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Anotace 
Tato práce řeší umístění chladiče na vůz Formula Student a jeho vliv na aerodynamiku. 
K tomuto účelu jsou využívány základní znalosti z  oblasti aerodynamiky a proudění 
tekutin. Porovnání vychází z výsledků simulací provedených v programu Ansys fluent 19.0. 
Jsou zde také popsány základní pravidla soutěže Formula Student, která celou práci 
ovlivňují. 

 

Abstract 
This bachelor thesis deals with position cooler on Formula student car and it´s effect on 
aerodynamics. For this purouse basics knowledge of aerodynamice and fluid flow is used. 
The comparison is based on the results of the simulations performed in the program 
Ansys fluent 19.0.  
Here are also the basic rules of the Formula Student contest that influence the whole 
work. 
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1. Úvod 
Při návrhu polohy chladiče je všeobecná snaha dosáhnout co nejvyššího možného 
průtoku vzduchu, při co nejmenším odporu vzduchu. Současně je třeba pozorovat 
ovlivnění proudění na ostatních aerodynamických prvcích. Proto je nutné jednotlivé 
součásti u vstupu a výstupu chladiče vhodně tvarově optimalizovat. Nakonec je nutné 
všechny zjištěné poznatky vyhodnotit a navrhnout konkrétní řešení součásti.  
V této práci se zabývám rešerší běžně používaných řešení umístění chladičů.  Dále řeším 
vhodnost jednotlivých řešení pro náš případ, ve kterém jsou některé komponenty 
neměnné, jako například kompozitní monokok a některé časti aeropaketu.  
Hledání vhodného umístění chladiče probíhalo porováním měřitelných veličin, 
primárně přítlačné a odporové síly a příslušných koeficientů přítlaku a odporu.  
 
 

2. Cíl práce a motivace 
Cílem této práce bylo navrhnout nové uspořádání zástavby chlazení do bočního křídla. 
Jelikož je řešení s využitím větráků, které jakýmkoliv způsobem napomáhají a způsobují  
takzvaný „gound efect“, ve většině oblastí motorsportu zakázáno, tak na danou 
problematiku není zpracováno mnoho materiálů. Naskytla se možnost vyvinout vlastní 
řešení, které není ovlivněné často používaným řešením. Velkou motivací při vývoji této 
zástavby, je využití na závodním monopostu FSE 07. a následně také větší porozumění 
proudění tekutin, s využitím cfd simulací v tomto oboru. 

 
 

3. Formula Student 
Formula Student je soutěž, která vnikla v USA v roce 1978. Jejím cílem je vytvoření 
projektu, na kterém studenti získají, jak praktické dovednosti, tak si také prohloubí 
teoretické znalosti, které převádějí do praxe. Soutěž Formula Student není koncipovaná 
jako běžné závody, které známe z motorsportu. Velmi důležitou roli zde hrají také statické 
disciplíny, ve kterých jsou oceňována daná inovativní řešení a postupy, jakými se dospělo 
k finální součástce. V posledních letech se klade velká pozornost validaci a ověřování 
počítačových simulací v praxi. V současné době se team eForce FEE Prague Formula 
nachází na 17. místě světového žebříčku. 

obr. 1 bodování 
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3.1. Pravidla pro použití aerodynamických prvků 
3.1.1. T1.1.3 Vozidla s otevřenými koly musí splnit: 

a, Kola, pneumatiky musí být viditelné z bočního pohledu. 
b, Žádná část vozidla nesmí být v oblasti 75mm před a 75mm za pneumatikou. 
Z vnitřní části je oblast omezena vnitřní a vnější plochou pneumatiky.  

 
Obr. 2 oblast použití první pohled  

3.1.2. T7.3 Omezení pro aerodynamické prvky  
T7.3.1 Výškové omezení:  
a, Všechny aerodynamické prvky, umístěné před vertikální plochou dané nejpřednější 
částí řidičovy opěrky hlavy, musí být při jakémkoliv nastavení umístěny nejvýše 500mm 
od země. 
 
T7.3.2 Šířkové omezení:  
a, Všechny aerodynamické prvky, které jsou níže než 500mm od země a jsou také za 
přední nápravou, mají omezenou šířku danou spojnicí vnější části předního kola a vnější 
částí zadního kola. 
b, Všechny aerodynamické prvky, které jsou vyšší něž 500mm, mohou mít maximální 
šířku k vnitřní straně pneumatiky zadního kola.  
Maximální oblast použití 
aerodynamických prvků je 
vyobrazena na obr.2  
  

obr. 3 oblast použití 
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3.2. Využití aerodynamických prvků v soutěži Formula Student 
Zpočátku nebylo v soutěži Formula Student aerodynamických prvků moc využíváno. 
V současnosti se díky závodní disciplíně endurance, která je dlouhá 22km a jsou v ní 
kombinované pomalé slalomy s dlouhými zatáčkami, ve velké míře využívá 
aerodynamických prvků pro zvýšení přítlaku. Trať v této soutěži je často kolem 3m široká. 
Z důvodu všudypřítomných zatáček je průměrná rychlost okolo 50-60km/h. Proto jsou na 
monopostech k vidění přítlačná křídla. Používané profily jsou určené pro nižší rychlosti, 
často je zde problém právě s odtrháváním mezní vrstvy, což je možné řešit vyšším počtem 
klapek, mezi kterými se doplňuje mezní vrstva a posune se hranice odtrhnutí z  profilu. 
Tento jev lze řešit také jinými alternativními řešeními doplnění mezní vrstvy. 
 
