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Abstrakt: 
  

 Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nosné struktury pro závodní 

vůz formulového typu s elektropohonem týmu EForce FEE Prague Formula. Návrh vychází 

z dvou předchozích generací elektroformule. Hlavním cílem této práce je uspořádat s pravidly 

soutěže FSAE (Formula Society of Automotive Engineers) všechny komponenty do rámu a 

zároveň ušetřit prostor a hmotnost oproti minulým generacím. Cílem je též srovnání 

s předchozími dvěma generacemi rámů a dodání podkladů pro výrobu rámu FSE.04. 
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Abstract: 
 

This bachelor thesis deals with the structural design of the supporting structure for the 

racing car with electric formula type of team Eforce FEE Prague Formula. The proposal is 

based on two previous generations of electroformula. The main objective of this work is to 

organize all components into the frame with rules competition FSAE (Formula Society of 

Automotive Engineers) while saving space and weight against previous generations. The 

object is also compared with the previous two generations of frames and delivery of 

documents for the manufacture of the frame FSE.04. 
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1. Úvod 

1.1  O soutěži 

Soutěž Formula Student SAE je mezinárodní studentská konstruktérská soutěž, 

založená v roce 1981 v USA. Jejím cílem je dát možnost mladým studentům 

technických oborů získat praktické zkušenosti v oblasti konstrukce závodních vozů jak 

z oblasti techniky, propagace tak i z finanční stránky věci. 

Postupem času tato soutěž pronikla do Evropy a i do zbytku světa. Nyní 

existuje přibližně na 650 univerzitních týmů, z nichž se asi 150 týmů věnuje stavbě 

elektrických vozů. 

Týmy si dávají za cíl postavit, co možná nejkompaktnější závodní vůz, se 

kterým se poté účastí závodů po celém světě, jak jim to jejich finanční a časové 

možnosti dovolí. 

1.2  Disciplíny 

Cílem soutěže není najít nejrychlejší studentskou formuli, ale nalézt nejlepší 

vývojový tým. Na závodech se posuzují dynamické disciplíny prověřující 

ovladatelnost a hbitost vozu. Dále se posuzují statické disciplíny, v nichž se posuzuje 

řešení technických problémů, zpracování vozu a financování výroby. 

Statické disciplíny:  

Konstrukční řešení (Engineering design event), Finanční zpracování (Cost and 

manufacturing event), Obchodní plán (Busines presentation event) 

Dynamické disciplíny:  

Akcelerace (Acceleration), Jízda v osmičce (Skid pad), Autocross, Vytrvalostní 

závod (Endurance), Spotřeba paliva (Fuel efficiency) 

2.  Omezení a cíle návrhu 

2.1 Pravidla  

Minimální požadavky na návrh a stavbu vozu jsou podrobně sepsána 

v pravidlech Formula Society of Automotiv Engineers (dále jen FSAE), kde jsou 

vysvětlena i obecná pravidla soutěže pro jednotlivé podniky. Nosná konstrukce vozu 

je striktně omezena za účelem dosažení co možná největší bezpečnosti řidiče. 

Možností je využít předepsané průměry trubek uspořádané do konfigurace tzv. 

primární struktury, jež musí být „triangulovaná“. Další možností je využít alternativní 

materiály na stavbu trubkového rámu, poté ale tým musí doložit výpočty a testy, že 
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tato struktura je ekvivalentní co do tuhosti a pevnosti s předepsanou konfigurací. 

Poslední možností je využití celouhlíkové kompozitní nosné struktury definované též 

v pravidlech FSAE.  

V roce 2012 byly zavedeny pravidla pro elektroformule na ochranu prvků 

obsahující vysoké napětí. V této soutěži je za vysoké napětí považováno napětí vyšší 

než 40 V DC.  

2.2 Cíle  

Pro tuto sezónu jsme společně s týmem eForce FEE Prague Formula vytyčily 

tyto cíle pro stavbu rámu: zlepšení pozice pilota vozu, úspora hmotnosti rámu, rozložit 

hmotnost vozu 50% na přední nápravu a 50% na zadní nápravu a co možná největší 

zkrácení vozu.                                                

2.2.1 Ergonomie 

Ergonomii pilota jsem se snažil vylepšit, aby řidiči měli lepší 

výhled z vozu. Zároveň jsem se snažil rozšířit prostor pro lokty řidiče a 

umožnění většího natažení nohou pro menší kontakt loktů se stehny. 

2.2.2 Snížení hmotnosti 

Snížení hmotnosti byl jeden z hlavních cílů pro zlepšení 

akcelerace vozu. Oproti rámu použitého na FSE.03 je momentální 

úspora 4,55 kg.  

2.2.3 Rozložení hmotnosti 

Snaha o zlepšení rozložení hmotnosti je závislá na rozmístění 

komponentů a tedy přizpůsobení rámů jejich pozicí. Lepšího rozložení 

hmotnosti jsme se snažili dosáhnout za účelem zlepšení ovladatelnosti 

vozu. 

Tabulka 1-Porovnání rozložení hmotnosti 

 Přední náprava Zadní náprava 

FSE.02 44,7% 55,3% 

FSE.03 47,8% 52,2% 

FSE.04 49,5% 50,5% 
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2.2.4 Zkrácení vozu 

Zkrácení vozu je přínosné pro zlepšení hbitosti v zatáčkách, 

důležité je však zkrátit rám. Díky novým motorům a novým bateriím se 

povedlo zkrátit krátit rám o 200 mm a umožnit tak celkové zkrácení 

vozu o 235 mm oproti FSE.03. 

3. Návrh rámu 

3.1 Z čeho vycházím a změny 

V této části popíši změny oproti loňskému a předloňskému modelu rámu. Jako 

inspirací k návrhu nosné struktury FSE.04 mi byly dvě poslední generace trubkového 

rámu použité na FSE.02 a FSE.03. Rámy předchozích generací byly až na drobné 

úpravy podobné, jelikož komponenty formule prošly inovací a odladěním, ale ne 

výměnou za jiné. To se muselo pro novou sezónu změnit, jelikož změnou prošly 

hlavní komponenty jako pohon, akumulátor, nápravy a zavěšení, frekvenční měniče, 

pedály dále přibyla do vozu pevná sedačka. To vše si vyžádalo novou konstrukci 

nosné struktury s požadavkem na její odlehčení a zkrácení.  

3.1.1 FSE.02, FSE.03 a FSE.04 

Z rámů FSE.02 a FSE.03 jsem vycházel při návrhu rámu pro 

FSE.04. Díky novým agregátům museli být přestavěny jednotlivé části 

rámu, k nimž se v průběhu této bakalářské budu vyjadřovat. 

