry. Kvalitě výpočetní sítě odpovídá výsledná přesnost 
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programu Ansys, pokud se 
lze jej jednoduše nadefinovat pomocí 
ýrobu vahadla je uvažován materiál EN 

MPa a ν = 0,33. 

softwaru Creo Parametric 3.0 pomocí uložení geometrie do 
Pro přiblížení zatížení a výsledků realitě je vhodné 

importovat vahadlo včetně náhrad šroubů, podložek a ložisek. Finální importovaná sestava má 
 souřadné systémy, ty 

do programu Ansys 

používá množství různých konečných prvků a to tak, aby vždy co možná nejlépe 
objemem výpočtovou síť tvoří 

Kvalitě výpočetní sítě odpovídá výsledná přesnost 
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Obrázek 

Na těle vahadla je vytvořena síť s
pro výpočet dostatečná. U náhrad šroubů, podložek a ložisek je síť p
Hex Dominant Method. Jednotlivé elementy jsou větší než
nevadí, protože napětí se na těchto částech nesleduje a výrazně to zrychlí výpočet.
krčku napojení čepu na vahadlo je použita funkce 
sítě v místě, kde si to uživatel přeje.

 

6.2.3 OKRAJOVÉ PODMÍNKY

Takto připravený výpočtový model je v
a tři osy rotace). Pro spuštění výpočtu je nutné tyto stupně vo
způsobem, který bude maximálně možně odpovídat realitě. 
úlohu, takže je důležité nadefinovat
Jako poslední úkon před spuštěním simulace je def
stavů.[9] 

 

KONTAKTY 

Správná definice kontaktů má zásadní vliv na výsledky celé simulace. Software 
vybaven automatickou detekcí kontaktů. V
kterými vzniká celkem devatenáct kontaktů. Ve stromu modelu 
– Contacts. Software Ansys
Při definování kontaktu se postupuje
působí zatížení (Contact). Potom se vybere plocha

Obrázek 22 Detail vytvořené výpočetní sítě v programu Ansys

Na těle vahadla je vytvořena síť s relevancí 100% a velikostí elementů 3 mm
pro výpočet dostatečná. U náhrad šroubů, podložek a ložisek je síť provedena pomocí funkce 

ednotlivé elementy jsou větší než na samotném vahadle, to ale 
na těchto částech nesleduje a výrazně to zrychlí výpočet.

krčku napojení čepu na vahadlo je použita funkce Refinement, ta provede násobné zahuštění 
místě, kde si to uživatel přeje.  

KRAJOVÉ PODMÍNKY 

Takto připravený výpočtový model je v prostoru, kde má šest stupňů volnosti (tři osy posuvu 
a tři osy rotace). Pro spuštění výpočtu je nutné tyto stupně volnosti omezit
způsobem, který bude maximálně možně odpovídat realitě. Zde se navíc jedná o kontaktní 

é nadefinovat samotné kontakty a kontaktní plochy mezi součástmi. 
Jako poslední úkon před spuštěním simulace je definování zatížení, dle jednotlivých jízdních 

Správná definice kontaktů má zásadní vliv na výsledky celé simulace. Software 
vybaven automatickou detekcí kontaktů. V této úloze je v sestavě devět součástí, mezi 

em devatenáct kontaktů. Ve stromu modelu se najdou
Ansys je v základu nastavuje na typ kontaktu Bonded

se postupuje takto: nejdříve se vybere plocha(y) součásti
. Potom se vybere plocha(y) součásti (Target

36 

Detail vytvořené výpočetní sítě v programu Ansys 

relevancí 100% a velikostí elementů 3 mm, taková síť je 
rovedena pomocí funkce 

na samotném vahadle, to ale 
na těchto částech nesleduje a výrazně to zrychlí výpočet. Naopak v 