 

3.3. Polohy chlazení využívané v soutěži Formula Student 
3.3.1. Symetrické umístění na boku 

Nejčastějším případem je symetrické umístění chladičů na boční straně monopostu. 
V tomto případě vzniká často problém s průtokem, jelikož chladič je umístěný za předním 
křídlem, za kterým vzniká úplav. Jako například na obr. 4 FSE.04x, kdy je chladič umístěný 
na venturiho tunelu, do chladiče v této konfiguraci neproudilo dostatečné množství 
vzduchu, následkem čehož vznikal problém s přehříváním. 
 

 
obr. 4 eForce FSE.04x 
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K usměrnění proudění a současně umožnění zvýšení tlaku na přední straně chladiče je 
možné použít také sidepody. Současně na druhém konci sidepodu je možné vzduch 
usměrnit. Toho se většinou nevyužívá. Sidepody jsou užívány spíše jako kryty a okrasné 
prvky, jako například na FSE 03, na obr.5. Na obr.6 můžeme vidět, jak je proudění 
ovlivněno předním křídem a většina proudu vzduchu jde mimo sidepod a chladič.

 
obr. 5 eForce FSE 03 

 
obr. 6 eForce simulace zakrytí sidepody 
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3.3.2. Asymetrické umístění chladiče 
Další možností je umístění jednoho chladiče, případně dvou chladičů sjednocených 
v jeden celek. 
Toto řešení je částečně nevhodné kvůli stranovému vyvážení auta.Jje často využíváno 
v kategorii spalovacích monopostů, kdy na druhé straně je umístěný výfuk  viz obr.7. 
 

 
obr. 7 CTU CarTech FS.08 

3.3.3. Umístění chladiče za monopost  
Při umístění chladiče za formuli je z  důvodu velice rozrušeného proudění, které je 
směřováno na zadní přítlačné křídlo, nebo v některých případech zcela mimo auto, nutné 
využívat přídavných větráků. Chladič je možné umístit například do středu auta. Jako 
například na voze FSE.05 na obr. 8. U kterého tak bylo rozhodnuto, kvůli nutnosti odvodu 
teplého vzduchu, vytvářeného bateriemi, ven z  monokoku. 

obr. 8 eForce FSE.05 
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3.3.4. Symetrické umístění po bocích v zadní části auta 
V případě, že bok auta je využitý k nasměrování proudění na zadní křídlo a není zde místo 
pro umístění chlazení, případně je v zadní části používán difuzor, je jedna z možností 
umístění na okraji difuzoru. Jak již bylo zmíněno je třeba využít ventilátorů. Toto 
uspořádání můžeme vidět například na voze Pilatus od teamu AMZ který je na obr.9. 

3.3.5. Umístění do bočního křídla 
Umístění chladiče do bočního křídla je výhodné, z hlediska polohy těžiště, tím že chladič 
je umístěn téměř v nejnižší možné poloze. Současně je možné pomoci proudění kolem 
bočního křídla doplněním mezní vrstvy ohřátým vzduchem z chlazení. Pro toto umístění 
jsme se rozhodli kvůli tvaru monokoku, který byl tvarován právě pro využití bočního 
křídla. Očekávali jsme snížení odporu a zvýšení přítlačné síly na bočním křídle. Toto řešení 
využívá také tým AMZ na monopostu Eiger zobrazeného na obr.10.  
 
 
  

obr. 9 AMZ Pilatus 

obr. 10 AMZ Eiger 
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4. Teoretický základ 
Hydrodynamika smykových oblastí je velmi důležitá v  oblasti mechaniky tekutin.  
Vyznačují se velkým rozdílem rychlostí na malých vzdálenostech. Tyto procesy mají 
značný vliv na obtékání tělesa, které je ovlivněno například odtržením mezní vrstvy.

 
obr. 11 mezní vrstva 

Na obr.11 je zvětšená smyková oblast a lze vidět odtržení mezní vrstvy a postupné 
zvětšování smykové oblasti. Na konci lze pozorovat vznikající úplav.  
 

