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Abstrakt:  

Tématem této bakalářské práce je optimalizace předního křídla pro vůz Formula Student 
týmu CTU CarTech. Návrh je proveden pomocí CFD výpočetního software Star CCM+.  

 

 

 

Abstract:  

The purpose of this bachelor thesis is optimization of front winf for Formula Student racecar 
for CTU CarTech team. Optimization is processed with Star CCM+ CFD software.  
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 Seznam použitých veličin 

Symbol Význam Jednotka 
F Síla [N] 
ρ Hustota  [kg/m3] 
A Referenční plocha [m2] 
c Koeficient [-] 
cL Koeficient vztlaku [-] 
cD Koeficient odporu [-] 
AE Aerodynamická efektivita [-] 
v Rychlost [m/s] 
p Tlak [Pa] 
L Charakteristický rozměr [m] 
µ Dynamická viskozita [Pa.s] 
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1 Úvod 

Mechanika tekutin se zabývá pohybem a rovnováhou tekutin při působení vnějších sil. Zabývá 

se jak kapalinami, tak plyny. Podoborem mechaniky tekutin je aerodynamika, která se zabývá 

pohybem plynů (většinou vzduchu) a jejich interakcí s pevnými objekty. První studie o 

aerodynamice se začínají objevovat v 18. století. Důležitou prací je dílo Hydrodynamica od 

Daniela Bernoulliho ve kterém poprvé popisuje Bernoulliho rovnici, která popisuje zákon 

zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny. [1] S postupným 

rozvojem aerodynamiky přišla snaha o dosažení letu objektu těžšího, než je vzduch. To se 

povedlo bratrům Wrightovým, kdy roku 1903 zaznamenali první let letadla, což se dá 

považovat za jeden z historických milníků aerodynamiky. Již celkem brzy po začátcích stavby 

prvních automobilů se aerodynamika stala jedním z klíčových parametrů návrhu vozu. 

Zezačátku bylo hlavní snahou snižování čelního odporu automobilů za účelem zvýšení 

maximální rychlosti vozu a snížení spotřeby paliva (Obr. 1).  

 

Obr. 1 Půdorys vozu Auto Union Typ C [2] 

Ve snaze získat na trati výhodu nad konkurenčním závodníkem, či výrobcem začal vývoj 

automobilů prudce stoupat a dodnes je motorsport považován za jednu z technických špiček. 

Je zcela běžné, že výrobce osobních automobilů má svůj tovární závodní tým v některé ze 

závodních sérií a používá ho jako svoji propagaci a vývojové centrum pro technologie, které 

následně aplikuje do automobilů pro běžný silniční provoz. Z počátku 60. let začaly rychlosti 

soutěžních automobilů stoupat a s tím začaly přicházet omezení výkonu motoru a rozměrů 

pneumatik pravidly. Závodní inženýři tedy začali hledat cestu jak i s těmito restrikcemi nadále 

zrychlovat a s tehdejším rozvojem letectví přišel nápad použití obráceného křídla pro 

generování přítlačné síly na závodním voze. Jako první, kdo se k tomuto kroku odhodlal byl 

závodní tým Chaparral v roce 1965 se svým vozem Chaparral 2C. To nezůstalo bez 
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povšimnutí závodních týmu Formule 1 v čele s týmy Ferrari, Lotus a Brabham, kteří v letech 

1967 a 1968 začali s přítlačnými křídly experimentovat. Aby se týmy vyhnuli narušenému 

proudu vzduchu od vozidla, tak umísťovali přítlačná křídla co nejvýše nad vozovku, což 

s nedostatečnou tuhostí jejich uchycení vedlo k řadě selhání křídel a postupně začínalo 

docházet k omezování aerodynamických prvků na závodních vozech pomocí technických 

pravidel. Postupným vývojem závodních vozidel a pravidel začala být aerodynamika stále více 

klíčovým parametrem vozu a na závodních tratích můžeme vídat stále komplikovanější 

aerodynamické úpravy (Obr. 2). Výrobci závodních vozů stále více investují do svých 

aerodynamických oddělení, budují sofistikované aerodynamické tunely a vyvíjejí špičkové 

CFD metody. Ty největší týmy F1 mají i více než 100 inženýrů pouze pro aerodynamiku.  

 

Obr. 2 Ferrari SF70H [3] 

2 Cíle práce 

Na začátek bude představena soutěž Formula Student, tým CTU CarTech a aerodynamika 

vozů Formula Student. Dále budou vysvětleny základní aerodynamické pojmy a přínos 

aerodynamiky pro závodní vozy, geometrie křídla, jeho obtékání a možnosti jeho využití a 

přínos na voze pro závody Formula Student. Dále bude proveden vlastní aerodynamický návrh 

předního přítlačného křídla s použitím CFD výpočetních metod včetně popisu vybraných 

fyzikálních modelů a okrajových podmínek a návrh konkrétní varianty pro vůz FS.10 pro 

sezonu 2018. Přední přítlačné křídlo jsem si vybral z důvodu jeho důležitosti na závodním 

voze, jelikož je to součást vozu, která přichází do kontaktu se vzduchem jako první a zásadně 

ovlivňuje celkové proudění okolo vozu.  
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3 Formula Student SAE 

Formula Student je mezinárodní studentská soutěž. Byla založena roku 1978 a jejím hlavním 

cílem je praktická příprava studentů na praxi. Úkolem studentů je navrhnout, vyrobit a následně 

závodit s malým, jednomístným vozem pro víkendového závodníka. Samotný závod je 

koncipován jako fiktivní výběrové řízení firmy, která poptává sérii 1000 kusů závodních vozů a 

týmy mezi sebou soutěží o vítězství v tomto výběrovém řízení. Oproti klasickým 

automobilovým závodům se závody Formula Student skládají z řady disciplín. Jednak 

z disciplín statických, kdy tým musí obhájit návrh vozu, jeho cenu a prodejní strategii, ale také 

z disciplín dynamických, kdy se již vůz pohybuje po trati při zkoušce akcelerace, zatáčení 

v osmičce, kvalifikaci a hlavním závodě na 22 km. Zároveň se hodnotí i spotřeba paliva. 

Samozřejmostí je vstupní technická přejímka, bez které není vůz vpuštěn na trať.  

 

Graf 1 Bodové ohodnocení disciplín závodů Formula Student [4] 

Z grafu bodového ohodnocení jednotlivých soutěžních disciplín (graf 1) je patrné, že pro 

úspěch na soutěži není možné jakoukoli disciplínu zanedbat. Při návrhu je tedy nutné myslet 

nejen na výkonnost vozu, ale také na jeho cenu, všestrannost, či spolehlivost. Selhání jakékoli 

komponenty na voze během závodu, byť by neovlivnila chování vozu vede k diskvalifikaci           

a tudíž i ztrátě velké porce bodů, bez kterých není možné pomýšlet na dobré umístění. Kromě 

hodnocení závodů samotných je veden i světový žebříček pořadí týmů, který se po každém 

závodě aktualizuje. V současné době (27.12.2017) je v tomto žebříčku vedeno 556 týmu 

s vozem se spalovacím motorem. [5] 

Skid Pad; 75

Akcelerace; 75

Kvalifikace; 100

Hlavní závod; 325

Spotřeba; 100

Byznys plán; 75

Cena vozu; 100

Návrh vozu; 150
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3.1 Tým CTU CarTech 

CTU CarTech je týmem Fakulty strojní ČVUT v Praze, který se od roku 2009 pravidelně účastní 

závodů soutěže Formula Student. Vzhledem k tomu, že podle pravidel musí tým použít pro 

každý rok vozidlo nové, vzniká v týmu vozidlo s pořadovým číslem 10. Tým se skládá ze 

zhruba 30 studentů převážně Fakulty strojní, ale také z fakult ostatních, či studentů Škoda 

Auto Vysoké školy (Obr. 3).   