, ta provede násobné zahuštění 

prostoru, kde má šest stupňů volnosti (tři osy posuvu 
lnosti omezit vazbami, takovým 
Zde se navíc jedná o kontaktní 

kontaktní plochy mezi součástmi. 
inování zatížení, dle jednotlivých jízdních 

Správná definice kontaktů má zásadní vliv na výsledky celé simulace. Software Ansys je 
sestavě devět součástí, mezi 
se najdou v sekci Connections 

Bonded (pevné spojení). 
(y) součásti, na kterou 

Target), na kterou působí 
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plocha(y) součásti Contact
požadovaný parametr. Pro optimalizaci a zrychlení výpočtu 
kontakt pro software přesněji lokalizovat.

Obrázek 

V této úloze jsou použity tři druhy kontaktů. 
závitová část šroubu a vahadlo. 
čelní plochy podložek a dosedací
– např. válcové plochy šroubů a podložek.

 

VAZBY 

Jak již bylo zmíněno, vazby omezují pohy
předpokládá v realitě. Pro definování tohoto stavu 
Vazba Remote Displacement
součásti (bod D), zde ve směru 
podložky tlumiče v souřadném systému, který byl vytvořen již dříve.
Only Support v umístění ložisek
jako tento posun ve skutečnosti 
čelní ploše čepu (bod F). Vazba omezuje posunutí v
současně však nijak neomezuje 

Contact, následně se zvolí typ kontaktu a popřípadě 
. Pro optimalizaci a zrychlení výpočtu se může (zaleží na typu kontaktu)

kontakt pro software přesněji lokalizovat. 

Obrázek 23 Definování kontaktu v programu Ansys 

ze jsou použity tři druhy kontaktů. Bonded pro pevné spojení součástí 
vahadlo. Frictional pro kontakt závisející na koeficientu tření 
dosedací plochy vahadla. Frictionless pro kontakty bez působení tření 

např. válcové plochy šroubů a podložek. 

Jak již bylo zmíněno, vazby omezují pohyb sestavy v prostoru takovým způsobem, jaký 
Pro definování tohoto stavu u předního vahadla

Remote Displacement nahrazuje práci tlumiče - v požadovaném směru zamezí posuvu 
, zde ve směru osy tlumiče. Působení této vazby se nastaví na plochu náhrady 

souřadném systému, který byl vytvořen již dříve.
umístění ložisek (bod E) zamezuje posun uzlů na povrchu vahadla. Stejně 

kutečnosti neumožní ložisko. Poslední vazbou je Frictionless Support
. Vazba omezuje posunutí v kolmém směru na definovanou plochu

současně však nijak neomezuje další posuvy – ty jsou definovány jako volné bez tření
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zvolí typ kontaktu a popřípadě se nastaví jeho 
(zaleží na typu kontaktu) 

 

pro pevné spojení součástí – např. 
pro kontakt závisející na koeficientu tření – např. 

pro kontakty bez působení tření 

prostoru takovým způsobem, jaký se 
a jsou užity tři vazby. 

požadovaném směru zamezí posuvu 
nastaví na plochu náhrady 

souřadném systému, který byl vytvořen již dříve. Vazba Compression 
zamezuje posun uzlů na povrchu vahadla. Stejně 

Frictionless Support na 
směru na definovanou plochu, 

ty jsou definovány jako volné bez tření.[9] 
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VÝPOČTOVÝ MODEL 

Obrázek 24 Aplikované vazby a zatížení na vahadlo v programu Ansys

 

ZATÍŽENÍ 

Zatížení může být definováno osamělou silou, momentem, posunutím, tlakem, teplotou aj. 
V  úloze je zatížení zprostředkováno pomocí osamělých sil, tyto síly
jízdní situace. Směr zatížení
Parametric 3.0 do souřadného systému v
rod táhla kola (bod A), silou od pull
táhla stabilizátoru (bod C). Jako další síly jsou v
které vzniknou při montáži (bod G, H, I a J). Pro umístění sil předpětí je využito 
souřadných systému vytvořených

