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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

BLOKEŠ, J. Napěťově-deformační analýza rámu studentské formule: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, 2009, 

64 s. Vedoucí práce: Poruba, Z. 

Bakalářská práce se zabývá napěťově-deformační analýzou rámu studentské formule. 

V úvodu je popsána historie a cíl soutěže Formula SAE/Student. Další část se zabývá 

rozborem pravidel studentské soutěže a popisem jednotlivých částí vozu. V následující 

kapitole popisuji tvorbu dílčích typů modelů a jejich porovnání. Pak je proveden výpočet 

rámu metodou konečných prvků. Na model jsou aplikovány okrajové podmínky zadané 

v pravidlech Formula SAE
®
. Řešení jsou provedena v programech Ansys Workbench 

a MSC Patran. Nakonec jsou popsány výhody a nevýhody různých typů modelů a je 

provedeno vyhodnocení výsledků. Tato geometrie rámu by dle okrajových podmínek 

zadaných v regulích Formula SAE
®
 nevyhovovala. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

BLOKEŠ, J. Stress-strain Analysis of the Student Formula Frame: bakalářská práce. 

Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanics, 64 p. Thesis head: Poruba, Z. 

The bachelor thesis is dealing with Stress-strain Analysis of the Student Formula Frame. 

The introduction describes a history and a goal of Formula SAE/Student competition. 

Other part of the bachelor thesis deals with analysis of rules and describes parts of the car. 

Then are described creating models and their comparsion. The calculation is performed 

by finite element method. The boundary conditions are according to Formula SAE rules. 

The solutions were calculated in Ansys Workbench and MSC Patran. In the end there are 

summarized the pros and cons of the models. The frame is insufficient according to 

Formula SAE
® 

Rules. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

A   [mm
2
]    Plocha průřezu 

A   [%]    Tažnost 

CGx   [mm]    x-ová souřadnice těžiště 

CGy   [mm]                                    y-ová souřadnice těžiště 

Fx   [kN]    Síla působící ve směru osy x 

Fy   [kN]    Síla působící ve směru osy y 

Fz   [kN]    Síla působící ve směru osy z 

E   [MPa]    Youngův modul pružnosti v tahu 

Ixx   [mm
4
]    Moment setrvačnosti k ose x 

Ixy   [mm
4
]    Deviační moment 

Iyy   [mm
4
]    Moment setrvačnosti k ose y 

Iw   [mm
6
]    Konstanta zborcení 

J   [mm
4
]    Torzní konstanta 

ReH   [MPa]    Mez kluzu 

Ri   [mm]    Vnitřní poloměr trubky 

Ro   [mm]    Vnější poloměr trubky 

Rm, Su  [MPa]    Mez pevnosti 

SHx   [mm]    x-ová souřadnice středu smyku 

SHy   [mm]    y-ová souřadnice středu smyku 

Sy   [MPa]    Smluvní mez kluzu 

ρ   [kg·m
3
]   Hustota 

µ   [-]    Poissonovo číslo 
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SEZNAM ZKRATEK 

IMech   [-]    Institution of Mechanical Engineers 

SAE   [-]    Society of Automotive Engineers 
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1 ÚVOD 

1.1 Historie soutěže Formula SAE/STUDENT 

V roce 1981 zahájila společnost inženýrů z automobilového odvětví (Society of 

Automotive Engineers) program Formula SAE. O sedmnáct let později se uskutečnil závod 

ve Spojeném království mezi dvěma tamními vozy a dvěma vozy Spojených států. 

Společnost IMechE přijala nabídku vést evropskou odnož Formula SAE a dodnes se na 

konci každého akademického roku konají závody. Formula SAE a Formula STUDENT se 

liší pouze drobnými korekcemi v pravidlech, nicméně týmy ze soutěže Formula 

STUDENT mohou startovat v závodu Formula SAE, a naopak. Formula STUDENT se liší 

tím, že soutěž pojímá jako postupný proces během tříletého studia. [1, 2] 

V současné době se již závody Formula SAE rozšírily do celého světa a je možné 

přihlásit se do série v USA, Austrálii, Brazílii nebo Japonsku. Do evropských soutěží se 

mohou vozidla přihlásit ve Spojeném království, v Itálii, v Německu nebo nově 

i v Rakousku. [3] 

1.2 Cíl soutěže Formula SAE/STUDENT 

Studenti mají za úkol sestrojit závodní monopost. Měli by brát v úvahu, že pracují 

pro firmu, která se zabývá návrhem, testováním a vyhotovením vozu. Formule by měla být 

konstruována pro neprofesionálního, víkendového jezdce. Vůz by měl být výkonný ve 

smyslu zrychlení, brždění a ovladatelnosti. Dalšími důležitými bodovanými faktory jsou 

finance, vzhled vozidla, údržba, vyrobitelnost a spolehlivost. Jakmile je vozidlo 

dokončeno, studentská fiktivní firma se pokusí prodat vůz společnosti, která zvažuje jeho 

produkci. Zvítězí ten tým, který získá nejvíce bodů v těchto soutěžích: 

Statické disciplíny: 

 Prezentace – 75 bodů 

 Design – 150 bodů 

 Finance (Rozpočet) – 100 bodů 
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Dynamické disciplíny: 

 Akcelerace (zrychlení) – 75 bodů 

 Skid - pad (kruhová zkušební dráha)  - 50 bodů 

 Autokros – 150 bodů 

 Účinnost – 100 bodů 

 Vytrvalost – 300 bodů 

Celkově 1000 bodů. [4] 

1.3 Význam rámu 

Rám má za úkol chránit řidiče formule v případě nárazu či překlopení vozu. Musí 

také držet karoserii a váhu motoru, řidiče a ostatních potřebných věcí pro provoz formule. 