 

Obr. 3 Tým CTU CarTech na závodech v Maďarsku 

3.2 Využití aerodynamických prvků na vozech Formula Student 

První pokus o použití přítlačných křídel na voze Formula student byl v roce 1991. Od té doby 

to byly spíše ojedinělé experimenty a první vážnější návrhy se začínaly objevovat okolo roku 

2005. Dlouhou dobu aerodynamický vývoj brzdila pravidla, kdy byl předepsán takový minimální 

rádius prvků karoserie, pro který bylo velice obtížné nalézt vhodný profil, který by se vyplatilo 

na voze použít. To se však změnilo a po roce 2012 začíná velký rozmach aerodynamických 

prvků a v roce 2015 je na závodě Formula Student Germany je již 76% vozů osazeno 

přítlačnými křídly. [6] Za průkopníky v oblasti aerodynamiky se dá považovat tým Monash 

Motorsport z University of Melbourne v Austrálii. První experimenty týmu CTU CarTech 

s přítlačnými křídly byly na voze FS.04, kdy byla po dokončení závodní sezóny připravena 

zkušební přítlačná křídla a byl zkoumám jejich přínos v časech na kolo. Ukázalo se, že se 

vyplatí i za cenu zvýšení hmotnosti daleko od těžiště a zvýšení aerodynamického odporu vůz 
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přítlačnými křídly osadit. Vůz FS.05 byl jako první pro kompletní sezonu 2013 přítlačnými křídly 

vybaven a v jejich vývoji a výrobě se pokračuje až do současných monopostů. Vývoj 

aerodynamických balíků pro vozy Formula Student probíhá převážně pomocí CFD 

výpočetních metod a jejich následným ověřováním přímo na závodní trati. Pouze hrstka 

světových týmu má k dispozici maximálně pár dní ve větrném tunelu, kde již pouze ověřují 

správnost nastavení a výsledků z jejich simulací a dolaďují konečné rozložení a nastavení 

prvků na voze, které mají předem připravené z CFD simulací (Obr. 4). Tým CTU CarTech 

nemá přístup k automobilovému větrnému tunelu, ve kterém by bylo možné provést měření 

s kompletním vozem v měřítku 1:1, či jeho zmenšeným modelem. Jediné měření 

v aerodynamickém tunelu bylo provedeno na maketě zadního křídla vozu FS.05 a to pouze 

pro validaci CFD simulací. Tým se tedy soustředí na měření přímo na testovacích tratích 

například provedením dojezdové zkoušky, měření tlakovými pásky, či odečítáním hodnot 

z potenciometrů na tlumičích. S postupným získáváním zkušeností týmů je možné sledovat 

stále komplikovanější řešení aerodynamických prvků a dá se předpokládat, že tento trend 

bude nadále pokračovat. Týmy se nesoustředí pouze na generování maximální přítlačné síly, 

ale také na chlazení vozu, optimální rozvážení a možnosti nastavení křídel na různé disciplíny 

a podle preferencí jednotlivých jezdců.  

 

Obr. 4 Vůz týmu Rennteam Uni Stuttgart e.V ve větrném tunelu [7] 
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4 Aerodynamické pojmy 

4.1 Aerodynamické síly a momenty 

Tvar pohybujícího se objektu způsobí změnu směru a rychlosti vzduchu. Tímto pohybem 

vznikne okolo objektu rozložení rychlosti, které způsobí vznik aerodynamických zatížení. 

Máme dva základní zdroje těchto zatížení. Prvním z nich je smykové napětí, které působí ve 

směru tečném k povrchu a je způsobeno třením mezi objektem a vzduchem. Druhým zdrojem 

je tlak, který působí ve směru normálovém k povrchu. Integrací smykového napětí a tlaku přes 

kompletní povrch zkoumaného tělesa dostáváme výslednou aerodynamickou sílu a moment. 

Tuto sílu a moment můžeme rozložit do několika složek v závislosti na zvoleném souřadném 

systému. Dvěma nejznámějšími složkami je vztlak a odpor. Vztlak působí kolmo na směr 

pohybu a odpor ve směru pohybu. Aerodynamická síla je dána rovnicí 4.1 ze které plyne 

závislost na kvadrátu rychlosti. [8]   

 
𝐹 =  

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑐 ∙ 𝑣2 (4.1.1) 

𝜌 … hustota 

𝐴 … referenční plocha 

𝑐… koeficient  

𝑣 … rychlost 

4.2 Bernoulliho rovnice 

Bernoulliho rovnice je stěžejní pro pochopení vztahu mezi rychlostí a tlakem. Při obtékání těles 

udává, že v každém bodě na jejich povrchu je součet tlaku statického a dynamického 

konstantní a zároveň je rovný součtu statického a dynamického tlaku v nenarušením proudu 

vzduchu. Tvarem pohybujícího se tělesa dojde k narušení proudu vzduchu a změně jeho 

rychlosti a tedy i tlaku. Při zvýšení rychlosti se tlak snižuje a naopak. [9] Automobily se pohybují 

takovou rychlostí, že Machovo číslo je menší než 0,3 a tudíž vzduch považujeme za 

nestlačitelný a Bernoulliho rovnici můžeme psát ve tvaru:   

 
𝑝 +

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 (4.2.1) 

𝑝 ... tlak 

4.3 Aerodynamické koeficienty 

Pro porovnávání různých konstrukcí a tvarů není vhodné používat rozměrové veličiny jako 

například aerodynamickou sílu, či moment, kde se může lišit hustota, referenční plocha, nebo 

rychlost, která se zde navíc vyskytuje v druhé mocnině. Pro odstranění vlivu těchto 

proměnných se rozměrové veličiny převádějí na bezrozměrné koeficienty.  
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𝑐 =  

𝐹

1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ 𝐴

 (4.3.1) 

Tyto koeficienty se udávají s indexem podle osy souřadného systému, ve které působí, nebo 

podle složky výsledné síly ke které náleží. Pro koeficient odporu je běžné označení 𝑐𝐷 a pro 

koeficient vztlaku je to 𝑐𝐿 z anglického drag (odpor) a lift (vztlak). Důležitý je také výběr 

referenční plochy. V automobilovém průmyslu se bere čelní plocha vozu. Při udávání 

koeficientu je vhodné tuto plochu uvést. [10] 

 

Obr. 5 Typické koeficienty vybraných těles [10] 

4.4 Aerodynamická efektivita 

Aerodynamická efektivita je poměr koeficientu vztlaku ku koeficientu odporu. Cílem každého návrhu 

by mělo být toto číslo co možná nejvyšší.  

 𝐴𝐸 =
𝑐𝐿

𝑐𝐷
 (4.4.1) 

 

4.5 Typy proudění 

Proudění vzduchu můžeme rozdělit na dva základní typy (Obr. 6). Při proudění laminárním se 

vzduch pohybuje organizovaně v rovnoběžných proudnicích a následuje průměrnou rychlost. 

Naopak při proudění turbulentním se vzduch pohybuje chaoticky a v různých směrech. 

Znalost, zda je proudění laminární, či turbulentní je velice důležitá vzhledem k tomu že odpor, 

či místo odtržení vzduchu se mohou mezi těmito dvěma typy proudění značně lišit. [10] 
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Obr. 6 Laminární a turbulentní proudění [10] 

4.6 Reynoldsovo číslo 

Reynoldsovo podobnostní číslo udává poměr mezi setrvačnými a vazkými silami v tekutině. 

Je velmi důležité toto číslo zachovávat stejné při porovnávání výsledků mezi různě velikými 

modely, či při různých rychlostech. Podle jeho velikosti lze také určit, zda je proudění laminární, 

či turbulentní. [10] 

 
𝑅𝑒 =  

𝜌 ∙ 𝑣 ∙ 𝐿

𝜇
 (4.5.1) 

𝐿 … charakteristický rozměr 

𝜇 …dynamická viskozita kapaliny 

4.7 Mezní vrstva 

Problematiku mezní vrstvy lze snadno pochopit na jednoduchém příkladu obtékání 

nepohyblivé desky. Vzhledem k viskozitě vzduchu bude rychlost na povrchu nulová. Vytvoří 

se zde tedy tenká vrstva vzduchu, kde jeho rychlost postupně přechází z nulové do rychlosti 

nenarušeného proudu vzduchu nazývaná mezní vrstva. Její tloušťka bude postupně narůstat 

po délce obtékaného objektu. Například při obtékání automobilu bude mezní vrstva na začátku 

přední kapoty pouze pár milimetrů tlustá, ale v zadní části automobilu bude mít již několik cm 

(Obr. 7).  
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Obr. 7 Mezní vrstva na zjednodušeném automobilu [10] 

Proudění v mezní vrstvě bývá zpočátku laminární, ale se vzrůstající vzdáleností proudění 

přechází na turbulentní (Obr. 8). Mezní vrstva s turbulentním prouděním je tlustší a také 

smykové napětí je větší, a tudíž roste i odpor. [10] 

 

Obr. 8 Přechod mezní vrstvy z laminární na turbulentní [10] 

4.8 Profil křídla 

Základním prvkem aerodynamiky využívaným pro generování sil je profil křídla, neboli jeho 

řez. Na obr. 9 je zobrazen profil křídla s vyznačenými hlavními parametry.  

 

Obr. 9 Profil křídla se základními rozměry [11] 
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Pohyb profilu křídla vzduchem způsobí změnu směru a rychlosti proudění okolo profilu. Profil 

křídla tedy působí na vzduch silou a z Newtonova třetího zákona vyplývá, že vzduch bude 

působit reakční silou zpět na profil. Proudění je na přetlakové  straně profilu více blokované, 

zpomalené a podle Bernoulliho rovnice zde tlak stoupá. Na podtlakové straně je tomu naopak. 