 

Obrázek 1- Rám FSE.02 

  

Obrázek 2- Rám FSE.03 

Obrázek 3-  Rám FSE.04 
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Dále zde uvedu specifikace jednotlivých trubek, ze kterých je 

rám FSE.04 sestaven: 

 Červené:  Tr 30x2 

 Modré:  Tr 30x1 

 Béžové:  Tr 28x1,5 

 Šedé: Tr 26x1,5 

 Oranžové: Tr 25x1,5 

 Žluté: Tr 20x1 

 Fialové: Tr 10x1 

3.1.2 Nové motory a převodovka 

U nové generace elektroformule jsme se rozhodli změnit pohon 

na 4 vysokootáčkové motory každý pohánějící jednu nápravu. To nám 

umožnilo snížit hmotnost vozu, zároveň zvýšit flexibilitu vozu a zlepšit 

spolehlivost trakčního systému. Pro tyto motory bylo nutné navrhnout i 

naše první převodovky. Tyto změny si vyžádaly novou strukturu 

motorové části rámu. Stejně tak i kvůli motorům v přední části vozu 

jsem musel udělat změny týkající se především typu zavěšení. 

3.1.3 Nový akumulátor a frekvenční měniče 

Nový akumulátor byl hlavní změnou na FSE.04. Jeho kratší 

délka oproti stávající verzi mi umožnila rám zkrátit v zadní části vozu. 

Nové frekvenční měniče jsou nižší než na loňském modelu, ale jeden 

frekvenční měnič přibil pod nohy pilota, kvůli přednímu pohonu, což 

společně s pevnou sedačkou vedlo k rozšíření prostřední části.  

3.1.4 Nová kola 

Na letošním modelu přecházíme z třináctipalcových kol na 

desetipalcová kola. To vedlo ke změně stávající geometrie náprav a 

nové pozice příchytných bodů na rámu jak u předních tak zadních 

náprav. 

3.1.5 Pevná sedačka a nové zavěšení pásů 

Dle nových pravidel soutěže Formula Student bylo nutné do 

vozu navrhnout pevnou sedačku a nové uchycení pásů. Zároveň bylo 

požadováno zlepšení výhledu pilota z kokpitu a zvětšení prostoru pro 

lokty. Pásy bylo nutné uchytit až do zadní části vozu. Dle pravidel 

kokpitem s pevnou sedačkou musela projít také stanovená šablona. To 

vše si vyžádalo zvětšení otevřeného kokpitu pilota oproti FSE.02 i 

FSE.03    
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3.2 Konstrukce rámu 

Pro stavbu celého rámu jsem se rozhodl použít osvědčenou legovanou ocel 

25CrMo4, tak jako tomu bylo u předchozích dvou generací. Konečná struktura váží 

28,732 kg, což je o 4,55 kg méně než u FSE.03. Tato hmotnost je čistě bez 

jakýchkoliv úchytů pro komponenty. S úchyty rám váží 31,1 kg. To je o 5,9 kg méně 

než vážila loňská struktura. 

3.2.1 Celkové rozložení komponentů ve formuli 

Jako první problém, který jsem řešil při návrhu rámu, bylo 

předběžné rozmisťování komponent ve formuli. Snažil jsem se 

dosáhnout rozložení hmotnosti co nejbližší poměru 50% na přední a 

50% na zadní nápravu. Zároveň jsem se snažil rozložit hmotu ve voze 

tak aby byla rozložena v poměru doprava a doleva symetricky. S tím vší 

jsem se také snažil, už tak nízké těžiště našich minulých vozů, ještě o 

něco snížit. 

S tímto konceptem jsem instruoval a naváděl kolegy z týmu při 

rozmisťování komponent. Tyto vlastnosti jsem sledoval a zaznamenával 

pomocí jednoduché tabulky MS Excel, jež mi poskytl Bc. Petr 

Sucháček. Počátek souřadnicového systému jsem umístil do osy přední 

nápravy. Jednotlivé osy jsou zobrazeny na obrázku 4. 

           

Obrázek 4 - Souřadný systém FSE.04 
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Tabulka 2-Agregáty jejich souřadnice a hmotnost 

  Souřadnice těžiště součástí   

Součást: x: y: z: Hmotnost [kg]: 

Řidič -637 0 178 70 

Rám -634,4 0 107,2 28,766 

ACP -1085,7 0 -99,7 45 

Zadní Motory -1467,5 0 -38,5 18 

Zadní Měnič -1214,6 -3 79 6 

Pedály 330,9 16,1 -37,2 3 

Elektronika -700 0 150 7 

Podlaha -454,7 -7 -144 1,5 

Deformační prvek 598 0 8,18 1,3 

Řízení -237,7 0,072 214,7 3,2 

Chlazení -540 0 -10 5 

Karoserie -708,7 0 307,6 2 

Přední náprava -2,6 0 7,8 26 

Zadní náprava -1543,6 0 -1,2 25 

Zadní křídlo -1722,5 0 745 3,5 

Přední křídlo 510 0 -62 3 

Difuzor -810,9 0 -116,5 2,385 

Firewall -953,9 0 109,2 1 

Přední motory 0 0 0 7 

Planetové převodovky 0 0 0,1 1 

Zadní převodovky -1545 0 -8,3 6 

Přední měnič -294 7,5 -77,8 5 

HVD -1198,8 -212,1 241,8 1 

Sedačka -775,3 0 53,3 1,5 

Opěrka hlavy + trubky -1114,8 0 607,6 -1,5 

Palubka -198,5 -14,3 378,2 0,5 

Přední firewall -345 100 -60 1 

ECU B -1000 0 50 2 
 

 

 

 

 

 

Tabulka 3-Souřadnice těžiště vozu s pilotem 

 

 

 

Souřadnice těžiště vozu s řidičem: 

x= -771,55 mm 

y= 2,02 mm 

z= 53,45 mm 

Celková 
hmotnost: 

291,135 kg 
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Tabulka 4- Rozložení hmotnosti do stran 

 

Výsledkem rozmisťování komponent ve vozidle je rozložení 

hmotnosti 50,5% na zadní nápravu, 49,5% na přední nápravu, 50,14% 

hmotnosti v pravé části vozu a 49,86% hmotnosti v levé části vozu. 

Těžiště formule je 253,7 mm vzdáleno od vozovky, což je o 12,3 mm 

níže než u FSE.03 

3.2.2 Motorová část 

Díky menší velikosti motorů jsem mohl motorovou část odlehčit 

o 1,972 kg. Jelikož dle pravidel Formula Student musí být všechny 

vysokonapěťové součásti pohonu zakrytované rámovou strukturou a 

naše letošní motory jsou značně menší než ty loňské, odstranil jsem 

„pyramidové“ orámování motorů. 