 

 

 

 

 

Aplikované vazby a zatížení na vahadlo v programu Ansys

Zatížení může být definováno osamělou silou, momentem, posunutím, tlakem, teplotou aj. 
úloze je zatížení zprostředkováno pomocí osamělých sil, tyto síly se v

Směr zatížení bylo nutné přepočítat ze souřadného systému v
do souřadného systému v softwaru Ansys. Vahadlo je zatíženo silou od pull

(bod A), silou od pull-rodu táhla třetího tlumiče (bod B) a silou od push
táhla stabilizátoru (bod C). Jako další síly jsou v simulaci zahrnuty síly předpětí ve šroubech, 
které vzniknou při montáži (bod G, H, I a J). Pro umístění sil předpětí je využito 

systému vytvořených ve šroubech při importu geometrie. 
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Aplikované vazby a zatížení na vahadlo v programu Ansys 

Zatížení může být definováno osamělou silou, momentem, posunutím, tlakem, teplotou aj. 
se vždy mění podle dané 

bylo nutné přepočítat ze souřadného systému v softwaru Creo 
Vahadlo je zatíženo silou od pull-

du táhla třetího tlumiče (bod B) a silou od push-rod 
simulaci zahrnuty síly předpětí ve šroubech, 

které vzniknou při montáži (bod G, H, I a J). Pro umístění sil předpětí je využito jednotlivých 
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7 SIMULACE V PROGRAMU ANSYS

Průběhy simulací na vahadlo na levé straně vozidla (ve směru jízdy). Nejdříve je obrázek 
s velikostí maximálního napětí, další obrázek z
deformace. 

7.1 JEDNOTLIVÉ JÍZDNÍ STA

Výsledky počátečních (první návrh) 

7.1.1 BUMP NA OBĚ KOLA

Maximální napětí dosáhlo hodnoty 207 MPa s

Obrázek 25 Průběh napětí v součásti pro jízdní stav bump na obě kola

 

Obrázek 26 Průběh 

PROGRAMU ANSYS 

PROGRAMU ANSYS 
hy simulací na vahadlo na levé straně vozidla (ve směru jízdy). Nejdříve je obrázek 

velikostí maximálního napětí, další obrázek zobrazuje velikost a místo maximální 

EDNOTLIVÉ JÍZDNÍ STAVY 
(první návrh) simulací pro všechny jízdní stavy: 

UMP NA OBĚ KOLA 

Maximální napětí dosáhlo hodnoty 207 MPa s maximální deformací o velikosti 0,249 mm.

Průběh napětí v součásti pro jízdní stav bump na obě kola

Průběh deformace v součásti pro jízdní stav bump na obě kola
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hy simulací na vahadlo na levé straně vozidla (ve směru jízdy). Nejdříve je obrázek 
obrazuje velikost a místo maximální 

 

maximální deformací o velikosti 0,249 mm. 

Průběh napětí v součásti pro jízdní stav bump na obě kola 

v součásti pro jízdní stav bump na obě kola 



BRNO 2018 

 

 

SIMULACE V PROGRAMU ANSYS

 

7.1.2 ZATÁČKA DOPRAVA

Maximální napětí dosáhlo hodnoty 170 MPa s

Obrázek 27 Průběh napětí v součásti pro jízdní stav 

Obrázek 28 Průběh 

PROGRAMU ANSYS 

ATÁČKA DOPRAVA 

Maximální napětí dosáhlo hodnoty 170 MPa s maximální deformací o velikosti 0,209 mm.

Průběh napětí v součásti pro jízdní stav zatáčka doprava

Průběh deformace v součásti pro jízdní stav zatáčka doprava
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ormací o velikosti 0,209 mm. 

zatáčka doprava 

zatáčka doprava 
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7.1.3 ZATÁČKA DOLEVA 

Maximální napětí dosáhlo hodnoty 65,5 MPa s

Obrázek 29 

Obrázek 30 Průběh 

PROGRAMU ANSYS 

 

osáhlo hodnoty 65,5 MPa s maximální deformací o velikosti 0,05 mm.