Okolo profilu tedy vznikne nerovnoměrné rozložení tlaku. [12] 

 

Obr. 10 Rozložení tlaku okolo profilu [10] 

Důležitou vlastností profilu křídla je úhel mezi nabíhajícím proudem vzduchu a tětivou profilu. 

Tomuto úhlu se říká úhel náběhu. S rostoucím úhlem náběhu roste i vztlaková síla (Obr. 11). 

To platí jen do určitého okamžiku, kdy vzduch již není schopen následovat tvar profilu a 

dochází k odtržení. Tohoto jevu se snažíme vyvarovat, jelikož s odtržením vzduchu dochází 

k prudkému poklesu vztlaku a nárůstu odporu. U tenkých profilů dochází k tomuto odtržení na 

náběžné hraně. U tlustých a více prohnutých se vzduch odtrhává postupně směrem k hraně 

odtokové. [10] 

 

Obr. 11 Závislost Cl na úhlu náběhu a dva typy odtržení [10] 
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4.8.1 Centrum tlaku 

Výsledný integrál rozložení tlaku po ploše, tedy vztlak a odpor, lze vyjádřit jako jednu 

výslednou sílu. Působiště této síly nazýváme centrem tlaku. Pro symetrické profily se toto 

místo nachází ve vzdálenosti přibližně ¼ délky tětivy od náběžné hrany. Pro prohnuté profily 

bude poloha centra tlaku různá a bude se měnit s různými úhly náběhu. [8] 

4.8.2 Přízemní efekt  

Výkon profilu křídla značně ovlivňuje jeho vzdálenost ke stěně. Blízkostí křídla ke stěně je 

možné dosáhnout mnohem vyšších hodnot přítlaku (Obr. 12). Tento jev lze snadno vysvětlit 

pomocí rovnice kontinuity. Vzduch proudící pod křídlem je oproti obtékání ve volném prostoru 

omezen stěnou a tudíž je omezen i prostor, kterým musí proudit. Musí tedy zvýšit svojí rychlost, 

čímž dojde ke snížení tlaku a celkově většímu rozdílu tlaků a tedy i vyššího přítlaku.[10]  

 

Obr. 12 Závislost vzdálenosti profilu od povrchu a Cl [10] 

5 Aerodynamika vozidel 

Jedoucí vozidlo lze uvažovat jako těleso pohybující se vzduchem. Tímto pohybem vznikne 

nesymetrické rozložení tlaku okolo vozidla a tím i aerodynamické síly, které zásadně ovlivňují 

chování vozu.  

5.1 Síly působící na vozidlo 

Při jízdě působí na vozidlo tři základní, aerodynamické síly. V ose z působí vztlak (přítlak), 

v ose x odpor a v ose y boční síla (Obr.13) . [10] 

 



21 
 

 

Obr. 13 Aerodynamické síly působící na vozidlo [10] 

5.2 Přítlak 

Při akceleraci, brždění a zatáčení vznikají síly mezi kontaktní plochou pneumatiky a vozovky. 

Maximální síla, kterou je pneumatika schopna přenést je rovna normálové síle působící na 

pneumatiku a koeficientem tření pneumatiky. Normálové zatížení je dáno především hmotností 

vozidla a působením vztlaku (přítlaku). Na Obr. 14 je g-g diagram, který znázorňuje maximální 

možná zrychlení vozu v jeho jízdních režimech. Menší z obálek (blížící se hranici 1g) 

zobrazuje maximální možná zrychlení vozu při normálovém zatížení vozu pouze jeho vlastní 

hmotností. Při přidání přítlačné síly rovné tíze vozidla se obálka zrychlení vozu dvojnásobně 

rozšíří (blížící se hranici 2g) a pneumatiky jsou tedy schopny přenést dvojnásobné síly. Díky 

tomu je možné projíždět zatáčky vyšší rychlostí a dosahovat tedy výrazně lepších časů na 

kolo. Zároveň se díky přítlaku sníží brzdná dráha. [10] 

 

Obr. 14 Vliv přítlaku na zrychlení [10] 
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5.3 Odpor 

Aerodynamický odpor je nejvýznamnější složkou celkového odporu vozidla, protože jeho 

velikost roste s druhou mocninou rychlosti. Odpor obírá vozidlo o hnací sílu potřebnou pro 

akceleraci a dosažení maximální rychlosti a rovněž zvyšuje spotřebu paliva.  

 

Obr. 15 Závislost výkonu a odporu vozu na rychlosti [10] 

Je tedy důležité udržovat aerodynamický odpor co možná nejnižší. U běžných osobních 

automobilů se koeficient odporu vzduchu pohybuje okolo 0,3 zatímco u vozů formulového typu 

se díky odkrytým pneumatikám a velkým křídlům může přiblížit až k hodnotě 1. Jedním 

z možných způsobů jak odpor snížit je použití systému DRS, kdy pilot při nájezdu na rovinku 

pomocí tlačítka na volantu otevře klapku přítlačného křídla do polohy s nízkým odporem a 

může tedy dosáhnout vyšší maximální rychlosti (Obr. 15). Před nájezdem do zatáčky tlačítko 

uvolní a křídlo se vrátí do své původní polohy pro maximální přítlak . 

 

Obr. 16 Systém DRS na voze týmu Red Bull [13] 
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5.4 Aerodynamické rozvážení 

Pro chování vozu na trati je velice důležitým parametrem rozložení aerodynamické síly mezi 

jednotlivé nápravy. Působiště výsledné aerodynamické síly vozu nazýváme centrem tlaku a 

jeho poloha vůči nápravám udává rozložení síly mezi nimi. V případě použití přítlačných křídel 

lze toto rozvážení měnit změnou úhlu náběhu klapek, či přidáváním/odebíráním Gurneyho 

klapek v závislosti na chování vozu na konkrétní trati. [10] 

5.5 Obtékání pneumatik 

Z aerodynamického hlediska jsou pneumatiky u vozů formulového typu nejproblematičtější 

komponentou vozu. Jejich rotace posouvá oproti obtékání stacionárního válce bod odtržení 

vzduchu směrem odpředu a způsobuje tvorbu velkých vírů za pneumatikami, které zásadně 

ovlivňují proudění okolo celého vozu (Obr.16). [10] 

 

Obr. 17 Obtékání rotující a stojící pneumatiky [10] 

6 Přední přítlačné křídlo 

Přední přítlačné křídlo je klíčovým aerodynamickým prvkem na vozech formulového typu. 

Vzhledem ke své pozici na voze neslouží pouze ke generování přítlačné síly, ale také ovlivňuje 

tok vzduchu kolem celého monopostu a tím i výkon zbylých aerodynamických prvků vozu, či 

chlazení. Na obrázku 14 popis předního křídla a všech jeho obvyklých komponentů. Skládá se 

z hlavního profilu, různých klapek a koncových desek – endplatů.  
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Obr. 18 Komponenty předního přítlačného křídla [14] 

6.1 Hlavní profil 

Hlavní nosnou částí přítlačného křídla je jeho hlavní profil. Slouží nejen ke generování přítlačné 

síly, ale také k uchycení na voze a jako nosná plocha pro zbylé prvky křídla.  

6.2 Klapky 

V případě závodních vozů od křídla požadujeme maximální možný přítlak. Toho můžeme 

dosáhnout zvětšením plochy křídla, jeho prohnutím, nebo přidáním klapek. Maximální rozměry 

křídla jsou dány pravidly dané kategorie, tudíž je jeho plocha omezená. Při zvyšováním 

prohnutí profilu křídla jsme limitování odtržením vzduchu a tím i nežádoucím poklesem přítlaku 

a nárůstem odporu. Nejvhodnější je přidání klapek k hlavnímu profilu. Tím je možné dosáhnout 

mnohem většího celkového prohnutí křídla než při použití samotného profilu a tudíž u vyššího 

přítlaku. Vzduch proudící mezerou mezi profily doplňuje energii v mezní vrstvě na spodní 

straně profilu a oddaluje tím odtržení vzduchu. [10] 

 

Obr. 19 Víceprvkový profil křídla [15] 
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6.3 Endplate 

Křídla mají konečnou délku, tudíž s nimi nelze počítat pouze jako s 2D profilem. Okolo křídla 

vzniká nesymetrické rozložení tlaku a přirozenou vlastností vzduchu je, že se snaží dostat 

z oblasti s vyšším tlakem do oblasti s tlakem nižším. Tím dochází k tvorbě velmi silných vírů 

na koncích křídla a ke snížení rozdílu mezi tlaky na horní a dolní straně křídla, a tudíž ke 

snížení přítlaku. Tento efekt je zvláště znatelný u křídel s malým rozpětím. Endplate je 

vertikální deska přimontována ze strany ke křídlu. Její účel není pouze zamezení přecházení 

vzduchu z přetlakové do podtlakové oblasti, ale také významně ovlivňuje proudění okolo 

předních kol a dále na vůz. [10] 

