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Anotace 
Práce se zaměřuje na optimalizaci spalovacího motoru pro Range Extender. Rešeršní 

část se zabývá konstrukcí a vývojem prodlužovačů dojezdu. V praktické části je 

vytvořen model jednoválcového spalovacího motoru v programu GT-Suite, na kterém 

jsou prováděny studie klíčových parametrů. Celý model je následně optimalizován. 
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Thermodynamic optimization of reciprocating internal combustion engine for Range 

Extender application. 

This bachelor thesis focuses on optimizing reciprocating internal combustion engine 

for Range Extender application. Thesis contains a research part aimed on construction 

and development of Range Extenders. Second part of thesis is about optimizing 

internal combustiong engine using GT-Suite software. 
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Abstrakt 
Obsahem práce je rešerše zaměřená na problematiku prodlužovačů dojezdu pro 

elektrická vozidla. V rámci této rešerše je porovnáno několik různých přístupů 

ke konstrukci takovýchto motorů. Cílem teoretické části je určení základních vlastností 

a charakteristik Range Extenderů. 

V rešerši získané informace jsou využity k tvorbě modelu jednoválcového spalovacího 

motoru, rozměrově a výkonově podobného zkoumaným motorům. Na modelu jsou 

následně prováděny simulační studie za účelem pochopení významu základních 

parametrů určujících vlastnosti spalovacího motoru. Model je pak optimalizován 

v několika stupních. Záměrem je určení optimálních parametrů motoru z hlediska 

měrné spotřeby, při definovaném efektivním výkonu. 



 
 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................................ 1 

1. Klasifikace hybridních elektrických vozidel ..................................................................................... 2 

2. Elektrická vozidla s prodlouženým dojezdem ................................................................................. 3 

2.1. Nekonvenční Range Extendery ............................................................................................... 4 

2.1.1. Vodíkové motory ............................................................................................................. 5 

2.2. Existující REEV ......................................................................................................................... 5 

2.2.1. BMW i3 REx ..................................................................................................................... 5 

2.2.2. Audi A1 e-tron ................................................................................................................. 5 

3. Konstrukce motorů pro REx ............................................................................................................ 6 

3.1. Lotus Range Extender .............................................................................................................. 6 

3.1.1. Konstrukce LRE ................................................................................................................ 8 

3.1.2. Výkon LRE ........................................................................................................................ 9 

3.2. AVL Pure Range Extender ...................................................................................................... 10 

3.3. Mahle Range Extender .......................................................................................................... 10 

3.4. Tata motors Range Extender ................................................................................................. 12 

3.5. KSPG Range Extender ............................................................................................................ 12 

3.6. Shrnutí ................................................................................................................................... 13 

4. Praktická část................................................................................................................................. 14 

4.1. Simulace ICE .......................................................................................................................... 14 

4.1.1. Spalování ....................................................................................................................... 14 

4.1.2. Výpočet třecích ztrát ..................................................................................................... 15 

4.1.3. Přestup tepla ................................................................................................................. 15 

4.2. Model Range Extenderu ........................................................................................................ 16 

4.2.1. Střední pístová rychlost ................................................................................................. 17 

4.2.2. Poměr vrtání a zdvihu ................................................................................................... 18 

4.2.3. Otevírání sacích ventilů (IVO) ........................................................................................ 19 

4.2.4. Otevírání výfukových ventilů (EVO) .............................................................................. 20 

4.2.5. Délka sacího a výfukového potrubí ............................................................................... 21 

4.2.6. Kompresní poměr .......................................................................................................... 22 

4.3. Optimalizace .......................................................................................................................... 23 

4.3.1. První stupeň .................................................................................................................. 24 

4.3.2. Druhý stupeň ................................................................................................................. 24 

4.3.3. Třetí stupeň ................................................................................................................... 25 



 
 

4.3.4. Čtvrtý stupeň ................................................................................................................. 25 

4.3.5. Pátý stupeň .................................................................................................................... 26 

4.3.6. Shrnutí ........................................................................................................................... 26 

Závěr ...................................................................................................................................................... 28 

Seznam použitých zkratek a symbolů ................................................................................................... 29 

Použitá literatura ................................................................................................................................... 30 

Seznam obrázků .................................................................................................................................... 32 

Seznam tabulek ..................................................................................................................................... 33 

 



1 
 

Úvod 
Vlády mnoha zemí světa vyvíjejí velký tlak na omezení emisí skleníkových plynů 

vypouštěných do atmosféry díky osobní dopravě. Jednou z možností omezení emisí 

z dopravy je využití bateriových elektrických vozidel. Ta však mají značné problémy 

díky vysoké ceně a hmotnosti baterií, které značně limitují jejich dostupnost pro širokou 

populaci. Jednou z možností snížení ceny elektromobilu je omezení kapacity baterií 

na nutné minimum a vybavení vozidla takzvaným prodlužovačem dojezdu (většinou) 

v podobně pístového spalovacího motoru. Jelikož prodlužovač dojezdu není primární 

zdroj energie vozidla a po většinu času tvoří (dle předpokladů) jen mrtvou váhu, jsou 

na něj kladeny rozdílné nároky proti motoru běžného automobilu.  

Obsahem práce je přehled několika existujících prodlužovačů dojezdu, jejich rozbor a 

identifikace specifických problémů, které musí konstruktér řešit při návrhu Range 

Extenderu.  

Základem praktické části práce je vytvoření zjednodušeného parametrického 1-D 

modelu spalovacího motoru v programu GT-Suite se stejnými základními 

charakteristikami jako motory rozebírané v rešeršní části. Na modelu jsou prováděny 

studie nejdůležitějších parametrů, které determinují účinnost a projev spalovacího 

motoru, jako například délka zdvihu, časování sacích a výfukových ventilů nebo střední 

pístová rychlost. Úkolem je vyhodnocení a pokud možno vysvětlení vlivu těchto 

parametrů na výstupy spalovacího motoru. V poslední části práce je celý motor 

optimalizován za účelem nalezení nejlepší možné konfigurace parametrů pro 

minimalizaci měrné spotřeby motoru při dosažení požadovaného efektivního výkonu. 

Cílem práce je čistě termodynamická optimalizace, v praktické části tedy nejsou 

řešeny problémy, které se týkají vyvážení motoru nebo konstrukčního řešení 

jednotlivých součástí.   
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1. Klasifikace hybridních elektrických vozidel 
Hybridní elektrická vozidla je možné dělit dle několika kritérií, za prvé dle stupně 

hybridizace, pro který se používá anglická zkratka DoH1 a za druhé podle architektury 

pohonného ústrojí. Stupeň hybridizace je definován jako poměr mezi elektrickým 

výkonem vozidla a jeho celkovým výkonem: 

 
𝐷𝑜𝐻 =

𝑃𝑏,𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑏,𝑚𝑎𝑥 + 𝑃𝑒,𝑚𝑎𝑥
 

(1) 
Dle parametru DoH rozlišujeme vozidla se spalovacím motorem, micro-hybridy, mild-

hybridy, plně hybridní vozidla, plug-in hybridy, REEV (někdy také EREV)2 a  

nakonec BEV3 [1]. 