 Průběh napětí v součásti pro jízdní stav zatáčka 

Průběh deformace v součásti pro jízdní stav zatáčka doleva

41 

maximální deformací o velikosti 0,05 mm. 

 doleva 

v součásti pro jízdní stav zatáčka doleva 
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7.1.4 BRZDY 

Maximální napětí dosáhlo hodnoty 140 MPa s

Obrázek 

Obrázek 32

PROGRAMU ANSYS 

Maximální napětí dosáhlo hodnoty 140 MPa s maximální deformací o velikosti 0,169 mm.

Obrázek 31 Průběh napětí v součásti pro jízdní stav brzdy

32 Průběh deformace v součásti pro jízdní stav brzd

42 

maximální deformací o velikosti 0,169 mm. 

brzdy 

av brzdy 
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8 ANALYZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Z výsledků vyplývá, že součást je nejvíc namáhána v
V tomto jízdním stavu je v
Z tohoto důvodu byla součást primárně optimalizována 
stavy probíhaly doplňkově 

Graf 5 Znázornění velikosti deformace pro jednotlivé jízdní stavy

Graf 6 Znázornění
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NALYZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 
výsledků vyplývá, že součást je nejvíc namáhána v jízdním stavu bump na obě kola. 
tomto jízdním stavu je v součásti největší napětí a součást je i nejvíce deformována. 
tohoto důvodu byla součást primárně optimalizována na tento jízdní stav. Ostatní jízdní 

 z důvodu kontroly.  

Znázornění velikosti deformace pro jednotlivé jízdní stavy

Znázornění velikosti napětí  pro jednotlivé jízdní stavy

Bump na obě kola Zatáčka doprava Zatáčka doleva

Deformace

Bump na obě kola Zatáčka doprava Zatáčka doleva

Napětí 
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jízdním stavu bump na obě kola. 
součásti největší napětí a součást je i nejvíce deformována. 

na tento jízdní stav. Ostatní jízdní 

 

Znázornění velikosti deformace pro jednotlivé jízdní stavy 

 

stavy 

Brzdy

Brzdy
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8.1 OPTIMALIZACE 
Tvarovou optimalizaci lze rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější optimalizace probíhala 
především z důvodu návaznosti na ostatní sestavy ve vozidle. Optimalizace vnitřní probíhala 
s cílem zlepšit využití materiálu (snížit hmotnost a zvýš
vývojových iteračních změn pro každý jízdní stav. 

Obrázek 

Obrázek 34 Průběh napětí v součásti pro jízdní stav 

 

Tvarovou optimalizaci lze rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější optimalizace probíhala 
důvodu návaznosti na ostatní sestavy ve vozidle. Optimalizace vnitřní probíhala 

cílem zlepšit využití materiálu (snížit hmotnost a zvýšit tuhost). Proběhlo celkem patnáct 
změn pro každý jízdní stav.  

Obrázek 33 Uživatelské prostředí programu Ansys 

Průběh napětí v součásti pro jízdní stav bump na obě kola pro konečnou geometrii 
vahadla 
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Tvarovou optimalizaci lze rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější optimalizace probíhala 
důvodu návaznosti na ostatní sestavy ve vozidle. Optimalizace vnitřní probíhala 

it tuhost). Proběhlo celkem patnáct 

pro konečnou geometrii 
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Obrázek 35 Průběh deformace

V následující tabulce je porovnání mezi prvním a finálním návrhem v maximální deformaci a 
maximálním napětím. Hodnota
vzhledem k prvnímu návrhu

Tabulka 8 Tabulka deforkací a napětí pro první a finální návrh

Stav 

První návrh

Deformace 
[mm] 

Bump na obě 
kola 

0,249 

Zatáčka 
doprava 

0,209 

Zatáčka 
doleva 

0,05 

Brzdy 0,169 

 

 

Průběh deformace v součásti pro jízdní stav bump na obě kola pro konečnou geometrii 
vahadla 

následující tabulce je porovnání mezi prvním a finálním návrhem v maximální deformaci a 
Hodnota rozdílu značí, o kolik % došlo ke zlepšení daného parametru

vzhledem k prvnímu návrhu. 