 

Obr. 20 Endplate vozu F1 [16] 

 

Obr. 21 Endplate vozu Indycar [17] 

6.4 Gurneyho klapka 

Gurneyho klapka je malá destička připevněná kolmo k odtokové hraně profilu křídla.  Její výška 

zpravidla bývá menší než 5% délky tětivy profilu. Přidáním této jednoduché destičky dochází 

ke zvýšení tlaku v přetlakové oblasti. Díky ostré hraně na konci profilu v podtlakové oblasti 

vznikají za profilem dva víry (Obr. 21), které napomáhají ke snižování tlaku pod profilem a 

oddalují odtržení vzduchu. Dochází tedy ke zvýšení přítlaku při minimálním nárůstu odporu a 

zároveň je možné nastavení většího úhlu náběhu bez rizika odtržení. Další výhodou Gurneyho 

klapky je její snadná montáž, či demontáž. Je tedy velmi často používána pro jemné doladění 

aerodynamiky přímo na trati. [10] 

 

Obr. 22 Efekt Gurneyho klapky [10] 
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7 CFD 

CFD, neboli počítačová mechanika tekutin je metoda simulující proudění. Proudění můžeme 

popsat rovnicemi s parciálními derivacemi, které nejsou analyticky řešitelné. Abychom získali 

přibližné řešení těchto rovnic, je nutné zkoumanou geometrii rozdělit na diskrétní body, čímž 

vznikne numerická síť a aproximovat rovnice s parciálními derivacemi rovnicemi 

algebraickými, které jsou následně vyřešeny počítačem v jednotlivých bodech sítě. [18] V CTU 

CarTech pro veškeré CFD simulace používáme software Star CCM+ od společnosti Siemens.  

7.1 Výpočetní model 

Při vývoji každého nového vozu je v CTU CarTech založen model celého vozu v Catia v6, který 

je rozdělen do podsestav  podle jednotlivých technických skupin. Zároveň je vytvořen 

samostatný výpočetní model vozu do kterého je naimportována sestava aerodynamických 

prvků a každá změna návrhu v hlavním modelu se tedy projeví i v modelu výpočetním. Oproti 

hlavní sestavě vozu, kde je promodelovaný každý detail je výpočetní model značně 

zjednodušen. Toto zjednodušení se zákonitě projeví v přesnosti výsledků simulace a je tedy 

nutné míru zjednodušení zvolit dle dostupných výpočetních kapacit. Zároveň je nutné dbát na 

kvalitu připravované geometrie pro výpočet. Nedosedající plochy, malé mezery, či ostré úhly 

mohou působit problémy při následné diskretizaci geometrie. Přímo ve výpočetním modelu 

jsem si vytvořil testovací tunel od kterého jsem odečetl polovinu modelu vozu a tím mi vznikla 

geometrie připravená pro exportování do Staru CCM+. Vzhledem k symetrii vozu je možné 

simulovat pouze jeho polovinu.  Rozměry tohoto tunelu je nutné volit dostatečně velké, aby 

nedocházelo k ovlivnění proudění vzduchu kolem vozu stěnami tunelu a aby bylo možné 

dostatečně zaznamenat úplav za vozidlem (obr.23). Čelní plocha poloviny vozu je 0,54 m2. 

Poměr čelní plochy vozu ku čelní ploše tunelu je tedy 3,3%.  

 

Obr. 23 Rozměry výpočetního prostoru 

7.2 Síť 

Jako elementy sítě jsem zvolil mnohostěnové buňky. Tyto elementy poskytují jednoduchou a 

efektivní stavbu sítě. Zároveň pro dosažení stejné přesnosti jako u buněk čtyřbokých vyžadují 

až 5x menší počet samotných buněk. [19] Pro zkvalitnění povrchové sítě importované 
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geometrie jsem použil funkci Surface remesher, která povrch přesíťuje podle nastavených 

parametrů (velikost hran buněk, lokální zjemnění atd.), či křivosti povrchu. [20] 

7.2.1 Mezní vrstva 

Pro přesnost výpočtu je síťování mezní vrstvy nezbytné. K tomu je určena  funkce Prism layer 

mesher, které na povrchu stěn vytvoří ortogonální prismatické elementy. Tloušťku této vrstvy 

jsem nastavil na 4 mm, počet buněk na tloušťku vrstvy na 6 a poměr růstu buněk v mezní 

vrstvě na 2 (obr.24).   

 

Obr. 24 Síť mezní vrstvy na náběžné hraně profilu křídla 

7.2.2 Zjemnění sítě 

Vzhledem ke komplexnosti geometrie není možné použít jednu základní velikost buňky a tu 

použít pro celý výpočetní prostor, jelikož by vzniklo při použití malého elementu obrovské 

množství buněl . Star CCM+ umožňuje vytvoření lokální zjemňování sítě jak objemové, tak 

povrchové. Pro zjemňování objemové jsem pomocí modeláře ve Star CCM+ vytvořil kvádry 

pro zjemnění sítě v důležitých oblastech. Zjemnění je možné udávat procentuálně vzhledem 

k základní velikosti buňky, nebo absolutní hodnotou. Jako první jsem vytvořil dva velké kvádry 

které pokrývají celý vůz (obr.25 a obr.26).  

 

Obr. 25 Kvádr 1 
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Obr. 26 Kvádr 2 

Další 4 kvádry pokrývají komponenty vozu výrazně ovlivňující přítlak – přední a zadní křídlo, 

podlahová část s difuzorem a bočnice (obr.27 a obr.28) 

 

Obr. 27 Kvádr pro přední a zadní křídlo 

 

Obr. 28 Kvádr pro podlahu a bočnice 

 

Tabulka 1 Velikosti buněk 

 

Další možností zjemňování je úprava minimální a maximální velikosti elementu na povrchu pro 

každý díl zvlášť. To je výhodné zejména na geometriích s rádiusy – náběžné hrany křídel, 

ramena náprav, či pneumatiky.  

 Základní 

buňka 
1 2 Přední křídlo Zadní křídlo Podlaha Bočnice 

Velikost 

buňky [%] 
100 40 10 2,5 2,5 2,5 2,5 

Velikost 

buňky [mm] 
400 160 40 10 10 10 10 
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Obr. 29 Síť na povrchu křídla 

 

Obr. 30 Síť na povrchu pneumatiky 

 

7.3 Nastavení simulace 

7.3.1 Cell quality remediation 

Tento model umožňuje dosažení řešení i na méně kvalitní síti. Podle předem definovaných 

parametrů odhalí buňky s nízkou kvalitou a upraví na nich spočtené gradienty a následně je 

znovu přepočítá. Díky tomu je zvýšena robustnost řešení a nekvalitní buňky ovlivňují přesnost  

řešení jen minimálně.  

7.3.2 Vzduch 

Jako plyn jsem vybral čistý vzduch.  

7.3.3 Gradienty 

Gradienty jsou použity na několika místech řešení transportní rovnice. Gradientní model je 

automaticky vybrán při zvolení prostorového výpočtu. Nastavenou gradientní metodu jsem 

ponechal přednastavenou Hybrdiní Gauss-LSQ.  

7.3.4 Ideální plyn 

Model ideálního plynu, který je zde pro plyny dostupný pracuje na principu zákona ideálního 

plynu pro vyjádření hustoty jako funkce teploty a tlaku.  

7.3.5 Reynolds Averaged Navier - Stokes 

Turbulentní proudění lze popsat jako náhodný pohyb částic tekutiny s různě velkými víry. Tyto 

víry se postupně rozpadají na menší až je tento proces ukončen disipací energie nejmenších 

vírů na teplo. Většina inženýrských úloh je turbulentní, avšak neexistuje žádný model 

turbulence, který je univerzálně aplikovatelný na všechny problémy. Výpočetně nejméně 

náročný a nejpoužívanější přístup k řešení rovnice kontinuity a Navier – Stokesovy rovnice 

jsou metody časového středování (RANS – Reynolds Averaged Navier – Stokes). Tyto metody 
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modelují všechny velikosti vírů a řeší časově zprůměrované hodnoty proudění, což snižuje 

nároky na výpočetní výkon. [21] 

7.3.6 Spalart Allmaras 

Jako model turbulence jsem zvolil Spalart Allmaras. Tento jednorovnicový model používá 

Boussinesquovu hypotézu a řeší transportní rovnici pro turbulentní viskozitu. Byl navržen pro 

letecký průmysl, kde se řeší obtékání stěn a poskytuje dobré výsledky pro mezní vrstvy 

vystavené velkému tlakovému gradientu a tudíž ho považuji za vhodný pro aplikaci na 

závodním voze s velkými přítlačnými křídly. [21] 

7.3.7 All y+ wall treatment 

Proudění blízko stěn je hlavním zdrojem vírů a turbulence a ovlivňuje tedy přesnost řešení. 