 

Obrázek 5- Motorová část FSE.04 

 

Další stěžejní částí konstrukce motorové části bylo uchycení 

převodovek do rámu. S kolegou Bc. Davidem Hanouskem jsme se 

rozhodli pro systém tří bodů přes ocelové úchyty přivařené na rám, jak 

je zřejmé z obrázku 5. 

Rozložení hmotnosti na nápravy: 

Rozvor 1540 mm 

Zadek 50,5 % 

Předek 49,5 % 

Tabulka 5- Rozložení hmotnosti na nápravy 

Rozložení hmotnosti do stran 

Střed vozu 690 mm 

Vpravo 50,14 %  

Vlevo 49,86 %  

Obrázek 6- Motorová část FSE.03 (obdoba FSE.02) 
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3.2.3 Zadní část 

Zadní částí formule označuji prostor za řidičem až k motorové 

části. V této části formule se nachází akumulátorový box (označován 

jako ACP), zadní frekvenční měnič, zadní řídící jednotka (označována 

ECU B) a panel s obslužnou elektronikou, kterou nemůže ovládat řidič 

(označován jako service box). Nové baterie, jež jsou podstatně menší a 

lehčí o 40kg,moji kolegové z elektrické skupiny našeho týmu 

uspořádali tak, aby se část akumulátorového boxu dala „zasunou“ pod 

sedícího pilota. Tím jsme využili maximum prostoru v zadní části vozu 

a mohli tuto část zkrátit o 140,7 mm. 

 

Obrázek 7- Zadní část vozu FSE.04 

 

Dalším vylepšením zadní části vozu oproti předchozím 

generacím je odstranění dvou trubek, které se stýkaly uprostřed krycí 

části akumulátorového boxu (viděno na obrázku 8), které měly sloužit 

jako vyztužení nosných trubek, na nichž byl ACP připojen. V místě 

styku těchto dvou trubek vzniká reakce, jejíž účinek se přenášel do 

obalu akumulátorového boxu, který je tvořen kompozitem z uhlíkových 

vláken a pěnovým jádrem. To nebylo ideální, jelikož ACP nebyl na tuto 

reakci dimenzován. Proto jsem tyto dvě trubky rozměru 28x1,5 

odstranil a nahradil je jednou příčnou trubkou stejného rozměru, tak aby 

konstrukce vyhovovala pravidlům soutěže Formula Student (tzv. 

primární struktura musí splňovat triangulaci). Nyní zde sice vzniká 

průhyb (zjištěno pomocí simulačního softwaru ABAQUS), ale ten 

považuji za bezpečný a přínosnější, než možnou deformaci uhlíkového 

obalu ACP. Samostatný průhyb zadní části nemá smysl simulovat. V 

oddíle 4.5 této bakalářské práce se budu věnovat průhybu celého rámu, 

kde samozřejmě bude zahrnut i průhyb zadní části vozu.  

Obrázek 8- Zadní část vozu FSE.03 (obdoba 

FSE.02) 
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3.2.4 Střední část vozu 

Střední část vozu (kokpit pilota) byla kritická pro celou 

strukturu vozu. Její konfigurace se sice shoduje s formulemi FSE.02 i 

FSE.03, ale u FSE.04 je tato část delší o 103 mm a širší o 20,8 mm. 

Tomu tak je, díky novému pravidlu naší soutěže, které v podstatě 

nedává jinou možnost než navrhnout pevnou sedačku do kokpitu pilota. 

Naše dřívější modely obsahovaly tzv. padding, což je vyjímatelná 

sedačka z kokpitu pilota, v našem případě dělaná z pevné pěny přesně 

na míru pilota. 

S návrhem sedačky jsem zároveň změřil novou ergonomii 

pilota, tak aby pilotovi co nejvíce vyhovovala. Na pozici pilota existují 

normy například ČSN 30 0725 a VDI 2780 zahrnující i anatomii těla 

pilota, avšak pro účel mého návrhu sedačky a rámu mi stačilo pouze 

změřit viditelné hodnoty na obrázku 9 a nezaobírat se danými normami. 

Pilot nyní sedí vzpřímeněji, má více prostoru pro kolena i lokty a to 

především v zatáčkách. Měření jsme prováděli na fyzickém modelu, viz 

obrázek 9. 50
o
 

  

Obrázek 9- Model kokpitu pilota 

Při měření nás zajímaly hodnoty viditelné z obrázku 9, tj. 

vzdálenost pedálů od sedačky, vzdálenost volantu od podlahy a 

naklopení sedačky vzhledem k podlaze vozidla. Samotná konfigurace 

střední části vozu je pak viditelná na obrázku 10. 
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Obrázek 10- Konfigurace střední části vozu FSE.04 

 

Ve střední části jsem poté musel dodržet hned několik předpisů 

soutěže Formula Student, která byla vzájemně propojena. Oproti 

minulým generacím jsem tedy zvolil větší naklopení hlavního oblouku 

formule (u této struktury je 7
o
 směrem dozadu vozu), nulové naklopení 

předního oblouku a přidání „zakulacené špičky“ na střed předního 

oblouku. 

 

Obrázek 12- Kokpit pilota FSE.04 

 

Obrázek 11- Konfigurace střední části vozu FSE.03 

Obrázek 13- Kokpit pilota FSE.03 
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Další změnou v kokpitu od předchozích formulí je umístění 

předního frekvenčního měniče pod nohy pilota. Vzhledem k pozdnímu 

návrhu frekvenčního měniče jsem byl nucen ho umístit našikmo o 10
o
 

vzhledem k podlaze a zajistit dostatečný prostor k natažení silových 

kabelů do zadní části vozu. Zároveň jsem musel zajistit dostatečné krytí 

těchto kabelů od pilota, jak vyžadují pravidla soutěže Formula Student. 

Toho jsem dosáhl vedením kabelů podél rámu a obkročmo přes úchyty 

pásů. Jako izolaci jsem použil hliníkový plech tloušťky 0,5mm a 

skelnou rohož UPM 71/S tloušťky 0,8 mm, spojené lepeným spojem na 

sobě. Toto řešení je v souladu s pravidly soutěže Formula Student. 

Izolační struktura je vyznačena oranžovou barvou na obrázku 14. 

