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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem držáku řízení pro závodní vozidlo kategorie Formule Student 

s pomocí topologické optimalizace a analýzou tohoto návrhu. Cílem práce je seznámit se  

s problematikou použití topologické optimalizace a získané vědomosti aplikovat na návrh 

náhrady domku kuželové převodky řízení a držáku převodky řízení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

topologická optimalizace, MKP simulace, převodka řízení, Formule Student, 3D tisk 

ABSTRACT 

This thesis deals with the design of steering holder for a race car in the category Formula 

Student using topology optimisation and analysis of this design. The objective of this thesis 

is gaining knowledge about topology optimisation and application of this knowledge to the 

design of a replacement of the steering gearbox and its holder. 
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topology optimisation, FEA, steering gear, Formula Student, 3D printing 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
K tématu této práce mě inspiroval projekt Formule Student, kterého jsem se měl možnost 

v letech 2012 až 2017 účastnit. 

V této práci bude navržen držák řízení pro závodní vozidlo Formule Student s pomocí 

topologické optimalizace a následně bude provedena analýza tohoto návrhu. Bude popsáno 

použití topologické optimalizace a simulace MKP při návrhu konstrukce dílu. 

Jako podklad bude zpracován přehled převodových mechanizmů používaných v řízení vozidel 

a přehled sil vstupujících do těchto mechanismů. Dále bude popsána konstrukce stávajícího 

řízení vozidla Dragon 7 a princip topologické optimalizace. 

Na závěr dojde k porovnání nového návrhu se současným řešením. 

 

Obrázek 1  Skupinová fotografie ze závodu Formula Student Germany 2017 [1] 
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KONCEPCE ŘÍZENÍ VOZIDEL 

 

1 KONCEPCE ŘÍZENÍ VOZIDEL 
Úkolem řízení vozidla je umožnit přenos sil z volantu na kola řízené nápravy tak, aby vozidlo 

zatáčelo dle požadavků řidiče. Zároveň by mělo poskytnout dostatečnou zpětnou vazbu řidiči 

o silových poměrech pod řízenými koly. To znamená, že řízení by ideálně mělo být bez vůlí  

a s dostatečnou tuhostí, aby se aplikované vnější síly nespotřebovaly na jeho elastickou 

deformaci, ale na deformace pneumatik a tím se vyvodily adekvátní boční síly potřebné 

k zatočení vozidla. 

Hlavním parametrem je převod řízení, který udává poměr mezi úhly otočení volantu a natočení 

řízených kol. 

Pro řízení závodních vozidel je používáno několik konceptů. Vzhledem k tomu, že pravidla 

soutěže Formule Student [2] z bezpečnostních důvodů zakazují použití řízení  

bez mechanického spojení volantu s koly, takzvaného „drive by wire“, nebo řízení využívající 

lanového či řetězového převodu, nebude zde o těchto konceptech řízení dále pojednáváno.  

Mechanické řízení jako takové lze rozdělit na dvě části [3]: 

• Převod rotačního pohybu na přímočarý 

• Spojení volantu s převodem rotačního pohybu na přímočarý 

1.1 PŘEVOD ROTAČNÍHO POHYBU NA PŘÍMOČARÝ 

Tento převod má za úkol převést rotační pohyb volantu na posuvný pohyb, který zatáčí koly 

řízené nápravy. 

1.1.1 ŘÍZENÍ TÁHLY 

Je to jeden z nejjednodušších konceptů řízení používaný pro dvoustopá vozidla v motorsportu. 

Jedná se v podstatě o jednoduchou hřídel s pákou, na kterou jsou přímo připojena táhla řízení. 

Tyč řízení zde není. Kulové klouby jsou namáhány na ohyb a smyk. Je tu relativně velký 

potenciál pro vznik vůlí.  

Řízení má nelineární charakteristiku kvůli pohybu páky po obloukové výseči. 

Výhody: 

• Cena 

• Hmotnost 

• Jednoduchost 

Nevýhody: 

• Nelineární charakteristiky  

• Namáhání kulových čepů ohybem a smykem 

• Toto řízení je používáno v jednodušších a levnějších aplikacích, kde nejsou velké 

požadavky na přesnost a jízdní vlastnosti, například v motokárách nebo čtyřkolkách. 
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1.1.2 HŘEBENOVÝ PŘEVOD 

Převod obstarává ozubený pastorek na hřídeli volantu, který je v záběru spolu s hřebenem – 

ozubenou tyčí řízení. K té jsou následně připojena táhla řízení. Aby došlo k vymezení vůlí, 

pastorek by měl být k hřebeni přitlačován například pružinou. 

Toto řízení je poměrně tuhé a díky malému počtu dílů zde nedochází k velkému vzniku vůlí. 

Umožňuje mít lineární nebo nelineární převod. Toho je dosaženo proměnnou vzdáleností zubů 

na hřebeni. Když se jednotlivé zuby směrem od středu hřebene od sebe oddalují, dochází 

k nárůstu převodového poměru. Tím je vozidlo při přímé jízdě stabilnější a v zatáčkách  

je rychleji dosaženo plného zatočení. Vůle v převodu je vyrovnávána přítlačnou pružinou. 

Výhody: 

• Možná úprava převodového poměru 

• Tuhost 

• Relativní jednoduchost 

• Zástavbový prostor 

• Nízké tření 

  

Obrázek 2 Řízení táhly [4] 
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Nevýhody: 

• Při opotřebení středu hřebene je třeba výměna celého hřebene 

Toto řízení je nejrozšířenější jak v automobilovém průmyslu, tak i v motorsportu. Využívá jej 

drtivá většina monopostů kategorie Formule Student. 

1.1.3 PÁKOVÝ PŘEVOD 

Tento typ převodu převádí rotaci hřídele volantu na pohyb páky, tedy rotační pohyb, ale v jiném 

směru a s velkým převodem. Pro dosažení tohoto pohybu je používáno různých převodových 

systémů [6]. 

  

Obrázek 3 Hřebenové řízení [5] 

Obrázek 4 Pákové řízení [5] 



BRNO 2018 

 

 

13 
 

KONCEPCE ŘÍZENÍ VOZIDEL 

 
PŘEVODKA SE ŠROUBEM A MATICÍ 

Na konci hřídele volantu je šroubovice, ta se otáčí uvnitř posuvně uložené matice, která tvoří 

objímku. Matice se pouze posouvá, neotáčí se. K matici je připevněna hlavní páka řízení 

pomocí čepu. Posuvný pohyb matice se tak mění na rotační pohyb páky. 

Tento typ převodky má velké tření, takže jeho aplikace je omezena na pomalu jedoucí vozidla 

například traktory. 

PŘEVODKA SE ŠROUBEM A MATICÍ S OBĚŽNÝMI KULIČKAMI 

Jedná se o modifikaci převodky se šroubem a maticí. Je řešením velkého tření tohoto typu 

převodky. Ke snížení tření je použito ložiskových kuliček, které přenáší síly mezi šroubem  

a maticí. Při otáčení šroubu dochází k posunu kuliček do recirkulačního vedení, odkud znovu 

vstupují do závitu. Matice je přes ozubení spojena s hlavní pákou řízení. 

Tento mechanismus má nízké tření, ale časem dochází ke vzniku vůle ve střední poloze řízení. 

Tento typ převodky se užívá v lehkých nákladních automobilech, v 90. letech byl využíván 

v osobních automobilech vyšších tříd například BMW nebo Mercedes. 

  

Obrázek 5 Převodka se šroubem a maticí s kuličkami [5] 
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Obrázek 7 Převodka se šnekem a dvěma kolíky [5] 

ŠNEKOVÁ PŘEVODKA 

Tato převodka užívá šneku na konci hřídele volantu. Jsou však různá provedení unášeného 

členu. 