Měl by mít co nejmenší hmotnost a současně být dostatečně tuhý. [5] 

1.4 Používané typy rámů v soutěži 

Začínajícím týmům je doporučeno začít trubkovým rámem. Ten je jednoduchý jak 

z hlediska výroby, tak z hlediska výpočtů. Lze ho snadno upravovat. Nejčastěji se používá 

svařovaná konstrukce, avšak její nevýhodou bývá vyšší hmotnost. [4] 

Další možností je skořepinový rám (monokok). Ten může být vyroben 

z uhlíkových vláken. Jeho předností je nízká hmotnost, výrobě ovšem předchází složité 

výpočty a testování, protože uhlíková vlákna jsou anizotropní. Vyrobení rámu z karbonu je 

rovněž časově náročné a velmi pracné. Navíc je tato verze nákladná. Nicméně při 

správném provedení se tým může řadit k favoritům rychlostních soutěží. [6] 

Další alternativou je hliníkový monokok. Jeho výhody a nevýhody jsou velmi 

podobné jako u předchozího typu rámu. Nutno podotknout, že rámy mohou být také 

kombinované, tzn. složení trubkového rámu a monokoku. [7] 
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1.5 Definice problému 

V roce 2013 započala fakulta strojní výrobu závodního vozu v rámci soutěže 

Formula SAE/STUDENT. Na této formuli spolupracuje celkem 8 kateder, které se snaží 

vyprodukovat co nejlepší výsledek a uspět ve velice nabité konkurenci. Tato soutěž je 

omezená pravidly, která se musí striktně dodržovat. 

Rám navrhoval a počítal Ing. Gebauer, nicméně byly ještě provedeny jisté úpravy 

a mým úkolem je vymodelovat novou verzi a dle regulí Formula SAE
® 

provést napěťově-

deformační analýzu. Nakonec provedu vyhodnocení výsledků a shrnu výhody a nevýhody 

vytvořených modelů. 
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2 ANALÝZA REGULÍ A POŽADAVKŮ 

Dle pravidel je možné rám konstruovat dvěma způsoby. Starší možnost má název 

„Obecné technické požadavky“ (General Technical Requirements) a je doporučena pro 

začínající týmy. Nemusí se zde dělat pevnostní analýza. Pro výpočet se používá šablona 

ekvivalence struktury (Structural Equivalency Spreadsheet). To je soubor v Excelu, kde 

jsou vytvořená makra a do tohoto souboru se doplňují hodnoty jako např. materiál, průměr 

trubky, tloušťka trubky, apod. Výpočty v této šabloně byly intenzivně testovány. 

Od roku 2013 lze vozidlo vyrobit dle alternativních pravidel (Alternative Frame 

Rules). Cílem těchto pravidel je poskytnutí jednodušší alternativy pro návrh skořepinového 

rámu (monokoku) a svobodnější návrh pro trubkové rámy. Avšak tyto předpisy jsou stále 

považovány za nedokončené. Komise může kdykoliv opravit všechny nechtěné mezery 

v těchto regulích. Pravidla se doporučují týmům, které již mají zkušenosti s návrhem vozů 

v této soutěži.  

2.1 Formulace jednotlivých částí rámu 

 

Obr. 2.1 Popis segmentů rámu 
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2.1.1 Definice 

Hlavní oblouk (Main Hoop):  Válcová tyč nebo trubka, která je umístěna vedle řidiče 

nebo za řidičovým trupem. 

Přední oblouk (Front Hoop): Válcová tyč nebo trubka, která je umístěna nad nohama 

jezdce v blízkosti volantu. 

Ochranné oblouky (Roll Hoops): Hlavní oblouk a přední oblouk jsou souhrnně 

označovány jako ochranné oblouky. 

Výztužné podpěry oblouků (Roll Hoop Bracing Supports): Struktura jdoucí od dolního 

konce podpěry ochranného oblouku vedená zpět k ochrannému oblouku. 

Člen rámu (Frame Member): Jeden kus bezešvé a nesvařené trubky. 

Rám (Frame): Rám je sestava, která nese všechny provozní systémy. Může to být buď 

jednoduchá svařená konstrukce, spojené svařované konstrukce nebo kombinace kompozitu 

a svařené konstrukce. 

Základní konstrukce (Primary Structure): Skládá se z následujících částí: 1) Hlavní 

oblouk, 2) Přední oblouk, 3) Výztuhy a podpěry oblouků, 4) Konstrukce proti bočnímu 

nárazu, 5) Přední přepážka, 6) Výztužný systém přední přepážky, 7) Všechny členy rámu, 

příčky a podpory, které přenáší zatížení ze zádržného systému řidiče do bodů 1) až 6). 

Hlavní konstrukce rámu (Major Structure of the Frame): Část rámu, která leží v obalu 

definované základní konstrukce. Horní část hlavního oblouku a hlavní oblouková výztuha 

nejsou zahrnuty v definici tohoto obalu. 

Přední přepážka (Front Bulkhead): Prakticky je to přední rovinná část hlavní konstrukce 

rámu, jejíž funkcí je poskytnutí ochrany nohám jezdce.  

Tlumič nárazu (Impact Attenuator): Deformovatelné zařízení pohlcující energii nárazu 

umístěné před přední přepážkou. 
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Obr. 2.2 Tlumič nárazu [8] 

Oblast bočního nárazu (Side Impact Zone): oblast mezi předním a hlavním obloukem 

ležící na straně vozu a sahající do výšky maximálně 350 mm nad zemí (viz obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3 Legenda boční části rámu 
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Vyměřování uzel na uzel (Node-to-node triangulation): Promítneme-li členy rámu do 

roviny, tak zatížení působící v této rovině v libovolném směru ústí ve členech rámu pouze 

v tlakové nebo tahové síly. 