Mezní vrstvu můžeme rozdělit na tři oblasti. Bezprostředně u stěny je viskózní podvrstva, která 

je téměř laminární. Následuje přechodová podvrstva a nakonec je turbulentní podvrstva. 

Modelování této vrstvy je možné dvěma způsoby. Jednak tzv. stěnovými funkcemi, které 

překlenou viskózní a přechodovou podvrstvu. Druhým je detailní modelování proudění u stěny 

s upravenými modely turbulence pro řešení proudění až ke stěně.(obr.31) Přímé modelování 

proudění u stěny je výpočetně mnohem náročnější a proto jsem zvolil první variantu. Model 

stěnové funkce se volí podle hodnot y+. Zvolil jsem model All y+, který je nejuniverzálnější a 

vhodný pro většinu turbulentních modelů.  

 

Obr. 31 Stěnová funkce (vlevo) a modelovaná mezní vrstva (vpravo) [22] 

7.3.8 Segragated flow 

Tento model řeší rovnice proudění ( jednu pro každou složku rychlosti a jednu pro tlak) 

odděleně. Díky tomu jsou nároky na výpočetní výkon nižší.  

7.3.9 Steady 

Model určený pro všechny ustálené výpočty, kdy je fyzikální význam času zanedbáván.  

7.3.10 Three dimensional 

Model určený pro trojrozměrné sítě a simulace.  
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7.3.11 Turbulent 

Simulace modelována jako turbulentní.  

7.4 Okrajové podmínky 

7.4.1 Vstup vzduchu 

Na vstupu do výpočetního tunelu je přímo specifikována rychlost pomocí krajové podmínky 

Veloctiy inlet. Vektor rychlosti vstupujícího vzduchu je kolmý na vstup do tunelu. Velikost 

rychlosti jsem pro většinu výpočtů zvolil 15m/s. Tuto hodnotu jsem vybral z histogramů 

rychlostí přímo ze závodů. V této rychlosti se vůz pohybuje nejčastěji.  

 

Obr. 32 Vstup vzduchu do tunelu 

7.4.2 Výstup 

Výstup z testovacího tunelu jsem nastavil jako Pressure outlet. Je to okrajová podmínka pro 

výstup vzduchu s definovaným tlakem 0 Pa.  

 

Obr. 33 Výstup vzduchu z tunelu 
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7.4.3 Vozovka 

Nezbytnou součástí simulace obtékání vozidla je ubíhající vozovka. Proto jsem vozovce 

nastavil rychlost 15 m/s ve směru osy x.  

 

Obr. 34 Vozovka 

7.4.4 Roviny symetrie 

Zbylé okrajové roviny výpočetního tunelu jsem zvolil jako roviny symetrie. Smykové napětí je 

v těchto rovinách nulové a tlak je extrapolovaný z přilehlých buněk.  

 

Obr. 35 Roviny symetrie 

7.4.5 Rotace kol 

Jak bylo představeno dříve, tak rotace kol má zcela zásadní vliv na obtékání vozu a je tedy 

nutné tento jev zahrnout do simulace. Nejprve jsem vytvořil lokální souřadný systém v osách 

kol a následně nastavil úhlovou rychlost 67 rad/s, která odpovídá rychlosti vozu 15 m/s při 

poloměru pneumatiky 0,225 m.  
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Obr. 36 Rotující kola 

  

8 Omezení aerodynamiky Formule Student 

Stavba vozů pro soutěž Formula Student se řídí vlastními specifickými technickými pravidly. 

Je zde definováno, že aerodynamický prvek je součást navržená k vedení vzduchu, zvyšování 

přítlaku a snižování odporu. Jejich uchycení není bráno jako aerodynamický prvek, pokud 

k tomu není vyloženě určeno. Je zakázáno používat jakékoli výkonové zařízení na vysávání 

vzduchu zpod vozu, vyjma větráků použitých pro chlazení. Hlavní omezení týkající se 

aerodynamiky jsou omezení rozměrová vázaná na polohu pneumatik vozu (Obr. 37).  

 

Obr. 37 Rozměrová omezení aerodynamických prvků 
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Při pohledu zboku s koly směřovanými rovně dopředu musí být před a za pneumatikou 

zachován volný prostor vymezený dvěma vertikálními přímkami ve vzdálenosti 75 mm před a 

za pneumatikou (Obr. 38).  

 

Obr. 38 Vymezený prostor okolo pneumatik [4] 

V neposlední řadě je v pravidlech dbáno také na bezpečnost. Všechny hrany směřující 

kupředu, které by mohly přijít do kontaktu s chodcem musí mít minimální poloměr 5 mm pro 

horizontální hrany a 3 mm pro hrany vertikální. Žádný z aerodynamických prvků se také nesmí 

prohnout o více jak 10 mm při zatížení silou 200 N rozloženou na 225 cm2, nebo se prohnout 

o více jak 25 mm při zatížení silou 50 N v jakémkoli bodě, či směru. Těmto pravidlům je třeba 

vyhovět v jakémkoli nastavení náprav s koly směřujícími kupředu. Přeměřování rozměrů 

daných pravidly se na závodech zpravidla provádí bez pilota ve voze. [4] CAD model formule 

týmu CTU CarTech je ve stavu, kdy ve voze pilot sedí a je tedy nutné ponechat dostatečnou 

rezervu vůči obálce pravidel, kdy při jeho vysednutí z vozu dojde k odlehčení náprav a 

nadzvednutí vozu. Zároveň je nutné počítat s různými jízdními režimy, kdy vůz zrychluje, brzdí 

a zatáčí. Co se předního křídla týče, tak při akceleraci nehrozí žádný problém, ale při brzdění, 

či zatáčení může dojít ke kontaktu s vozovkou a poškození křídla. Abych po celou dobu vývoje 

nemusel křídlo stále přeměřovat vůči pravidlům, tak jsem v CAD modelu vytvořil obálky i 

s rezervami dle pravidel pro snadnou kontrolu (Obr. 39).  
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Obr. 39 Obálky pravidel na voze FS.10 

9 Předchozí řešení 

Vůz FS.10 je již 7. monopostem týmu CTU CarTech osazeným přítlačnými křídly. Od FS.07 

nedošlo k větší změně pravidel, tudíž jsou další přední křídla evolucí vycházející z tohoto 

modelu. Jedinou razantní změnou, která ovlivnila aerodynamiku bylo zmenšení rozchodu kol 

o 100 mm mezi vozy FS.08 a FS.09.  

 

Obr. 40 Přední křídlo vozu FS.06 
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Obr. 41 Přední křídlo vozu FS.07 

10 Požadavky 

Na začátek jsem si stanovil, co by výsledné navržené křídlo mělo splňovat:  

• Soulad s pravidly v každém jízdním režimu 

• Snadná a cenově přijatelná výroba 

• Dostatečná vzdálenost od vozovky, aby nedošlo ke kontaktu a poškození křídla 

• Co nejvyšší hodnota Cl s rozumnou hodnotou Cd 

• Dostatečná tuhost 

• Snadná a časově nenáročná montáž na vůz 

11 Výběr profilu 

Profil je možné si buď navrhnout vlastní, nebo použít již existující. S vlastním návrhem nemám 

žádné zkušenosti proto jsem se rozhodl vybrat profil již existující. K tomu jsem použil 

internetovou databázi airfoiltools.com, která poskytuje jak souřadnice jednotlivých profilů, ale 

kompletní data o nich pro různá Reynoldsova čísla. Porovnání profilů jsem provedl pro Re = 

500 000, které odpovídá mediánu rychlosti z hlavních závodů z minulých sezon.  

Tabulka 2 Porovnání profilů 

Profil Max. Cl Max. Cl/Cd 

S1223 2,35 98,8 

FX63-137 1,84 125,6 

Curtis C72 1,51 103,4 

E 387 1,35 116,3 

Eifel 385 1,44 106,4 

N 22 1,54 98,4 

Dayton Wright T1 1,51 95,4 

USA 35B 1,53 106 

GOE 226 1,91 109,8 
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Vzhledem k vysoké hodnotě Cl, která je pro použití na závodním voze klíčová jsem vybral profil 

S1223. Díky své tloušťce a prohnutí je vhodný pro generování vysokého přítlaku v nízkých 

Reynoldsových číslech.  

 

Obr. 42 Profil S1223 [23] 

Jeho vysoké prohnutí je ale zároveň jeho nevýhodou pro použití na předním přítlačném křídle 

jako hlavní profil, jelikož vzhledem k omezené výšce křídla pravidly ubírá prostor pro klapku. 

Jeden z mých předchůdců tento profil modifikoval, kdy odřízl část profilu od 1/8 do 2/3 délky 

profilu kolmo na střední čáru. Profil následně natáhl a doplnil tečnami. Díky tomu je možné 

lepší využití obálek a dosažení vyššího přítlaku.  Proto jsem se rozhodl tento modifikovaný 

profil využít jako hlavní profil a původní pro klapky.  