Nejstarší provedení užívalo ozubený segment. Ten byl v záběru se šnekem. Při otáčení šneku 

docházelo k natočení ozubeného segmentu, který byl čepem spojen s hlavní pákou řízení. Toto 

provedení s sebou nese velké tření. 

Vylepšením tohoto systému bylo nahrazení ozubeného segmentu kolíkem o tvaru komolého 

kužele. Přes tento kolík je ovládána páka řízení. V této převodce je dosahováno velkého 

převodu řízení. Její evolucí je šnekový převod se dvěma kolíky. 

 

  

Obrázek 6 Převodka se šnekem a segmentem [5] 
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Dalšího snížení tření bylo dosaženo použitím kladky jako unášené části. Při otáčení šneku se 

po něm kladka odvaluje a zároveň dochází k jejímu posunu. Kladka je uložena ve vidlici, která 

je čepem spojena s hlavní pákou řízení. Kladka bývá uložena na jehlových ložiscích kvůli 

nízkému tření a zástavbovému prostoru. Šnek bývá uložen v kuželíkových ložiscích kvůli 

axiálním silám. 

Tato převodka bývá použita u těžkých nákladních vozidel. 

1.2 SPOJENÍ VOLANTU S PŘEVODEM ROTAČNÍHO POHYBU NA PŘÍMOČARÝ  

Mezi převod rotačního pohybu na přímočarý a volant se většinou přidává další převod, kterým 

může být docíleno požadovaného převodového poměru. Mnohdy ovšem slouží k dosažení 

kýžené ergonomie volantu změnou směru osy hřídele volantu. 

1.2.1 JEDNODUCHÁ HŘÍDEL 

Převod převádějící rotační na přímočarý pohyb je přímo spojen s volantem jednoduchou hřídelí 

nebo tyčí. Toto spojení neumožňuje další změnu převodového poměru a ve většině případů 

neposkytuje ergonomicky vhodnou polohu volantu. 

Výhody: 

• Hmotnost 

• Cena 

• Prakticky žádné vůle 

• Zástavbový prostor 

Nevýhody: 

• Ergonomie volantu 

Prakticky bývá používáno pouze v motokárách. 

Obrázek 8 Převodka se šnekem a kladkou [5] 
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1.2.2 KUŽELOVÁ PŘEVODKA 

Tento převod využívá ozubených kuželových kol. Díky tomu jsou konstrukčně možná řešení 

s různými převodovými poměry a s v podstatě jakýmkoliv úhly os připojených k tomuto 

převodu. Nejčastěji se používá úhel 90°, protože ozubená kola pro tento úhel jsou 

standardizovaná a běžně dostupná. 

Výhody: 

• možnost dosažení jakéhokoliv úhlu hřídelí 

• možnost upravit převodový poměr 

• nízká vůle při přesné výrobě ozubených kol  

Nevýhody: 

• Vysoká cena při výrobě ozubení pro jiný úhel než 90° 

• Vznik vůlí při nepřesné výrobě 

  

Obrázek 9 Kuželový převod z vozidla Dragon 7 
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1.2.3 KARDANOVÉ KLOUBY 

Někdy nazývané křížové klouby. Jedná se o spojení mimoběžných hřídelí pomocí dvojice 

vzájemně kolmých vidlic, které jsou spojeny takzvaným ježkem [7].  

Při existenci mimoběžnosti dvou takto spojených hřídelí dochází ke kolísání úhlové rychlosti 

hnané hřídele, při konstantní rychlosti otáčení hnací hřídele. Toto lze eliminovat použitím dvou 

kloubů a vložené hřídele při dodržení několika podmínek. Úhly svírané oběma klouby musí být 

stejné a vidlice na vloženém hřídeli musí ležet ve stejné rovině. Pak dojde k eliminaci tohoto 

jevu. 

Výhody 

• Nízká hmotnost 

• Jednoduchost 

Nevýhody 

• Složitá zástavba 

• Nemožnost vymezení vůle v kloubech 

• Pevně daný převod 1:1 

Obrázek 10 Převod kardanovými klouby z vozidla Dragon 8 
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1.3 UCHYCENÍ ŘÍZENÍ 

Absence vůle a tuhost jsou důležité nejen pro samotný mechanismus řízení, ale i pro jeho 

uchycení k šasi vozidla. Řízení tedy musí být uchyceno, pokud možno bez vůlí, a to lehkým a 

tuhým držákem. 

Nejčastěji užívaný hřeben řízení bývá uchycen na jeho koncích případně i ve střední části. 

Příklady takových uložení jsou k vidění na obrázcích 9 a 10. 

Uchycení volantu bývá buď přes převodku řízení (obr. 10) nebo přes hřídel volantu, která je 

uložena do ložisek a za ty následně přichycena k šasi vozu (obr. 11). 

Tyto držáky jsou různých konstrukcí. Mohou být svařeny z trubek (obr. 11) nebo plechů  

(obr. 10), mohou být vylisovány z plechu nebo obráběny. 

Liší se ještě způsobem připojení k šasi. Buď jsou přivařené nebo přišroubované. U šroubového 

spoje ale může dojít ke vzniku vůlí nebo poddajnosti (anglicky compliance). Lepení držáků 

k šasi není vhodné vzhledem k bezpečnosti a spolehlivosti takového spoje. 

 

 

 

Obrázek 11 Držák řízení z trubkového svařence [8] 
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2 ZATÍŽENÍ ŘÍZENÍ VOZIDEL 
Kromě obecných požadavků na systém řízení jako jsou nízká hmotnost, spolehlivost, absence 

vůlí atd. je důležitým požadavkem schopnost systému bezpečně přenést provozní zatížení. 

K definování těchto zatížení je několik přístupů. Lze uvažovat, že veškeré síly v řízení vznikají 

z interakce pneumatiky s vozovkou a řidič jim přes volant pouze klade patřičný odpor nebo 

přesně naopak. Nicméně ve všech případech bude řízení přenášet síly potřebné k ovládání 

vozidla.  

2.1 JÍZDNÍ STAVY 

Z analýzy jízdních stavů vozidla, kinematiky jeho podvozku a dat pneumatik lze získat síly 

vstupující do řízení při jízdě. Tyto síly mají nelineární průběh a je třeba uvažovat jejich 

maximální hodnoty. Tyto síly jsou tedy získané simulací. 

Podobné síly lze získat měřením při jízdě vozu. Toto je ale finančně poměrně náročné, protože 

je třeba získat extrémní hodnoty sil. Těch je dosaženo při extrémních jízdních podmínkách, 

čehož nelze bezpečně dosáhnout na veřejných komunikacích a je proto nutné takovéto testování 

provádět na uzavřené trati. 

2.2 STATICKÉ STAVY 

Při změně směru natočení kol stojícího vozidla nedochází k odvalování pneumatiky a síly 

vznikající takovouto činností jsou podstatně větší než při většině jízdních stavů. Tyto síly lze 

získat měřením. Simulace neodvalující se pneumatiky je obtížná. 

2.3 NESTANDARTNÍ STAVY 

U silničních vozidel se běžně nepředpokládá průjezd přes překážky jako u terénních vozidel, 

ale i přesto k těmto stavům může dojít. Může jít například o střet se zvěří nebo nečistotami  

na vozovce. V zimě může docházet k průjezdu hlubokým sněhem nebo pří parkování ke 

kontaktu s obrubníkem. Vozidla by proto měla do jisté míry být odolná vůči těmto 

nestandardním podmínkám, které se těžko simulují. 

Síly vznikající při dopravních nehodách již nespadají pod běžné provozní stavy, protože 

většinou dochází k uvedení i ostatních částí vozidla do stavu, které činní vozidlo technicky 

nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích. Jinak tomu může být u vozidel speciálních. 