 

Obrázek 14- Izolační struktura kolem pilota 

3.2.5 Přední část vozu 

V přední části vozu jsem převzal podobnou strukturu, jakou již 

náš tým použil u vozu FSE.02. Ta je odlišná od FSE.03 především 

změnou zavěšení předních náprav z typu pull-rod na push-rod. Letošní 

model se musel vrátit k zavěšení push-rod kvůli umístění předních 

motorů do těhlic. To znamenalo vrátit se už k osvědčené struktuře a jen 

ji modifikovat pro letošní potřeby. 

Potřeby spočívali ve snížení přední části kvůli novým 

desetipalcovým kolům, rozšíření horní části tak abychom zde mohli 

uchytit tlumiče s vahadly a zmenšení nejpřednější části (označované 

bulkhead) pro uchycení uhlíkového deformačního členu. 

Oproti FSE.03 je přední část kratší o 109,8 mm a užší 34,4 mm. 

Oproti FSE.02 je přední část kratší o 102 mm a užší o 62 mm. 
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Obrázek 15- Přední část FSE.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Výpočetní analýza rámové struktury 
Výpočetní analýzy jsem prováděl zejména proto, abychom s týmem věděli, kde 

se dá rámová struktura vylepšit a měli povědomí o jejím celkovém charakteru. 

4.1 Výpočtový model 

Výpočty jsem prováděl ve výpočtovém prostředí softwaru ABAQUS. 

Nejprve jsem si sestavil základní výpočtový moel, který jsem poté pro každou 

simulaci modifikoval dle potřeby. Použil jsem prutový (Beamový) model rámu. 

Jednotlivým částím rámu, podlah, náprav atd. jsem přiděloval vlastnosti profilů a 

desek, tak jak se vyskytují v reálném rámu. Tento model obsahuje jisté 

nepřesnosti, například příchytné profily náprav (anglicky „Brackets“). Model také 

uvažuje vlastnosti trubek až do bodu, kde se stýkají trubky, avšak reálné napojení 

je vždy nějak posunuto, aby bylo možné rám svařit (stejně tomu je u „brackets“). 

Obrázek 16- Přední část FSE.03 

Obrázek 17- Přední část FSE.04 
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Tyto rozměry vzhledem k rozměrům celého rámu považuji za zanedbatelnou 

nepřesnost. 

 

Obrázek 18 – Základní výpočtový model 

 

Nosná sendvičová podlaha pod řidičem je  tuhostně významná, proto jsem 

ji také v každém modelu uvažoval.  Tuto součást jsem zadal jako skořepiny 

(Shell). Dále jsem v základním modelu uvažoval i nenosné podlahy v přední části 

vozu, které jsem pro různé simulace odstraňoval či ponechal, tak aby model byl co 

nejvíce podobný realitě. Pro definici vlastností těchto struktur jsem využil 

sestavení kompozitních dílu pomocí modulu Composit Layup v ABAQUSu. 

V tomto modulu jsem postupně skládal jednotlivé vrstvy sendvičů tak, jak jsou 

v reálné podobě vrstveny na sebe. Zde jsem také definoval materiálové vlastnosti 

jednotlivých vrstev. Elementy jsem spojil s rámem pomocí vazby MPC Beam. 

Průřezy náprav měním podle toho, co zjišťuji. Buď jím definuji průměr 

100mm, abych zamezil deformaci ramen, anebo jím dávám jejích skutečný průřez 

15x1. Ramena jsem s rámem spojil pomocí vazby Join+Cardan, která mi 

nahrazuje klouby náprav.  

Vahadlům jsem přiřadil uzavřený obdélníkový profil a jeho průřezové 

vlastnosti. S rámem jsem je opět spojil vazbou Join+Cardan . Zavěšení push-rod a 

tlumiče jsem nahradil vazbou Coupling, až na simulaci torzní tuhosti dle 

provedeného experimentu. 
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4.2 Trubky vs. desky 

Trubky vs. desky znamená simulaci, kterou jsme chtěly zjistit, zda 

sendvičové desky, kterými bychom nahradili trubky průřezu 20x1 po boku střední 

části formule, nepřidají nebo neovlivní celkovou torzní tuhost rámu. Tyto desky 

při navrhované sendvičové struktuře vycházeli dohromady přibližně o 220g lehčí 

než trubky Tr20x1, což by pro formuli bylo přínosem. Při zkoušení různých 

kombinací natočení uhlíkových vláken však torzní tuhost rámu se sendvičovými 

deskami vycházela hůře než s trubkami. Toto zhoršení se pohybovalo v rozmezí 

od 86Nm/
o
 do 280Nm/

o
. Celková torzní tuhost rámu z modelu pro desky 

kd=1525,36Nm/°. Pro zlepšení torzní tuhosti bychom museli zvětšit objem jádra i 

počet vrstev uhlíkových vláken, až za mez kdy by byly desky podstatně těžší než 

trubky 20x1. To je pro nás nepřípustné, proto jsme se rozhodli pro variantu 

s trubkami 20x1. Na obrázku 19 je náhled řešení střední části vozu s deskami. 

 

Obrázek 19 - Střední část se sendvičovými deskami 

4.2.1 Příprava výpočtového modelu a výsledky 

Při zadávání výpočtového modelu jsem postupoval podle již 

připraveného experimentu na zjištění torzní tuhosti rámu, kterému se 

budu podrobněji věnovat v další části této bakalářské práce.  

Nejprve jsem pevně upevnil přední nápravu v těhlicích a odebral 

kolům posuvy ve směrech x,y i z. Dále jsem umístil pod zadní nápravy 

jekl čtvercového průřezu (100mm s tloušťkou stěny 5mm), který sloužil 

k zavěšení zaváží na vyvolání kroutícího momentu, na upevnění náprav  

a pohybu bodů v ose z. Tento jekl jsem pomocí vazby MPC Beam 

pevně spojil se zadními nápravami, průřezu 15x1. Pro co největší 
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přesnost výpočtového modelu a reálné zkoušky jsem i zavěšení push-

rod a táhla nahrazující tlumiče definoval jako trubky 15x1. Jako 

zátěžnou sílu jsem uvažoval tíhu zavěšených závaží na pohyblivém 

jeklu. V této simulaci neuvažuji vliv ACP podlahy, ikdyž by to bylo 

vhodné, jelikož je tuhostně významná, z důvodu co největší shody 

s experimentem na torzní tuhost. V době provádění experimentu nebyla 

tato podlaha vyrobena. 

Složení desek charakterizuje tabulka na obrázku 20. Do přílohy 

přidávám volené konstanty s datasheaty pěnového jádra (Divinicell) a 

uhlíkové tkaniny použité na desky a podlahu pod řidičem 

(Carbon_fibres). 