4.1. Ovlivnění mezní vrstvy 
Běžně dochází k postupnému růstu tloušťky smykové oblasti, díky strhávání okolní 
tekutiny, čímž se mění i profil rychlosti. Existují mimořádné případy mezní vrstvy, kdy 
tloušťka neroste plynule. 
Ovlivnění mezní vrstvy jde dosáhnout 
nejčastěji dvěma způsoby, odsáváním a 
vyfukováním do mezní vrstvy. Oba 
způsoby ovlivnění umožnují 
mnohonásobné zvýšení maximálního 
součinitele vztlaku profilu. Na obr.12 lze 
vidět výhodu ovlivnění mezní vrstvy. 
 

obr. 12 vliv ovlivnění M.V. 
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4.1.1. Mezní vrstva s odsáváním 
Vliv odsávání na mezní vrstvu je zobrazen na obr.13. 
Odsátí je možno realizovat pomocí štěrbin v potahu 
křídla, nebo velikým množstvím drobných otvorů. 
Další možnost je použití porézního potahu.  
Odsávání odstraní spodní část mezní vrstvy 
s nejmenší hodnotou kinetické energie.  
 
Případ zobrazený na obr.14 zobrazuje možnost 
dosažení nulového růstu tloušťky mezní vrstvy ve 
směru X1. Tohoto je dosaženo pomocí odsávání 
tekutiny stěnou profilu, která musí být porézní. 
Naznačený případ předpokládá rozprostřené 
odsávání po celém povrchu. Z obrázku lze pozorovat 
vývin smykové oblasti na počátku. Převládá zde 
přisávací efekt nad odsávacím, tloušťka mezní vrstvy roste do dané hranice , kde se oba 
efekty vyrovnají. 

 
obr. 14 odsávaná mezní vrstva  

Praktické uplatnění je vcelku vzácné, ale v  leteckém průmyslu existují případy, kdy toto 
řešení bylo uplatněno. Nakonec není hojně využíváno kvůli přidané hmotnosti a potřebě 
odsávacího dmychadla. V našem případě se toto řešení jeví jako použitelné z  důvodu 
přítomnosti ventilátorů a chladiče, coby porézního média, skrz které by bylo odsávání 
realizováno. 
Odsávání perforovaným povrchem bylo sledováno původně Prandtlem 1911, následně také 
Ackerem 1925, jako cesta k zamezení separace v difuzoru s velkým rozšířením, nebo u 
těles, která nemají ostrou odtokovou hranu. 
Při odsávání štěrbinou součinitel odporu mezní vrstvy, která byla odsátím udržena na 
stálé tloušťce, zůstává stále stejný, ale součinitel odporu turbulentní vrstvy 
s Reynoldsovým číslem klesá. Což naznačuje vhodnost využití v  případech, ve kterých se 
vyskytují nižší hodnoty Reynoldsových čísel. 
  

obr. 13 vliv odsávání 
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4.1.2. Vyfukování do mezní vrstvy 
Vyfukovaný vzduch do mezní vrstvy dodá vrstvě kinetickou energii , což způsobí oddálení 
místa vzniku odtržení mezní vrstvy. Nevýhodou bývá náročnost na výkon dmychadel a 
složitost rozvodu vyfukovaného vzduchu na dané místo. Běžně se využívá vyfukování 
vzduchu před vztlakovou klapku u letadel s  proudovými motory. Vzduch je zde vyfukován 
štěrbinou po celé délce klapky. 
 
 

Stěnový proud 
Proud vytékající podél stěny a sledující její profil.  

Coandův jev 
Přilnutí ke stěně díky tomu, že na jedné straně 
zatopeného proudu je pevná stěna, vůči které se 
vytvoří podtlak, který zapříčiní ohnutí stěnového 
proudu. Přilne ke stěně a dále ji sleduje jako 
stěnový proud.  
 

 

Redukce 
třecího odporu 
Vyfukováním do mezní vrstvy lze snížit třecí odpor 
na povrchu obtékaného tělesa. Častěji, než ke 
snížení odporu, je toto řešení užíváno ke druhotným 
účinkům, a to ochlazování povrchu, například u 
lopatek spalovacích turbín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

obr. 15 coandův jev 

obr. 16 redukce tření vyfukováním 
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5. Nastavení výpočtu 
Nastavení výpočtu bylo voleno s ohledem na ušetření výpočetního výkonu, a tím i 
zkrácení doby nutné k získání výsledků, podle nichž byli porovnávány jednotlivé varianty. 
Porovnával jsem několik variant vstupu proudu vzduchu do křídla a také výstupu. 
Následně jsem vybral nejvhodnější variantu a u té jsem navrhl uspořádání vnitřního 
kanálu, který usměrňuje proudění uvnitř profilu. 
 

5.1. Společné nastavení výpočtů 
Nastavení probíhalo s využitím zkušeností teamu eForce FEE Prague formula, jež byly 
ověřeny mnohými testováními. Při daném nastavení se dosahuje minimálních odchylek. 
Při výpočtu uvažujeme pouze turbulentní proudění kolem profilu.  Síťování jednotlivých 
simulací vždy probíhalo přímo v síťovacím prostředku, který je k dispozici v programu 
Ansys Fluent. Počet iterací byl u všech případů stanoven na 500. Veškeré simulace se při 
tomto počtu iterací ustálily. 