 

Obrázek 1 Rozdělení vozidel podle stupně hybridizace Zdroj: [1]. 

Nejobvyklejší dělení podle architektury rozlišuje tři typy uspořádání pohonného ústrojí, 

sériové, paralelní a „power-split“. Při paralelním uspořádání (které využívá většina 

hybridních elektrických vozidel) jsou obě pohonné jednotky mechanicky napojeny na 

hnaná kola automobilu. Paralelní hybridní vozidla mají většinou vyšší účinnost a 

                                                           
1 Degree of hybridization v překladu stupeň hybridizace 
2 Range extended electric vehicle neboli elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem 
3 Battery electric vehicle – bateriové elektrické vozidlo 
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vyskytují se v mnoha variantách provedení (např. hybridní systém koncernu PSA 

využívá spalovací motor k pohonu předních kol a elektromotor k pohonu zadních). 

V sériovém uspořádání chybí mechanické napojení spalovacího motoru na kola. 

Spalovací motor zde zastává pouze roli generátoru elektrické energie a o pohon 

automobilu se stará pouze elektromotor. Tato koncepce je v praxi používaná u 

elektrických vozidel s prodlouženým dojezdem, některých autobusů (např. New 

Routemaster). Někteří autoři považují diesel-elektrické lokomotivy za druh sériového 

hybridu, tento typ pohonu však není považován za hybridní kvůli absenci druhého 

zdroje energie podle nařízení 2009/108/EC.  

„Power-split“ kombinuje vlastnosti obou výše uvedených systémů. Ústrojí je tedy 

navrženo tak, že automobil může pracovat jako sériový hybrid, nebo paralelní, mezi 

zástupce se řadí např. Hybrid Synergy drive od společnosti Toyota či Opel Ampera. 

Tato práce se zaměřuje pouze na sériové hybridy, resp REEv [1; 2]. 

2. Elektrická vozidla s prodlouženým dojezdem 
REEV je navržené tak, aby většinu svého obvyklého provozu jezdilo jako obyčejný 

elektromobil. Zároveň je zde snaha, aby kapacita baterií z důvodu jejich vysoké ceny 

a hmotnosti byla co možná nejmenší. Výsledkem je vozidlo s malým, avšak 

dostačujícím elektrickým dojezdem, většinou 50-80 km. Tento údaj vyplývá z výzkumů 

prováděných ve Spolkové republice Německo, podle nichž je 70 % všech cest 

automobilem kratších než 50 km [3]. Aby však potenciální uživatel vozu nebyl příliš 

limitován malým dojezdem, je vozidlo vybavené tzv. Range Extenderem 

(prodlužovačem dojezdu). Většinou se jedná o pístový spalovací motor [3].  

REEV je tedy hybridní elektrické vozidlo sériové architektury. S několika výjimkami 

(např. Fisker Karma) se jedná o menší vozy do městského provozu. Range Extender 

je pouze záložní zdroj energie vozidla a předpokládá se, že po většinu doby bude 

pouze „mrtvou váhou“. Je tedy nezbytné, aby REx byl malý, lehký a pokud možno co 

nejlevnější. Jelikož primárním pohonem vozidla je elektromotor, který sám nevydává 

praktický žádný zvuk ani vibrace, je hlučnosti a vibrační charakteristice motoru 

věnována velká pozornost. Snahou vývojářů samozřejmě je splnit všechny tyto 

podmínky při udržení co nejvyšší účinnosti, nicméně mnoho studií považuje výše 

uvedené parametry za důležitější [4]. 
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2.1. Nekonvenční Range Extendery 

Díky specifickým požadavkům na REx, jako je například malý objem a hmotnost, 

zvažují se i koncepty, které se v normálním automobilu zdají neuplatnitelné, nebo se 

neosvědčily. 

Takovým příkladem je například využití turbíny jako Range Extenderu. S použitím 

turbíny pro pohon automobilů experimentoval například Chrysler již v 60. letech 

minulého století, pokus nicméně skončil neúspěchem. Pro využití v REx je lákavý 

zejména jejich vysoký specifický výkon a velmi dobrá vibrační charakteristika.  

Nevýhodou zůstává hlučnost, velká spotřeba a cena používaných materiálů. Přesto 

existuje koncept sportovního elektromobilu Ariel HIPERCAR, který by měl jako REx 

používat mikroturbínu od společnosti Delta motorsport [5]. 

 

Obrázek 2 Turbínový Range Extender Delta MiTRE Zdroj: https://www.arielna.com/news/2017/8/25/ariel-hipercar-
announcement 

Nejexotičtější návrhy na využití jako prodlužovače dojezdu jsou potom motory 

s externím spalováním. Jejich výhodou je možnost používat jakékoliv palivo bez 

konstrukčních změn na motoru. Zvažují se převážně motory pracující s Rankinovým 

oběhem nebo Stirlingův motor [4]. 
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2.1.1. Vodíkové motory 

Existují dvě základní technologie jak vyrábět energii pomocí vodíku, aplikovatelné 

v automobilovém průmyslu; vodíkový spalovací motor a vodíkový článek. 

Vodíkový článek je zařízení sloužící k přeměně potenciální chemické energie na 

energii elektrickou. Základní „palivo“ pro vodíkový článek je plynný vodík a kyslík a 

produktem je voda. Výhodou palivových článků je absence pohyblivých částí, a tedy 

skoro žádný hluk nebo vibrace, a hlavně vysoká účinnost při nízké zátěži. Mezi hlavní 

nevýhody pak patří vysoká cena, špatný poměr výkon/hmotnost a především fakt, že 

při vyšších zátěžích jejich efektivita klesá, což je činí nevhodnými pro aplikace jako 

REx [6]. 

Spalovací motory na vodík jsou experimentálně vyvíjeny již téměř 100 let. Mají velký 

potenciál dosahovat podobných účinností jako konvenční spalovací motory, ale je zde 

stále otázka bezpečnosti a chybějící infrastruktury. Vzhledem k nízké objemové 

výhřevnosti vodíku je potřeba vybavit motor přeplňováním, což se negativně 

podepisuje na ceně [6]. 

2.2. Existující REEV 
2.2.1. BMW i3 REx 

BMW i3 v základní výbavě je prodáváno jako prostý elektromobil. Výrobce udává 

dojezd až 150 km se standardní 60 Ah baterií nebo 200 km v případě verze se silnější 

94 Ah baterií. Vůz je možno dovybavit Range Extenderem, jedná se o motor ze skútru, 

BMW C650 GT vyráběný firmou Kymco. Motor má objem 647 kubických centimetrů, 

v původním provedení poskytoval maximální výkon 48 kW při 7500 RPM, z důvodů 

zejména snížení hluku byl maximální výkon omezen na 28 kW při 5000 RPM. REx má 

pro svůj motocyklový původ typický malý poměr mezi vrtáním a zdvihem 79/66 [7]. 