2.4 STAVY VYTVOŘENÉ ŘIDIČEM 

Řidič či pilot vozidla vnáší do řízení síly, které díky setrvačnosti hmot mohou být vyšší než síly 

vzniklé při ustálených jízdních stavech. Tyto síly popsal Steve Lyman [9], když měřil velikost 

sil, které je řidič schopen aplikovat na 10“ volant běžně používaný ve FS, jehož průměr je  

254 mm. Z tohoto měření vytvořil doporučení, kterým by se měly řídit zvláště začínající týmy 

bez zkušeností. Dle jeho doporučení by řízení mělo snést tyto síly aplikované na volant: 

• moment o velikosti 100 až 135 Nm 

• sílu v jakémkoliv radiálním směru o velikosti 660 N 

Dále lze předpokládat síly při nasedání či vystupování z vozidla nebo při nedostatečné fixaci 

řidiče v sedačce, kdy držením se volantu kompenzuje absenci zádržného systému. 
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3 TOPOLOGICKÁ OPTIMALIZACE 
Topologická optimalizace je matematický přístup k optimalizování součástí, představený 

v roce 1988 [10]. Hledá optimální řešení mezi tuhostí součásti a množstvím použitého 

materiálu. Vytváří tak pevné a lehké součásti s využitím menšího množství materiálu. Značně 

také zkracuje proces návrhu součásti. Teoreticky se totiž začíná od ideálního, matematicky 

efektivního řešení. 

Takto vygenerované tvary často tvoří biomimikry, tedy struktury připomínající živé organismy. 

Topologická optimalizace totiž v materiálu nalézá cesty zatížení a ty potom kopíruje při tvorbě 

tvaru součásti. Příklad aplikace topologické optimalizace je na obrázku 12 [11]. 

Jsou vytvářena efektivní řešení pro různé výrobní procesy ať už je to aditivní nebo subtraktivní 

výroba, odlévání, výroba forem či třískové obrábění. Záleží na podmínkách, pro jaké je 

simulace nastavena 

Topologická optimalizace, podobně jako metoda konečných prvků, dále MKP, umožňuje návrh 

optimálního řešení součásti, pouze jejich přístup je opačný. Pro MKP je vstupem geometrie 

součásti, zatížení, okrajové podmínky a materiálová data. Simulace pak ověří správnost návrhu. 

Pro topologickou optimalizaci jsou jako vstupy definována zatížení, okrajové podmínky, 

vlastnosti materiálu, objem, jenž neslouží k optimalizaci, a objem v němž se optimalizovaná 

součást bude nacházet (anglicky design space). Simulace pak vygeneruje tvar součásti, který 

splňuje tyto podmínky.  

Topologická optimalizace používá MKP jako preprocesor. Je zde provedena diskretizace 

vstupních geometrií, tedy vytvořena síť, a analýza zatížení. Výsledky jsou dále zpracovávány 

topologickou optimalizací.  

Obrázek 12 Konvenční návrh tělesa rotorové hlavy (vlevo) a návrh s použitím 

topologické optimalizace (vpravo) 
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3.1 METODA HUSTOT 

Iterační algoritmus topologické optimalizace [12] analyzuje výsledky vstupní simulace MKP  

a přiřazuje imaginární hustoty 𝜌𝑖 ∈ 〈1; 0〉 každému elementu sítě, kde i je označení elementu. 

 ρi = 1 – hmota elementu je zachována 

 ρi = 0 – hmota elementu je odstraněna 

Cílem je maximalizace tuhosti / minimalizace poddajnosti tělesa při daných podmínkách.  

To se děje na základě hodnot energie napjatosti W [J] z rovnice 1 [13]. 

𝑊 =  ∫
𝜎2

2𝐸

𝑉

0

𝑑𝑉 (1)  

Elementy s vyšší energií napjatosti získají vyšší imaginární hustotu.  

Problém je, že množina imaginárních hodnot je kontinuální a hodnoty mezi 0 a 1 komplikují 

řešení optimalizace. To se řeší penalizací (anglicky metoda Solid Isotropic Microstructures with 

Penalization – SIMP) podle rovnice 2. 

𝜌𝑝𝑖 =  𝜌𝑖
𝑝 ; 𝑝 > 1 (2)  

Tato penalizace sice úspěšně potlačí mezilehlé hodnoty imaginární hustoty, ale převede úlohu 

na nelineární a nekonvexní. Proto je obvyklé začínat výpočet s hodnotou p = 1 a postupně tuto 

hodnotu zvyšovat. 

3.2 KOMERČNÍ SOFTWARE 

Topologická optimalizace se stále vyvíjí. V dnešní době je společně s aditivními výrobními 

technologiemi čím dál populárnější. Důvodů je k tomu několik. 

Zvyšuje se výpočetní výkon běžného hardwaru, tím se snižuje čas potřebný pro simulaci nebo 

se naopak zvyšuje rozsah simulace. Tím se zvedá výkonnost, a tudíž klesá cena. 

Neustálý vývoj 3D technologií, ať už CAD/CAM softwaru nebo aditivní výroby, vede 

k poklesu jejich ceny. Tím se zvyšuje dostupnost a jejich rozšíření. 

Jsou přidávány a optimalizovány různé nástroje a funkce. Například kontrola minimálního 

průřezu či tvaru nosníku, optimalizace sítě mezi jednotlivými iteracemi atd. 

K dispozici jsou systémy s různými zaměřeními například pro 1D, 2D, 3D nebo pro různé 

výrobní technologie. Většinou se jedná o jeden software, kde lze tyto podmínky nastavit. 

Komerční softwary mají různé koncepce, které se odvíjí od technologie výroby, na kterou jsou 

zaměřeny nebo podle odborné úrovně cílového uživatele. Některé softwary jako Inspire  

od solidThinking jsou uživatelsky nenáročné, naopak Nastran od AutoDesku je poněkud 

náročnější na odborné znalosti uživatele. 

Seznam dostupných softwarových řešení [14] je k nalezení v Příloze I 
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4 SOUČASNÝ STAV 
Na vozidle Dragon 7 je použit koncept využívající hřebene řízení a převodu ozubenými 

kuželovými koly. Tyto dva převody spojuje trubka z uhlíkového kompozitu s vlepenými 

ocelovými koncovkami. Kompozitní volant je přes hliníkovou rychlospojku připojen na hřídel 

tvořenou tenkostěnnou ocelovou trubkou z chrom-molybdenové oceli a ocelovou hřídelí 

v kuželové převodce. Viz obrázek 13. 

 

Obrázek 13 Sestava řízení monopostu Dragon 7 
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4.1 HŘEBEN ŘÍZENÍ 

Hřeben řízení je vlastní konstrukce týmu TU Brno Racing. Skládá se z ocelového pastorku  

a ocelového ozubení hřebene. Toto ozubení je zasazeno do obráběné hliníkové tyče, kde 

společně tvoří posuvnou část hřebenového převodu. Tyč hřebene je uložena v kluzných 

pouzdrech a prochází skrz domek samotného převodu. Spojení domku převodu a uložení 

kluzných pouzder na obou koncích je provedeno pomocí trubek z uhlíkového kompozitu. 

Všechny spoje jsou lepené, ozubení hřebene s tyčí hřebene je navíc spojeno dvěma šrouby. 

 

Na domku hřebenového převodu je šroub s pojistnou maticí k vymezení zubové vůle, což je 

důležité z více důvodů. Pravidla soutěže Formule Student určují, že řízení může mít maximální 

vůli 7° při měření na volantu. Nicméně minimalizace vůlí v systému je důležitá nejen pro jeho 

správnou funkci, ale hlavně pro pilota monopostu a jeho schopnost vnímat zpětnou vazbu 

systému a správně řídit.  

Hřeben řízení je k vozidlu připojen pomocí plechových držáků přišroubovaných do hliníkových 

vložek v monokoku se závitovými vložkami Helicoil z vysokopevnostní oceli. 