Scheme Coupled 

Gradient Last Squares Cell Based 

Pressure Second Order 

Momentum Second Order 

Turbulent Kinetic Energy Second Order Upwind 

Specific Disipation Rate Second Order Upwind 

Flow Courant Number 200 

Explicit Relaxation Factors Momentum 0.5 

Explicit Relaxation Factors Pressure  0,5 

Turbulentní Model K-omega SST 
Tabulka 1 základní nastavení 

5.2. Nastavení ventilátoru 
Ke zjednodušení výpočtu je možné v programu Ansys Fluent použít místo výpočtu, ve 
kterém by rotovaly lopatky ventilátoru, funkci Fan, která je přiřazena na danou plochu. Po 
vyzkoušení rozličných možností jsem se rozhodl tuto funkci využít. Porovnával jsem 
výpočet s udávanou hodnotou průtoku vzduchu od výrobce. Pro porovnání hodnot je 
nutné převést ve fluentu měřitelných Kg/s na 𝑚3/ℎ. Jelikož tento převod závisí na hustotě 
vzduchu, tak ji volím jako konstantní, a to 1,2041𝑘𝑔/𝑚3, což odpovídá hustotě při 20 °C. 

Následný převod je tedy 
𝑃𝑟ů𝑡𝑜𝑘 𝑣 𝑘𝑔/𝑠

ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢∗3600
 

5.2.1. Simulace 
Počet buněk 690 01 

Počet ploch 3 54 070 

Počet uzlů 244 337 

Průtok vzduchu 0,1059844 kg/s  = 316,870 𝑚3/ℎ 
Tabulka 2 hodnota velikosti sítě 
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obr. 17 Simulace ventilátoru 

 
obr. 18 Detail plochy s funkcí Fan 

Ze simulace vychází průtok vzduchu 316,87 𝑚3/ℎ, u kterého je oproti průtoku udávanému 
výrobcem minimální rozdíl, proto použiji toto nastavení pro další výpočty. 
Jedná se o ventilátor SUNON PMD2412PMB1-A(2).GN s následujícími parametry  
 

Rozměr 120x120x38mm 

průtok 322,8𝑚3/ℎ 
Výkon 18,2W 

Statický tlak 16.5mmH2O 

Počet otáček 4200 ot/min 
Tabulka 3 hodnoty ventilátoru 

Pro funkci Fan byl vypočten tlakový spád o hodnotě 134,5Pa. Jako jednu z největších 
nevýhod použité funkce Fan vidím absenci turbulence, kterou ventilátor způsobuje. 
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5.3. Nastavení vložky chladiče 
Chladič lze simulovat mnoha různými způsoby. Nejpřesnějším řešením by bylo přesné 
vymodelování vlnovce chladiče a simulace tohoto velmi jemného modelu. V  tomto 
případě by mohl vzniknout problém s  velkou jemností sítě na chladiči, což by výpočet 
velice zpomalilo. Toto řešení jsem v žádné mé simulaci nevyzkoušel, právě kvůli obavám o 
vysoký potřebný výpočetní výkon, který nemám k dispozici. Při hledání způsobů, který by 
řešení s vymodelovaným vlnovcem mohl dostatečně nahradit, jsem zprvu vyzkoušel 
způsob, kdy se na vnitřku chladiče vytvoří samostatný wrap. Následně je nutné vytvořit 
podmínku interface na vstupní a výstupní stěně. Tekutině uvnitř se poté přiřadí porézní 
charakteristika. Řešení s více wrapy bylo stále o něco složitější než nakonec použité 
řešení, kdy se zprvu zóna chladiče označí za oblast, ve které se nachází kapalina a 
následně se jí přiřadí funkce porézního média. Čímž lze ušetřit čas potřebný k tvorbě 
druhého wrapu. 
 

5.3.1. Nastavení porézní zóny 
Při zadávání chladiče bylo využito konstant C0 a C1. 
Vložením těchto konstant do vzorce ∆𝑝 = 𝐶0 · 𝑣𝐶1 , který udává závislost tlakové ztráty na 
rychlosti, získáme výslednou tlakovou ztrátu. Z výpočtů byla volena konstanta C1=1.384 a 
konstanta C0 973.31 

 
graf 1 závislost tlakového spádu na rychlosti  
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6. Základní výpočet 
Za základní považuji výpočet plného 
bočního křídla, do něhož bude následně 
vloženo chlazení a využitý i vnitřek bočního 
křídla. Z tohoto výpočtu si změřím velikosti 
základních přítlačných a odporových sil. 
Model bočního křídla se skládá z hlavního 
profilu, ze 2 endplatů, které mají stejný tvar 
jako na voze FSE 0.6, z nichž jeden 
nahrazuje monokok, na který běžně boční 
křídlo doléhá. Následně se skládá z 4 klapek 
a krajního endplatu. Místo podlahy jsem 
použil desku, která bude simulovat silnici 
v připravovaném experimentu v tunelu 
VZLU.  

6.1. Výpočet ve fluentu 
Výpočet byl zastaven při hotových 250 
iteracích, z důvodu dlouhodobě 
ustálených sil. 
Důležitá je změna sil na hlavním profilu. 
Z toho důvodu není jedinou sledovanou 
veličinou celkový přítlak a odpor, ale také 
jednotlivé síly pro hlavní profil bočního 
křídla. 
 