S velikostí nádrže zhruba 10 l by se měl dojezd vozu prodloužit až o 150 km, dle 

výrobce [8]. I přes snížení výkonu, resp. otáček, je Range Extenderu vytýkána přílišná 

hlučnost, zejména vně vozidla [9]. 

2.2.2. Audi A1 e-tron 

Koncept malého městského REEV Audi A1 e-tron byl představen na Ženevském 

autosalonu v roce 2010. Vůz měl k dispozici 50 km elektrického dojezdu. Ten byl dále 

prodloužen o dalších 200 km pomocí Range Extenderového modulu od firmy AVL 

Range Extender (detailně popsán v kapitole 3.2.) [10; 11]. Ovládání REx mělo údajně 

spolupracovat i se satelitní navigací. Audi postavilo 20, podle některých zdrojů až 80, 
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prototypů, které testovalo v reálném provozu. Projekt byl však později zrušen, jelikož 

vedení firmy nebylo přesvědčeno o rentabilitě modelu [10].  

 

Obrázek 3 Pohonná soustava Audi A1 e-tron Zdroj: https://www.autorevue.cz/audi-a1-e-tron-nakonec-je-z-nej-hybrid_2 

3. Konstrukce motorů pro REx 
Konstrukce Range Extenderů je ovlivněna specifickými pracovními podmínkami, 

danými absencí mechanického spojení mezi motorem a koly vozidla. Prodlužovače 

dojezdu pracují většinou při vysoké zátěži, proto není třeba snižovat ztráty způsobené 

škrcením motoru pomocí downsizingu a je možné se vyhnout cenově náročnému 

přeplňování [12]. Jelikož motor je řízen palubním počítačem a nikoliv řidičem REx, 

pracuje v úzkém rozsahu otáček; tím je umožněno přesnější dimenzování některých 

dílů (ložiska, pohon vačkové hřídele).  

3.1. Lotus Range Extender 

Firma Lotus engineering vyvinula REx v rámci projektu Limo green, 

spolufinancovaného britskou vládou. Cílem bylo vyvinout zcela nový motor pro REEV 

s váhou odhadnutou na 1650 kg. Z několika možných kandidátů (např. dieselový 

motor, palivový článek, Wankelův rotační motor), byl nakonec vybrán pístový, 

čtyřtaktní, zážehový, atmosféricky plněný motor s nepřímým vstřikováním, díky 

nejlepšímu poměru co se týče dosažitelné účinnosti, ekologičnosti a zejména nízké 

ceny (dané zejména jednoduchostí výsledné konstrukce) [12]. 
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Potřebný výkon pro hlavní operační bod byl odhadnut pro udržení rychlosti 120 km/h 

jako 38 kW, i se započteným výkonem pro pohon topení nebo klimatizace. Druhý 

významný operační bod motoru byl zvolen pro výkon 15 kW, který by měl být 

dostatečný k pokrytí veškerého městského provozu [12]. Dalšími parametry motoru byl 

důraz na nízkou cenu a hmotnost. Od začátku se předpokládalo, že motor bude 

pracovat se stechiometrickým poměrem 𝜆 = 1, aby na čištění výfukových plynů bylo 

možno použít obyčejný TWC4. REx byl dále navrhován pro použití standardního paliva 

RON 95, s možností následné optimalizace na paliva založená na alkoholech.  

Při středním tlaku 10,8 barů, a 38 kW při 3500 RPM, byl vypočítán potřebný objem 

motoru 1,2 litru. Jelikož na tento poměr výkon/objem je možné použít dva válce nebo 

tři, je součástí projektu i studie, která důkladně porovnala výhody a nevýhody použití 

dvou, resp. tří válců.  

 

Obrázek 4 Porovnání třeni ve 2/3 válcovém návrhu v ložiskách a pístech v závislosti na vývrtu Zdroj: [12]  

Tříválcový motor měl i přes větší ztráty v ložiskách celkově menší třecí ztráty, zejména 

díky nižšímu zdvihu (a tedy menší střední pístové rychlosti při stejných otáčkách) 

(viz.obr.4). Konstruktéři považovali za výhodnou i menší výšku tříválce, přestože je 

celkově větší. K prospěchu tříválcového konceptu přispěl i fakt, že tříválcový motor 

nepotřebuje vyvažovací hřídel, přestože zkoušený prototyp vyvažovací hřídel dostal 

[12]. Dvouválcový koncept vykazoval při stejném poloměru vrtání válce větší poměr 

                                                           
4 Three way catalyst – trojcestný katalyzátor 



8 
 

mezi objemem a povrchem spalovací komory, z čehož vyplývají menší ztráty 

způsobené přestupem tepla do stěn válce (viz.obr.5).  

 

Obrázek 5 Poměr objemu a povrchu spalovacího prostoru pro různé kompresní poměry Zdroj: [12] 

 Je třeba mít na paměti, že pro snížení tření by bylo výhodné mít dvouválcový motor 

s velkým průměrem vrtání. To ovšem snižuje velikost poměru objemu spalovacího 

prostoru k jeho povrchu, navíc motory s velkým poloměrem vrtání mají sklony klepat 

[12]. 

3.1.1. Konstrukce LRE 

Základem konstrukce motoru byl monoblok, který do jednoho dílu spojoval blok 

motoru, hlavu válců, výfukové potrubí a sací potrubí. Použití monobloku mělo několik 

výhod, zejména snížení počtu dílů, lepší chlazení a snížení spotřeby oleje. Absence 

připojovacích šroubů u hlavy motoru umožnila konstruktérům větší svobodu při 

navrhování sacího a výfukového potrubí [12] Z důvodů ušetření hmotnosti a 

konstrukční jednoduchosti měl motor dva ventily na válec, ovládané jedním vačkovým 

hřídelem poháněným řemenovým rozvodem, který byl umístěný nad hlavou tzv. 

SOHC. Skříň klikové hřídele je oddělená od bloku a skládá se ze dvou odlévaných 

polovin spojených šrouby. Obě poloviny skříně jsou odlité z hliníkové slitiny. 
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Obrázek 6 Sestavený Range Extender (bez výfuku). Zdroj: [12] 

3.1.2. Výkon LRE 

Výsledný změřený výkon při 3500 otáčkách za minutu byl 36,8 kW (u verze 

s vyvažovacím hřídelem). Střední efektivní tlak byl 10,5 barů a maximální točivý 

moment o velikosti 102,6 Nm při 3000 RPM. Motor pracoval s poměrem 𝜆 = 1 a lehkým 

předstihem svíčky pro docílení maximálního točivého momentu. Výsledná měrná 

spotřeba motoru při maximálním výkonu byla 241 g/kWh, tomu odpovídá účinnost 

35 %. Jak již bylo zmíněno, motor byl zkonstruován s cílem zajistit co nejmenší 

mechanické ztráty; to dokazuje velmi nízká hodnota třecího efektivního tlaku, která je 

podle studie menší než 0,7 bar v rozsahu 2750-3500 otáček.  

