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NA ČEM JSME
PRACOVALI?

Úprava diferenciálu
Nové karbonové části
powertrainu
Nové vahadlo
Roll-Heave odpružení
Komunikace s řídící
jednotkou
Zátěžové testy
bateriového segmentu
CFD simulace
Vývoj chlazení

Drazí čtenáři,

vítám Vás u již druhého vydání našeho newsletteru, kde Vám

představujeme nejen novinky o jednotlivých sekcích, ale také o

celkovém dění v týmu a v soutěži Formule Student. Za uběhlé

období jsme byli schopni zprovoznit náš spalovací monopost

Dragon X a intenzivně jej testovat. Obrovský posun také pocítil i

náš první elektrický monopost, testovací řídící jednotku jsme

vyměnili za novou spolehlivější variantu, které kombinuje všechny

potřebné funkce do robustního balení. Subsystémy byli spojené do

jednoho celku a ten je momentálně testován. Zúčastnili jsme se

také registračních testů na závody, které byli také velice úspěšné.

Všechny podrobnosti, zajímavé novinky a výsledky registračních

testů se dozvíte na následujících stránkách.

Přeji Vám příjemné čtení.

PŘEDMLUVA
Dominik Klement, Team leader

DUBEN 2021
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Počas zimného semestru sme sa do veľkej miery venovali aj vývoju na zostave

diferenciálu. Počas komunikácie s našimi pilotmi, bolo odhalených niekoľko

nedostatkov, ktorých inovovanie by uľahčilo riadenie monopostu a pomohlo zlepšiť

čas na jedno kolo. Využívaným typom diferenciálu v našom aute je diferenciál s

obmedzenou svornosťou. Popisovaným problémom bolo skoré uzamykanie pri

výjazde zo zákruty a tým spôsobená nedotáčavosť monopostu. Ako riešenie sa

naskytlo niekoľko variánt, ktoré sme dôsledne prešli aj s ich negatívami a vybrali sa

dve, ktoré riešia náš vyššie popisovaný problém. Prvým z riešení je úprava uhlu rámp,

pričom daný uhol má priamy súvis s charakteristikou uzamykania diferenciálu. V

tomto prípade bolo navrhnutých niekoľko parametrizácií daného uhlu, pričom každá z

nich je podložená výpočtami. Pre možnosť návrhu danej súčasti boli namerané aj

niektoré materiálové charakteristiky, ktoré nám slúžia ako cenné informácie, s ktorými

môžeme ďalej pracovať. Druhým riešením je zamenenie schémy prítlačných a trecích

krúžkov, ktoré bude mať tiež dopad na samotnú charakteristiku uzamykania. V

konečnom dôsledku sme sa rozhodli pre úpravu úhlu diferenciálových rámp a

výsledný výrobok môžete vidieť na obrázku nižšie. S novými rampami prechádzame

do štádia testovania priamo na monoposte a veríme, že zmeny prinesú očakávané

pozitívne výsledky pri riadení monopostu.

C O M B U S T I O N  P O W E R T R A I N  N E W S  U P D A T E

ÚPRAVA DIFERENCIÁLU A JEHO ČASTÍ

Partik Matoušek, Combustion leader
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Laminovanie a výroba častí z karbónových vlákien nie je cudzia ani našej sekcii. V uplynulom

období sme sa pustili hneď do viacerých projektov akými sú výroba nového plášťa tlmiča výfuku,

nová jednodielna nádrž a catchtanky. Všetky tieto časti boli vyrobené z karbónových vlákien kvôli

požiadavkám na nízku hmotnosť. Úpravy na jednotlivých partoch sú nie len v koncepčných

zmenách ale taktiež pri technológii laminovania. Pre výrobu nového plášťa tlmiča výfuku, bola

použitá metóda, kedy sme najprv procesom laminovania vyrobili formu negatívneho tvaru, z ktorej