Přítlak bočního křídla 112,32N 

Odpor bočního křídla 50,90N 

Přítlak hlavního profilu 64,60N 

Odpor hlavního profilu 14,53N 
Tabulka 4 síly na plném křídle 

 

 
 

obr. 19 model plného křídla 

obr. 20 ustálení přítlaku bočního křídla 

obr. 22 tlak na plném křídle obr. 21 tlak na plném křídle spodní pohled 
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7. Poloha chladiče a místo vstupu a výstupu proudu 
vzduchu 

7.1. Možnost 1 
V první verzi se chladič nachází na spodním potahu hlavního profilu. Ventilátory jsou 
usazeny vertikálně a jsou odsazeny z  důvodu lepšího rozložení tlaku na vložce chladiče.  
Současně je k větrákům uzpůsobený i svod vzduchu, mající za úkol usměrnit proudění. 
Vstup vzduchu je zespoda ještě před místem nejnižšího tlaku. Očekával jsem, že v případě 
umístění přímo do, nebo dokonce za, místo nejnižšího tlaku, by se mohlo proudění snáze 
odtrhávat. Tato verze je pokus o nejjednodušší zvýšení tlaku. Jedná se se o typický příklad 
„gound efectu“. Výstup z profilu je tvořen žebrováním s větší otevřenou plochou, než je 
velikost vstupního otvoru. Bylo takto zvoleno, jelikož jsem v případě menší výstupní 
plochy očekával zahlcení výstupu. Žebrování bylo zvoleno jako kompromis mezi plynulým 
výstupem proudu vzduchu a vyrobitelností.  

 
obr. 23 uspořádání možnost 1 

Přítlačná síla bočního křídla 97,02N 

Odporová síla bočního křídla 47,73N 

Přítlačná síla hlavního profilu 51,03N 

Odporová síla hlavního profilu 12,93N 

Součinitel vztlaku -159,11 

Součinitel odporu 77,93 

Průtok chladičem 0,105672 kg/s = 315,938 𝑚3/ℎ 

Vstupující rychlost 16 m/s 
Tabulka 5 Hodnoty silového působení možnosti 1  

Počet buněk 4 777 587 

Počet ploch 243 080 003 

Počet uzlů 16 569 949 
Tabulka 6 hodnoty velikosti sítě 
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Na obr.24 můžeme vidět proudění okolo profilu se vstupem na spodní straně a výstupem 
v horní části. Lze zde vidět opačný směr proudění než bylo očekáváno, a to z důvodu 
volby příliš slabých ventilátorů. Ventilátory nejsou schopny překonat tlakovou diferenci, 
která je mezi místem vstupu a výstupu, a je v řádu jednotek kPa. I přes opačné proudění 
se přítlak rapidně nezmenšil a u odporové síly bylo zaznamenáno dokonce zmenšení, což 
je překvapivé vzhledem ke vzniklému úplavu. K  odtržení proudění dochází nově již na 
hlavním profilu. Zmenšení úplavu napomáhá doplňování proudem vzduchu, který proudí 
mezi hlavním profilem a klapkou nacházející se nad ním.  

 
obr. 24 proudění možnost 1 

 
Na obr.25, na kterém je zobrazeno rychlostní pole lze vidět, že nejvyšších rychlostí je 
dosaženo pod hlavním profilem a také mezi klapkou a hlavním profilem. Nejvyšší rychlosti 
se pohybují okolo hodnoty 28-30 m/s.

 
obr. 25 rychlostní pole možnost 1  
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2.1 Možnost 2 
Verze 2 má uspořádání podobné 1. verzi. Chladič leží na spodním potahu, ve kterém je 
otvor ve stejné velikosti. Následně jsou zde vertikálně umístěné a odsazené ventilátory. 
Avšak výstup z profilu je tentokrát umístěn na spodní stranu profilu, téměř u odtokové 
hrany. Výstup je znovu realizován pomocí žebrování.  
V této verzi jsem předpokládal, na rozdíl od první verze, doplnění mezní vrstvy za 
výstupem, jako důsledek snížení odporu a zvýšení přítlaku. Dal by se zde použít také 
termín nafukovaného difuzoru, kdy do rozšiřující se části chladiče je vyfukován teplý 
vzduch, který ještě napomůže snížení tlaku v místě nejvíce urychleného proudění. Také je 
možné tímto způsobem místo nízkého tlaku zvětšit. 

 
obr. 26 uspořádání možnost2 

Přítlačná síla bočního křídla 116,129N 

Odporová síla bočního křídla 50,476N 

Přítlačná síla hlavního profilu 18,18N 

Odporová síla hlavního profilu 67,77N 

Součinitel vztlaku -189,598 

Součinitel odporu 82,410 

Průtok chladičem 0,062468 kg/s = 186,78 𝑚3/ℎ 

Vstupující rychlost 16 m/s 
Tabulka 7 Hodnoty silového působení možnosti 2  

Počet buněk 3 633 655 

Počet ploch 18 783 636 

Počet uzlů 12 596 930 
Tabulka 8 hodnoty velikosti sítě 
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Na obr.27 můžeme vidět, že proud vzduchu procházející chladičem tentokrát proudí 
správným směrem, ale na místo přilnutí proudění můžeme pozorovat proudění, které 
přestává sledovat profil přibližně v  místě výstupu vzduchu proudícího od chladiče. Toto 
bude způsobeno nejspíše příliš velkým otvorem, ze kterého tento vzduch proudí. V tomto 
místě nezbývá z profilu dostatek plochy, které by se mohl proud proudící pod křídlem 
držet. 