 

Obr. 2.4 Vysvětlení triangulace 

2.1.2 Materiálové požadavky 

Základní konstrukce musí být vyrobena buď z trubek nízkolegované, nebo 

legované oceli, které obsahují minimálně 0, 1% uhlíku. Další možností je výroba 

z alternativních materiálů popsaných v pravidlech [8]. Je povoleno použít tlustší trubky, 

pokud zachováme zadaný průměr (viz tabulka 2.1) Jestliže budeme mít stejnou tloušťku 

(viz tabulka 2.1), můžeme použít větší vnější průměr. Dalším omezením je, že při použití 

legované oceli nesmí být tloušťka stěny tenčí než ta, která se používá pro nízkolegované 

oceli. Minimální rádius ohnuté trubky musí být větší než trojnásobek jejího vnějšího 

průměru. 
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Položka nebo použití Průřez - Vnější rozměr x tloušťka stěny 

Hlavní a přední oblouk, 

tyč ramenního postroje 

Kruh – 1 palec (25,4 mm) x 0,095 palce (2,4 

mm) nebo 25 mm x 2,5 mm 

 

Boční konstrukce, přední přepážka,  

výztuhy oblouků, připojení zadržovacího 

systému řidiče 

 

 

Kruh - 1 palec (25,4 mm) x 0,065 palce 

(1,65 mm) nebo kruh - 25 mm x 1,75 mm 

nebo kruh - 25,4 mm x 1,6 mm nebo čtverec 

- 1x1 palce x 0,049 palce nebo čtverec - 

25,0x25,0 mm x 1,25 mm nebo čtverec -

26x26 mm x 1,2 mm 

Podpora přední přepážky, výztuha 

hlavního oblouku 

Kruh - 1 palec (25,4 mm) x 0,049 palce 

(1,25 mm) nebo kruh - 25 mm x 1,5 mm 

nebo kruh - 26 mm x 1,2 mm 

 

Tabulka 2.1 Popis dovolených průřezů trubek na dané části rámu 

V pravidlech jsou popsány i minimální materiálové vlastnosti: 

Pevnostní výpočty ohybu a vzpěru: 

Youngův modul pružnosti v tahu (E) = 200 GPa 

Smluvní mez kluzu (Sy) = 305 MPa 

Mez pevnosti (Su) = 365 MPa 

Výpočty spojů svařovaných trubek: 

 Smluvní mez kluzu (Sy) = 180 MPa 

Mez pevnosti (Su) = 300 MPa 

Pro výpočty svařovaných trubek se využívají horší materiálové vlastnosti. Ocel 

může mít menší napjatost z důvodu tepelných změn při svařování. Zmenšení těchto 

vlastností znamená de facto zvětšení bezpečnosti. 
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2.1.3 Požadavky na konstrukci předního a hlavního ochranného oblouku 

V případě překlopení či převrácení vozu se nesmí dostat hlava a ruce jezdce do 

kontaktu s vozovkou. Hlavní a přední oblouk musí vyhovovat rozměrům tak, jak jsou 

znázorněny na obrázcích 2.5 až 2.7. Tyto rozměry musí vyhovovat všem řidičům vozidla 

a šabloně muže, která je popsána níže. 

 

Obr. 2. 5 Minimální vzdálenost helmy od spojnice hlavního a předního oblouku 

 

Obr. 2.6 Omezení vzdálenosti helmy od spojnice vrcholu hlavního oblouku a jeho 

podpěry 
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Obr. 2.7 Vytyčení hranice, za kterou již přilba jezdce při daném provedení nemůže 

Pokud sedí řidič v normální jízdní pozici a je připoután k zádržnému systému 

(Driver’s Restraint System), helma šablony muže musí (platí pro všechny týmové jezdce): 

 být vzdálena minimálně 50,8 mm (2 palce) od přímky nakreslené z nejvyššího 

místa hlavního oblouku k nejvyššímu místu předního oblouku. (Obr. 2.5) 

 být vzdálena minimálně 50,8 mm (2 palce) od přímky vedené z nejvyššího místa 

hlavního oblouku k nejspodnějšímu konci výztuhy hlavního oblouku, pokud 

podpěry směřují dozadu. (Obr. 2.6) 

 nesmí být za zadní plochou hlavního oblouku v případě, že podpěry hlavního 

oblouku míří směrem dopředu. (Obr. 2.7) 

2.1.4 Požadavky kladené na hlavní oblouk 

Oblouk musí být vyroben z jednoho kusu bezešvé, nepřerušené a uzavřené ocelové 

trubky dle tabulky 2.1. Použití hliníkové nebo titanové slitiny a kompozitního materiálu je 

zakázáno. Oblouk musí sahat od nejnižšího bočního členu na jedné straně rámu vzhůru, 

přes hlavu řidiče a dolů na druhou stranu bočního rámu. Všechny ohyby v hlavním 

oblouku, které jsou nad upevňovacím bodem k hlavní konstrukci rámu, musí být vyztuženy 

k uzlu konstrukce výztužné podpěry hlavního oblouku splňující požadavky. Oblouk musí 

být alespoň 380 mm (15 palců) široký (vnitřní rozměr) v místě, kde je hlavní oblouk 

připojen k hlavní konstrukci rámu (Major Structure of the Frame). 
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2.1.5 Požadavky na přední oblouk (Front Hoop) 

Přední oblouk musí být vytvořen z uzavřeného průřezu kovové trubky dle tabulky 

2.1. Oblouk musí sahat z nejnižšího bočního členu rámu vzhůru, přes nohy řidiče, nad 

volant a dolů na druhou stranu bočního rámu. Při správném vyztužení nebo triangulaci je 

přípustné vyrobit oblouk z více kusů ocelových trubek. Nejvyšší plocha předního oblouku 

nesmí být nižší než horní část volantu v libovolné úhlové poloze. Přední oblouk nesmí být 

vzdálen více než 250 mm (9,8 palce) od volantu. Tato vzdálenost se měří ve vodorovné 

poloze v ose vozidla, od zadní plochy předního oblouku k ploše věnce volantu, která je 

nejvíce vpředu. 