  

Obrázek 14 Hřeben řízení D7 v podelém řezu 
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4.2 KUŽELOVÁ PŘEVODKA 

Kuželová převodka řízení je použita hlavně z důvodu dosažení vhodné ergonomie volantu.  

Ten by měl svou osou mířit řidiči na oblast krku.  

Samotný převod je uskutečněn kuželovými ozubenými koly s úhlem os 90° a převodovým 

poměrem 1:1. Tato ocelová kola jsou opatřena jemným vnitřním drážkováním pro spojení 

s hřídelemi. Vymezení vůlí kuželového převodu je provedeno sadou vymezovacích podložek. 

Hřídele jsou uloženy pomocí jednořadých kuličkových ložisek s oboustranným krytím 

pryžovými těsněními v hliníkovém frézovaném domku. Ten je čtyřmi šrouby spojen 

s ocelovým držákem svařeným ze 3 ohýbaných plechů. tlouštka plechu použitého na držák 

je 1,5 mm. Tento držák je již přišroubován přímo do hliníkových vložek v uhlíkovém 

monokoku. Samotné šroubové spojení je pomocí čtyř šroubů M6 pevnostní třídy 8.8, kde 

v hliníkových vložkách v monokoku jsou závitové vložky Helicoil z vysokopevnostní oceli. 

 

Obrázek 15 Kuželový převod D7 v řezu 
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 5 NÁVRH OPTIMALIZOVANÉ SOUČÁSTI 
Je navrhována součást, která má nahradit hliníkový domek kuželového převodu a ocelový 

svařovaný držák, který složí k připevnění tohoto domku k monokoku, viz obrázek 16. Spojením 

těchto dílů v jedinou součást je mimo jiné eliminován potenciální vznik vůle ve šroubovém 

spojení působením vnějších vlivů. Jako materiál je předběžně volen hliník, kvůli požadavku  

na nízkou výslednou hmotnost. Součást bude nadále označována jako držák řízení. 

 

  

Obrázek 16 Domek převodky s plechovým držákem, spojovacími šrouby a ložisky 
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5.1 GEOMETRICKÉ POŽADAVKY 

Nově navržený držák řízení musí umožňovat zpětnou náhradu za původně použité součásti. 

Musí být tedy zachovány veškeré kontaktní rozměry s navazujícími díly. Těmi jsou díry  

pro přišroubování k monokoku, pozice a rozměry ložisek, pracovní prostor ozubeného 

kuželového převodu a připojovacích hřídelí. V potaz musí být vzata i smontovatelnost celé 

sestavy, tedy montážní otvory a přístup ke šroubům.  

Výsledkem těchto požadavků je vnitřní geometrie, která je patrná na obrázku 17. Jsou zde 

zobrazeny i zjednodušené náhrady ložisek. 

Dalšími požadavky jsou pravidla Formule Student, které určují, že v oblasti kokpitu, kde má 

řidič nohy, musí být prostor pro šablonu dle obrázku 18.  

  

Obrázek 17 Řez vstupní geometrií pro topologickou optimalizaci 
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Tato šablona prochází horizontálně kokpitem od předního oblouku až do vzdálenosti 100 mm 

od pedálů ve vertikální poloze, přičemž vertikální pohyb je povolen. Šablona má výřez  

pro vyhnutí se sloupku řízení, kdy je kolem něj těsně obtočena a hned za ním pokračuje dále. 

Tímto požadavkem je ovlivněn vnější tvar součásti. 

Souhrn těchto požadavků definuje většinu geometrické obálky, v které se muže pohybovat 

návrh součásti. Nedefinované hranice jsou určeny s rezervou tak, aby se k nim topologická 

optimalizace příliš nepřiblížila a tím nedošlo k jejímu ovlivnění, ale zároveň aby nebyly příliš 

vzdálené od předpokládaného výsledného tvaru, protože by došlo ke zvýšení náročnosti 

výpočtu.  

Souřadný systém má počátek v průsečíku os kuželového převodu. Osa X je orientována 

souhlasně s osou volantu a míří k předku vozidla. Osa Z je orientována souhlasně s osou spojení 

kuželového a hřebenového převodu a míří nahoru. Osa Y míří doleva. 

Obrázek 18 Šablona vnitřku kokpitu [15] 
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5.2 ZÁTĚŽNÉ STAVY 

Zátěžné stavy tohoto dílu vyplývají z předpokládaného a zamýšleného provozu vozidla. 

Vycházejí z původního řešení [3], ale jsou mírně upraveny pro větší přiblížení s realitou. 

Ze zkušeností vyplývá, že síly v podélném směru není třeba uvažovat. Řidič je fixován 

v ergonomické skořepinové sedačce pomocí šestibodových bezpečnostních pásů, a proto nemá 

potřebu se opírat o volant při podélném zpomalení, případně průjezdu zatáčkou.  

Při jízdě je předpokládáno, že řidič působí na volant pouze silami sloužícími k ovládání vozidla.  

Nehoda nebo náraz do pevných předmětů nejsou brány v potaz. Vozidlo se smí účastnit pouze 

událostí dle pravidel kategorie Formule Student, kde jsou dodržována přísná bezpečnostní 

opatření. Trať je vždy bez překážek a je vytyčena pomocí plastových dopravních kuželů jako 

je na obrázku 20. 

Obrázek 19 Vstupní geometrie pro topologickou optimalizaci 
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5.2.1 ZÁTĚŽNÝ STAV 1 – NASTUPOVÁNÍ DO VOZIDLA 

V zátěžném stavu 1 (dále jen stav 1) je simulováno nastupování nebo vystupování z vozidla, 

kdy dojde k opření se rukou o volant. Řidiči toto obvykle nedělají, ale vozidlo je často 

vystavováno na akcích, kde se umožňuje nepoučeným osobám do něj usednout.  

Předpokládá se opření celou nebo téměř celou vahou, proto je zvolena svislá síla F1 = 700 N 

působící na volant. V souřadném systému je působiště této síly 285 mm za jeho počátkem. 

Tento stav je přehledně uveden v tabulce 1. 

Tabulka 1 Parametry zátěžného stavu 1 

  X Y Z 

Síla [N] 0 0 -700 

Pozice [mm] -285 0 0 

 

Tato síla je zadána pomocí funkce „Vzdálená síla (Remote force)“ při aplikaci na styčné 

plochy ložisek hřídele volantu. 

5.2.2 ZÁTĚŽNÝ STAV 2 – PRŮJEZD ZATÁČKOU 

V zátěžném stavu 2 (dále jen stav 2) je uvažován průjezd vozidla zatáčkou při příčném přetížení 

3g. Při tomto stavu má moment, potřebný k udržení vozidla v požadovaném směru, působící  

na pastorek hřebenového převodu velikost M = 7,47 Nm. Tato hodnota vychází ze simulace 

v programu ADAMS Car, která byla provedena v rámci týmu TU Brno Racing. 

Obrázek 20 Ukázka kuželů požitých k vytyčení trati [16] 
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Tento moment se v kuželové převodce projeví jako kontaktní síly v zubovém převodu. Ty pak 

vytváří momenty, které zachytávají ložiska hřídelí. Ložiska pak přenáší reakční síly do domku 

převodky. 

Převodka s kuželovými ozubenými koly má převodový poměr 1:1, takže pokud zanedbáme 

pasivní odpory, tak moment na volantu je stejný jako na pastorku hřebene. Tento moment  

je uvažován, jako by byl vyvozen jednou rukou. Vzhledem k tomu, že stav 1 simuluje zatížení 

ve svislém směru, tak tato síla je aplikována se směru příčném. 

Hřídel volantu je označena jako hnací a hřídel spojující převodky jako hnaná. Stejné značení  

je použito pro ozubená kola.  