12 Hlavní profil 

Z hlediska koncepce hlavního profilu se nabízejí dvě základní možnosti.  

12.1 Varianta 1 

První možností je uchycení křídla přímo na spodní plochu nosu vozu Výhodou je vzhledem 

k velké lepené ploše a přichycení  hlavního profilu přímo k monokoku vozu vysoká tuhost 

celého uchycení a snadná montáž a demontáž křídla. Nevýhodou je nemožnost nastavení 

výšky křídla od vozovky  a také odebrání velké funkční části hlavního profilu lepenou plochou 

a zamezení proudění vzduchu mezi hlavním profilem a nosem pod podlahu vozu.  

 

Obr. 43 Varianta 1 
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12.2 Varianta 2 

Druhou možností je uchycení křídla k monokoku pomocí speciálních úchytů a vytvoření 

mezery mezi nosem vozu a hlavním profilem křídla. To umožňuje vzduchu proudit pod podlahu 

vozu, kde dojde ke zvýšení rychlosti vzduchu, snížení tlaku a tudíž vyššímu přítlaku. Toto 

uchycení také umožňuje snadnou změnu výšky křídla nad vozovkou.  

 

Obr. 44 Varianta 2 

Pro výběr jsem tady provedl srovnávací výpočty se stejným rozpětím a úhlem náběhu křídla. 

Jediným rozdílem bylo tedy uchycení křídla ke špičce.  

Tabulka 3 Porovnání konceptů hlavního profilu 

 
Celé auto Přední křídlo Difuzor Bočnice 

Cl Cd Cl Cd Cl Cd Cl Cd 

Varianta 1 -0,841 0,624 -0,189 0,019 -0,099 0,012 0,016 0,041 

Varianta 2 -0,833 0,633 -0,205 0,021 -0,077 0,011 0,017 0,042 

 

 

Obr. 45 Rozložení rychlosti  - varianta 1 
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Obr. 46 Rozložení rychlosti - varianta 2 

 

Obr. 47 Rozložení tlaku - varianta 1 

 

Obr. 48 Rozložení tlaku - varianta 2 
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Jako výhodnější se ukázala varianta 1 s křídlem přilepeným na spodní část nosu vozu. Přínos 

štěrbiny mezi křídlem a nosem se ukázal pouze v přítlaku předního křídla, kde došlo k nárůstu 

o 8%. Tento nárůst avšak nevyvažuje náklady spojené s výrobou tohoto řešení. Dalo by se o 

něm uvažovat v případě změny konceptu monokoku, čímž by vznikla možnost vytvoření větší 

štěrbiny a tím i lepšího naproudění vzduchu pod podlahu vozu.  

12.3 Výška nad vozovkou 

Výška křídla nad vozovkou je vzhledem k přízemnímu efektu zásadním parametrem. Dle 

pravidel musí být ve statické poloze vzdálenost  všech dílů kromě pneumatik včetně pilota od 

vozovky minimálně 30mm . Klíčovým limitujícím faktorem je naklánění vozu při brždění. V tuto 

chvíli nesmí v žádném případě dojít ke kontaktu předního křídla s vozovkou a jeho poškození. 

Za pomocí naměřených dat z jízdy vozidla jsme spolu s data inženýry našeho týmu upravili 

spodní obálku tak, aby nedocházelo ke kontaktu s vozovkou. Hlavní profil jsem umístil do 

výšky 70 mm nad vozovkou (Obr 49). Na tratích se mohou vyskytovat nerovnosti při kterých 

by ojediněle ke kontaktu s vozovkou mohlo dojít a proto jsem ponechal 15 mm pro přesah 

endplatu pod hlavní profil. Při případném kontaktu by místo poškození hlavního profilu došlo 

k poškození endplatu, který je méně náročný na opravení.  

 

Obr. 49 Výška křídla nad vozovkou 

12.4 Délka tětivy a úhel náběhu 

Obálky pravidel a výška profilu nad vozovkou určují maximální výslednou tětivu křídla. Dle [15] 

by se délka tětivy klapky měla pohybovat v rozmezí 25 – 35% délky tětivy hlavního profilu. 

Celková maximální délka tětivy je 580 mm. Pro 25% klapku tedy vychází velikost tětivy 

hlavního profilu 435 mm.  
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Pro hlavní profily křídel bývá úhel náběhu malý. Provedl jsem tedy 2D analýzu úhlů náběhu 

samotného hlavního profilu od 0° až po 6°. Ačkoli se jako nejvhodnější jeví úhel náběhu 6°, 

tak jsem zvolil úhel 4°, aby zde zbyl dostatek prostoru na použití klapek.  

 

Graf 2 Závislot koeficientu vztlaku na úhlu náběhu hlavního profilu 

12.5 Rozpětí křídla 

Šířka křídla a tedy jeho rozpětí není pravidly nijak omezena. Rozpětí je nutné volit tak, aby 

nedocházelo ke shazování kuželek vytyčujících závodní trať.  Minimální šířka tratě jsou 3m a 

nejmenší vnější poloměr zatáčky je 9m.  

 

Obr. 50 Rozpětí křídla 
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Po konzultaci s piloty jsme se dohodli, že maximální přesah křídla oproti pneumatikám bude 

35mm na každé straně. 83mm jsem ponechal na každé straně pro endplaty. (Obr.50) 

13 Rozložení klapek 

Pro zvýšení přítlačné síly je potřeba použít klapek k hlavnímu profilu. Dle pravidel (Obr.51) se 

liší maximální přípustná výška křídla před kolem (modrá oblast) a mezi nimi (zelená oblast).  

 

Obr. 51 Přípustná výška předního křídla 

13.1 Poloha klapek vůči hlavnímu profilu 

Pro správnou funkci více prvkového křídla je klíčová poloha klapky vůči hlavnímu profilu. 

Klapka se vůči hlavnímu profilu umísťuje předsazená. Vznikne zde úzká štěrbina  (obr.43), 

která vzduch urychlí a propustí ho z přetlakové oblasti do oblasti podtlakové, doplňuje zde 

vzduch s vysokou energií a oddaluje odtržení vzduchu.  

 

Obr. 52 Předsazení a štěrbina mezi profily 
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Velikost předsazení a štěrbiny mezi profily se udává v procentech délky tětivy předchozího 

profilu. Pro nalezení optimální velkosti těchto parametrů jsem provedl 2D CFD analýzu. 

Velikost tětiv profilů a jejich úhel náběhu jsem ponechal konstantní a měnil jsem pouze velikosti 

předsazení a štěrbiny.  

 

Graf 3 Závislost aerodynamické efektivity na velikosti štěrbiny pro různá předsazení 

Jako nejvhodnější tedy vyšlo předsazení 1,25% s velikostí štěrbiny 3%.  

13.2 Počet klapek a jejich velikost 

Pro optimální využití obálek jsem se rozhodl použít jiný počet prvků v oblasti před kolem a 

v oblasti mezi kolem a monokokem. Vzhledem k finanční náročnosti forem na kompozitové 

díly by bylo vhodné využít rozměry klapek na které má tým CTU CarTech formy již vyrobené. 

Jedná se o profily s velikostí tětivy 116, 160 a 200mm. Základní nastavení jsem provedl opět 

pomocí 2D CFD výpočtů.  

13.2.1 Oblast před koly 

Před pneumatikou je možné využít prostoru až do výšky 250mm. Není zde tedy moc prostoru 

pro klapku a proto jsem se rozhodl prověřit dvě možnosti. Jednak použít jednu větší klapku 

s menším úhlem náběhu, nebo použití dvou menších klapek a tím dosáhnout většího 

celkového prohnutí i za cenu menšího využití obálek v ose x. Při použití klapky s tětivou 160 

mm je maximální možný úhel náběhu 17°. Pro klapku s tětivou 116 mm je to 28°. Poslední 

zkoušenou variantou byly dvě klapky s tětivou 58mm a úhly náběhu 16° a 23°. 
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Tabulka 4 Porovnání velikostí klapek 

Rozměr [mm] Úhel náběhu [°] Cl [-] Cd [-] 

160 17 -4,982 0,109 

116 28 -5,217 0,115 

58 58 16 23 -5,589 0,121 

58 58+GK 16 23 -5,812 0,122 

Jako nejlepší se tedy jeví varianta s dvěma klapkami s tětivou 58mm, jejichž rozložení tlaku je 

na obrázku 53.  