2.1.6 Výztuha (podpěra) hlavního oblouku (Main Hoop Bracing) 

Musí být vyrobena z uzavřeného profilu ocelového potrubí dle tabulky. Hlavní 

oblouk musí být podepřen dvěma podpěrami na levé i pravé straně v tom směru, na který 

se naklání z bočního pohledu. Musí být rovná, bez záhybů. Pokud je některá položka, která 

není v základní konstrukci, připojena na podpěry hlavního oblouku, musí být přídavné 

výztuhy přidány k zabránění ohybového zatížení v podpěrách v případě převrácení vozidla. 

2.1.7 Výztuha (podpěra) předního oblouku (Front Hoop Bracing) 

Musí být vyrobena z materiálu uvedeného v tabulce 2.1. Přední oblouk musí být 

vyztužen dvěma podpěrami ve směru dopředu na levé i pravé straně předního oblouku. 

Musí chránit řidičovy nohy a měla by vést před chodidly řidiče.  

2.1.8 Konstrukce proti bočnímu nárazu pro trubkový rám (Side Impact 

Structure for Tube Frame Cars): 

Musí se skládat alespoň ze tří trubkových členů na každé straně od řidiče sedícího v 

normální poloze pro řízení, jak je znázorněno na obr. 2.3. Tyto trubky musí být vytvořeny 

dle materiálů v tabulce 2.1. Umístění pro požadované tři trubkové členy je následující:  

 Horní člen konstrukce proti bočnímu nárazu musí spojovat hlavní oblouk a přední 

oblouk. Všechny členy musí být ve výšce mezi 300 mm (11,8 palců) a 350 mm 

(13,8 palce) nad zemí se sedícím řidičem o váze 77 kg. Horní tyč rámu může být 

považována za součást této konstrukce, pakliže splňuje požadavky na výšku, 

průměr a tloušťku. Viz obr. 2.3. 
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 Spodní člen konstrukce musí spojovat spodek hlavního oblouku a spodek předního 

oblouku. Spodní člen může být považován za součást této konstrukce, pokud 

splňuje požadavky na průměr a stěnovou tloušťku. 

 Úhlopříčný člen musí spojovat horní a spodní člen vpřed k hlavnímu oblouku 

a směrem dozadu od předního oblouku. 

 Při správném vyztužení nebo triangulaci, je přípustné vyrobit členy konstrukce 

proti bočnímu nárazu z více než jednoho kusu potrubí. 

 

2.1.9 Kokpit 

S cílem zajistit, aby otvor umožňující přístup do kokpitu byl odpovídající velikosti, 

bude do otvoru kokpitu vložena šablona zobrazena na obrázku 2.9. Bude držena vodorovně 

a zasunuta ve svislé poloze, dokud neprojde pod horní tyčkou konstrukce proti bočnímu 

nárazu. Žádné přesazení během zavádění šablony zepředu dozadu nebude povoleno. 

 

Obr. 2.9 Šablona pro vložení do kokpitu 

Během tohoto testu může být odstraněn volant, sloupek řízení, sedadlo a všechny 

vycpávky. Firewall nesmí být přesunut nebo odstraněn. 
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2.1.10 Šablona muže 

K ověření velikosti prostoru pro řidiče se používá dvourozměrná šablona „95 

procentního“ muže o následujících rozměrech:  

 kruh o průměru 200 mm (7,87 palce) představující boky a hýždě - kruh C 

 kruh o průměru 200 mm (7,87 palce) symbolizuje rameno/ krční oblast – kruh B 

 kruh o průměru 300 mm (11,81 palce) zastupuje hlavu (s přilbou) – kruh A 

 úsečka délky 490 mm (19,29 palce) propojí centra dvou 200 mm kruhů – úsečka  

B - C 

 úsečka délky 280 mm (11,02 palce) propojí centra horní 200 mm kružnice a kruh 

300 mm hlavy – úsečka  A - B 

Řidiči, kteří nesplňují požadavky na přilbu, nebudou moct řídit v soutěži. 

Šablona „95 procentního“ muže bude umístěna tak, že: 

 sedadlo bude umístěno co nejvíce dozadu 

 pedály budou umístěny co nejvíc dopředu 

 dolní kruh o průměru 200 mm bude umístěn na dně sedadla tak, že vzdálenost mezi 

středem tohoto kruhu a nejzadnější plochou pedálů nesmí být menší než 915 mm 

(36 palců). 

 střední kruh o průměru 200 mm představující ramena, bude umístěn na opěradle. 

 horní kruh o průměru 300 mm bude umístěn maximálně 25, 4 mm (1 palec) od 

opěrky hlavy (tj. tam, kde by byla helma řidiče umístěna při jízdě). 

 

 

Obr. 2.10 Šablona 95 procentního muže 
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Pokud nebudou tyto požadavky se šablonou splněny, auto neobdrží nálepku od 

technické inspekce a nebude moct soutěžit v dynamických disciplínách.  

2.1.11 Ramenní popruh (Shoulder Harness)  

Ramenní popruh musí být namontován za řidičem do konstrukce, která splňuje 

požadavky tabulky 2.1. Nicméně nemůže být namontován ke konstrukci vyztužení 

hlavního oblouku nebo konstrukci bez dodatečného vyztužení, aby se zabránilo přenosu 

zatížení do vyztužení hlavního oblouku. 