Jsou tedy aplikovány 3 síly: 

• Síla působící na volant v příčném směru a vytvářející moment v systému 

• Síla působící na hnací ozubené kolo v místě styku soukolí složená z tečné, radiální  

a axiální složky. 

• Síla působící na hnané ozubené kolo v místě styku soukolí složená z tečné, radiální  

a axiální složky. 

Výpočet síly působící na volant, kde dv [m] je průměr volantu. 

𝐹2 =  
2 ∙ 𝑀

𝑑𝑣
=

2 ∙ 7,47

0,25
= 59,76 𝑁 ~ 60𝑁 (3)  

Na obr. 21 jsou zobrazeny síly působící na jednotlivá kola ozubeného kuželového soukolí. Síly 

působící na hnací kolo jsou bílé a na hnané jsou černé. 

Výpočty sil působících na ozubená kola [18] jsou rozděleny zvlášť pro každé kolo.  

Obrázek 21 Síly působící na ozubeném kuželovém převodu [17] 
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Potřebné parametry kol [3] jsou v následující tabulce: 

Tabulka 2 Parametry ozubených kol 

Modul  mk = 2 mm 

Počet zubů  zk1=zk2 = 16 

Průměr roztečné kružnice dk=mk∙zk1 = 32 mm 

Šířka ozubení bk = 9 mm 

Úhel roztečného kužele δ1 = δ2 = 45° 

Úhel profilu αnm = 20° 

Úhel sklonu boční křivky βm = 35° 

 

VÝPOČET HNACÍHO KOLA 

Tečná síla 

𝐹𝑡1 =  
2 ∙ 𝑀

𝑑𝑘
=

2 ∙ 7,47

0,032
= 466,875 𝑁 ~ 467𝑁 (4)  

Radiální síla 

𝐹𝑟1 =  
𝐹𝑡1

cos(𝛽𝑚)
∙ [cos(𝛿1) ∙ tan(𝛼𝑛𝑚) + sin(𝛿1) ∙ sin(𝛽𝑚)] (5)  

𝐹𝑟1 =  
466,875

cos(35)
∙ [cos(45) ∙ tan(20) + sin(45) ∙ sin(35)] = 377,845 𝑁 ~ 378 𝑁  

Axiální síla 

𝐹𝑎1 =  
𝐹𝑡1

cos(𝛽𝑚)
∙ [sin(𝛿1) ∙ tan(𝛼𝑛𝑚) − cos(𝛿1) ∙ sin(𝛽𝑚)] (6)  

𝐹𝑎1 =  
466,875

cos(35)
∙ [sin(45) ∙ tan(20) − cos(45) ∙ sin(35)] = 84,474 𝑁 ~ 85 𝑁  

VÝPOČET HNANÉHO KOLA 

𝐹𝑡2 =  𝐹𝑡1 = 466,875 𝑁 ~ 467𝑁 (7)  

𝐹𝑟2 =  𝐹𝑎1 = 84,474 𝑁 ~ 85 𝑁 (8)  

𝐹𝑎2 =  𝐹𝑟1 = 377,845 𝑁 ~ 378 𝑁 (9)  

Síly jsou zaokrouhlovány nahoru, protože to vede na náročnější tedy bezpečnější řešení. 
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Složky jednotlivých sil a jejich působiště jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 3  Parametry zátěžného stavu 2 

    X Y Z 

Síla na volant 
Síla [N] 0 -60 0 

Pozice [mm] -285 0 125 

Síla na hnací kolo 
Síla [N] -85 -467 378 

Pozice [mm] -16 0 -16 

Síla na hnané kolo 
Síla [N] 85 467 -378 

Pozice [mm] -16 0 -16 

 

Všechny 3 síly jsou zadány pomocí funkce „Vzdálená síla (Remote force)“. Síly na volant  

a hnací kolo jsou aplikované na plochy pro ložiska hnací hřídele, síla na hnané kolo  

je aplikována na plochy pro ložiska hnané hřídele. 

5.3 OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Pro účely této analýzy se předpokládá, že uhlíkový monokok je dokonale tuhý. Proto je  

na radiální ploše vložek monokoku zamezeno posuvům ve všech směrech.  

Vliv uložení druhého konce hnané hřídele je zanedbán, protože oproti předpokládané tuhosti 

by byl minimální. 

Veškeré kontakty jsou nastavené jako „lepené (bonded)“. Topologická optimalizace je ještě 

v počátcích své aplikace a neumí zpracovat složitější vstupy. 

5.4 TOPOLOGICKÉ OPTIMALIZACE 

Simulace je provedena v prostředí ANSYS Workbench. Tento software byl zvolen kvůli 

dostupnosti a akumulovaným zkušenostem jak v týmu TU Brno Racing, tak i na ÚADI. 

Pro statické simulace byl nastaven přímý řešič a krok zatížení byl rozdělen na 10 mezikroků  

s použitím 5 mezikroků na začátku simulace. 

Pro rotační součásti byl pro tvar prvků sítě použit šestistěn o hraně 3 mm. Pro samotné tělo byly 

použity tetrahedrony o parametru 15 mm. Při prvním výpočtu měla síť 73983 uzlů a 27936 

prvků. 

Byly aplikovány oba zátěžné stavy se stejnou vzájemnou relativní váhou a cílovým kritériem 

zachovat 20 % hmoty. 

Na obrázku 22 jsou vlevo části nepodléhající topologické optimalizaci a vpravo části 

podléhající topologické optimalizaci. 
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Doba výpočtu byla 1 hodina a 54 minut.  Cílem bylo získat první zkušenosti s topologickou 

optimalizací. Výsledek je vidět na obrázku 23. 

Obrázek 22 Výsledek topologické optimalizace se sítí 15 mm 

Obrázek 23 Použité sítě pro první optimalizaci 
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Na základě výsledků první simulace došlo ke zmenšení geometrie podléhající topologické 

optimalizaci. Velikost prvků sítě tohoto regionu byla změněna na 10 mm. Zůstatková hmota 

byla nastavena na 15 %. Zbytek simulace zůstal stejný. Použitá síť měla 89073 uzlů a 38016 

prvků. Doba výpočtu byla 1 hodina 38 minut.  

Jak je z obrázku 24 patrné, velikost sítě je podstatným parametrem ovlivňujícím výsledný tvar 

topologické optimalizace. Při tomto nastavení totiž již dochází k vytváření mostů mezi hlavními 

nosníky.  

Pro další výpočet došlo ke zmenšení prvků sítě hlavní geometrie na 8 mm. Zbytek simulace 

zůstal stejný. Síť měla 105504 uzlů a 49482 prvků. Čas výpočtu vzrostl na 4 hodiny a 16 minut. 

Došlo ke znatelnému prodloužení výpočetního času, ale na výsledku je jasně patrná tvorba 

podstatně jemnějších struktur, viz obrázek 25. 

 

Obrázek 24 Výsledek topologické optimalizace se sítí 10 mm 



BRNO 2018 

 

 

35 
 

NÁVRH OPTIMALIZOVANÉ SOUČÁSTI 

 

 

Na základě předchozích simulací byla opět zmenšena vstupní geometrie určená k úpravě 

topologickou optimalizací. Velikost prvku sítě byla nastavena na 5 mm. To vedlo k vytvoření 

sítě s 209548 uzly a 122087 prvky. Síť této geometrie je zobrazena na obrázku 26. 

 

Obrázek 26 Výstup topologické optimalizace se sítí 8 mm 

Obrázek 25 Geometrie určená k topologické optimalizaci s velikostí prvku sítě 5 mm 
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Cílová hmota byla nastavena na 10 %, tedy tak, aby nové řešení dosáhlo přibližně hmotnosti 

původního návrhu popsaného v kapitole 4.2. 

Výpočetní čas se prodloužil na 99 hodin a 55 minut. Z toho značného nárůstu času plyne,  

že se zvyšující se hustotou sítě dochází k progresivnímu nárůstu nároků simulace na výpočetní 

výkon. 