 

Obrázek 20 - Složení sendvičové struktury desek 

Při měření jsem zaznamenával posuv Δu v ose z u osmi bodů 

znázorněných na obrázku 21. 

 

Obrázek 21- Znázornění sledovaných bodů 
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Tyto styčníky sleduji z důvodu dobré dostupnosti 

k zaznamenání zněny jejich polohy. 

 Příklad výpočtu pro bod 5: 

 F = 641,574N 

 b = 1m ;  

y = 215mm (vzdálenost  

bodu 5 od střední podpěry) 

 Mk = F.b = 641,574 Nm 

 Δu = 1,923 mm – u trubek 20x1  

 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝛥𝑢

𝑦
) [°] 

 𝑘𝑡 =
𝑀𝑘

𝜑
= 1251,1 [𝑁𝑚/°] 

 

Výslednou torzní tuhost neporovnávám s jinými generacemi 

formulí, jelikož výpočtové modely dřívějších rámů formulí byly dosti 

odlišné (především se v nich uvažovala podlaha ACP), atak srovnání by 

nebylo relevantní. Všechny měřené a vypočtené hodnoty u jednotlivých 

bodů uvádím tabulkou v příloze. Celkovou torzní tuhost rámu uvádím 

jako průměr z hodnot všech měřených bodů. 

𝒌𝒕 = 𝟏𝟕𝟎𝟐, 𝟓𝟖 𝑵𝒎/°  

 

Obrázek 23- Výsledek krutového zatěžování rámu s deskami 

Obrázek 22- Zatěžování při krutové zkoušce 
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Obrázek 24- Výsledek krutového zatěžování rámu s trubkami 20x1 
 

4.3 Fyzická zkouška torzní tuhosti 

Pro ověření výpočtového modelu jsme provedli i reálnou zkoušku 

torzní tuhosti, o které jsem dopředu věděl, jak bude probíhat, abych mohl 

sestavit výpočtový model dopředu. Schéma zkoušky lze vidět na obrázku 22. 

Přesné řešení zkoušky je na obrázku 25. 

 

Obrázek 25- Experiment na ověření výpočtu torzní tuhosti rámu 
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4.3.1 Provedení experimentu 

Na zadní jekl, který byl uložen na kluzném ložisku, tak aby se 

pohyboval v ose z, jsme postupně přidávali závaží až do 65,4 kg na 

rameni 1m a zaznamenávali pohyby jednotlivých bodů znázorněných na 

obrázku 21. Měření jsme provedli 2x. Jednou bez zpětného odlehčování 

a podruhé s odlehčováním a měření pohybu bodů při odlehčování. Při 

druhém měření jsem udělal průměr při zatěžování a odlehčování a tuto 

hodnotu jsem zanesl do tabulky v příloze. Nápravy byly uloženy ve 

speciálních přípravcích, tak aby se mohli pohybovat jen v ose z. 

Přípravky jsou pevně spojeny s jekly, které jsou upevněny na 

svařovacím stole s T-drážkami. Tlumiče jsem nahradil ocelovími táhly 

z trubek 15x1. Tím jsem přenesl zatížení přes push-rod do rámu. 

Jednotlivé hodnoty jsme odečítali pomocí strojních hodinek umístěných 

v bodech znázorněných na obrázku 21. 

 

4.3.2 Výsledky 

Jednotlivé změřené a vypočtené hodnoty uvádím do tabulky na 

přiloženém CD. Výslednou torzní tuhost pro jednotlivé body rámu 

počítám jako průměr z hodnot při zatěžování 16,4kg; 30,8kg; 41,8gk; 

50,8kg; 65,4kg. První hodnotu při zatěžování 5,8 kg beru jako hodnotu 

pro vymezení všech možných vůlí (vůle v kloubcích ramen a push-

rodu, vůle ve šroubových spojeních atd.). Průměrnou torzní tuhost pro 

jednotlivé body pak počítám jako průměr ze dvou měření. Celkovou 

torzní tuhost rámu uvádím jako průměr z hodnot všech měřených bodů. 

𝒌𝒕𝒛 = 𝟏𝟒𝟐𝟔, 𝟒𝟔 𝑵𝒎/°  

 

Rozdíl mezi naměřenou torzní tuhostí a vypočtenou z modelu 

činí Δk=276,12 Nm/°. 

 

Nakonec uvádím rozdíl mezi torzní tuhostí vypočtenou 

v modelu s trubkami 20x1 a změřenou při experimentu včetně výsledné 

nepřesnosti měření vůči modelu v procentech a celkovou nepřesnost 

měření, která je 18,04 %.  

 

Nepřesnost měření 18,04 % přičítám ovlivnění rámu svary, 

vůlemi v jednotlivých spojích, nepřesnosti měřících zařízení, umístění 

měřících zařízení, nepřesnému svaření rámu dle modelu a lidskému 

faktoru chyby. 
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4.4 Torzní tuhost rámu vzhledem ke klopné tuhosti náprav 

Torzní tuhost rámu vzhledem ke klopné tuhosti náprav považuji za odhad 

minimální tuhosti rámu. Za ideální hodnotu tohoto poměru považuji číslo 10. Čím 

nižší bude tento poměr, tím více hrozí deformace rámu v zatáčkách. 

 Klopná tuhost na jednu nápravu je 232,15 Nm/° (tuto hodnotu dodal  

Bc. Michal Medek) 

 Torzní tuhost rámu je 𝑘𝑡𝑧 = 1426,46 𝑁𝑚/°  

Poměrný výpočet: 

 Zjednoduším-li spojení přední náprava – rám – zadní náprava jako dvě 

pružiny v sérii (rám považuji za absolutně tuhé těleso) 

 

Obrázek 26 - Schéma spojení náprav 

 

klopnou tuhost náprav vypočteme jako 

 

kc – celková klopná tuhost náprav 

kp – klopná tuhost přední nápravy (232,15 Nm/°) 

kz – klopná tuhost zadní nápravy (232,15 Nm/°) 

 
1

𝑘𝑐
=

1

𝑘𝑝
+

1

𝑘𝑧
=

1

232,15
+

1

232,15
=

2

232,15
 

𝑘𝑐 =
232,15

2
= 116,075 𝑁𝑚/° 

Poměr torzní tuhosti rámu a klopné tuhosti náprav je pak 

𝑖 =
𝑘𝑡𝑧

𝑘𝑐
=

1426,46

116,075
= 𝟏𝟐, 𝟐𝟗 

  

Toto číslo považuji za bezpečnou hodnotu. Rám je tedy dostatečně tuhý 

a neovlivňuje nápravy. 
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4.5 Simulace ohybového namáhání 

Z důvodu zhodnocení vlivu průhybu rámu na ostatní funkční celky 

vozidla, jsem určil průhyb rámu při zatížení všemi agregáty, které rám nese. 