Upevňovací body ramenního popruhu musí být v rozmezí od 178 mm (7 palců) 

a 229 mm (9 palců) od sebe. (Viz obrázek 2.11) 

 

Obr. 2.11 Rozmezí upevňovacích bodů ramenního popruhu 

Od ramen řidiče směrem dozadu k bodu upevnění musí být ramenní popruh 

v rozmezí deseti stupňů (10°) nad horizontální polohou až dvaceti stupňů (20°) pod 

vodorovnou rovinou. (Viz obr. 2.12) 

 

Obr. 2.12 Dovolené úhly ramenního popruhu 
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Pro výpočty uchycení ramenního popruhu jsem bral přibližné střední hodnoty 

těchto rozmezí. Tzn. úhel ramenního popruhu 5° pod vodorovnou čarou a vzdálenost 

200 mm.  

Celá tato část je přeložena z pravidel [4]. 

2.2 Změny v pravidlech pro rok 2014: 

Monopost byl navrhován podle regulí z roku 2013. V pravidlech nebyla provedena 

žádná změna, která by se týkala geometrie a mechanických vlastností formule. Větší 

změny v pravidlech jsou plánovány na rok 2015. 
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3 VYTVOŘENÍ GEOMETRICKÝCH MODELŮ 

 

Obr. 3.1 Zhotovený rám 

3.1 Modelování nosníkového rámu 

Od Ing. Gebauera jsem obdržel drátový model staré verze rámu. Ten byl načten do 

programu Autodesk Inventor, kde byl vytvořen souřadný systém, od kterého byly 

naměřovány souřadnice uzlů. Tyto souřadnice byly následně vloženy do programu Ansys 

Workbench. Poté se souřadnice upravily podle mých naměřených hodnot. Pak byly 

spojeny čárami všechny příslušné body a vznikl drátový model upravené verze rámu. 

Následně byla provedena modální analýza, jestli je model dobře spojený. Nakonec byly 

liniím přiřazeny dané průřezy. 
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Obr. 3.2 Vymodelovaný rám 

3.2 Modelování skořepinového rámu 

Pro modelování skořepinového rámu byly použity křivky z nosníkového rámu. 

Byla vytvořena rovina, která byla kolmá na počátek křivky a po které se vytahovala 

vytvořená geometrie pomocí funkcí Extrude a Sweep. Byly to kružnice, které značily 

střednice trubek. Těm byly následně přiřazeny reálné tloušťky. Funkce Sweep byla použita 

převážně pro zakřivené křivky a funkce Extrude pro rovné čáry. Tyto vytažené plochy byly 

nakonec ořezány. Vždy se jednou trubkou ořezala další. 

3.3 Modální analýza 

Pro ujištění zda jsou modely rámu spojené, byla provedena modální analýza.  

Model byl ponechán bez uchycení a při správném provedení by mělo prvních šest vlastních 

frekvencí vyjít rovno nule. Tento předpoklad byl splněn a v grafu můžeme vidět prvních 

dvanáct vlastních frekvencí rámu. 
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Graf 3.1 Vlastní frekvence v jednotkách Hertz (Hz) 

 

 

Obr. 3.3 Ukázka 1. vlastního tvaru 
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Obr. 3.4 Ukázka 2. vlastního tvaru 

3. 4 Profily použitých trubek 

 

Obr. 3.6 Trubky vyznačené oranžovou barvou jsou z profilu Tr25x2,5, tzn. hlavni oblouk, 

přední oblouk a jejich výztuhy. Všechny ostatní jsou vytvořeny z profilu Tr25x1,5. 
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Obr. 3.7 Profil Tr 25x2,5 

 

Obr. 3.8 Vlastnosti průřezu 
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Obr. 3.9 Profil Tr 25x2,5 

 

Obr. 3.10 Vlastnosti průřezu 
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3. 5 Hmotnost jednotlivých provedení 

 
Skutečnost 

Beam Shell 

Patran Workbench Workbench 

Hmotnost [kg] 30, 7 30, 69 31, 13 29, 88 

Objem [dm
3
] - 3, 909 3, 966 3, 806 

 

Tabulka 3.1 Porovnání hmotností a objemů jednotlivých modelů a skutečnosti 
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4 NAPĚŤOVĚ-DEFORMAČNÍ ANALÝZA 

4.1 Materiál 

Trubky jsou vyrobeny z oceli značky E195, jejíž chemické složení je popsáno 

v tabulce 4.1 a normalizované mechanické vlastnosti v tabulce 4.2, jak se uvádí na 

internetových stránkách EUROPEAN STEEL AND ALLOY GRADES. [9] 

Ocel C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] 

E195 max. 0,15 max. 0,35 max. 0,7 max. 0,045 max. 0,045 

Tabulka 4.1 Chemické složení oceli E195 

Trubky svařované zastudena pro přesné použití 25x1,5 EN 10305-3 

Ocel Rm [MPa] ReH [MPa] A [%] 

E195 300-440 195 28 

Tabulka 4.2 Normalizované mechanické vlastnosti oceli E195 

Do výpočtu jsem jako materiál zvolil izotropní homogenní ocel, která měla tyto 

vlastnosti: 

E [MPa] µ [-] ρ [kg·m
-3

] 

210 000 0, 3 7850 

Tabulka 4.3 Vlastnosti materiálu zadaného do výpočtu 

 

4. 2 Síť 

 Beam Shell 

Patran Workbench Workbench 

Počet elementů 6290 5332 71 121 

Počet uzlů 6493 10 615 72 275 

Tabulka 4.5 Porovnání počtu prvků a uzlů v jednotlivých modelech 

V programu Ansys Workbench v nosníkové verzi byla nastavena velikost prvků 

5 mm a v malých ohýbaných částech velikost 2 mm. V Patranu byla nastavena velikost 

elementů o hodnotě 5 mm. U skořepinové verze rámu bylo ponecháno defaultní nastavení 
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sítě, tedy velikost prvků je od 3,5 mm do 17 mm. Detaily sítí jsou k vidění na obrázcích 

níže. 