Na obrázku 27 je vidět, že při velikosti sítě 5 mm je výsledný tvar podstatně detailnější  

a složitější než při velikosti sítě 8 mm. 

Ve spodní části obrázku jsou patrné nespojitosti v materiálu. To může být způsobeno dvěma 

faktory: 

• Nejsou zde zobrazeny části nepodléhající topologické optimalizaci, které však byly 

staticky zatíženy, tudíž by díl byl spojitý. 

• Každému uzlu je při výpočtu přiřazena imaginární hustota podle jeho vhodnosti 

z hlediska efektivity využití materiálu. Výsledné množství materiálu lze upravovat 

pomocí hodnoty prahu zachování, která je v základu nastavena na 0,5. Ta se může 

pohybovat v intervalu od 0,01 do 0,99.  

Hodnota prahu zachování ovlivňuje pouze pro vykreslení penalizační parametr poslední 

iterace popsaný v kapitole 3.1.   

Obrázek 27 Výsledek topologické optimalizace se sítí 5 mm 
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Změnou prahu zachování lze také zvýraznit prvky, které nejsou na první pohled patrné nebo 

naopak jiné prvky skrýt. Mnohdy jsou totiž cesty zatížení naprosto neintuitivní a mohou se 

překrývat či splývat.  

Vzhledem k náročnosti výpočtu nebude síť dále zjemňována. Z této poslední topologické 

optimalizace se tedy vychází při tvorbě modelu pro validaci formou detailnější simulace MKP. 

5.5 NÁVRH DRŽÁKU ŘÍZENÍ 

Základem modelu jsou domky jednotlivých ložisek a příruby pro přišroubování k monokoku 

pomocí šroubů M6 s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem dle normy DIN 912. 

Obrázek 28 Různé prahy zachování, vlevo 0,2 a vpravo 0,8 

Obrázek 29 Řez domků ložisek 
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Pro uložení hřídelí kuželového ozubeného převodu jsou použita 3 ložiska SKF 61804-2RS1  

o vnějším průměru D = 32 mm a šířce B = 7 mm a jedno ložisko SKF 61801-2RS1 o vnějším 

průměru D = 21 mm a šířce B = 6 mm. Všechny domky vnitřními rozměry kopírují vnější 

rozměry příslušných ložisek a mají radiální tloušťku stěny 3 mm. 

Jak je popsáno na obrázku 29, tři domky mají axiální osazení, které má axiální i radiální 

tloušťku 1 mm. Jeden domek má drážku na pojistný kroužek dle normy ČSN 02 2931. 

Příruby pro přišroubování držáku k monokoku mají průchozí díru na šroub M6, vnější průměr 

12 mm a tloušťku 3 mm. 

Tělo spojující všechny tyto části je vytvořeno podle výsledku topologické optimalizace 

s velikostí prvku sítě 5 mm.  

Obrázek 30 První návrh držáku řízení 
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 6 VALIDACE A ÚPRAVY 
Validace byla provedena stejně jako topologická optimalizace v softwaru ANSYS Workbench, 

kde její zjednodušená verze sloužila jako vstup pro topologickou optimalizaci. 

Zátěžné stavy jsou stejné jako v kapitole 5.2. Všechna vyhodnocovaná napětí jsou redukovaná 

napětí podle hypotézy HMH. 

6.1 ZJEDNODUŠENÁ SIMULACE ZATÍŽENÍ DRŽÁKU ŘÍZENÍ 

Všechny kontakty jsou nastaveny jako lepené. Všechny rotační části mají šestistěnný tvar prvků 

sítě o velikosti 3 mm. Těleso držáku řízení používá síť z tetrahedronů o velikosti 3 mm. 

 

V nastavení analýzy byl zvolen přímý řešič a krok zatížení rozdělen na 10 mezikroků s použitím 

5 mezikroků na počátku simulace. 

Jedinou okrajovou podmínkou je odebrání všech translačních stupňů volnosti radiálním 

plášťům vložek monokoku. Zatížení pro jednotlivé stavy je na obrázku 32. 

Obrázek 31 Použitá síť při první simulaci zatížení držáku řízení 
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Tato jednoduchá simulace byla provedena z důvodu rychlého odhalení slabin návrhu a jeho 

přepracování za účelem jejich odstranění. 

  

Obrázek 32 Zátěžné stavy při první simulaci držáku řízení (stav 1 nahoře a stav 2 dole) 
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Maximální deformace 0,122 mm je vůči zdánlivé robustnosti součásti poměrně velká, navíc  

se nachází uvnitř obálky součásti. 

 

Obrázek 33 Deformace pro zátěžný stav 1 při první simulaci 

Obrázek 34 Redukované napětí pro zátěžný stav 1 při první simulaci 
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Redukovaná napětí na obrázku 34 naznačují špatně zvolené průřezy nosníků i jejich vzájemné 

přechody. Nejvíce patrné je to u nosníku na obrázku 34 vpravo nahoře. 

Nejvyšší redukované napětí 78,6 MPa se vyskytuje v přechodovém rádiusu mezi dvěma 

nosníky, viz obrázek 35. Na tomto obrázku jsou také zvýrazněna další 2 místa  

se zvýšenou koncentrací napětí. 

Maximální deformace 0,034 mm (obr.36) je relativně malá a není třeba ji dále cíleně snižovat. 

Obrázek 35 Detaily míst s koncentrací napětí při zátěžném stavu 1 

Obrázek 36 Deformace pro zátěžný stav 2 při první simulaci 
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Maximální dosažené redukované napětí je na hraně (obr.37), tudíž nelze objektivně vyhodnotit. 

Další vysoké napětí se také nachází na hraně, ale i v okolí je zvýšené napětí oproti zbytku 

součásti. To je způsobeno oslabeným průřezem nosníku. 

6.2 SIMULACE S PŘEDPĚTÍM ŠROUBŮ 

Model byl značně upraven, byť stále vychází z původní geometrie. Došlo k úpravě zmíněných 

slabin prvního návrhu a k dalším validacím a úpravám na jejich základě. Měnily se průřezy 

některých nosníků a rádiusy jejich vzájemných přechodů. 

Hlavní změnou byla optimalizace trajektorie šablony vnitřku kokpitu tak, aby korespondovala 

s tvarem podlahy monokoku a přítomnými díly. Následně byl model upraven, aby nedocházelo 

ke zbytečným kolizím s touto šablonou. Tvar šablony tažené podél této trajektorie je zobrazen 

na obrázku 38. 

  

Obrázek 37 Redukované napětí pro zátěžný stav 2 při první simulaci 
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Po úpravách modelu do uspokojivého stavu je provedena analýza zatížení s předpětím šroubů 

a odpovídajícími kontakty. Kontakty, kde by při zatížení mohlo dojít k vzájemnému posunu, 

jsou nastaveny jako kontakty s třením, ostatní kontakty jsou nastaveny bez tření. 

Pro styk oceli s hliníkem [19] je statický koeficient tření 0,61 a pro kombinaci hliníku 

s uhlíkovým kompozitem [20] (CFRP z anglického Carbon Fibre Reinforced Polymer)  

je statický koeficient tření 0,23. Koeficienty tření jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 4 Koeficienty tření 

Materiál 1 Materiál 2 Koeficient tření [-] 

Ocel Hliník 0,61 

Hliník CFRP 0,23 

 

Zatěžování je rozděleno na dva kroky. V prvním kroku dojde k předpětí šroubů silou 4500 N  

a v druhém kroku k zatížení součásti dle zátěžného stavu. 

Pro vložky monokoku a šrouby byl nastaven tvar prvků sítě šestistěn a použita velikost prvku 

3 mm, respektive 1,5 mm pro šrouby. Držák řízení je tvořen sítí s tetrahedrony o velikosti prvku 

2 mm. Pouze osazení pro axiální zajištění malého ložiska má zjemněnou síť na 0,5 mm. Použitá 

síť je zobrazena na obrázku 39. 