Tabulka deforkací a napětí pro první a finální návrh 

První návrh Finální návrh 

Deformace 
Napětí [MPa] 

Deformace 
[mm] 

Napětí [MPa]

207 0,185 164

170 0,150 125

65,5 0,04 60

140 0,125 105

45 

v součásti pro jízdní stav bump na obě kola pro konečnou geometrii 

následující tabulce je porovnání mezi prvním a finálním návrhem v maximální deformaci a 
o kolik % došlo ke zlepšení daného parametru 

Rozdíl [%] 
Napětí [MPa] 

164 26 21 

125 28 27 

60 20 8 

105 26 25 
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Graf 7 Znázorňuje porovn

Graf 8 Znázorňuje porovnání velikosti 

 

8.2 FINÁLNÍ TVAR SOUČÁSTI

Optimalizace probíhala především na tloušťce stěn, umístění žeber a průměru čepu. 
byly do tvaru součásti zakomponovány prvky pro zajištění kritických spojů, jak je 
vyžadováno pravidly. Hmotnost součásti se zastavila na hodnotě 
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Znázorňuje porovnání velikosti deformace pro první a finální návrh

Znázorňuje porovnání velikosti napětí pro první a finální návrh

INÁLNÍ TVAR SOUČÁSTI 
Optimalizace probíhala především na tloušťce stěn, umístění žeber a průměru čepu. 

o tvaru součásti zakomponovány prvky pro zajištění kritických spojů, jak je 
Hmotnost součásti se zastavila na hodnotě 370 g. 

Bump na obě kola Zatáčka doprava Zatáčka doleva Brzdy

Deformace

Zatáčka doprava Zatáčka doleva Brzdy

Napětí
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ání velikosti deformace pro první a finální návrh 

 

pro první a finální návrh 

Optimalizace probíhala především na tloušťce stěn, umístění žeber a průměru čepu. Závěrem 
o tvaru součásti zakomponovány prvky pro zajištění kritických spojů, jak je 

 

První návrh

Finální návrh

První návrh

Finální návrh
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Obrázek 36 Renderovaný pohled na finální geometrii vahadla 

 

8.3 SROVNÁNÍ S VAHADLEM VOZIDLA D7 
Porovnání rozměrových parametrů, hmotnosti a zátěžných parametrů vahadla z vozidla D7 
s navrhovaným vahadlem pro vozidlo D8. Hodnoty jsou pro stejnou jízdní situaci (Bump na 
obě kola). Tabulka obsahuje i výsledný rozdíl mezi vahadly uvedený v procentech, červená 
znamená zhoršení parametru a zelená značí jeho zlepšení (z pohledu vahadla pro D8). 
Výsledky dokazují, že došlo k výraznému nárůstu rozměrů a hmotnosti součásti, současně se 
zhoršil i parametr celkové tuhosti. Za tímto stavem jsou dva důvody, prvním důvodem je 
složitější kinematika přední nápravy (přibyl jeden přípojný bod), současně došlo ke zvětšení 
maximální síly, která na součást působí za této situace. Pozitivem je fakt, že se podařilo snížit 
maximální napětí v součásti, to by mělo zajistit bezproblémovou funkčnost během provozu 
vozidla.  