 
obr. 27 proudění možnost 2 

 
obr. 28 rychlostní pole možnost 2  
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7.2. Možnost 2 se silnějšími ventilátory 
V tomto případě jsem začal také zvažovat použití silnějších ventilátorů.Jsou to ventilátory 
axiální výrobce EBM Papst typ 8214 JH4 . 
Mohlo by to pomoci průtoku vzduchu. Stávající ventilátory mají problém s  nasátím 
vzduchu z místa, kde je malý tlak. Negativum tohoto řešení je téměř 8krát vyšší spotřeba 
elektrické energie. 

Přítlačná síla bočního křídla 122,94N 

Odporová síla bočního křídla 55,32N 

Přítlačná síla hlavního profilu 73,05N 

Odporová síla hlavního profilu 32,11N 

Součinitel vztlaku -200,71 

Součinitel odporu 90,32 

Průtok chladičem 0,191259/s =571,82  𝑚3/ℎ 

Vstupující rychlost 16 m/s 
Tabulka 9 Hodnoty silového působení možnosti 3 se silnějšími ventilátory 

Počet buněk 3 633 655 

Počet ploch 18 783 636 

Počet uzlů 12 596 930 
Tabulka 10 hodnoty velikosti sítě 

Silnější ventilátory by tomuto řešení velice pomohli , jak je vidět na obr.29. Zvýšily by 
průtok vzduchu chladičem a přítlačnou sílu. Z rychlostního pole můžeme také vidět, že při 
této variantě by bylo dobré zvážit, zda klapku za hlavním profilem ponechat. Vzduch 
proudící z pod hlavního profilu ji úplně vynechává. 

 
obr. 29 rychlostní pole možnost 2 se silnějšími ventilátory 
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7.3. Možnost 3 
Ve třetí možnosti jsem vycházel z výsledků druhé možnosti. Se stejným uspořádáním, 
popsaným již v možnostech 1 a 2, jsem změnil pouze polohu výstupu. 
Výstup vzduchu, který prošel chladičem, jsem umístil na horním potahu křídla až na 
samou odtokovou hranu, čímž došlo k  jejímu nahrazení otvorem. V tomto případě jsem 
očekával, že tlaková diference nebude velká a nebude docházet k  opačnému proudění a 
také, že ještě zvětším kinetickou energii proudícího vzduchu mezi klapkou a hlavním 
profilem. 
 

 
obr. 30 uspořádání možnost 3 

Přítlačná síla bočního křídla 114,11N 

Odporová síla bočního křídla 52,06N 

Přítlačná síla hlavního profilu 65,62N 

Odporová síla hlavního profilu 20,40N 

Součinitel vztlaku -186,30 

Součinitel odporu 84,99 

Průtok chladičem 0,004103kg/s =12,27  𝑚3/ℎ 

Vstupující rychlost 16 m/s 
Tabulka 11 Hodnoty silového působení možnosti 3  

Počet buněk 3 886 705 

Počet ploch 19 859 822 

Počet uzlů 13 848 418 
Tabulka 12 hodnoty velikosti sítě 

Na obr.31 a obr.32 lze vidět, že bylo opravdu dosaženo případu, kdy proudění sleduje 
profil křídla až do samého konce. I přesto, že se podařilo usměrnit proud vzduchu, tak se 
nepatrně snížila přítlačná síla a lehce narostl odpor. Největší zklamání přišlo po zjištění 
aktuálního průtoku vzduchu, který je téměř 10 krát nižší než v předchozích variantách. 
Nízký průtok vzduchu nejspíše zapříčinilo to, že proudění sledující vrchní potah profilu 
mělo vyšší rychlost a současně i energii a doslova uzavřelo výstup z křídla pomalejšímu 
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proudění. Tento jev lze sledovat na Obr.33. Proudění na konci horním profilu ihned přilne 
k vnitřní části spodního profilu, a tím uzavře výstup z křídla. Klapka nad hlavním profilem 
napomůže tomu, že proudění pokračuje na její spodní stranu a nevstupuje výstupem 
obráceně jako v případě možnosti 1. 