Obrázek 38 Šablona průřezu kokpitu tažená podél upravené trajektorie 
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Okrajové podmínky a zatížení je zobrazeno na obrázku 40. 

Obrázek 40 Použitá síť pro detailní validaci držáku řízení 

Obrázek 39 Okrajové podmínky a zatížení držáku řízení (vlevo stav 1, vpravo stav 2) 
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V první simulaci s předpětím šroubů vyšlo maximální napětí s hodnotou 146 MPa v přírubách 

pro montáž držáku k monokoku. Byl to důsledek právě předpětí šroubů. Rozměr příruby 

v axiálním směru byl proto změněn ze 3 mm na 5 mm. 

Při poslední validaci dosáhla maximální deformace pro zátěžný stav 1 hodnoty 0,050 mm  

a pro zátěžný stav 2 hodnoty 0,023 mm. 

 

  

Obrázek 41 Deformace při poslední validaci (vlevo stav 1, vpravo stav 2) 

Obrázek 42 Oblast nejvyššího redukovaného napětí pro zátěžný stav 1 
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Maximální redukované napětí vycházející ze simulace se nachází na hraně osazení domku  

pro malé ložisko (obrázek 43 vlevo dole), kde jej nelze objektivně vyhodnotit. Tento domek 

navíc bude vyztužen samotným vnějším ocelovým kroužkem ložiska. 

Nejvyšší redukované napětí je tedy vyhodnoceno v oblasti příruby (obrázek 42), na hraně 

dosahuje hodnoty 97 MPa, kde jej ale nemůžeme objektivně vyhodnotit. V blízkém okolí  

je dosahována hodnota napětí 83 MPa, kterou můžeme považovat za hodnověrnou. 

Nejvyšší redukované napětí dosahované v ostatních částech držáku je 64 MPa. 

Obrázek 43 Redukované napětí pro zátěžný stav 1 (nahoře) a detaily s extrémy (dole) 



BRNO 2018 

 

 

48 
 

VALIDACE A ÚPRAVY 

 

 
Pro zátěžný stav 2 je maximálního redukovaného napětí dosaženo na hraně součásti, kde jej 

nelze objektivně vyhodnotit. V blízkém okolí nabývá napětí hodnot 74,9 MPa (obrázek 44 

vpravo dole). Toto napětí se nachází v přírubě a je způsobeno předpětím šroubu. 

Další vysoká napětí se nacházejí v oblasti domků ložisek spojovací hřídele, viz obrázek 44 

vlevo dole. Napětí 60 MPa je lokalizováno v hraně, kde nelze vyhodnotit, objektivně 

hodnotitelné napětí se přibližují hodnotě 42 MPa, viz obrázek 44 nahoře.  

Obrázek 44 Redukované napětí pro stav 2 při poslední validaci (nahoře) a detaily extrémů(dole) 
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Výsledný model držáku řízení je zobrazen na obrázku 45. Jeho výsledná hmotnost je 374,5 g.  

Další pohledy na finální návrh držáku řízení jsou v Příloze II. 

Výroba tohoto držáku řízení konvenčním třískovým obráběním by byla téměř nemožná nebo 

přinejmenším velmi obtížná i při použití 5osého obráběcího centra. Pokud by byla výroba touto 

technologií možná, tak by byla značně neefektivní. Z polotovaru o hmotnosti přibližně 12,5 kg 

by se vyráběl díl o hmotnosti 374,5 g. Došlo by tedy k odebrání 97,0 % materiálu.  

Cena takového dílu by byla značně vysoká. Řešením jsou aditivní technologie s následným 

obrobením funkčních ploch. 

Obrázek 45 Výsledný držák řízení 
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 7 ADITIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY 
Aditivní technologie označují procesy, kdy je díl vytvářen přidáváním a spojováním materiálu 

pouze v žádaných místech, tedy tak, aby byl vytvořen vyráběný díl. Materiál je v některých 

případech používán i na technologické podpěry, zvláště u výroby odspoda nahoru, kdy by došlo 

k situaci, že materiál by byl umístěn do prázdného prostoru nebo by nebyl dostatečně podepřen 

předchozími vrstvami. 

Při použití aditivních výrobních technologií by byla spotřeba materiálu podstatně nižší a tím  

by klesla i cena. Ta by byla snížena i tím, že s výjimkou dokončovacích operací není třeba 

obráběcích nástrojů. Doba výroby by vzhledem k hmotnostnímu poměru polotovaru  

pro obrábění a hotového výrobku pravděpodobně také byla kratší.  

7.1 PRINCIPY ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ  

První komerční aditivní technologie, dnes častěji známé pod názvem 3D tisk, lze dohledat  

již v roce 1987 [21]. Jednalo se o tekutý polymer citlivý na ultrafialové světlo, který tuhnul 

v tenkých vrstvách v důsledku působení laseru.  

Současný 3D tisk využívá několik technologií. Je možné jej rozdělit podle principů fungování 

jednotlivých částí procesu. 

7.1.1 PŘIDÁVÁNÍ MATERIÁLU 

Běžně jsou používány dva způsoby, jak je materiál přidáván do oblasti výroby. 

První způsob je, že materiál je přidáván po vrstvách, kdy je obrobek přehrnut vrstvou čerstvého 

materiálu a poté dojde ke spojení materiálu v požadovaných místech. Následně je přehrnuta 

další vrstva. Materiálem je většinou granulát nebo prášek. 

Druhý způsob je, že materiál je dodáván přímo tiskovou hlavou, a to jen na místa, kde má být 

přidán. Většinou se tak děje v již roztaveném stavu. Do tiskové hlavy muže být materiál 

dodáván ve formě granulátu nebo jako struna navinutá na cívce. 

7.1.2 ZDROJ ENERGIE 

Zdroj energie potřebný pro natavení či roztavení materiálu může být různý, záleží hlavně  

na ohřívaném materiálu. Energii může dodávat laser nebo elektronový paprsek v případě kovů 

nebo odporové těleso pro různé plasty. 

7.1.3 STUPEŇ NATAVENÍ 

Zejména u kovů je rozdíl ve stupni natavení materiálu. Značně se tím ovlivňuje výsledná 

struktura, ale i mikrostruktura vstupního prášku. Může docházet k úplnému roztavení materiálu 

nebo k takzvanému sintrování.  

Sintrováním lze spojovat kromě práškových kovů například i keramiku nebo plasty. Jedná se  

o proces zhutňování a tvarování pevné látky tlakem nebo teplotou nebo jejich kombinací  

bez dosažení bodu tání dané látky. Materiál je spojován difuzí na hranicích spojovaných částic. 

Sintrování je užíváno například u kovů s vysokou teplotou tání, jako je wolfram  

nebo molybden. 
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7.2 SOUČASNÉ TECHNOLOGIE1 

DMLS 

Direct Metal Laser Sintering (přímé laserové sintrování kovu) je generativní technologie,  

jež vytváří výrobek po jednotlivých vrstvách (layer by layer). Libovolné geometrické tvary 

mohou být stavěny efektivně a rychle bez použití nástrojů či klasického obrábění. Nezbytným 

předpokladem jsou 3D CAD data dílu. V průběhu výroby je 3D CAD model rozdělen na vrstvy, 

pak technologie DMLS staví požadovanou geometrii vrstvu po vrstvě. Energie laseru taví 

kovový materiál v podobě jemného prášku pouze v oblasti geometrie dílu. Proces DMLS 

umožňuje výrobu několika tvarově odlišných výrobků současně. 

SLS 

Selective Laser Sintering (selektivní laserové sintrování) je proces spočívající ve spojování 

práškových umělých (nejčastěji na bázi polyamidů), kovových nebo keramických hmot 

laserovým paprskem. SLS je obdobná technologie jako technologie DMLS. 