sa následne laminoval finálny tvar plášťa. Pre nový tlmič výfuku bola zvolená aj odlišná skladba

karbónových vlákien oproti stávajúcej verzii, od ktorej si sľubujeme nižšiu hmotnosť a vyššiu

pevnosť laminátu. Nový laminát nádrže predstavuje výhodu najmä z hľadiska spoľahlivosti, kedy

sme novú nádrž vyrobili nie z dvoch ale jednej časti. Od tejto zmeny si sľubujeme najmä posun v

oblasti spoľahlivosti, kedy sme miernou zmenou tvaru nádrže dosiahli lepšie vnútorné

usporiadanie čerpadla a jeho príslušenstva. Jednodielna nádrž taktiež predstavuje väčšiu

spoľahlivosť v oblasti tesnosti laminátu, kedy v tejto verzii laminát neobsahuje lepený spoj. 

 Výroba nového olejového catchtanku je prínosom hlavne z hľadiska zástavby a spoľahlivosti,

kedy sme olejový a vodný CT rozdelili do dvoch nezávislých nádob.

Partik Matoušek, Combustion leader

Vo vyššie uvedených riadkoch

som vymenoval len pár

projektov, ktorým sa aktuálne

venujeme. Paralelne pracujeme

aj na ladení našej pohonnej

jednotky na motorovej brzde,

túto zaujímavosť by som si ale

rád ponechal do ďalšieho čísla

newslettru, malou ochutnávkou

môže byť priložená fotografia.

NOVÉ KARBÓNOVÉ ČASTI POWERTRAINU
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Jak jsme již v předchozím vydání na konci minulého roku

nastínili, v sekci podvozku nadále pokračujeme v návrhu nového

konceptu vozidla a podvozkových dílů pro monopost na

následující sezónu 2022. Momentálně se zabýváme simulacemi

jízdních zkoušek a následné optimalizaci kinematiky zavěšení.

Optimalizace probíhá samozřejmě také v oblasti konstrukce

jednotlivých komponent s cílem dosažení co nejnižší hmotnosti

při zachování tuhosti.  

Blíže se podíváme na nový návrh vahadla přepákování předních

tlumičů. V sezoně s monopostem Dragon 9 jsme poprvé přišli

s tzv. roll-heave odpružením. Jedná se o podobný způsob

uložení tlumičů, jako můžeme vidět například u speciálů F1 či

LMP1. U tohoto způsobu odpružení jsme se rozhodli zůstat také

pro následující rok. Díky zlepšené zástavbě tlumičů a tzv.

nástroji „generative design“ jsme nyní schopni odlitek

hliníkového vahadla odlehčit až o 90 gramů oproti loňské verzi. 

V rámci zpřesňování našich modelů pro simulaci jízdní dynamiky

se v letošní sezoně věnujeme měření poddajnosti jednotlivých

komponent podvozku. Jedná se zejména o poddajnost sestavy

řízení, sestavy kola s těhlicí a nábojem, a jednotlivých tyčí ramen

zavěšení. Míra poddajnosti (elasticita) všech těchto komponent

má zásadní vliv na celkové chování vozidla. Pro změření tohoto

chování bylo navrženo několik přípravků, kdy jsou jednotlivé

součásti podvozku plynule zatěžovány a zároveň měřeny jejich

deformace. Měření elasticity ramen zahrnuje také vliv

deformace monokoku, jehož kvalita má velký vliv na konečné

výsledky. Jednotlivá ramena se postupně zatěžují, přičemž se

kamerou měří jejich deformace, která se následně dává do

závislosti se zátěžnou silou pro získání výsledné tuhost. Na

obrázcích můžeme vidět návrh přípravků pro měření ramen

zavěšení a sestavy náboje s těhlicí. Výrobu a měření plánujeme

v následujících měsících. Zároveň se v sekci dynamiky vozidla

zabýváme návrhu nástrojů pro optimální nastavení vozidla a

citlivostním analýzám na chování vozidla při změně jednotlivých

parametrů. Doufáme, že nám již brzy nejen počasí, ale také

současná situace dovolí začít monoposty testovat, abychom

mohli zjištěné poznatky validovat s jízdními daty. 