 

obr. 31 proudění možnost 3 

 
obr. 32 rychlostní pole možnost 3  

 
obr. 33 detail možnost 3 
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7.4. Možnost 4 
V možnosti 4 je uspořádání oproti předešlým verzím výrazně změněno.  Chladič tentokrát 
neleží na spodní straně profilu, což je trochu nevýhodné pro polohu těžiště celé formule, 
avšak v tuto chvíli je možné využít náporu vstupujícího vzduchu. Místo vstupu bylo 
vytvořeno těsně nad náběžnou hranou. Za tímto místem díky prohnutí profilu vznikalo 
místo s nižším tlakem, čehož se vytvořením vstupního otvoru zabránilo. Místo výstupu 
vzduchu bylo vytvořeno na konci spodního potahu, kvůli pozitivním účinkům na průtok 
vzduchu tímto otvorem. 

 
obr. 34 uspořádání možnost 4 

Přítlačná síla bočního křídla 115,30N 

Odporová síla bočního křídla 51,65N 

Přítlačná síla hlavního profilu 66,13N 

Odporová síla hlavního profilu 20,28N 

Součinitel vztlaku -188,24 

Součinitel odporu 84,33 

Průtok chladičem 0,026940kg/s =80,54  𝑚3/ℎ 

Vstupující rychlost 16 m/s 
Tabulka 13 Hodnoty silového působení možnosti 4  

Počet buněk 3 747 005 

Počet ploch 19 187 916 

Počet uzlů 12 814 927 
Tabulka 14 hodnoty velikosti sítě 

Výsledné hodnoty ukazují, že přítlačná síla je téměř totožná, jako v případě bez chlazení. 
Odporová síla nepatrně vzrostla. Díky umístění vstupu se proudění drží horního potahu 
profilu, až do místa, kde je chladič. Zde z důvodu vysoké tlakové ztráty chladiče pokračuje 
po chladiči vertikálně. Toto uspořádání vytváří vír před chladičem, což velice ovlivňuje 
průtok vzduchu chladičem. Jako výstup byla zvolena štěrbina umístěná na spodní stranu 
profilu. Obavu z jejího zahlcení tato simulace vyvrátila. 
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Proud vzduchu proudící okolo této štěrbiny strhává vnitřní proudění a tím napomáhá 
proudění uvnitř skrz výstupní štěrbinu. 

 
obr. 35 proudění možnost 4 

Na obr.36 lze vidět nižší rychlost vystupujícího vzduchu zevnitř profilu a oddělení 
rychlejšího proudění od profilu, vystupujícím proudem. Současně lze vidět vír tvořící se 
před chladičem, jehož detail je zachycený na obr.37. 

 
obr. 36 rychlostní pole možnost 4 

 
obr. 37 detail víru možnost 4 
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7.5. Možnost 5 
V pátém řešení nalezneme 
pouze jedinou změnu, a to 
přesun vstupu vzduchu do 
místa, ve kterém je rychlost 
proudění nulová, tzn. do 
stagnačního bodu. Přesun by 
neměl výrazně narušit 
proudění ani nad ani pod 
křídlem. Detail stagnačního 
bodu lze vidět na obr. 38. 
Vyústění je znovu řešeno 
štěrbinou, která se nezahlcuje 
a umožnuje plynulý odvod 
vzduchu vycházejícího 
z chladiče. 
 

obr. 39 uspořádání možnost 5 

Přítlačná síla bočního křídla 115,79N 

Odporová síla bočního křídla 50,80N 

Přítlačná síla hlavního profilu 66,37N 

Odporová síla hlavního profilu 19,10N 

Součinitel vztlaku -187,88 

Součinitel odporu 82,94 

Průtok chladičem 0,0499kg/s =149,19  𝑚3/ℎ 

Vstupující rychlost 16 m/s 
Tabulka 15 Hodnoty silového působení možnosti 5 

Počet buněk 3 788 686 

Počet ploch 19 385 109 

Počet uzlů 12 931 995 
Tabulka 16 hodnoty velikosti sítě 

obr. 38 stagnační bod 
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Uspořádání páté verze způsobuje i po přesunu vstupu vzduchu do stagnačního bodu 
víření proudu před chladičem. Vstupující proudění přilne na vnitřní stranu horního 
potahu a poté se chová stejně jako při uspořádání možnosti 4.  Toto přilnutí by se dalo 
označit za coandův jev. Na rozdíl od možnosti 4 je vstupní rychlost vyšší. Na výstupu se 
opakuje předešlá situace odplavení mezní vrstvy v místě vystupujícího vzduchu. 

 
obr. 40 proudění možnost 5 

 
obr. 41 proudění možnost 5 

 
obr. 42 rychlostní pole možnost 5 
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7.6. Možnost 6 
 
V 6. variantě se věnuji pouze úpravě vnitřního kanálu. Uspořádání ponechávám z  5 verze, 
jelikož tato verze nejlépe využívá vzduchu, který přitéká do stagnačního bodu. Díky tomu 
by chlazení ve vyšších rychlostech mohlo fungovat i bez ventilátorů, což je z  hlediska 
spolehlivosti velmi důležité. Usměrňovací kanál by měl proudění usměrnit do středu 
chladiče a tím zamezit vytváření víru. 