SLM 

Selective Laser Melting (selektivní laserové tavení) je obdobný proces jako SLS, ale dochází 

k úplnému roztavení materiálu. 

FDM 

Fused Deposition Modeling (modelování nanášením taveniny) je proces postupného nanášení 

taveniny po velmi tenkých vrstvách pomocí řízené tiskové hlavy. Počítačový CAD model  

se načte do ovládacího programu, zde se nadefinuje tloušťka stavební vrstvy, poloha dílu  

ve stroji, vygenerují se řezy v definované síle včetně podpor a informace se odešle do 3D 

tiskárny. 

7.3 SCHOPNOSTI ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Pomocí 3D tisku je možné vytvářet skořepiny, plné objemy nebo skořepiny s podpůrnou vnitřní 

příhradovou konstrukcí.  

Tyto technologie se využívají například k tisku voskových modelů pro výrobu licích forem, 

plastových prototypů nebo k tisku housingů turbodmychadel ze superslitin niklu.  

Dnes již existují stroje využívající Additive Machining, což je hybridní technologie spojující 

5osé obráběcí centrum s 5osou 3D tiskárnou [23].  

Široké uplatnění těchto technologií spolu s topologickou optimalizací a 3D skenováním vytváří 

velice výkonný balík nástrojů pro efektivní návrh, výrobu a validaci strojních součástí. 

  

                                                 
1 [22] 
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7.4 VOLBA TECHNOLOGIE A MATERIÁLU 

Na začátku návrhu byl jako materiál zvolen hliník. Materiál vyhovující všem požadavkům  

je AlSi10Mg [24]. 

Tabulka 5 Vlastnosti materiálu AlSi10Mg 

Youngův modul E [Gpa] 50-70 

Mez kluzu Ra [MPa] 215-245 

Mez pevnosti Rm [Mpa] 335-355 

 

Technologie používaná k výrobě dílů z tohoto materiálu je SLM. 

 

Obrázek 46 Ukázka součásti vyrobené technologií SLM [25] 
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 ZÁVĚR 
Byl navržen držák řízení, který nahrazuje domek převodky řízení, držák tohoto domku  

a spojovací materiál sloužící k jejich spojení. Tento díl má téměř stejnou hmotnost jako původní 

sestava. 

Použitým materiálem je hliníková slitina AlSi10Mg s vlastnostmi uvedenými v tabulce 5.  

Díl je vyroben 3D tiskem technologií SLM s následným obrobením funkčních ploch.  

Redukovaná napětí dle HMH jsou společně s bezpečnostmi k dolní hranici meze kluzu 

materiálu uvedena v tabulce 6.  

Tabulka 6 Maximální redukovaná napětí a bezpečnosti k dolní hranci meze kluzu 

 Stav 1 Stav 2 

Redukované napětí HMH [MPa] 83,0 74,9 

Statická bezpečnost 2,59 2,87 

ZÁTĚŽNÝ STAV 1 

Toto zatížení vzniká pouze v extrémním případě, kdy se někdo opře celou vahou o volant.  

Dá se předpokládat, že tato situace nebude nastávat často. Pro problematiku únavy by se tedy 

jednalo o nízkocyklovou únavu. 

ZÁTĚŽNÝ STAV 2 

Těchto napětí je dosahováno při průjezdu zatáčkou při bočním přetížení 3g. Tato situace 

nenastává příliš často, ale stavy jí blízké se dějí po celou dobu životnosti vozidla, což je 

přibližně 1400 km během 1 roku. 

Pro lepší vyhodnocení návrhu by bylo třeba analyzovat únavovou životnost, ale data pro daný 

materiál a danou technologii výroby lze velmi obtížné opatřit. Proto vzhledem k předpokládané 

životnosti lze tvrdit, že součást je navržena správně. 

Porovnání držáku řízení se sestavou, kterou nahrazuje, je v tabulce 7. 

Tabulka 7 Porovnání držáku řízení s nahrazenou sestavou. 

 

 

 

 

Držák řízení je o 1 gram těžší než původní sestava, ale došlo k nárůstu tuhosti pro oba zátěžné 

stavy. Deformace se pro stav 1 snížila o 73,8 % a pro stav 2 o 30,3 %. Navíc byla odstraněním 

jednoho šroubového spojení eliminována možnost vzniku vůle v tomto spoji. 

  

 Původní řešení Nové řešení Změna 

    

Hmotnost [g] 373,5 374,5 +0,27 % 

Deformace – Stav 1 [mm] 0,221 0,058 -73,8 % 

Deformace – Stav 2 [mm] 0,033 0,023 -30,3 % 



BRNO 2018 

 

 

54 
 

ZÁVĚR 

 

 
Výhody: 

• Tužší konstrukce 

• Odstranění jednoho šroubového spojení – nižší možnost vzniku vůlí 

Nevýhody: 

• Náročnější proces návrhu 

• Dražší výroba dílu 

• Obtížnější zabránění vstupu nečistot do ozubeného převodu 

Další možnosti vylepšení tohoto návrhu: 

• Změna bodů pro přichycení k monokoku 

• Odlehčení konstrukce 

Obrázek 47  Držák řízení v sestavě řízení 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

1D  Jednodimenzionální 

2D  Dvoudimenzionální 

3D  Trojdimenzionální 

B [mm] Šířka 

bk [mm] Šířka ozubení 

BMW  Bayerische Motoren Werke; 

CAD  Computer Aided Design; počítačem podporované projektování 

CAM  Computer Aided Manufacturing; počítačem podporované obrábění 

CFRP  Carbon Fibre Reinforced Polymer; polymer vyztužený uhlíkovými vlákny 

ČSN  Československé normy 

D [mm] Průměr 

D7  Dragon 7 

D8  Dragon 8 

DIN  Deutsche Industrie-Norm; Německé průmyslové normy 

dk [mm] Průměr roztečné kružnice 

DMLS  Direct Metal Laser Sintering; přímé laserové sintrování kovu 

dv [m] Průměr volantu 

E [MPa] Youngův modul, modul pružnosti 

F1 [N] Síla působící při zátěžném stavu 1 

F2 [N] Síla působící na volant při zátěžném stavu 2 

Fa1 [N] Axiální síla působící na hnací kolo 

Fa2 [N] Axiální síla působící na hnané kolo 

FDM  Fused Deposition Modeling; modelování nanášením taveniny 

Fr1 [N] Radiální síla působící na hnací kolo 

Fr2 [N] Radiální síla působící na hnané kolo 

FS  Formule Student 

Ft1 [N] Tečná síla působící na hnací kolo 

Ft2 [N] Tečná síla působící na hnané kolo 

g [ms-2] Tíhové zrychlení 

HMH  Huber, von Mises, Hencky 

M [Nm] Moment v systému řízení 

mk [mm] Modul ozubeného kola 
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MKP  Metoda konečných prvků 

p [-] Penalizační parametr 

Ra [MPa] Mez kluzu 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

SKF  Svenska Kullagerfabriken 

SLM  Selective Laser Melting; selektivní laserové tavení 

SLS  Selective Laser Sintering; selektivní laserové sintrování 

TU  Technická univerzita 

ÚADI  Ústav automobilního a dopravního inženýrství 

V [m3] Objem 

W [J] Energie napjatosti 

zk1 [-] Počet zubů hnacího kola 

zk2 [-] Počet zubů hnaného kola 

αnm [°] Úhel profilu 

βm [°] Úhel sklonu boční křivky 

δ1 [°] Vrcholový úhel hnacího kola 

δ2 [°] Vrcholový úhel hnaného kola 

ρi [-] Imaginární hustota 

ρpi [-] Penalizovaná imaginární hustota 

σ [MPa] Napětí 
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