SUSPENSION & VEHICLE DYNAMICS NEWS UPDATE

Dostál Marek, Suspension leader

NOVÉ VAHADLO

ROLL-HEAVE
ODPRUŽENÍ
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E L E C T R O N I C S  N E W S  U P D A T E

Maroš Macko, Electric powertrain leader Libor Pliešovský, Electronics leader

Od nového roku se nám podařilo překonat potíže s

komunikací s jednotkou a uvést do provozu

kontrolér na BLDC ventilátory. Slibujeme si od něj

zejména větší průtok při menší proudové spotřebě a

současně i menší hmotnosti. Jelikož se jedná o nový

prvek, určitě jej budeme ještě duplicitně vyrábět. I

pro tento účel jsme pořídili snímek termokamerou,

abychom mohli další verzi udělat ještě lepší (menší,

lehčí, účinnější). Čeká nás zajímavé testování a

optimalizace řídící mapy na které se všichni těšíme.

Kromě toho jsme se také věnovali měření

charakteristik vodního čerpadla pro náš elektrický

monopost, tedy měření tlaku před a za čerpadlem,

teploty a otáček čerpadla. Toto měření bude sloužit

nejen pro napsání bakalářské práce, ale poslouží pro

optimalizaci vodního chlazení. To na rozdíl od

spalovacího monopostu není hnáno samotným

chodem motoru, ale vlastním čerpadlem.

MĚŘENÍ NA
BAKALÁŘSKOU PRÁCI

E L E C T R I C  P O W E R T R A I N  N E W S  U P D A T E

Pracovali sme na záťažových testoch celého finálneho

segmentu batérie (96S8P), kde sme overovali chladenie,

teplotný dobeh a následné algoritmy nabíjania a

balansovania článkov. Na tieto testy sme využili novú

prestaviteľnú pasívnu záťaž (< 1.3 Ω, 10 kW), ktorú sme si

s vďaka sponzorovi vyrobili. Bateriový segment sme tak

boli schopný otestovať v plnej záťaži a overiť jeho návrh

a simulácie. Úspešne tiež rozširujeme elektro

laboratórium, kde nám okrem iného pribudol

vysokonapäťový tester izolačného odporu a 4-kanálový

osciloskop Keysight s funkčným generátorom.
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Momentálne prebieha v plnom prúde testovanie

hardware a vývoj firmware novej riadiacej jednotky

(VCU), ktorá prešla úplným re-designom, keďže sme jej

už vedeli skúsenejšie stanoviť požiadavky. Spája funkciu

riadiacej jednotky a dataloggera, ktorý je zvyčajne

kupovaný ako samostatná jednotka. Týmto sa

dostávame na hmotnostne ľahšie (a vlastným vývojom

aj lacnejšie) prevedenie ako súčasné komerčné riešenia.

Momentálne prebieha v plnom prúde

testovanie hardware a vývoj firmware

novej riadiacej jednotky (VCU), ktorá

prešla úplným re-designom, keďže sme

jej už vedeli skúsenejšie stanoviť

požiadavky. Spája funkciu riadiacej

jednotky a dataloggera, ktorý je zvyčajne

kupovaný ako samostatná jednotka.

Týmto sa dostávame na hmotnostne

ľahšie (a vlastným vývojom aj lacnejšie)

prevedenie ako súčasné komerčné

riešenia.

Taktiež sme pracovali na úpravách AMS jednotky

riadiacej akumulátor, ktorá ma na starosti kontrolu stavu

jednotlivých článkov, ich správu, meranie výstupného

prúdu, či meranie teplôt a ovládanie chladenia.