 

Obrázek 7 Měrná spotřeba, výkon a krouticí moment LRE Zdroj: [12] 
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3.2. AVL Pure Range Extender 

Rakouská firma AVL vytvořila REx modul, který se používal v prototypech vozu Audi 

A1 e-tron. S cílem vytvořit REx s co nejmenším objemem, hmotností a co nejlepší NVH 

charakteristikou AVL zvolilo netradiční řešení pomocí jednoválcového Wankelova 

motoru. Motor poskytuje výkon 15 kW při 5000 RPM, objem činí 0,254 litru. Střední 

efektivní tlak motoru je 8,4 baru, měrná spotřeba v pracovním bodě 260 g/kWh. Celý 

motor i s generátorem tvoří dohromady válec o délce 250 mm a průměru 240 mm [13]. 

Během testování prototypů v reálném provozu vykázal koncept pár nedostatků. Mnozí 

z testovacích jezdců považovali REx za příliš hlasitý v rychlostech do 60 km/h. Dále 

se ukázalo, že potřebný příkon ventilátoru pro dostatečné chlazení modulu je vyšší, 

než byly původní odhady [3]. 

 

Obrázek 8 Mahle Pure Range Extender Zdroj: [3] 

3.3. Mahle Range Extender 

Cílem firmy Mahle bylo vyvinout Range Extender s výkonem 15-30 kW při 2000-4000 

RPM, dalším požavkem byla měrná spotřeba 240 g/kWh při 2000 RPM. Jako koncept 

byl vybrán řadový dvouválcový motor s nepřímým vstřikováním, o objemu 0,9 litru a 

středním efektivním tlaku 10 barů [14].  

Jedná se o čtvercový motor s průměrem vrtání 83 mm, s kompresním poměrem 10:1. 

Plnění a výfuk válců byly řešeny pomocí SOHC. Aby nebylo nutné užití vyvažovacího 

hřídele, bylo použito nerovnoměrné zapalování [14]. Tvar, zdvih a časování sacích 
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ventilů byl optimalizován pomocí programu GT-SUITE, stejně tak i tvar sacího potrubí 

[15].  

 

Obrázek 9 Mahle Range Extender Zdroj: [15] 

Motor byl zkonstruován a podroben testování. Většina zadaných cílů motoru byla 

splněna – výkon při 4000 RPM byl 30 kW, střední efektivní tlak 10,5 barů. Jediným 

cílem, který se nepodařilo splnit, byla měrná spotřeba. Podle studie byl jedním 

z faktorů zvyšujících spotřebu nastavený vyšší tlak olejového systému, než bylo 

potřeba dle výpočtů. Údajně se jednalo o ztrátu zhruba 3,5 g/kWh. Druhým faktorem 

byl vyšší protitlak ve výfukovém potrubí, pravděpodobně zapříčiněný použitím 

trojcestného katalyzátoru, navrženého primárně pro tichý provoz [16]. 

 

Obrázek 10 Porovnání naměřených výsledků a cílených hodnot u Mahle Range Extender Zdroj: [16] 
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3.4. Tata motors Range Extender 

Společnost Tata motors společně s univerzitou v Bathu vytvořila prototyp Range 

Extenderu založený na běžném produkčním motoru Tata Motors 273. Jedná se o 

dvouválcový motor s nepřímým vstřikováním, o objemu 0,624 litru. Motor je čtvercový 

s průměrem vrtání 73 mm, výfuk a plnění válců jsou řešeny pomocí SOHC. Maximální 

výkon činí 28 kW při 5500 ot/min, nejvyšší krouticí moment je 51 Nm při 4000 ot/min 

[17].  

 

Obrázek 11 Model REx od Tata motors v programu GT-SUITE Zdroj: [17] 

Byla vyměněna řídící jednotka. Sací a výfukové potrubí bylo navrženo nové a 

optimalizováno v programu GT-SUITE. Zapalování motoru bylo upraveno tak, aby 

odpovídalo evropskému palivu RON 955. Původní mechanická pumpa na chladící 

vodu byla nahrazena elektrickou – tu je možno řídit aktivně vzhledem k operačním 

podmínkám motoru a zlepšuje spotřebu například při studených startech. Bohužel 

v době vzniku této práce nebyly ještě zveřejněny výsledky z testování Range 

Extenderu [17]. 

3.5. KSPG Range Extender 

KSPG si stanovila podobný cíl jako AVL, tedy REx modul, který by se vešel do malého 

vozu bez omezení prostoru pro posádku. Výsledkem je vidlicový dvouválec s pravým 

úhlem mezi válci o objemu 0,8 litru [18]. Maximální výkon je 30 kW při 4500 RPM, 

průměr vrtání 80 mm a zdvih 79,5 mm. Motor je vybaven nepřímým vstřikováním a 

systémem OHV s dvěma ventily na válec. Velmi neobvyklé je také použití dvou 15kW 

                                                           
5 Motor byl původně určený pro Indický trh, kde je standardem palivo RON 91. 
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generátorů místo jednoho. Generátory jsou poháněny ozubeným převodem 

s poměrem 1:2 a točí se proti směru otáčení motoru – generátory tedy spojují funkci 

generátoru a vyvažovacího hřídele [18].  Pro usnadnění chlazení má celý komplex 

jeden blok pro motor a generátory. 

 

Obrázek 12 KSPG Range Extender Zdroj: [18] 

3.6. Shrnutí 

I přes pět odlišných firem a pět různých přístupů lze mezi zkoumanými koncepty nalézt 

řadu podobností. Vždy se jednalo o atmosféricky plněný zážehový motor. Výkonově 

se všech pět motorů pohybovalo v rozsahu 15-40 kW s tím, že 15 kW se počítá jako 

významný bod i pro REx s vyšším výkonem (např. Lotus nebo Mahle). S výjimkou AVL, 

kde se jedná o Wankelův rotační motor, všechny firmy použily dva ventily na válec, 

nikoliv 4, jak bývá běžné v motorech dnešních automobilů. Stejně tak jsou všechny 

motory vybaveny nepřímým vstřikováním. Hlavním cílem v každé studii byla 

minimalizace tření, hluku a chvění z motoru, tomu odpovídající eliminace 

vyvažovacích hřídelů. Buďto tříválcovým konceptem u Lotusu, specializovaným 

zapalováním, nebo použitím dvou generátorů místo jednoho. 
 Firma Počet válců Výkon [kW] Objem [dm3] Vrtání [mm] Zdvih [mm]  

 Lotus 3 36,8 1,2 75 90  

 AVL 1 15 0,254    

 Mahle 2 30 0,9 83 83  

 Tata motors 2 28 0,624 73 73  

 BMW 2 28 0,647 79 66  

 KSPG V2 30 0,8 80 79,5  

Tabulka 1 Srovnání Range Extenderů 
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4. Praktická část 
4.1. Simulace ICE 

Pro simulace a optimalizace byl použit software GT-Suite od společnosti Gamma 

Technologies. Základem výpočtu je tzv. 1-D model; v podstatě se jedná o schéma 

spalovacího motoru, kde jsou jednotlivé součásti zastoupené samostatnými bloky. 