 

 

Obr. 4.1 Síť nosníkového modelu z programu Ansys Workbench 

 

Obr. 4.2 Detail sítě v Patranu 



36 

 

 

Obr. 4.3 Detail sítě skořepinového modelu z programu Ansys Workbench 

4. 3 Okrajové podmínky 

 

 

Obr. 4.4 Souřadný systém daný pravidly soutěže [8] 

V pravidlech jsou dány okrajové podmínky, které se vztahují na jednotlivé části 

rámu a které byly dosazeny do pevnostní analýzy. Nacházejí se v části alternativních 

pravidel, která jsou stále ve vývoji. Pokud bychom chtěli podle těchto podmínek navrhovat 

rám, museli bychom konzultovat výpočty s vedením soutěže. 
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Hlavní oblouk, vyztužení a podpěry hlavního oblouku (Main Roll Hoop, Bracing and 

Bracing Supports): 

Zatížení: Fx = 6, 0 kN, Fy = 5, 0 kN, Fz = - 9, 0 kN 

Aplikační bod: Vrchol hlavního oblouku 

 

Obr. 4.5 Výslednice síly aplikované na hlavní oblouk 

Okrajová podmínka: Zabránění posuvů (x, y, z) a povolení natočení spodních uzlů na obou 

stranách hlavního a předního oblouku. 

 

Obr. 4.6 Okrajová podmínka pro hlavní oblouk 
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Přední oblouk (Front Roll Hoop): 

Zatížení: Fx = 6,0 kN, Fy= 5,0 kN, Fz= - 9,0 kN 

Aplikační bod: Vrchol předního oblouku 

 

Obr. 4.7 Výslednice síly použité na přední oblouk 

Okrajová podmínka: Zabránění posuvů (x, y, z) a povolení natočení spodních uzlů na obou 

stranách hlavního a předního oblouku. 

 

Obr. 4.8 Zabránění posuvů při zatížení předního oblouku 
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Konstrukce proti bočnímu nárazu (Side Impact): 

Zatížení: Fx = 0 kN, Fy = 7,0 kN, Fz = 0 kN. Síla musí směřovat směrem k řidiči. 

Aplikační bod: Všechny místa v konstrukci proti bočnímu nárazu. Výsledná analýza může 

ukazovat jen nejhorší případ, ale je třeba to zdůvodnit. 

Pozn.: Pro jednoduchost byla síla rozložena do celé konstrukce proti bočnímu nárazu. 

 

Obr. 4.9 Zatížení aplikované na konstrukci proti bočnímu nárazu 
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Okrajová podmínka: Zabránění posuvů (x, y, z) a povolení natočení uzlů na obou stranách 

hlavního a předního oblouku. 

 

Obr. 4.10 Okrajová podmínka při analýze konstrukce proti bočnímu nárazu 

Přední přepážka a podpora přední přepážky (Front Bulkhead and Bulkhead 

Support): 

Zatížení: Fx = 150 kN, Fy = 0 kN, Fz = 0 kN,  

Aplikační bod: Použít skutečné připevňovací body mezi tlumičem nárazu a přední 

přepážkou.  

Pozn.: Je předpokládáno, že tlumič nárazu bude přivařen k přední přepážce, proto je na ni 

rozložena zadaná síla. 
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Obr. 4.11 Zatížení použité na přední přepážku 

Okrajová podmínka: Zabránění posuvů (x, y, z) a povolení natočení uzlů na obou stranách 

hlavního a předního oblouku a obě místa, kde se spojují hlavní oblouk a ramenní popruh. 

 

Obr. 4.12 Okrajová podmínka aplikovaná při analýze přední přepážky 
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Připevnění ramenního popruhu (Shoulder Harness Attachment): 

Zatížení: 13,2 kN na upevňovací bod v úhlu připevnění bezpečnostního pásu 

Aplikační bod: Oba připojovací body svazku 

 

Obr. 4.13 Síla 13 200 N rozložená do dvou bodů, kde jsou připevněny ramenní popruhy 

Okrajová podmínka: Zabránění posuvů (x, y, z) a povolení natočení uzlů na obou stranách 

hlavního a předního oblouku. 

 

Obr. 4.14 Okrajová podmínka u analýzy uchycení ramenních popruhů 
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Zatížení mimo osu přední přepážky (Front Bulkhead and Bulkead Support Off Axis): 

Zatížení: Fx = 149 kN, Fy = 17, 25 kN, Fz = 0 kN 

Aplikační bod: Vytvořit uzlové zatížení ve středu roviny přední přepážky. Uzlové zatížení 

může být pevně připojeno k přední přepážce a připevňovacím bodům tlumičem nárazu. 

 

Obr. 4.15 Zatížení aplikované na přední přepážku, které působí mimo její osu 

Okrajová podmínka: Zabránění posuvů (x, y, z) a povolení natočení uzlů na obou stranách 

hlavního a předního oblouku, kde se spojují hlavní oblouk a ramenní popruh.  

 

Obr. 4.16 Zabránění posuvů u mimoosového zatížení přední přepážky 
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5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Maximální dovolená odchylka může být dle pravidel 25 mm a to pouze za 

předpokladu, že použitý materiál nepraskne. 

5.1 Nosníkový rám 

Model vytvořený v programu Ansys Workbech – Nosníkové prvky 

5.1.1 Hlavní oblouk 

 

Obr. 5.1 Výsledná celková deformace hlavního oblouku po zatížení 
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Obr. 5.2 Maximální kombinované (Ohybové a normálové) napětí předního oblouku 

Model vytvořený v programu MSC Patran – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.3 Výsledná celková deformace hlavního oblouku po zatížení 
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Obr. 5.4 Maximální kombinované napětí hlavního oblouku po zatížení 

Výsledky podle okrajových podmínek (viz obr 4.5 a 4.6) daných v pravidlech [4] se 

v programech Ansys Workbench a MSC Patran téměř shodují. Rozdíly jsou zanedbatelné. 