4.5.1 Příprava výpočtového modelu a výsledky 

V místech upevnění jednotlivých agregátů jsem zavedl sílu jako 

tíhu jednotlivých součástí vynásobenou dynamickým koeficientem, 

který jsem dle konzultace s kolegy z týmu EForce a CTU CarTech volil 

3. Tato hodnota je v praxi běžně používána a je prověřena oběma týmy 

jako dostatečná. Hmotnost řidiče jsem vynásobil 2/3, jelikož v místě, 

kde zavádím sílu od řidiče, jsou zhruba 2/3 jeho celkové hmotnosti. 

Jako okrajové podmínky jsem zvolil podpory v těhlicích, tak aby 

soustava byla staticky určitá. Na obrázku 27 graficky znázorňuji, jak 

zavádím síly od jednotlivých agregátů. Nápravám jsem definoval průřez 

tyčoviny 100mm. Zavěšení push-rod a tlumiče jsem nahradil vazbou 

Coupling. Tím jsem se vyhnul deformaci ramen. 

Součást: Hmotnost [kg]: Statická síla (1g) [N]: Výpočtová síla (3g) [N]: 

Řidič  70*2/3 686,7*2/3 2060,1*2/3 
Rám 28,8 282,2 846,6 
ACP 45 441,5 1324,4 

Motor 18 176,6 529,7 
Měnič 6 58,9 176,6 
Pedály 3 29,4 88,3 

Elektronika 7 68,7 206,0 
Podlaha 1,1 10,9 32,4 

Deformační prvek 1,3 12,8 38,3 
Řízení 3,2 31,4 94,2 

Chlazení 5 49,1 147,2 
Karoserie 2 19,6 58,9 

Přední náprava 26 255,1 765,2 
Zadní náprava 25 245,3 735,8 

Zadní křídlo 3 29,4 88,3 
Přední křídlo 3,5 34,3 103,0 

Difuzor 2,4 23,4 70,2 
Firewall 1 9,8 29,4 

Přední motory 7 68,7 206,0 
Planetovky 1 9,8 29,4 
Převodovky 6 58,9 176,6 

Přední měnič 5 49,1 147,2 
HVD 1,5 14,7 44,1 

Sedačka 1,5 14,7 44,1 
Opěrka hlavy + trubky 1,5 14,7 44,1 

Palubka 0,5 4,9 14,7 
Přední firewall 1 9,8 29,4 

ECU B 2 19,6 58,9 
Tabulka 6- Výpočet zátěžných sil od jednotlivých součástí vozidla 
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Obrázek 27- Zavádění sil od jednotlivých agregátů 

    

Výsledky: 

 

 

Obrázek 28- Průhyb rámu 

Na obrázku 28 je zobrazen výsledek ohybové simulace, ze 

kterého jsem odečetl maximální průhyb umax=0,978mm, který nastává 

v místě sendvičové podlahy, tam kde sedí řidič. Tento průhyb považuji 

vzhledem k délce vozidla za bezpečný. Největší průhyb rámové 

struktury nastává uprostřed zadní části v místě pod ACP a je 

zmax=0,409mm. Je velmi pravděpodobné, že ve skutečnosti tento průhyb 

bude ještě menší, jelikož řidič sedí ještě ve vyztužené sedačce, která 

svoji strukturou tento průhyb ještě zmenší. 
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Obrázek 29- Zobrazení napětí dle Von Misese pro ohybové namáhání 

Z obrázku 29 můžeme odečíst maximální provozní napětí 

σmax=24,94MPa, které je ve styčníku hlavního oblouku, trubek 

nesoucích podlahu pod řidičem a trubek nesoucích ACP. Toto napětí 

považuji za zanedbatelné vzhledem k mezi kluzu 600MPa použitého 

materiálu. 

4.6 Kombinace ohybového a krutového namáhání 

Kombinace krutového a ohybového namáhání se vyskytuje za jízdy 

velmi často (například najede-li vůz na nerovnost na dráze). Ve skutečnosti 

krutovou složku kompenzují tlumiče, které zde uvažuji jako tuhé těleso 

nahrazené vazbou Coupling. Simulaci provádím pro zjištění možného 

vzniklého napětí v rámu, jsou-li na něm upevněny všechny agregáty. Dále 

simulaci provádím pro zjištění možné torzní tuhosti rámu, jsou-li na něm 

upevněny všechny agregáty. 

4.6.1 Příprava výpočtového modelu a výsledky 

Do výpočtového modelu jsem zanesl opět všechny agregáty, tak 

jak jsou znázorněny na obrázku 27 a popsány v tabulce 6. Jako okrajové 

podmínky jsem odebral možnost posuvu v osách X,Y,Z spodním 

bodům pravé přední a levé zadní těhlici. Spodnímu bodu levé přední 

těhlici jsem odebral možnost posuvu v osách X a Z. Pravá zadní těhlice 

je plně pohyblivá. Do této těhlice jsem zanesl sílu (opět vynásobenou 

koeficientem 3) od pravého zadního kola s těhlicí, ložisky, spojovacím 

materiálem atd. (celkově 11 kg). Pro zjištění vzniklého napětí jsem 

přiřadil nápravám průřez 15x1 (jako ve skutečnosti), zatím co pro 

zjištění torzní tuhosti, jsem jim definoval průřez tyčoviny průměru 

100mm, abych eliminoval deformaci ramen. 
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Výsledky: 

 

Obrázek 30 -Napětí v rámu dle Von Misese při kombinaci ohybu a krutu 

Na obrázku 30 můžeme odečíst uvažované maximální provozní 

napětí, najede-li vůz na nerovnost, σmax=149,7MPa vznikající v zadních  

styčnících motorové části rámu. Toto napětí mohu brát jako nejvyšší 

možnou vzniknutelnou hodnotu, která je však díky tlumičům stěží 

dosažitelná. V porovnání s hodnotou meze kluzu 600MPa použité oceli 

je σmax = 149,7MPa je 4x menší a považuji tedy tuto hodnotu za 

bezpečnou. 

 

Obrázek 31- Posuv bodů při kombinaci krutu s ohybem 
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Obrázek 32- Popis výpočtového modelu 

Při měření torzní tuhosti jsem postupoval, tak že jsem opět 

sledoval 8 bodů znázorněných na obrázku 21. Simulaci jsem provedl 

pouze pro uvažovanou sílu od zadního pravého kola (11kg) 

vynásobenou koeficientem 3. Zde uvedu výpočet pro jeden uvažovaný 

bod. 