Každý blok má svoji šablonu (template), do které uživatel vyplní potřebné parametry, 

jako je geometrie dané součásti, nebo fyzikální model popisující chování pracovních 

plynů, popř. velikost ztrát apod. Některé použité fyzikální modely jsou popsány 

v následujících kapitolách. 

4.1.1. Spalování 

Spalování je modelováno pomocí tzv. Vibeho funkce. Jedná se o závislost mezi 

podílem spálené a nespálené směsi a úhlem klikové hřídele, úhly je možno převést na 

sekundy vydělením 6𝑁, kde 𝑁 je počet otáček za minutu. Vibeho funkce je definovaná 

vztahem: 

 
𝑥𝑏 = 1 − 𝑒−𝑎(𝜃−𝜃0

∆𝜃 )
𝑚+1

 (2) 
kde 𝑥𝑏 je podíl spálené směsi, 𝜃 je úhel klikové hřídele, ∆𝜃 je celková doba hoření od 

𝑥𝑏 = 0 do 𝑥𝑏 = 1 [19]. 
V GT-Suite je model realizovaný šablonou EngCylCombSiWiebe, kde se zadávají 

parametry CA 50 tzv. anchor angle neboli úhel hřídele při shoření 50 % paliva, duration 

v překladu doba hoření 10-90 % paliva a Vibeho exponent 𝑚. V rámci zjednodušení 

práce bylo rozhodnuto ponechat Vibeho exponent na kostantní hodnotě 𝑚 = 1,5, 

stejně tak anchor angle 10°. 

 

Obrázek 13  Vibeho funkce (červená) a funkce rychlosti hoření (její derivace, červená) Zdroj: GT-Suite 
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4.1.2. Výpočet třecích ztrát 

Pro přibližný výpočet třecích ztrát v motoru byl použit model Chen-Flynn, který je 

závislý na maximálním tlaku ve válci a na otáčkách motoru. Výstupem z modelu je 

hodnota FMEP6, což se do češtiny překládá jako střední tlak třecích ztrát. Vztah pro 

výpočet třecího tlaku má tvar: 

 𝐹𝑀𝐸𝑃 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝐶 ∙ 𝑛 + 𝐷 ∙ 𝑛2 (3) 
kde konstanta 𝐴 představuje konstantní ztráty, konstanta 𝐵 společně s maximálním 

tlakem ve válci 𝑃𝑚𝑎𝑥 představuje efekt zátěže motoru. Poslední dva členy vztahu určují 

kvadratickou závislost ztrát na otáčkách motoru 𝑛. Všechny čtyři konstanty se určují 

experimentálně.  

V programu se model používá jako funkce EngFrictionCF, do které se zapisují hodnoty 

jednotlivých koeficientů. V simulovaném modelu byly použity tyto hodnoty: 

𝐴 0,4 [𝑏𝑎𝑟] 

𝐵 0,005  

𝐶 0,09 
𝑏𝑎𝑟

(𝑚 𝑠⁄ )2 

𝐷 0,0009 
𝑏𝑎𝑟

(𝑚 𝑠⁄ )2 

Tabulka 2 Hodnoty konstant v Chen-Flynnově modelu 

4.1.3. Přestup tepla 

Pro určení přibližného množství tepla, které bude odvedeno ze spalovacího prostoru 

do chladicí kapaliny, je potřeba znát součinitel prostupu tepla. K jeho určení se 

v simulacích používá tzv. Woschniho korelace založená na vztahu, který se v teorii 

přenosových jevů běžně používá pro určení koeficientu prostupu tepla při 

konvektivním přenosu [19]: 

 𝑁𝑢 = 𝑎𝑅𝑒𝑚𝑃𝑟𝑛  (4) 

V případě této korelace je ze vztahu vyřazeno Prandtlovo číslo, tepelná vodivost a 

dynamická viskozita jsou nahrazeny pomocí mocnin termodynamické teploty směsi, 

hustota je ze vztahu vyřazena dosazením ze stavové rovnice ideálního plynu. 

Výsledná rovnice pak nabývá tvaru [19]: 

 ℎ𝑐 = 𝐶𝐵𝑚−1𝑝𝑚𝑤𝑚𝑇0,75−1,62𝑚 (5) 
                                                           
6 Friction mean effective presure 
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kde 𝐵 je průměr vrtání válce, 𝑝 je tlak směsi, 𝑇 je termodynamická teplota a 𝑤 je 

průměrná rychlost plynu ve válci. Tu je možno vypočítat z rovnice [19]: 

 𝑤 = 𝐶1𝑆�̅� + 𝐶2
𝑉𝑑𝑇𝑟

𝑝𝑟𝑉𝑟
(𝑝 − 𝑝𝑚) 

(6) 
kde 𝐶1a 𝐶2 jsou konstanty, jejichž velikost se určuje podle fáze cyklu (tedy sání, 

komprese apod.), 𝑆�̅� je střední pístová rychlost, 𝑝𝑟, 𝑉𝑟 a 𝑇𝑟 jsou referenční hodnoty 

tlaku, teploty a objemu směsi (většinou se používá stav při IVC nebo zážeh), 𝑉𝑑 je 

objem motoru, 𝑝 je aktuální tlak ve válci a 𝑝𝑚 je tlak ve válci protáčeného motoru.  

4.2. Model Range Extenderu 

Simulovaný model má pro zjednodušení úlohy jeden válec a čtyřventilovou hlavu. 

Motor bude pracovat ve stechiometrickém poměru paliva a vzduchu, stejně tak bude 

zanedbáno klepání motoru.  

Jako první byly provedeny studie zkoumající vliv jednotlivých parametrů na účinnost 

motoru. Zkoumané parametry byly střední pístová rychlost, poměr zdvihu a vrtání, 

časování sacích a výfukových ventilů. Při jednotlivých studiích se vždy měnil pouze 

jeden určený parametr. Parametry výchozího motoru byly zvoleny pomocí tab. 1.: 

Zdvih 80 [𝑚𝑚] 

Vrtání 80 [𝑚𝑚] 

Střední pístová rychlost 10 [𝑚/𝑠] ~ 3750 RPM 

IVO 310[°] 

EVO 140[°] 

Kompresní poměr 10 

Délka sacího potrubí 80 [𝑚𝑚] 

Délka výfukového potrubí 80 [𝑚𝑚] 

Tabulka 3 Parametry výchozího motoru 

Cílový výkon motoru pro následné optimalizace byl určen jako 15 kW, to zhruba 

odpovídá dvouválcovému motoru o výkonu 30 kW. Výsledky simulací však naznačily, 

že výkon je pro navržený motor příliš vysoký, proto byl požadovaný výkon snížen na 

hodnotu 13 kW. 
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Obrázek 14 Použitý model jednoválcového motoru Zdroj: GT-Suite 

4.2.1. Střední pístová rychlost 

Střední pístová rychlost je střední rychlost pístu během jedné rotace klikového hřídele, 

vypočítá se pomocí vztahu: 

 𝑆�̅� = 2𝐿𝑁 (7) 
kde 𝐿 je zdvih v metrech a 𝑁 je počet otáček (za sekundu). 