Obrázek 37 Vahadlo použité na vozidle Dragon 7 
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 Tabulka 9 Porovnání parametrů vahadla D7 a D8 

 
Přední vahadlo 

D7 D8 Rozdíl [%] 

Objem součásti [mm3] 6,56·104 1,33·105 50,77 

Plocha povrchu [mm2] 3,75·104 6,34·104 40,85 

Hmotnost [g] 190 370 48,65 

Maximální síla působící 
na součást [N] 

3000 6800 55,88 

Maximální deformace 
součásti [mm] 

0,09 0,185 51,35 

Maximální napětí 
v součásti [MPa] 

170 164 3,66 
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9 ZAČLENĚNÍ DO SESTAVY 

Obrázek 38 Rozmístění komponent systému zavěšení ve vozidle Dragon 8

9.1 KOMPLETNÍ SESTAVA

Celková sestava předního vahadla se skládá ze 41 součástí, celá sestava je na vozidle 
aplikovaná dvakrát (na levé a pravé straně). Součásti sestavy lze rozdělit na součásti vyráběné 
a součásti nakoupené. Realizace vyráběných součást
jednodušší součásti se vyrábí
normám, nebo standardní sériové produkci jednotlivých výrobců.

Obrázek 

FORMULE 

AČLENĚNÍ DO SESTAVY FORMULE 

Rozmístění komponent systému zavěšení ve vozidle Dragon 8

ESTAVA PŘEDNÍHO VAHADLA 
Celková sestava předního vahadla se skládá ze 41 součástí, celá sestava je na vozidle 
aplikovaná dvakrát (na levé a pravé straně). Součásti sestavy lze rozdělit na součásti vyráběné 
a součásti nakoupené. Realizace vyráběných součástí probíhá zpravidla u partnerských firem, 

se vyrábí na dílně svépomocí. Nakupované součásti odpovídají běžným 
normám, nebo standardní sériové produkci jednotlivých výrobců. 

Obrázek 39 Render kompletní sestavy předního vahadla
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Rozmístění komponent systému zavěšení ve vozidle Dragon 8 

Celková sestava předního vahadla se skládá ze 41 součástí, celá sestava je na vozidle 
aplikovaná dvakrát (na levé a pravé straně). Součásti sestavy lze rozdělit na součásti vyráběné 

í probíhá zpravidla u partnerských firem, 
na dílně svépomocí. Nakupované součásti odpovídají běžným 

Render kompletní sestavy předního vahadla 
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Obrázek 

9.1.1 VYRÁBĚNÉ SOUČÁSTI

VAHADLO 

Konstrukce popsána v této práci. Realizace proběhla ve firmě TE Connectivity se sídlem ve 
městě Kuřim. Na dílně byl svépomocí vyřezán vnější závit M24x1
vnitřní závit pro závitovou vložku HeliC
eloxováním.   

INSERT DO MONOKOKU 

Navrhnut ve spolupráci se sekcí zabývají se konstrukcí monokoku. Materiálem je EN AW 
7075 T6. Realizace proběhla ve firmě 
obrábění proběhla povrch
zalaminovaný a jsou v něm zalisovaná ložiska pro vahadlo.

FORMULE 

Obrázek 40 Render rozložené sestavy předního vahadla

YRÁBĚNÉ SOUČÁSTI 

této práci. Realizace proběhla ve firmě TE Connectivity se sídlem ve 
Kuřim. Na dílně byl svépomocí vyřezán vnější závit M24x1 pro pojistnou matici a 
závit pro závitovou vložku HeliCoil®. Po obrábění proběhla povrchová úprava tvrdým 

Navrhnut ve spolupráci se sekcí zabývají se konstrukcí monokoku. Materiálem je EN AW 
7075 T6. Realizace proběhla ve firmě THK RYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s
obrábění proběhla povrchová úprava tvrdým eloxováním. Insert je v

něm zalisovaná ložiska pro vahadlo. 