   Příklad výpočtu pro bod 5 

F = 9,81*11[kg]*3=323,73 N 

   c = 1,132 m 

   Mk = F.c = 366,46Nm 

   Δz = 2,163mm – u trubek 20x1  

   y = 351 mm (vzdálenost bodu 5 od podpěry v zadní levé těhlici) 

   𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝛥𝑧

𝑦
) [°] = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

2,163

351
) = 0,353° 

𝑘𝑡 =
𝑀𝑘

𝜑
 [

𝑁𝑚

°
] =

366,46

0,353
= 1037,91

𝑁𝑚

°
 

Celkovou torzní tuhost jsem počítal jako průměr torzních tuhostí 

sledovaných bodů. V tabulce 7 jsou shrnuty všechny výsledky 

v jednotlivých bodech a celková průměrná torzní tuhost rámu. 

  



ČVUT v Praze 

Fakulta Strojní  Ondřej Hladík 

  2015 

41 

 

  

Bod Δz[mm] k [Nm/°] 

1 1,011 1844,14 

2 2,604 2064,44 

3 1,732 1076,46 

4 4,1722 1288,48 

5 2,163 1037,91 

6 4,313 1158,19 

7 1,201 1328,07 

8 3,511 1607,87 

Průměrná hodnota torzní 
tuhosti rámu [Nm/°] 

1425,695 

 
Tabulka  7- Souhrn výsledků torzních tuhostí v jednotlivých bodech a celková torzní tuhost 

 

 

Obrázek 33- Znázornění posuvu bodů při kombinaci krutu a ohybu 

 

5. Podklady pro výrobu navržené struktury 
V této části bakalářské práce popíši postup výroby rámu FSE.04. Jelikož se jedná 

pouze o prototyp závodní formule, je celá výroba navrhovaná pro výrobu jednoho 

kusu ne pro sériovou produkci. 
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5.1 Tvoření trubek 

Samotný model FSE.04 byl tvořen v modelovacím prostředí Catia V6 

s kombinací Catia V5. Konfigurace rámu byla tvořena pouze v prostředí Catia V6. 

Pro tvorbu trubek jsem využil funkce Point. Ta mi vytvořila bod na souřadnicích, 

které jsem mu zadal. Takto jsem si v prostoru vytvořil 2 body. Poté jsem si funkcí 

Line mezi těmito body vytvořil přímou křivku. V počátečním bodě této křivky 

jsem funkcí Circle vytvořil kruh o vnějším průměru použité trubky. Dále 

v modulu Generative Shape Design, který Catia V6 obsahuje, jsem vybral funkci 

Extrude a touto funkcí jsme vytvořil vnější obálku trubky. Objem této trubce jsem 

dal v modulu Part Desing funkcí Thick Surface. 

Zakřivené trubky jako jsou hlavní a přední oblouk jsem tvořil opět pomocí 

funkcí, Point, Line, Circle. Zde ale navíc přibyla funkce Corner, která při spojení 

dvou přímých trubek v jednom bodě vytvoří v tomto bodě rádius, který požaduji. 

Všechny tyto funkce jsou použitelné při zapnutí funkce Sketch tak i bez jejího 

použití. Nakonec jsem použil funkci Sweep z modulu Generative Shape Design, 

díky níž jsem daný vnější průměr trubky „táhl“ podél vytvořené zakřivené křivky. 

Nakonec jsem takto vytvořené ploše opět zadal objem v Part Designu. 

Po dokončení celé konfigurace rámu v 3D modelu jsem finální pozice 

jednotlivých trubek poupravil tak, aby bylo svařování metodou TIG jednodušší. 

To znamená, tam, kde byly ostré úhly dvou trubek, jsem tyto úhly pozicí 

koncového bodu osy trubky více rozevřel, aby místo sváru bylo lépe přístupné. 

Poslední fází bylo „ořezání“ trubek do finální podoby, abychom je mohli 

na sebe napasovat a svařit je k sobě. To jsem provedlo v modulu Generativ Shape 

Design pomocí funkce Cut. Toto ořezání je nutné provádět metodicky, tak jak se 

rám bude svařovat, jinak poté vznikají problémy při samotné výrobě rámu. 

 

5.2 Obrábění trubek 

K tomu abychom mohli obrobit jednotlivé trubky, bylo nutné udělat 

rozviny jednotlivých trubek z již dokončeného modelu rámu. Rozvin jedné trubek 

jsem tvořil tak, že pomocí funkce Hide jsem si schoval všechny trubky, které jsem 

nepotřeboval a viditelná mi zůstala pouze tak, ze které jsem chtěl dělat rozvin. 

K tomu samozřejmě bylo nutné také schovat i objem trubky. Tak mi zůstala pouze 

plocha vnějšího průměru trubky. Tuto plochu jsem exportoval do mého počítače 

ve formátu IGS. Takto exportovanou trubku jsem otevřel v softwaru Catia V5. 

Pomocí funkce Unfold v modulu Generative Shape Design jsem dostal rozvinutou 

plochu vnějšího průměru ořezané trubky. Tento rozvin jsem převedl v Catii V5 na 

výkres a vytiskl. Tento postup jsem opakoval u všech 71 trubek, z nichž se rám 

skládá.   
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Obrábění trubek se provádělo v laboratoři H2-152 ČVUT Fakulty 

Elektrotechnické. Na pásové pile jsme nařezali jednotlivé trubky o málo větší než 

je jejich délka v modelu. Na takto nařezané trubky bylo nutné nakreslit rovnou 

čáru, podél které se přesně nalepila jedna hrana rozvinu a rozvin pak obalil celou 

trubku a slepil se dohromady. Takto vznikla obalená trubka připravená k obrábění. 

Lepení jsme prováděli za použití obyčejné elektrikářské lepící pásky.  

Samotné obrábění bylo prováděno stolní dvoukotoučovou bruskou a 

ručními bruskami s řeznými nebo lamelovými kotouči.  

5.3 Svařování rámu 

Svařování probíhalo metou TIG. Ke stanovení pozic svařovaných míst 

jsme využívali dílenských měřících nástrojů, jako posuvné měřítka, svinovací 

metry, „vingly“, dílenské úhloměry atd. Při měření jsme sledovali především 

rozměry již zmiňovaných částí formule (přední, střední, zadní a motorová část) a 

také rozměry, o kterých ze zkušenosti víme, že jsou na závodech pečlivě 

kontrolovány. To jsou části formule, kterými musejí procházet pravidly dané 

šablony, úhly různých podpěr nebo minimální a maximální distance různých 

příchytných bodů (pásů, náprav, řídící elektroniky atd.). Přivařování různých 

příchytných bodů bylo prováděno, až po svaření všech trubek. 