 Dle [19] se jedná o důležitou charakteristiku z hlediska opotřebení motoru (například 

opotřebení pístních kroužků) a dynamiky pracovních plynů. Intenzita turbulence ve 

válci je přímo úměrná pístové rychlosti. U automobilových motorů je nejvyšší velikost 

střední pístové rychlosti limitována zhruba 15 m/s díky hydraulickým odporům v sací 

soustavě a velikosti setrvačných sil u pohyblivých součástí.  

V simulacích bylo odzkoušeno rozmezí rychlostí od 2-15 m/s. S rostoucí 𝑆�̅� dle 

očekávání narůstal výkon (zhruba lineárně), stejně tak rostly třecí ztráty a ztráty 

přestupem tepla ve válci, které jsou na střední pístové rychlosti přímo závislé. Při 

hodnotě zhruba  𝑆�̅� ≈ 6 m/s je dosaženo maximální indikované účinnosti motoru, této 

hodnotě rychlosti také odpovídá minimum měrné spotřeby (viz obrázek 15). 
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Obrázek 15 Závislost měrné spotřeby a indikované účinnosti na střední pístové rychlosti Zdroj: GT-Suite 

4.2.2. Poměr vrtání a zdvihu 

Volba poměru mezi zdvihem a vrtáním je silně ovlivněna způsobem využití motoru. 

Motory se řadí na nadčtvercové se zdvihem větším než je vrtání, a podčtvercové. 

Nadčtvercové motory s vysokým zdvihem mají všeobecně větší kroutící moment (z 

důvodu většího poloměru klikového hřídele). Při vysokých otáčkách však dosahují 

vyšší střední pístové rychlosti než motory podčtvercové.  

Díky malým odstředivým silám v motoru je možné dosahovat nižších otáček, proto jsou 

podčtvercové motory vhodné zejména pro závodní vozy [20]. Takto navržené motory 

tedy dosahují vysokých výkonů i při malém objemu. 

V provedené studii byly vyzkoušeny poměry 𝐵/𝐿 jdoucí od 0,5 do 1,7. S klesajícím 

zdvihem motoru lze pozorovat nárůst účinnosti, výkonu, třecích ztrát, pokles krouticího 

momentu a tepelných ztrát ve válci. Díky neměnné střední pístové rychlosti a tomu 

odpovídajícímu nárůstu otáček, je dosahováno vyššího výkonu i přes klesající objem 

motoru. Klesající měrnou spotřebu motoru lze vysvětlit jako kombinaci dvou faktorů, 

nárůstu objemové účinnosti a poklesu tepelných ztrát, který je způsoben faktem, že 

klesá celkový povrch válce, avšak součinitel přestupu tepla je díky konstantní střední 

pístové rychlosti a průměru vrtání prakticky neměnný (viz obrázek 16).  Lokální minima 

měrné spotřeby souvisí s tlakovými pulsacemi v sacím a výfukovém potrubí (viz. 

Kapitola 4.2.5.). Pro potvrzení této teorie byly provedeny další studie s rozdílnými 

délkami sacího potrubí. Na grafech měrné spotřeby je vidět zjevná změna polohy 

lokálních extrémů, zejména pro 𝐵/𝐿 ≥  1 (viz obrázek 16).   
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Obrázek 16 Měrná spotřeba a tepelné ztráty ve válci v závislosti na poměru vrtání a zdvihu, pro délku sání 80 mm (nahoře) a 
100 mm (dole) Zdroj: GT-Suite 

4.2.3. Otevírání sacích ventilů (IVO) 

Otevírání sacích ventilů běžně nastává zhruba 10-25° před horní úvratí. Příliš pozdní 

otevření sacích ventilů má za následek pokles tlaku ve válci při sacím cyklu. Naopak 

IVC7 obvykle nastává 40-60° po dosažení dolní úvrati [19].  Pozdější uzavírání sacích 

ventilů umožňuje plnění válce ještě během kompresního cyklu, dokud je tlak ve válci 

nižší než v sacím potrubí. Pozdější IVC má velký efekt na objemovou účinnost 

zejména při vysokých rychlostech, kdy dochází k tzv. „ram effect“, kdy se vzduch do 

válce tlačí vlastní setrvačností [19]. Časování ventilů tedy ovlivňuje měrnou spotřebu 

motoru zejména zvyšováním (nebo snižováním) objemové účinnosti, dobře 

načasované IVO také zvyšuje krouticí moment. To se potvrdilo i během studie, kdy i 

přes vyšší tepelné ztráty ve válci, a dokonce s nejnižší indikovanou účinností, byl úhel 

                                                           
7  Inlet valve closing neboli uzavření sacích ventilů 
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IVO s nejnižší měrnou spotřebou shodný s úhlem s největší objemovou účinností, 

zhruba  60° před horní úvratí (viz obrázek 18).  

 

Obrázek 17 Závislost plnicí účinnosti a měrné spotřeby na úhlu otevření sacího ventilu Zdroj: GT suite 

4.2.4. Otevírání výfukových ventilů (EVO) 

Standardně se EVO časuje na 50-60° před dolní úvratí, tedy před koncem expanzního 

cyklu; cílem je, aby vyšší tlak ve válci pomohl při výfuku. Druhým cílem dřívějšího 

otevření výfukových ventilů je, aby tlak ve válci po dosažení dolní úvrati byl pokud 

možno stejný jako ve výfukovém potrubí. Správné časování EVO má velký vliv na 

účinnost celého cyklu, jelikož určuje efektivní expanzní poměr [19].  

EVC8 se obvykle časuje do rozmezí 8-20° po horní úvrati. Ve vysokých otáčkách EVC 

reguluje vyfouknuté množství spálené směsi, v nízkých zase objem plynů, které jsou 

nasáty zpět do válce. Výfukové ventily se zavírají až několik stupňů po horní úvrati, 

s cílem zabránit přílišnému nárůstu tlaku ve spalovací komoře na konci výfukového 

cyklu [19]. Pozdní EVC zvyšuje dosažený výkon na úkor krouticího momentu v nízkých 

otáčkách. 

V simulacích se potvrdil vliv časování výfukových ventilů na účinnost celého cyklu (viz 

obrázek 18). Časování s nejnižší měrnou spotřebou zhruba (cca 75° před dolní úvratí) 

odpovídá časování s nejvyšší indikovanou účinností. 

                                                           
8 Exhaust valve closing – uzavření výfukových ventilů 
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Obrázek 18 Měrná spotřeba a indikovaná účinnost v závislosti na úhlu EVO Zdroj: GT-Suite 

4.2.5. Délka sacího a výfukového potrubí 

Proměnlivé proudění pracovní náplně v sacím a výfukovém potrubí vede ke vzniku 

tlakových pulsací. Je-li správně zvolena délka sacího potrubí, mohou tyto pulsace 

pomoci při plnění válce [19]. Motor pak má nižší měrnou spotřebu, vyšší výkon, krouticí 

moment a plnící účinnost. Vhodná délka výfukového potrubí může pomoci ke snížení 

tlaku ve výfuku na konci výfukového cyklu [19].  