Obrázek 41 Insert do monokoku 
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vahadla 

této práci. Realizace proběhla ve firmě TE Connectivity se sídlem ve 
pro pojistnou matici a 

Po obrábění proběhla povrchová úprava tvrdým 

Navrhnut ve spolupráci se sekcí zabývají se konstrukcí monokoku. Materiálem je EN AW 
THK RYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. Po 

. Insert je v monokoku pevně 
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POJISTNÁ MATICE VAHADLA

Pojistná matice proti uvolnění vahadla z
proběhla ve firmě THK 
povrchová úprava tvrdým elox

DISTANČNÍ KROUŽKY PRO LOŽISKA

Jeden kroužek je použit mezi vahadlo a spodní ložisko, druhý je použitý mezi horním 
ložiskem a pojistnou maticí. Materiálem je EN AW 7075 T6. Realizace proběhla ve firmě
TEAZ s.r.o. 

PODLOŽKY PRO ŠROUBY 

Podložky pro vymezení vůlí mezi vahadlem a připojenými táhly. Materiálem je 
Realizace proběhla v SPŠ Zlín.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POTENCIOMETRU

Držák a insert pro rotační potenciometr. 
tisku ve firmě MCAE Systems s.r.o

FORMULE 

LA 

Pojistná matice proti uvolnění vahadla z vozidla. Materiálem je EN AW 7075 T6. Realizace 
 RYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. Po obrábění proběhla 

povrchová úprava tvrdým eloxováním. Matice zajištěná proti povolení závlačkou.

Obrázek 42 Pojistná matice 

LOŽISKA 

den kroužek je použit mezi vahadlo a spodní ložisko, druhý je použitý mezi horním 
ložiskem a pojistnou maticí. Materiálem je EN AW 7075 T6. Realizace proběhla ve firmě

Obrázek 43 Distanční kroužky ložisek 

Podložky pro vymezení vůlí mezi vahadlem a připojenými táhly. Materiálem je 
SPŠ Zlín. 

Obrázek 44 Podložky pro šrouby 

POTENCIOMETRU 

Držák a insert pro rotační potenciometr. Materiálem je ABS. Realizace proběhla formou 3D 
Systems s.r.o.  

51 

N AW 7075 T6. Realizace 
. Po obrábění proběhla 

. Matice zajištěná proti povolení závlačkou. 

den kroužek je použit mezi vahadlo a spodní ložisko, druhý je použitý mezi horním 
ložiskem a pojistnou maticí. Materiálem je EN AW 7075 T6. Realizace proběhla ve firmě 

Podložky pro vymezení vůlí mezi vahadlem a připojenými táhly. Materiálem je 25CrMo4. 

eriálem je ABS. Realizace proběhla formou 3D 
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Obrázek 45 Příslušenství pro potenciometr 

9.1.2 NAKOUPENÉ SOUČÁSTI 

LOŽISKA 

Kuličková ložiska od firmy SKF. Spodní ložisko 6006 2RS1 a horní ložisko 6005 2RSH. 

POTENCIOMETR 

Rotační potenciometr KR22-0045-C67-B od firmy PMC Engineering. Na vozidle D7 byly 
použity lineární potenciometry, od rotačního potenciometru si sekce dynamiky vozidla slibuje 
získání přesnějších dat pro následnou analýzu. Nasnímaná data z potenciometru se používají 
při nastavování podvozku, stejně tak se využijí při vývoji podvozku vozidla Dragon 9.  

SPOJOVACÍ MATERIÁL 

Použité jsou šrouby ISO 7379, DIN 912, matice DIN 985 a podložky DIN 126. 