Je možné říci, že výsledná deformace hlavního oblouku je přibližně 31, 2 mm, což je více 

než maximální povolená odchylka daná v pravidlech [4]. Navíc by byla překročena mez 

pevnosti, což by pravděpodobně znamenalo poškození materiálu. 

5.1.2 Přední oblouk 

Model vytvořený v programu Ansys Workbech – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.5 Výsledná celková deformace předního oblouku po zatížení 
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Obr. 5.6 Maximální kombinované napětí předního oblouku po zatížení 

Model vytvořený v programu MSC Patran – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.7 Výsledná deformace předního oblouku po zatížení 
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Obr. 5.8 Maximální kombinované napětí předního oblouku 

Výsledky podle okrajových podmínek (viz obr 4.7 a 4.8) daných v pravidlech [4] se 

v programech Ansys Workbench a MSC Patran téměř shodují. Rozdíly jsou velmi malé. Je 

možné říct, že výsledná deformace předního oblouku je přibližně 8, 5 mm, což je méně než 

maximální povolená odchylka daná v pravidlech [4]. Normalizovaná mez pevnosti 

materiálu dle tabulky 4.2 se ohybuje v rozmezí od 300 do 440 MPa. Při tomto zatížení by 

se jí výrazně přiblížila a podle výsledku z programu MSC Patran by ji překročila, což by 

znamenalo pravděpodobně poškození materiálu. 

5.1.3 Boční nárazová konstrukce 

Model vytvořený v programu Ansys Workbech – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.9 Výsledná deformace konstrukce proti bočnímu nárazu 
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Obr. 5.10 Maximální kombinované napětí konstrukce proti bočnímu nárazu 

Model vytvořený v programu MSC Patran – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.11 Výsledná deformace konstrukce proti bočnímu nárazu 
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Obr. 5.12 Maximální kombinované napětí konstrukce proti bočnímu nárazu 

Výsledky podle okrajových podmínek (viz obr 4.9 a 4.10) daných v pravidlech [4] 

se v programech Ansys Workbench a MSC Patran téměř shodují. Rozdíly jsou minimální. 

Můžeme tedy říci, že výsledná deformace předního oblouku je přibližně 2, 5 mm, což je 

méně než maximální povolená odchylka daná v pravidlech [4]. Nutno podotknout, že 

nebyla zadávána bodová síla o hodnotě 7000 N postupně do všech bodů v boční nárazové 

konstrukci, ale pro zjednodušení byla rozložena rovnoměrně po celé této konstrukci. Podle 

takto zadaných parametrů by tato konstrukce vyhovovala, jelikož by ani nebyla překročena 

mez kluzu. 
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5.1.4 Připevnění ramenních popruhů 

Model vytvořený v programu Ansys Workbech – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.13 Výsledná deformace připevnění ramenních popruhů 

 

Obr. 5.14 Maximální kombinované napětí připevnění ramenních popruhů 
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Model vytvořený v programu MSC Patran – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.15 Výsledná deformace připevnění ramenních popruhů 

 

Obr. 5.16 Maximální kombinované napětí připevnění ramenních popruhů 

Výsledky podle okrajových podmínek (viz obr 4.13 a 4.14) daných v pravidlech [4] 

se v programech Ansys Workbench a MSC Patran téměř shodují. Rozdíly jsou 

zanedbatelné. Je možné konstatovat, že výsledná deformace hlavního oblouku je přibližně 

14, 6 mm, což je sice méně než maximální povolená odchylka daná v pravidlech [4], avšak 

byla by překročena mez pevnosti materiálu, jelikož výsledné kombinované napětí 

přesahuje hodnotu 900 MPa. Rám tedy nevyhovuje těmto okrajovým podmínkám. 
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5.1.5 Přední přepážka 

Model vytvořený v programu Ansys Workbech – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.17 Výsledná deformace přední přepážky 

 

 

Obr. 5.18 Maximální kombinované napětí přední přepážky 
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Model vytvořený v programu MSC Patran – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.19 Výsledná deformace přední přepážky 

 

 

Obr. 5.20 Maximální kombinované napětí přední přepážky 

Výsledky podle okrajových podmínek (viz obr 4.11 a 4.12) daných v pravidlech [4] 

se v programech Ansys Workbench a MSC Patran téměř shodují. Rozdíly jsou velmi malé. 

Můžeme tedy říci, že výsledná deformace rámu po zatížení je přibližně 9, 6 mm, což je 

sice méně než maximální povolená odchylka daná v pravidlech [4], avšak byla by 

překročena mez pevnosti materiálu, jelikož výsledné kombinované napětí přesahuje 

hodnotu 1400 MPa. Rám tedy nevyhovuje předpisům. 
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5.1.6 Přední přepážka - mimoosové zatížení 

Model vytvořený v programu Ansys Workbech – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.21 Výsledná deformace přední přepážky 

 

 

Obr. 5.22 Maximální kombinované napětí přední přepážky při zatížení mimo její osu 
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Model vytvořený v programu MSC Patran – Nosníkové prvky 

 

Obr. 5.23 Výsledná deformace přední přepážky po zatížení podle okrajových podmínek 

(viz obr. 4.15 a 4.16) 

 

Obr. 5.24 Maximální kombinované napětí přední přepážky při zatížení mimo její osu 

Výsledky podle okrajových podmínek (viz obr 4.15 a 4.16) daných v pravidlech [4] 

se v programech Ansys Workbench a MSC Patran téměř shodují. Rozdíly jsou velmi 

minimální. Je možné říct, že výsledná deformace rámu po zatížení je přibližně 22, 5 mm, 

což je sice méně než maximální povolená odchylka daná v pravidlech [4], avšak byla by 

překročena mez pevnosti materiálu, jelikož výsledné kombinované napětí vychází okolo 

1500 MPa. Rám by tedy praskl, a proto nesplňuje podmínky. 
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5.2 Skořepinový rám 

Ve skořepinovém modelu se vyskytl problém s geometrií, protože z důvodu 

různého sklonu a tlouštěk trubek vznikly v místě styku několika trubek tvary, které bylo 

problematické vysíťovat. Vznikla značně deformovaná síť, kterou nebylo možno spojit 

prostými kontakty, proto jsem musel použít funkci contactAllowEmpty. Výsledky musíme 

brát se značnou mírou opatrnosti. Problém nastal také při zadávání zatížení při analýzách 

na přední přepážku, nejspíš z důvodu složité geometrie. Proto zde nejsou tyto výsledky 

uvedeny. 