 

Obr. 53 Rozložení tlaku na křídle s dvěma klapkami s tětivou 58mm 

Pro zvýšení přítlaku jsem přidal na horní 58 mm klapku Gurneyho klapku o délce 8 mm 

(Obr.54). Přidáním této jednoduché klapky došlo ke zvýšení přítlaku o 4% při pouze 1% 

zvýšení odporu.  
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Obr. 54 Rozložení tlaku po přidání Gurneyho klapky 

13.2.2 Oblast mezi kolem a monokokem 

Zde pravidla dovolují použít aerodynamické prvky až do výšky 500mm od vozovky. Tato oblast 

výrazně ovlivňuje proudění vzduchu dále na bočnice vozu a zadní přítlačné křídlo a proto jsem 

se rozhodl pro použití pouze jedné klapky aby nedocházelo k blokování proudu vzduchu na 

zbylé komponenty vozu (Graf 4, Graf 5).  

 

Graf 4 Závislost koeficientu vztlaku na úhlu náběhu pro různé velikosti klapek 

-7,4

-6,9

-6,4

-5,9

-5,4

-4,9 24 26 28 30 32 34 36 38

C
l [

-]

Úhel náběhu klapky [°]

200 160 116



46 
 

 

Graf 5 Závislost koeficientu odporu na úhlu náběhu pro různé velikosti klapek 

Na základě výsledků z 2D analýzy jsem se rozhodl pro použití klapky s délkou tětivy 200mm. 

Ačkoli tato velikost tětivy má nejvyšší odpor, tak z hlediska přínosu pro snížení času na kolo 

je nejvýhodnější. Ze simulací časů na kolo vychází, že je výhodný co nejvyšší přítlak na úkor 

zvýšení odporu.  Konečné nastavení úhlu náběhu bude provedeno v 3D analýze kompletního 

křídla pro zjištění vlivu tohoto úhlu na aerodynamické rozvážení vozu a celkový přítlak.  

14 Endplaty 

Endplate slouží k zamezení vniknutí koncového víru křídla pod profil a zároveň k uchycení 

klapek. Krajní endplaty jsou zároveň nejnižším místem předního křídla a je tedy při návrhu 

myslet na jejich odolnost. Vzhledem k rozložení klapek se na předním křídle budou nacházet 

na každé straně 3 endplaty.  

14.1 Prostřední endplaty 

Hlavní funkcí prostředního endplatu je uchycení klapek. Vzhledem ke svému účelu a pozici 

jsem se rozhodl pro endplaty ve tvaru rovné desky. Abych vyhověl pravidlu minimálního 

rádiusu, tak endplate musí mít tloušťku 6mm.  Jedinou neznámou tedy zůstával jeho vnější 

tvar. Navrhl jsem několik geometrií (Obr.55) a porovnal je v 3D CFD analýze. Všechny varianty 

se odvíjely od jedné základní (v0).  
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Obr. 55 Různé tvary prostředního endplatu 

Tabulka 5 Porovnání variant prostředního endplatu 

 
Přední křídlo Celé auto 

Cl Cd AE Cl Cd AE 

v0 -0,488 0,095 -5,137 -1,135 0,661 -1,717 

v1 -0,491 0,096 -5,115 -1,156 0,664 -1,741 

v2 -0,514 0,097 -5,299 -1,187 0,656 -1,809 

v3 -0,508 0,097 -5,237 -1,151 0,647 -1,779 

v4 -0,511 0,098 -5,214 -1,166 0,669 -1,746 

 

Jako nejefektivnější se ukázala varianta 2 zvýšená a zkrácená v ose x o 20mm oproti základní.  

14.2 Krajní endplaty 

Jako první se zde nabízí použité rovné desky na kraji křídla (Obr.56). Ta sice zamezí přechodu 

vzduchu z přetlakové oblasti pod profil křídla, ale okolní tlak je stále vyšší než tlak pod křídlem 

a tudíž dojde ke tvorbě víru, který se pod křídlo dostane (Obr.57). Nespornou výhodou je však 

jeho výrobní jednoduchost.  

 

Obr. 56 Endplate ve tvaru rovné desky 
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Obr. 57 Tvorba víru patrná z rozložení rychlosti 

Možností jak zabránit vniknutí víru pod profil křídla je přidání Gurneyho klapky na bok endplatu 

(Obr.58). Ta sice oddálí vniknutí víru pod křídlo, ale zcela mu nezamezí (Obr. 59). Vzhledem 

k tomu, že boční endplate je nejnižším částí předního křídla, tak by tato Gurneyho klapka byla 

velice náchylná na poškození při kontaktu křídla s vozovkou na větších nerovnostech na trati.  

 

Obr. 58 Rovný endplate s Gurneyho klapkou 
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Obr. 59 Eozložení rychlosti okolo endplatu s Gruneyho klapkou 

Pro kompletní odvedení víru zpod křídla jsem vytvořil na boku endplatu tunel zakončený 

vertikální gurneyho klapkou. Vzhledem k postupnému zesilování víru jsem tento tunel vytvořil 

parabolický. Vír se sbalí do tunelu a nedostává se dále pod profil křídla (Obr. 60). Díky tomu 

je nejvýhodnější z hlediska přítlaku samotného předního křídla a zároveň celého vozu. Díky 

vertikální Gurneyho klapce také zajišťuje nejnižší vztlak a odpor přední pneumatiky.  

 

Obr. 60 Endplate s tunelem zakončeným Gurneyho klapkou 
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Obr. 61 Sbalení víru do tunelu na boku endplatu 

Tabulka 6 Porovnání vnějších endplatů 

 
Celé auto Přední křídlo Přední pneumatika 

Cl Cd AE Cl Cd AE Cl Cd AE 

v1 -1,072 0,654 -1,639 -0,415 0,075 -5,533 0,046 0,041 1,122 

v2 -1,155 0,663 -1,742 -0,451 0,083 -5,434 0,033 0,028 1,179 

v3 -1,258 0,651 -1,932 -0,497 0,098 -5,072 0,012 0,017 0,715 
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15 Rozvážení 

Předběžné nastavení úhlů náběhu jednotlivých klapek jsem měl připravené z 2D simulací. 

Vzhledem k ovlivnění proudění předním křídlem okolo celého vozu je nutné provést simulace 

celého vozu pro zjištění vlivu nastavení klapek na rozvážení vozu. V oblasti před kolem již 

vzhledem k obálkám pravidel nezbývá moc prostoru pro změnu jejich úhlu náběhu. Pro různá 

rozvážení jsem tedy vyzkoušel pouze různá nastavení 200mm klapky mezi kolem a 

monokokem.  

 

Graf 6 Vliv úhlu náběhu klapky na rozvážení vozu 

Z grafu 6 vyplývá, že úhel náběhu 200mm klapky má drobný vliv na celkové rozvážení vozu. 

Zvyšováním tohoto úhlu se s rostoucím přítlakem předního křídla přesouvá rozvážení více na 

přední nápravu. Pouze ze simulací je těžké určit co je ideální pro jízdní vlastnosti vozu. Z toho 

důvodu jsem na prostředních endplatech připravil různé pozice pro nastavení úhlu náběhu 

v rozsahu 26° až 36° s odstupňováním po 2° této klapky pro konečné doladění přímo při 

testování na trati.  
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16 Konečná konfigurace 

• Šířka: 1430mm 

• Výška: 252mm 

• Rozpětí: 1264mm 

• Úhel náběhu hlavního profilu: 4° 

• Počet klapek: 6 

• Cl: -0,497 

• Cd: 0,098  

• AE = -5,071 

• Hmotnost (včetně nosu vozu): 3,5 kg 

 

Obr. 62 CAD model předního křídla 

 

Obr. 63 Vyrobené přední křídlo na voze FS.10 na testování v Plzni 
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17 Závěr 

Cílem této práce bylo provést aerodynamický návrh předního přítlačného křídla pro vůz 

Formula Student. 

 Na začátku práce byla popsána soutěž Formula Student a využití aerodynamických prvků 

v ní. Dále byly vysvětleny základní aerodynamické pojmy a jejich význam u závodních vozidel.  

V hlavní části jsem popsal omezení aerodynamických prvků vozů Formula Student 

technickými regulemi. Na základě těchto znalostí byl proveden aerodynamický návrh předního 

přítlačného křídla pro vůz CTU CarTech FS.10 pro sezonu 2018 od koncepčního návrhu, přes 

2D rozložení jednotlivých prvků až po konečný tvar.  

Konečný koeficient vztlaku je -0,497 a odporu 0,098 a aerodynamická efektivita tudíž -5,071. 