Provedené studie našly vhodné délky jak pro výfukové, tak pro sací potrubí. V případě 

sacího potrubí je na výsledných grafech vidět několik minimálních hodnot při délkách 

25, 55 a 110 mm (viz obrázek 19). Společně podobné tvary grafů vykazují i výkon, 

krouticí moment a objemová účinnost. Výsledky pro výfukové potrubí se značně liší. 

Celková „citlivost“ soustavy na změnu délky potrubí je daleko nižší (bylo nalezeno 

pouze jedno minimum měrné spotřeby v rozmezí 0–1500 mm).  Zajímavé je, že většina 

charakteristik (výkon, krouticí moment, objemová účinnost, tepelné ztráty ve válci) má 

svůj vrchol pro délku cca 900 mm, nejvyšší měrná spotřeba je pro délku 500 mm.  
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Obrázek 19 Měrná spotřeba v závislosti na délce sacího potrubí (vlevo) a výfukového potrubí (vpravo) Zdroj GT-Suite 

4.2.6. Kompresní poměr 

Kompresní poměr je definován jako: 

 𝑟𝑐 =
𝑉𝑑 + 𝑉𝑐

𝑉𝑐
 (8) 

kde 𝑉𝑑 je zdvihový objem a 𝑉𝑐 je kompresní objem válce.   

V případě ideálních cyklů účinnost roste s rostoucím 𝑟𝑐. Ve skutečnosti však má vývoj 

účinnosti s kompresním poměrem spíše hyperbolický tvar. Dle [19] bylo dokonce 

naměřeno maximum účinnosti při kompresním poměru 𝑟𝑐 = 17. Kompresní poměr 

motoru je limitován převážně kvalitou paliva, vyšší kompresní poměry zvyšují 

náchylnost ke klepání motoru.  

V simulacích byl zkoušen kompresní poměr v rozsahu 8–22. Maximální hodnota 

kompresního poměru vzhledem k účinnosti nalezena nebyla, pravděpodobně 

z důvodů zanedbání klepání, ale je zřetelné, že při vyšších hodnotách 𝑟𝑐  se značně 

snižuje nárůst účinnosti.  

 

Obrázek 20 Graf měrné spotřeby, indikované účinnosti a kompresního poměru Zdroj: GT-Suite  
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4.3. Optimalizace 

Optimalizace prováděné na motoru byly uskutečněny nástrojem „GT-Suite Advanced 

Direct Optimizer“ a byl použit tzv. Genetický algoritmus. Pro každou optimalizaci byly 

stanoveny dva cíle: prvním byl již výše zmíněný výkon 13 kW a druhým byla 

minimalizace měrné spotřeby. Optimalizace byly rozděleny do pěti úrovní, kdy při 

každé další byl přidán jen optimalizovaný parametr. 

Kromě parametrů, které byli předmětem studií v kap 4.2., byly do optimalizací ještě 

zahrnuty parametry CA50, ANGLE_IVC a ANGLE_EVC. Parametrem CA50 (viz kap. 

4.1.1.) se optimalizuje časování hoření motoru. ANGLE_IVC a ANGLE_EVC jsou 

parametry zdvihového vektoru sacích a výfukových ventilů, výchozí hodnota je 1, 

pokud je větší než 1, pak se doba otevření ventilu prodlužuje a naopak. 

Výstupem z optimalizace je tzv. Pareto množina, neboli množina všech optimálních 

vzájemně nedominantních řešení. V případě optimalizací prováděných v této práci je 

graf Pareto vykreslován jako absolutní hodnota velikosti odchylky od žádaného výkonu 

v kW na svislé ose a velikost měrné spotřeby pro dané řešení na vodorovné ose (viz 

obrázek 21). Z Pareto množiny bylo vždy vybráno jedno řešení, které nejvíce 

odpovídalo předepsaným cílům, tedy minimální měrná spotřeba a výkon 13 kW. 

 

Obrázek 21 Grafické znázornění Pareto množiny pro první stupeň optimalizace Zdroj: GT-Suite 
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4.3.1. První stupeň 

Pro první stupeň optimalizace byly zadány tyto parametry: 

Parametr EVO [°] IVO [°] CA50 [°] ANGLE_IVC ANGLE_EVC 

Dolní limit 90 280 0 0,8 0,8 

Horní limit 110 340 20 1,2 1,2 

Tabulka 4 Parametry optimalizace prvního stupně 

Pro první stupeň bylo spočítáno 1400 iterací a bylo nalezeno 188 řešení. Z těchto 

hodnot byla vybrána nejvhodnější řešení, s nejnižší měrnou spotřebou: 

Parametr 
Výkon 

[kW] 

Měrná 

spotřeba 

[g/kWh] 

EVO 

[°] 

IVO 

[°] 

CA50 

[°] 
ANGLE_IVC ANGLE_EVC 𝑟𝑐 

Hodnota 13,1 240 92,8 295 5,94 0,914 1,07 10 

Tabulka 5 Výsledky pro první optimalizaci 

4.3.2. Druhý stupeň 

Ve druhém stupni byly přidány následující parametry: pro délku sacího potrubí L-inlet 

v rozmezí 80-120 mm a pro délku výfukového potrubí L-exhpipe v rozmezí 400-550 

mm. Pro 3200 provedených iterací bylo nalezeno 449 Pareto řešení. 

Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

Výkon [kW] 13,2 ANGLE_IVC 0,831 

Měrná spotřeba [g/kWh] 228 ANGLE_EVC 1,07 

EVO [°] 94,2 
Délka sacího potrubí 

[mm] 
86,5 

IVO [°] 303 
Délka výfukového potrubí 

[mm] 
407 

CA50 [°] 7,78 𝑟𝑐 10 

Tabulka 6 Výsledky optimalizace druhého stupně 

Oproti první optimalizaci je zde patrný významný pokles měrné spotřeby o cca 

12 g/kWh.  
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4.3.3. Třetí stupeň 

Ve třetím stupni byl přidán kompresní poměr v rozsahu 11–14. Program nalezl 249 

Pareto řešení pro 4000 provedených iterací: 

Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

Výkon [kW] 13,1 ANGLE_IVC 0,812 

Měrná spotřeba [g/kWh] 224 ANGLE_EVC 1,03 

EVO [°] 98,4 
Délka sacího potrubí 

[mm] 
104 

IVO [°] 302 
Délka výfukového potrubí 

[mm] 
467 

CA50 [°] 7,94 𝑟𝑐 14 

Tabulka 7 Výsledky třetí optimalizace 

Ve výsledku se projevila velikost vlivu kompresního poměru na účinnost motoru, jedná 

se o prakticky jediný parametr, který v Pareto množině je zastoupen pouze jednou 

hodnotou. Vzhledem k tomu, že v modelu je zanedbaný model klepání, bylo 

rozhodnuto pro další optimalizace vzít fixní kompresní poměr o velikosti 12,5.  