 

Obr. 5.25 Detail problémové oblasti styku sedmi trubek v jednom místě 
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5.2.1 Hlavní oblouk 

 

Obr. 5.26 Výsledná deformace konstrukce hlavního oblouku 

 

 

Obr. 5.27 Výsledné napětí podle hypotézy HMH 
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5.2.2 Přední oblouk 

 

Obr. 5.28 Výsledná deformace předního oblouku 

 

 

Obr. 5.29 Výsledné napětí podle hypotézy HMH 
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5.2.3 Boční nárazová konstrukce 

 

Obr. 5.30 Výsledná deformace konstrukce proti bočnímu nárazu 

 

 

Obr. 5.31 Výsledné napětí podle hypotézy HMH 
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5.2.4 Připevnění ramenních popruhů 

 

Obr. 5.32 Deformace po zatížení silou, která simulovala připevnění ramenních popruhů 

 

Obr. 5.33 Výsledné napětí po zatížení silami ramenního popruhu podle hypotézy HMH 
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6 ZÁVĚR 

V úvodu byla představena soutěž Formula SAE/ STUDENT, nastíněna její historie 

a popsán rozdíl mezi těmito dvěma názvy. Dále byly přiblíženy typy vyráběných rámů 

a popsán samotný smysl rámu. Na závěr byla popsána problematika mé bakalářské práce. 

Druhá část práce byla věnována pravidlům soutěže Formula SAE
® 

. Jsou zde 

popsány přesné definice částí rámu, požadavky a funkce jednotlivých prvků, rozměry, 

apod. Rám byl navrhován podle pravidel z roku 2013, a proto bylo provedeno srovnání 

s regulemi 2014. Tato pravidla zůstala nezměněna v ohledu mechanických vlastností 

i geometrie rámu. 

Další kapitola mé bakalářské práce popisuje modelování. Byly vytvořeny modely 

z nosníkových prvků v programech Ansys Workbench a Patran podle mých skutečných 

naměřených hodnot. Od Ing. Gebauera jsem dostal drátový model původního rámu, který 

byl načten do programu Autodesk Inventor, odkud byly vypsány souřadnice uzlů. Tyto 

uzly byly ručně ručně vkládány do programu Ansys Workbench, kde byl model 

dimenzován podle skutečnosti. Když byl nový drátový model hotov, byl vytvořen 

nosníkový model. Křivkám byly přiřazeny dané profily trubek jak v programu Workbench, 

tak i v Patranu. Dále byl vytvořen ještě skořepinový model, ke kterému byl využit drátový 

model. Křivky drátového modelu sloužily jako cesta pro tažení kružnic, které značily 

střednice profilů. V posledním kroku byly nastaveny tloušťky těmto utvořeným plochám. 

Materiál byl zvolen s lineárním charakterem a jeho mechanické vlastnosti byly E = 210 

GPa, µ = 0, 3 a ρ = 7850 kg·m
3
. 

Podle okrajových podmínek zadaných v pravidlech [8] byly vytvořeny napěťově- 

deformační analýzy. U kontroly připevnění ramenního pásu jsou brány střední hodnoty 

zadaných rozměrů (Obr. 2.11 a 2.12). Dále bylo zjednodušeno zatížení, které je předepsáno 

na boční nárazovou konstrukci (Obr. 4.9). V nosníkových prvcích je vypočítáno maximální 

kombinované napětí. Smykové složky napětí jsou v těchto modelech zanedbány. Reálné 

napětí by tedy mělo mít větší hodnotu. Dle okrajových podmínek daných v pravidlech jsou 

verdikty analýz pro dané části následující: 

 Hlavní oblouk – nevyhovuje z důvodu přesažení dovolené maximální odchylky 

 Přední oblouk – nevyhovuje z důvodu velké hodnoty napětí a teoretickému 

prasknutí 
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 Konstrukce proti bočnímu nárazu – vyhovuje, nýbrž jen za předpokladu 

rozložení zadané síly do celé této struktury. 

 Připevnění ramenních popruhů – nevyhovuje z důvodu velké hodnoty napětí a 

teoretickému prasknutí 

 Přední přepážka – nevyhovuje z důvodu velké hodnoty napětí a teoretickému 

prasknutí 

 Přední přepážka – zatížení mimo osu - nevyhovuje z důvodu velké hodnoty 

napětí a teoretickému prasknutí 

Pro daný tvar rámu se nejlépe hodí analýza pomocí nosníkových prvků. Jeho 

výhodou je snadná modelace a rychlý výpočet. Na druhou stranu neuvažuje smyková 

napětí, která budou ovšem v uvažovaném rámu minimální. Model vytvořený pomocí 

skořepin tento nedostatek potlačuje, avšak jeho nevýhodou je příliš komplikovaná 

modelace, zejména v místech styku více trubek rámu, což uvedený postup činí jen 

s obtížemi použitelný. 

Navrhnutý rám by pravděpodobně splnil podmínky dle regulí, jestliže by měl 

silnější stěny trubek. Reálným řešením by bylo rám vyztužit v kritických místech.  
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