Pro samotné svařování trubek jsme žádné přípravky nepoužívali. Přípravky 

byly použity až pro svařování příchytných bodů náprav a řízení.  

Pro přípravek na přivaření příchytných bodů náprav jsme využili dvou 

dostatečně dlouhých uzavřených ocelových profilů. Dále jsme využili kulatinu 

průměru 20 mm, jejíž konec byl obroben tak, aby se přesně vešel do koncových 

ok A ramen našich náprav. Takto obrobené kulatiny jsme napozicovali a posléze 

přivařili na zmíněné profily. Při pozicování jsme museli dodržet rozměry: přední 

rozchod kol, zadní rozchod kol, rozvor vozidla, výšku koncových bodů spodních a 

horních A ramen v pozici, kdy auto klidně stojí na vozovce. S přesnou polohou 

ramen náprav nebyl problém upravit polotovary příchytných profilů (Brackets), 

tak abychom je mohli přivařit na rám. 

Při svařování příchytných bodů jsme využili přípravku navrženého Bc. 

Davidem Hanouskem. Díky tomuto přípravku jsme pouze změřily pozici těchto 

bodů tak, aby byla osa řízení ve správné pozici s příchytnými body na těhlicích 

předních náprav a příchytné body řízení přivařili na rám. Pozice horního domku 

kuželových kol ve směrech X, Y a Z byla již pevně dána zmíněným přípravkem.  
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6. Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout rám pro novou generaci elektro 

formule týmu EForce FEE Prague Formula. 

Nejprve jsem zvolil po konzultaci s členy týmu rozmístění trakčních 

komponent na základě zkušenosti z FSE.02 a FSE.03. Tyto komponenty jsou umístěny 

v zadní a motorové části rámu, proto také postupuji v popisu rámu od jeho zadních 

sekcí. V průběhu práce jsem konzultoval uchycení ostatních agregátů s členy, kteří za 

ně byli zodpovědní. Při umisťování jednotlivých součástí jsem se snažil volit jejich 

polohu tak, aby se finální rozložení hmotnosti vozu blížilo 50/50 (předek/zadek). 

Zároveň jsem musel volit kompromis mezi tvarem součástí, pravidly soutěže Formula 

Student, pracností přichycení na rám, hmotností rámu a požadavky členů.  

Poté jsem provedl pevnostní analýzu rámové struktury. Provedl jsem simulace 

torzní tuhosti, reálný experiment na potvrzení mého výpočtu, porovnání torzní tuhosti 

rámu s trubkami 20x1 a sendvičovými deskami, porovnání torzní tuhosti rámu vůči 

klopné tuhosti náprav, provedl jsem ohybovou simulaci na zjištění vzniklého napětí, 

maximálního průhybu rámu a sendvičové podlahy. Dále jsem provedl simulaci 

kombinace krutu a ohybového namáhání a zjištění provozního maximálního napětí 

v rámu. 

Hmotnost 28,732 kg 

Rozložení hmotnosti na předek a zadek vozu 49,5% / 50,5 % 

Vypočtená torzní tuhost z modelu pro trubky 20x1 1702,58 Nm/° 
Vypočtená torzní tuhost z modelu pro desky 1525,36 Nm/° 
Změřená torzní tuhost z experimentu (TR 20x1) 1426,46 Nm/° 
Poměr t.tuhosti rámu a kopné tuhosti náprav 12,29 

Maximální průhyb (sendvičová podlaha pod řidičem) 0,978 mm 

Maximální průhyb samotného rámu 0,409 

Maximální napětí v ohybu 24,94 MPa 

Maximální napětí při ohybu a krutu 149,7 MPa 
  Tabulka 8- Vlastnosti navržené struktury 

 Nakonec jsem zpracoval podklady pro výrobu rámu. Hlavním podkladem byl 3D 

model rámu, ve kterém jsem vytvořil ořezy jednotlivých trubek, tak aby na sebe při svařování 

pasovali. Z takto ořezaných trubek jsem zpracoval rozviny. Ty se posléze vytiskly v měřítku 

1:1, nalepily na trubky a ty se podle nich vybrousili. Rám byl svařován metodou TIG. 
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7. Seznam zkratek 
 

ACP- Acumulator package 

ECU B- Electrical control unit back 

FEE- Faculty of Electrical Engineering 

FSAE- Formula Society of Automotive Engineers 

FSE.02- Druhá generace vozu týmu EForce FEE Prague Formula s elektropohonem 

FSE.03- Třetí generace vozu týmu EForce FEE Prague Formula s elektropohonem 

FSE.04- Čtvrtá generace vozu týmu EForce FEE Prague Formula s elektropohonem 

HVD- High voltage disconect 

SAE- Society of automotive 

TIG- Tungsten Inert Gas 
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9. Seznam příloh 
1) Vlastnosti oceli 24CrMo4 
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řidičem 

4) Obrazová příloha 

5) Přiložené CD s obsahem:  -3D model rámu 

-výpočtové modely 

-excelovská tabulka se změřenými hodnotami bodů při 
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-bakalářská práce ve formátu PDF 
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Příloha 1- Vlastnosti oceli 24CrMo4 
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Příloha 2- Vlastnosti pěnového jádra Divinycell H80 
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Příloha 3- Vlastnosti uhlíkové tkaniny použité na tvorbu kompozitních 

desek a podlahy pod řidičem 

 

Vzhledem k tomu, že výrobci uhlíkových tkanin neudávají konstanty jako poissonovo 

číslo a moduly pružnosti, zvolil jsem tyto materiálové konstanty po konzultaci s členy týmu 

EForce FEE Prague Formula a členy týmu CTU CarTech. Tyto hodnoty konstant jsou 

prověřeny oběma týmy a jsou považovány za správně volené. Zde přikládám náhledy na 

volbu hodnot těchto konstant v ABAQUS 6.13.  

Mass Density- hustota materiálu [t/mm
3
] 

E- modul pružnosti v tahu [MPa] 

G- modul pružnosti ve smyku [MPa] 

Nu- Poissonovo číslo [1] 

indexy 1, 2, 3- indexy os souřadného systému x, y, z 
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Příloha 4- Obrazová příloha 

Vůz FSE.04 

 

Vizualizace modelu vozu FSE.04 
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Vizualizace rámu FSE.04 

 

Experiment na měření torzní tuhosti rámu 
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Umístění strojních hodinek na bodu 8 při experimentu na měření torzní tuhosti rámu 

 

Pohled zezadu na rám v přípravcích při experimentu na torzní tuhost 

 