4.3.4. Čtvrtý stupeň 

Jak již bylo zmíněno, kompresní poměr je fixní. Oproti předchozímu stupni je navíc 

střední pístová rychlost, nastavená v rozmezí 3-12 m/s. Z celkových 5000 iterací bylo 

nalezeno 103 Pareto řešení.  

Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

Výkon [kW] 13 ANGLE_EVC 1,03 

Měrná spotřeba [g/kWh] 224 
Délka sacího potrubí 

[mm] 
91,3 

EVO [°] 99,4 
Délka výfukového potrubí 

[mm] 
480 

IVO [°] 319 𝑆�̅�  [m/s] 8,9 

CA50 [°] 7,95 𝑟𝑐 12,5 

ANGLE_IVC 0,849   

Tabulka 8 Výsledky čtvrté optimalizace 



26 
 

Ve třetím stupni je patrné snížení střední pístové rychlosti (a zároveň otáček). 

Výsledný motor má tedy nižší třecí ztráty, to je důvod, proč bylo dosaženo stejné měrné 

spotřeby jako při třetím stupni, ačkoliv byl použit menší kompresní poměr.  

4.3.5. Pátý stupeň 

V poslední optimalizaci byla přidána možnost měnit délku zdvihu motoru v rozmezí 50-

110 mm. Pro celkem 7200 iterací bylo nalezeno 69 řešení. 

Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

Výkon [kW] 12,9 ANGLE_EVC 1,05 

Měrná spotřeba [g/kWh] 222 Délka sacího potrubí [mm] 88,2 

EVO [°] 98,9 Délka výfukového potrubí [mm] 545 

IVO [°] 327 𝑆�̅�  [m/s] 8,42 

CA50 [°] 8,39 L [mm] 50 

ANGLE_IVC 0,824 𝑟𝑐 12,5 
Tabulka 9 Výsledky finální optimalizace 

Snížení měrné spotřeby je při poslední optimalizaci o cca 2 g/kWh. Je nutno 

podotknout, že velikost zdvihu zkonvergovala přesně na hranici dovoleného rozsahu 

50 mm. To znamená, že skutečná optimální hodnota se nalézá někde mimo toto 

spektrum, nicméně bylo rozhodnuto dále nerozšiřovat obor hodnot, neboť dle [19] se 

motory s poměrem 𝐵/𝐿 vyšším jak 1,6 nevyrábí; v tomto případě tato hodnota 

odpovídá zdvihu právě 50 mm. 

4.3.6. Shrnutí 

Měrná spotřeba původního motoru byla zhruba 255 g/kWh. Díky optimalizacím se 

podařilo tuto hodnotu snížit o celých 33 g/kWh.  I přestože výsledný motor s krátkým 

zdvihem by mohl být výhodný z hlediska velikosti a hmotnosti, použití krátkého zdvihu 

neodpovídá zkušenostem z praxe, kde snaha o zvýšení celkové účinnosti motoru bývá 

realizována právě dlouhým zdvihem (např. LRE, kap 3.1.). Tento neobvyklý výsledek 

byl pravděpodobně způsoben nedostatečnou přesností jednoho z použitých modelů 

pro výpočet ztrát v motoru. Je možné, že Chen-Flynnův model použitý k výpočtu 

FMEP podhodnocuje velikost třecích ztrát při takto extrémním poměru vrtání a zdvihu. 

Nedostatečnou přesnost může vykazovat i Woschniho korelace použitá pro výpočet 

tepelných ztrát ve válci. Podrobné vysvětlení příčin tohoto jevu se však nachází mimo 

rozsah bakalářské práce. 
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Obrázek 22 Výsledky optimalizací, optimalizované parametry tučně, fixní parametry tence 
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Závěr 
V rešeršní části práce byl nejprve vysvětlen pojem elektrického vozidla 

s prodlouženým dojezdem a jeho rozdíly oproti jiným konceptům hybridních vozidel. 

Byly definovány požadavky na Range Extender, vycházející ze specifické formy 

využívání REx, tedy nízká hmotnost, hlučnost, cena. Bylo ověřeno, že i přes množství 

různých možností při současné úrovni technologie, patří pístový spalovací motor mezi 

nejlepší možné volby. Následně byly rozebrány koncepty pístových spalovacích 

Range Extenderů od několika firem (Lotus, BMW, AVL atd.), jež posloužily k určení 

vhodných parametrů a cílů optimalizace. 

Na základě dat z rešeršní části byl v programu GT-Suite vytvořen zjednodušený model 

jednoválcového motoru. Spalování modelu bylo řízeno Vibeho zákonem hoření, pro 

výpočet středního tlaku třecích ztrát byl použit model Chen-Flynn. Součinitel přestupu 

tepla uvnitř spalovacího prostoru se určoval pomocí Woschniho korelace.  

Na modelu byly nejprve provedeny studie jednotlivých parametrů, které určily přibližný 

výskyt optimálních hodnot a způsob, jakým ovlivňují výstupy motoru, převážně jeho 

měrnou spotřebu. Následně bylo provedeno celkem pět optimalizací s výkonovým 

cílem 13 kW. Z výsledků plyne, že měrnou spotřebu je možné snížit až o 33 g/kWh a 

zároveň motor zmenšit a odlehčit. Ačkoliv výsledky optimalizací neodpovídaly 

zavedené praxi, pravděpodobně z důvodů nedostatečné přesnosti jednoho 

z použitých modelů pro výpočet ztrát (Chen-Flynn nebo Woschni), lze říci, že byly 

úspěšně splněny všechny cíle práce.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
BEV  Battery electric vehicle – bateriové elektrické vozidlo 

𝐵 [𝑚𝑚] Průměr vrtání válce 

BMEP [𝑏𝑎𝑟] Break mean effective presure – střední efektivní tlak 

CA 50  [°] Anchor angle – úhel kdy je spálená polovina směsi 

DoH [%] Degree of hybridization – stupeň hybridizace 

EVC [°] Exhaust valve closing – uzavření výfukového ventilu 

EVO [°] Exhaust valve opening – otevření výfukového ventilu 

ℎ𝑐 𝑊/𝑚2𝐾 Koeficient prostupu tepla 

FMEP [𝑏𝑎𝑟] Friction mean effective presure – střední tlak třecích ztrát 

IVC [°] Inlet valve closing – uzavření sacího ventilu 

IVO [°] Inlet valve opening – otevření sacího ventilu 

𝐿 [𝑚𝑚] Délka zdvihu 

𝑚  Vibeho exponent 

𝑁 RPM Počet otáček  

𝑝 [𝑃𝑎] Tlak 

REEv  Range extended electric vehicle – el. vozidlo s prodlouženým dojezdem 

𝑆�̅� [𝑚/𝑠] Střední pístová rychlost 

𝑇 [𝐾] Termodynamická teplota 

TWC  Three way catalyst – trojcestný katalyzátor 

𝑉𝑑 [𝑑𝑚3] Zdvihový objem 

𝑤 [𝑚/𝑠] Průměrná rychlost plynu ve válci 

𝑥𝑏  Podíl spálené směsi 

𝜃 [°] Úhel klikové hřídele 

𝜆  Směšovací poměr 
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