 

9.2 MONTÁŽ 
Obrázky z montáže sestavy do vozidla D8. Montáž vozidla probíhá na dílně týmu TU Brno 
Racing, ta se nachází v areálu Vysokého učení technického v Brně na fakultě Strojního 
inženýrství. Montáž sestavy provádí vždy člověk, který je za danou sestavu odpovědný. Po 
dokončení montáže následuje veřejné představení vozidla (Roll-out). Následuje testování a 
přípravné kempy na závody. Během období prázdnin tým vyráží na samotné závody, které se 
konají po celé Evropě. Vozidlo je v provozu minimálně čtyři měsíce, za tuto dobu najede 
zhruba 1000 km. Tomu by měla odpovídat i životnost jednotlivých komponent. 
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Obrázek 46 Řezání závitu pro vložku HeliCoil 

Obrázek 47 Instalace závitové vložky HeliCoil 
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Obrázek 48 Zalaminované inserty v monokoku s vlisovanými ložisky 

 

Obrázek 49 Zajištění vahadla pojistnou maticí 
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Obrázek 50 Připojení pull-rod táhla k vahadlu 

 

Obrázek 51 Připojení tlumiče a táhla třetího tlumiče k vahadlu 



BRNO 2018 

 

56 
 

ZAČLENĚNÍ DO SESTAVY FORMULE 

 

Obrázek 52 Třetí tlumič na přední nápravě 

 

Obrázek 53 Detail připojení stabilizátoru 
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Obrázek 54 Umístění rotačního potenciometru uvnitř monokoku 

 

Obrázek 55 Roll-out vozidla Dragon 8 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo provést konstrukční návrh předního vahadla systému odpružení vozidla 
Formula Student Dragon 8. Návrh vycházel z vahadla na vozidle D7. Největší výzvou při 
návrhu bylo přizpůsobení tvaru součásti pro nový systém zavěšení využívajícího tři tlumiče 
na každé nápravě. Stejně tak návrh nového jištění vahadla pomocí pojistné matice a aplikace 
rotačních potenciometrů do sestavy. 

V tabulce (Tabulka 9 Porovnání parametrů vahadla D7 a D8) je vidět, že došlo v porovnání 
s vozidlem D7 ke zhoršení parametrů hmotnosti a celkové tuhosti součásti. Obojí souvisí s 
nárůstem celkových rozměrů, které musely pojmout novou sofistikovanější kinematiku 
nápravy. Nárůst rozměrů a s tím spojený nárůst hmotnosti by měl být opodstatněn výrazným 
zlepšením jízdních vlastnosti vozidla. Pozitivní je, že i přes větší zátěžné síly nedošlo ke 
zhoršení maximálního napětí v součásti za stejné jízdní situace. To by mělo zaručit 
bezproblémovou funkčnost součásti během její životnosti odhadované na ujetou vzdálenost 
1000 km, u vahadla na voze D7 nedošlo k problému za celou dobru provozu. 

Pokud se dosáhne zlepšení jízdního projevu vozidla D8. Bylo by vhodné, pro případnou 
aplikaci na vozidlo Dragon 9, se zaměřit právě na opětovné snížení hmotnosti součásti 
současně se zvýšením její tuhosti. Toho by se mohlo dosáhnout pomocí metody topologické 
optimalizace, kde by ke konečné realizaci byl použit 3D tisk z hliníkového prášku.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
CAD Computer Aided Design  

CAE Computer Aided Engineering 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CNC Computer Numeric Control 

d [mm] Průměr díry 

D7 Vozidlo Formula Student Dragon 7  

D8 Vozidlo Formula Student Dragon 8 

e [mm] Vzdálenost od středu díry po okraj součásti 

E [MPa] Modul pružnosti v tahu 

F1 Formula 1  

FIA Mezinárodní automobilová federace 

FL Přední levý 

FR Přední pravý 

FRIC Systém vnitřního propojení přední a zadní nápravy 

FS Formula Student  

FSG Formula Student Germany 

FSI Fakulta strojního inženýrství 

MKP Metoda konečných prvků 

SAE Sdružení automobilových inženýrů 

STEP Formát souboru vytvořeného v CAD programu 

ν [-] Poissonova konstatna 
 

 