 
obr. 43 uspořádání možnost 6 

Přítlačná síla bočního křídla 115,71N 

Odporová síla bočního křídla 50,84N 

Přítlačná síla hlavního profilu 66,42 N 

Odporová síla hlavního profilu 17,74 N 

Součinitel vztlaku -188,91 

Součinitel odporu 83,01 

Průtok chladičem 0,0556kg/s =166,2  𝑚3/ℎ 

Vstupující rychlost 16 m/s 
Tabulka 17 Hodnoty silového působení možnosti 6  

Počet buněk 3 596 159 

Počet ploch 18 414 819 

Počet uzlů 12 286 747 
Tabulka 18 hodnoty velikosti sítě 

Z výsledků simulace lze vidět neznatelnou změnu sil působících na boční křídlo. 
Vystupující proudění se podařilo lehce usměrnit a před chladičem se v aktuální verzi tvoří 
menší víry. Největší význam má upravení vnitřní kanálu výstupu z křídla. Zde sice stále 
dochází ke snížení rychlosti proudění na stěně potahu, ale  přesto proudění přilíná 
k profilu za výstupem. Kvůli tomuto oddálení se také zvýšila rychlost proudění mezi 
klapkou a hlavním profilem. Proudění se v této konfiguraci drží potahu až na konec 
klapky. 
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obr. 44 rychlostní pole možnost 6 

 
obr. 45 proudění možnost 6 

 
obr. 46 detail výstupu možnost 6 
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7.7. Rozdílné rychlosti 
Konečné řešení jsem ještě podrobil zkoušení při různých rychlostech, také mne zajímal 
rozdíl sil a průtoků chladičem. 
Z následujících grafů lze vidět, že odporová síla je při zapnutých ventilátorech v nízkých 
rychlostech nepatrně vyšší, ve vyšších se vyrovnává stavu, kdy ventilátory nejsou zapnuté. 
Přítlačná síla roste v obou případech téměř stejně. V rychlostech okolo 20 m/s začíná být 
při s vypnutých ventilátorech o něco vyšší. V případě obou sil je změna tak nepatrná, že ji 
lze považovat pouze za chybu simulace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

graf 2  závislosti odporové síly na rychlosti 

graf 3 závislosti přítlačné síly na rychlosti 
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Rozdíl je vidět na následujícím 
grafu, kde je znázorněn průtok 
vzduchu chladičem. V případě, 
kdy ventilátory nejsou vypnuté 
je průtok lineárně závislý na 
rychlosti proudícího vzduchu. 
V případě, kdy jsou ventilátory 
zapnuté, je zprvu průtok roven 
průtoku 0,025kg/s, který nasají 
ventilátory, což je přibližně 
75 m3/s. Následně se průtok 
chladičem asymptoticky blíží 
k lineárnímu průtoku bez ventilátorů. 

 

obr. 48 proudění z výstupu při 5m/s 

obr. 47 proudění při 5m/s 

graf 4 závislosti průtoku na rychlosti 
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8. Závěr 
Cílem této práce bylo udělat rešerši používaných řešení chlazení u vozů Formula Student. 
Z této rešerše lze pozorovat, že řešení umístění chlazení do bočního křídla je velice 
výjimečné a většina teamů se drží konvenčních způsobů. V případě spalovacích vozů 
používá většina vozů s výfukem umístěným na straně sjednocení chladičů na opačné 
straně. V případě elektrických vozů je téměř vždy využívaná koncepce dvou chladičů, 
které jsou symetricky umístěné na bocích vozu. Méně časté je také symetrické umístění 
na zadní straně. V našem případě, kdy se na boční straně monokoku nachází boční křídlo 
a v zadní části není žádný prostor pro umístění chladičů, bylo rozhodnuto pro vestavbu 
chladičů dovnitř křídla. 
Po rozhodnutí umístění chlazení do vnitřního prostoru křídla bylo třeba vytvořit koncept 
vstupního a výstupního otvoru. Výsledné síly na jednotlivých řešení jsou minimálně 
odlišné, a tak jsem se rozhodl pro 5. možnost, kvůli nejméně ovlivněnému proudění, 
které následně vstupuje na spodní stranu zadního křídla a díky tomu má velký vliv.  
Bylo také třeba navrhnout vnitřní kanál uvnitř křídla. Tento kanál nejenže napomohl 
usměrnění proudění na chladič, nejvíce ovlivnil výstupní proud, který v  možnosti 6 proudí 
bez odtržení na odtokovou hranu klapky. Řešení se vstupem v přední části a s vnitřními 
difuzory ovlivnilo proudění okolo křídla minimálně. Finální řešení je možné používat na 
voze i bez použití ventilátorů. Použití ventilátorů je nezbytností kvůli rozdílnosti tratí 
v soutěži. 
Řešení se vstupem na ve stagnačním bodě a tvarovaným vnitřním kanálem bylo  
realizované na monopostu FSE 07. teamu eForce FEE Prague Formula, který dosáhl 
skvělých úspěchů. V průběhu roku proběhla také validace simulací na modelu 1:1, který 
byl testován v aerodynamickém tunelu VZLU.  Započatou koncepci nejspíše budeme 
s dílčími úpravami využívat i v příštích letech.  
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