Upravovali sme dcérsku dosku, ktorá na obale batérie

musí svetelne indikovať prítomnosť napätia vyššieho než

60 V aj vtedy, ak sama o sebe nemá napájanie. Taktiež

riadi prvky, ktoré sú schopné v prípade poruchy odpojiť

trakčné napätie od auta.

E L E C T R I C  P O W E R T R A I N  N E W S  U P D A T E
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CFD simulace jsou jedním z klíčových nástrojů naší

sekce po dobu vývoje monopostu. Tyto výpočty ale

vyžadují patřičné hardwarové vybavení. Díky

spolupráci s CVIS VUT máme k dispozici dva virtuální

stroje, které můžeme využívat k výpočtům proudění

a pevnostním výpočtům. Během uplynulých týdnů

jsme se věnovali konfiguraci těchto serverů a snažili

se je nastavit tak, aby byla práce s nimi komfortní i

pro lidi, kteří nemají zkušenost s prací na počítačích s

OS Linux. Našim cílem je vytvořit prostředí, kde po

nahrání geometrie dostane vývojář aerodynamických

prvků automaticky zpracované výsledky simulace. V

tomto nás čeká ještě dlouhý vývoj, ale momentálně

dolaďujeme detaily na automatické tvorbě sítě,

nastavení okrajových podmínek a samotného

výpočtu. Skript na automatický post-processing už je

ve fázi, kde je plně použitelný pro vyhodnocení

simulací celého auta.

Návrh jakýchkoli aerodynamických komponent je

velice náročný a komplexní proces. Všechny části

našeho aerodynamického paketu musí fungovat jako

celek. Je proto nutné brát při návrhu jednotlivých

komponent v potaz vliv všech ostatních. Samotný

návrh jednotlivých částí začíná volbou konceptu,

často dochází k testování několika konceptů a

následné volbě toho nejvhodnějšího. Ovšem

samotný koncept neznamená finální podobu daného

komponentu. Ten, který vybereme, se snažíme

optimalizovat a docílit dosažení jeho maximálního

potenciálu. Je téměř nemožné docílit nejlepšího

řešení manuálními změnami, proto využíváme

optimalizační algoritmy, metodu responzivní plochy

a další. S jejich pomocí jsme schopni posunout

schopnosti našeho aerodynamického paketu ještě

dále.

Vít Vrubel, Aerodynamics leader

A E R O D Y N A M I C S  N E W S  U P D A T E

Dále spolupracujeme s motorovou sekcí na správné

funkci chlazení našeho monopostu, jelikož od

posledního modelu D9 prošel tento systém velkými

změnami. Sérií měření jsme porovnávali efektivnost

různých typů větráků a k nim vhodných ductingů,

abychom vybrali ten nejlepší, který zajistí správné

chlazení monopostu i během nejtěžších výkonů na

trati.



"ONE CYLINDER, ONE HEART, ONE TEAM."

Ema Záňová, Business leader

Nemalé úlohy čakali v novom roku taktiež aj našu

sekciu - Business. Samozrejmosťou bolo pre nás po

celú dobu písanie článkov, zverejňovanie príspevkov

na sociálnych sieťach, fotenie tímovej práce,

natáčanie videí ale hlavne návrh, dizajn a realizácia

business plánu (statická disciplína súťaže Formula

Student) ako do spalovacieho tak aj elektrického

monopostu. Túto sezónu sa avšak podarilo vyskladať

sekciu zo šikovných ľudí z rôznych fakúlt VUT a tak

sme pracovali aj na prelomových projektoch ako napr.

nový dizajn a následný wrapping formúl, výroba

kalendárov, plakiet a newslettrov. V budúcich

mesiacov bude naším hlavným cieľom pripraviť pre

Vás, našich sponzorov a podporovateľov, rollout

Dragona DX a eD1.

B U S I N E S S   N E W S  U P D A T E
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