V porovnání s předním přítlačným křídlem pro předchozí vůz FS.09 ( Cl = -0,599, Cd = 0,138,  

AE = -4,341) je tedy křídlo aerodynamicky efektivnější. Díky vyšší hodnotě Cl byl vůz FS.09 

výrazně aerodynamicky převážen na přední nápravu. Vzhledem k shodnému uchycení křídla 

na FS.09 a FS.10 je možné křídla zaměnit a přímo na trati vyzkoušet vliv aerodynamického 

rozvážení na chování vozu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

18 Seznam obrázků 

Obr. 1 Půdorys vozu Auto Union Typ C [2] ............................................................................................ 10 

Obr. 2 Ferrari SF70H [3] ......................................................................................................................... 11 

Obr. 3 Tým CTU CarTech na závodech v Maďarsku .............................................................................. 13 

Obr. 4 Vůz týmu Rennteam Uni Stuttgart e.V ve větrném tunelu [7] ................................................... 14 

Obr. 5 Typické koeficienty vybraných těles [10] ................................................................................... 16 

Obr. 6 Laminární a turbulentní proudění [10] ....................................................................................... 17 

Obr. 7 Mezní vrstva na zjednodušeném automobilu [10] ..................................................................... 18 

Obr. 8 Přechod mezní vrstvy z laminární na turbulentní [10] ............................................................... 18 

Obr. 9 Profil křídla se základními rozměry [11] ..................................................................................... 18 

Obr. 10 Rozložení tlaku okolo profilu [10] ............................................................................................. 19 

Obr. 11 Závislost Cl na úhlu náběhu a dva typy odtržení [10] ............................................................... 19 

Obr. 12 Závislost vzdálenosti profilu od povrchu a Cl [10] .................................................................... 20 

Obr. 13 Aerodynamické síly působící na vozidlo [10] ........................................................................... 21 

Obr. 14 Vliv přítlaku na zrychlení [10] ................................................................................................... 21 

Obr. 15 Závislost výkonu a odporu vozu na rychlosti [10] .................................................................... 22 

Obr. 16 Systém DRS na voze týmu Red Bull [13] ................................................................................... 22 

Obr. 17 Obtékání rotující a stojící pneumatiky [10] .............................................................................. 23 

Obr. 18 Komponenty předního přítlačného křídla [14] ......................................................................... 24 

Obr. 19 Víceprvkový profil křídla [15] ................................................................................................... 24 

Obr. 20 Endplate vozu F1 [16] ............................................................................................................... 25 

Obr. 21 Endplate vozu Indycar [17] ....................................................................................................... 25 

Obr. 22 Efekt Gurneyho klapky [10] ...................................................................................................... 25 

Obr. 23 Rozměry výpočetního prostoru ................................................................................................ 26 

Obr. 24 Síť mezní vrstvy na náběžné hraně profilu křídla ..................................................................... 27 

Obr. 25 Kvádr 1 ...................................................................................................................................... 27 

Obr. 26 Kvádr 2 ...................................................................................................................................... 28 

Obr. 27 Kvádr pro přední a zadní křídlo ................................................................................................ 28 

Obr. 28 Kvádr pro podlahu a bočnice .................................................................................................... 28 

Obr. 29 Síť na povrchu křídla ................................................................................................................. 29 

Obr. 30 Síť na povrchu pneumatiky ....................................................................................................... 29 

Obr. 31 Stěnová funkce (vlevo) a modelovaná mezní vrstva (vpravo) [22] .......................................... 30 

Obr. 32 Vstup vzduchu do tunelu .......................................................................................................... 31 

Obr. 33 Výstup vzduchu z tunelu........................................................................................................... 31 

Obr. 34 Vozovka .................................................................................................................................... 32 

Obr. 35 Roviny symetrie ........................................................................................................................ 32 

Obr. 36 Rotující kola .............................................................................................................................. 33 

Obr. 37 Rozměrová omezení aerodynamických prvků ......................................................................... 33 

Obr. 38 Vymezený prostor okolo pneumatik [4] ................................................................................... 34 

Obr. 39 Obálky pravidel na voze FS.10 .................................................................................................. 35 

Obr. 40 Přední křídlo vozu FS.06 ........................................................................................................... 35 

Obr. 41 Přední křídlo vozu FS.07 ........................................................................................................... 36 

Obr. 42 Profil S1223 [23] ....................................................................................................................... 37 

Obr. 43 Varianta 1 ................................................................................................................................. 37 

Obr. 44 Varianta 2 ................................................................................................................................. 38 



55 
 

Obr. 45 Rozložení rychlosti  - varianta 1 ................................................................................................ 38 

Obr. 46 Rozložení rychlosti - varianta 2 ................................................................................................. 39 

Obr. 47 Rozložení tlaku - varianta 2 ...................................................................................................... 39 

Obr. 48 Rozložení tlaku - varianta 2 ...................................................................................................... 39 

Obr. 49 Výška křídla nad vozovkou ....................................................................................................... 40 

Obr. 50 Rozpětí křídla ............................................................................................................................ 41 

Obr. 51 Přípustná výška předního křídla ............................................................................................... 42 

Obr. 52 Předsazení a štěrbina mezi profily ........................................................................................... 42 

Obr. 53 Rozložení tlaku na křídle s dvěma klapkami s tětivou 58mm ................................................... 44 

Obr. 54 Rozložení tlaku po přidání Gurneyho klapky ............................................................................ 45 

Obr. 55 Různé tvary prostředního endplatu ......................................................................................... 47 

Obr. 56 Endplate ve tvaru rovné desky ................................................................................................. 47 

Obr. 57 Tvorba víru patrná z rozložení rychlosti ................................................................................... 48 

Obr. 58 Rovný endplate s Gurneyho klapkou........................................................................................ 48 

Obr. 59 Eozložení rychlosti okolo endplatu s Gruneyho klapkou .......................................................... 49 

Obr. 60 Endplate s tunelem zakončeným Gurneyho klapkou ............................................................... 49 

Obr. 61 Sbalení víru do tunelu na boku endplatu ................................................................................. 50 

Obr. 62 CAD model předního křídla ...................................................................................................... 52 

Obr. 63 Vyrobené přední křídlo na voze FS.10 na testování v Plzni ...................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

19 Použité zdroje a literatura 

[1]  JEŽEK, Jan, Blanka VÁRADIOVÁ a Josef ADAMEC. Mechanika tekutin. Vyd. 3., přeprac. 

Praha: ČVUT, 1997. ISBN 9788001016152. 

[2]  Auto Union typ C [online: 28.12.2017 ]. Dostupné z: https://www.cmcmodelcarsusa.com/ 

shop/auto-union-type-c-118-scale/ 

[3]  Ferrari SF70H [online: 28.12.2017 ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/pg/Scuderia 

Ferrari/photos/?ref=page_internal 

[4]  Formula Student Rules 2018, Version 1.1 [online: 10.1.2018]. Dostupné z:  

[5]  Formula Student Combustion – World Ranking List [online: 10.1.2018 ]. Dostupné z: 

https://mazur-events.de/fs-world/C/ 

[6]  FRYŠTÁK, Lukáš Formula SAE aerodynamic optimization: master’s thesis. Brno: Brno 

University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of 

AerospaceEngineering, 2016. 181 p. Supervised by Ing. Robert Popela, PhD 

[7]  Vůz Rennteam Uni Stuttgart e.V. [online: 12.1.2018 ]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/pg/RennteamUniStuttgart/photos/?ref=page_internal 

[8]  ANDERSON, John D. Fundamentals of aerodynamics. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 

c2001. ISBN 0072373350. 

[9]  KOVANDA, Bohuslav a Jan KOVANDA. Aerodynamika vozidel. Praha: Vydavatelství 

ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01942-X. 

[10]  KATZ, Joseph. Race car aerodynamics: designing for speed. Cambridge, MA, USA: R. 

Bentley, c1995. ISBN 0837601428. 

[11]  JANALÍK, Jaroslav. Obtékání a odpor těles [online: 15.2.2018]. Ostrava: Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita, 2008 [cit. 2018-06-04]. ISBN 978-80-248-1911-2. 

[12]  SMITH, Norman F. Bernoulli, Newton and Dynamic Lift Part I. School Science and 

Mathematics. 1973 

[13]  Systém DRS [online: 25.3.2018 ]. Dostupné z: https://www.formula1.com/en/ 

championship/ inside-f1/rules-regs/Drag_Reduction_System.html 

[14]  Přední přítlačné křídlo [online: 24.3.2018].Dostupné z: http://www.formula1-

dictionary.net/wings.html 

[15]  MCBEATH, Simon. Competition car aerodynamics. Newbury Park, Calif., USA: Haynes 

North America, 2006. ISBN 1844252302. 

[16] Endplate F1 [online: 24.3.2018]. Dostupné z: https://www.motorsport.com/f1/photo/main-

gallery/mercedes-benz-f1-w08-hybrid-front-wing-detail-12897565/ 

[17]  Endplate IndyCar [online: 24.3.218 ]. Dostupné z: https://readmotorsport.com/2017/08/ 

02/indycars-universal-aero-kit-makes-road-course-appearance/ 
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Front_wing – CAD data výsledné varianty předního křídla  

FS10_fw_final – Simulace výsledné varianty předního křídla 

 

 


