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Seznam použitých symbolů a zkratek 
Značka Jednotka Název veličiny 

a [m∙s-2] zrychlení pístu 

am [mm] vzdálenost osy otáčení klikového hřídele od horní hrany vložky 

ao [m∙s-1] střední rychlost zvuku ve spalinách 

bm [mm] výška vložky motoru 

c [m∙s-1] rychlost proudění 

cm [mm] vzdálenost osy otáčení klikového hřídele od spodní hrany vložky 

cmkrit [mm] kritická vzdálenost osy klikového hřídele od spodní hrany vložky 

cs  [m∙s-1] střední pístová rychlost 

csac  [m∙s-1] rychlost v sacím potrubí 

d [mm] průměr vrtání válce 

d0-7 [mm] průměry jednotlivých částí výfukového systému 

dd  [mm] průměr pístu dmychadla 

dd  [mm] průměr pístu dmychadla 

dk [mm] celkový průměr setrvačníku klikového hřídele 

dm [mm] vzdálenost čepu pístu od kraje vložky 

dm [mm] vzdálenost oka ojnice od spodní hrany vložky 

ds  [mm] průměr sacího potrubí 

ds  [mm] průměr sacího potrubí 

e1 [mm] vzdálenost osy ojnice vzhledem k ose válce v úrovni konce vložky 

e1max [mm] maximální vzdálenost e1 

e2  [mm] vzdálenost osy ojnice od konce dříku ojnice v úrovni konce vložky 

e2max  [mm] vzdálenost e2 při αmax 

H [mm] výška pístu 

HD [mm] vzdálenost středu čepu od dolní hrany pístu 

HH [mm] vzdálenost středu čepu od horní hrany pístu 

k1 [-] konstanta pro výpočet průměru d1 

k2 [-] konstanta pro výpočet průměru d4 

kh [-] konstanta pro výpočet x12 a x13 

l [mm] délka ojnice 

l1-7 [mm] délky jednotlivých částí výfukového systému 

lt  [mm] rezonanční délka výfuku 

n [min-1] otáčky motoru 

nmax [min-1] maximální otáčky motoru 

nmin [min-1] minimální otáčky motoru 

nrez [min-1] rezonanční otáčky motoru 

R [J∙kg-1∙K-1] plynová konstanta 



 
 

r  [mm] poloměr klikového hřídele (polovina zdvihu) 

rč [mm] poloměr spodního čepu ojnice 

rd [mm] vzdálenost místa dotyku od osy válce 

rd [mm] vzdálenost místa dotyku od osy válce 

rk [mm] kritický poloměr klikového hřídele 

rv [mm] poloměr vrtání válce 

S [m2] plošný průřez trubice 

Sd [m2] plocha pístu dmychadla 

sk [mm] šířka kanálu 

skp [mm] šířka plnícího kanálu 

skv [mm] šířka výfukového kanálu 

spo [-] poměr výfukové a plnící šířky 

Ss [m2] plošný průřez sání 

tk [mm] celková šířka setrvačníku 

tk [mm] celková šířka setrvačníku 

tm [mm] šířka potřebné mezery pro uchycení ojnice 

toj [mm] šířka ojnice v úrovni konce vložky 

ts [mm] tloušťka stěny klikového hřídele 

tset [mm] šířka jednoho setrvačníku ojnice 

Tvyf [°C] teplota výfukových plynů 

v [m∙s-1] rychlost pístu 

Vd [cm3] zdvihový objem dmychadla 

vk [mm] výška kanálu 

vkp [mm] výška plnícího kanálu 

vkv [mm] výška výfukového kanálu 

vp [mm] předstih výfuku 

Vz [cm3] zdvihový objem motoru 

vα [mm] otevření kanálu v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele 

x [mm] dráha pístu od horní úvrati 

x12 [-] exponent pro výpočet průměru d2 

x13 [-] exponent pro výpočet průměru d3 

z [mm] zdvih motoru 

zd [mm] zdvih dmychadla 

Zp [-] poměr zdvihu ku vrtání válce 

α [°] natočení klikového hřídele 

αmax [°] natočení klikového hřídele při maximálním e1 

αv [°] úhel otevření výfukového kanálu 



 
 

β [°] úhel mezi osou válce a osou ojnice 

βmax [°] úhel mezi osou válce a osou ojnice při maximálním e1 

γ [-] Poissonova konstanta 
λ [-] poměr poloviny zdvihu ku délce ojnice 

φ [°] vzájemné natočení klikových hřídelů 
 

[kg∙s-1] hmotnostní tok 
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Úvod 
Vývoj dvoudobého motoru prodělal od 19. století, kdy byl vynalezen, mnoho změn 

a vylepšení. Dříve se konstruktéři soustředili především na zvýšení výkonu při zachování 

jednoduché koncepce. Jednou z velkých neznámých byl samotný proces vyplachování. 

Dnes je již možné simulovat proudění pomocí počítačové dynamiky tekutin (Computational 

Flud Dynamic, CFD), dříve to však bylo složitější. Jedním ze způsobů, jak si udělat základní 

představu o tom, co ve válci probíhá, bylo sestavení skleněného modelu válce motoru a za 

pomoci například obarvených plynů sledovat dané proudění. Velké pokroky udělali během 

20. století Němci. Mezi největší inovace patří například vynález vratného vyplachování 

Adolfa Schnürleho. Díky speciální konstrukci vyplachovacích kanálů již nebylo třeba pístů 

s deflektory (speciální výstupek na pístu ovlivňující proces vyplachování). Píst bez 

deflektoru nebyl nerovnoměrně tepelně namáhán a bylo možné dosáhnout vyšších otáček, 

tím pádem i výkonů. Tento způsob vyplachování se po vypršení platnosti patentu stal 

nejrozšířenějším a zůstává jím dodnes. Dalšího významného zlepšení výkonu bylo dosaženo 

po aplikaci rezonančního výfuku či jazýčkových ventilů. Rovněž nesmíme opomenout 

vynález výfukové přívěry, který rozšiřuje spektrum použitelných otáček. Důležitost tohoto 

objevu si může vyzkoušet každý. Příkladem může být porovnání motokrosového stroje ČZ 

125 typ 516, který byl velmi rozšířený v 80. letech, s některým z moderních strojů 

s přívěrou. Zatímco u ČZ je dostatečný výkon pouze v úzkém rozsahu vysokých otáček, 

u moderního stroje je nárůst výkonu plynulý. Kombinací všech těchto inovací získáme 

dvoutaktní motor, který je z hlediska výkonu konkurenceschopný motorům čtyřtaktním při 

zhruba polovičním zdvihovém objemu. Příkladem je mezinárodně uznávaná třída E1 

v enduru, kde mezi sebou soupeří dvoutaktní motory o objemu 125 cm3 s motory 

čtyřtaktními o objemu 250 cm3. [1] 

Dvoutaktní motory ve třídě E1 utrpěly zásadní ránu v roce 2016, kdy pro nově 

vyrobené motocykly začala platit emisní norma euro 4. Tato norma je při klasickém 

konstrukčním řešení dvoutaktního motoru s karburátorem téměř nedosažitelná, tudíž 

i obrovské společnosti, jako je například v enduru dominující rakouská KTM, přestaly 

homologované dvoutaktní motocykly o objemu 125 cm3 vyrábět. Je tedy zjevné, že před 

dnešním konstruktérem dvoutaktních motorů stojí nelehký úkol. Kromě požadavků na 

výkon přibývá další obtížně splnitelný požadavek – emise. [2] 

Moderním motorem, který bude splňovat požadavky na výkon, spolehlivost 

a emise, se bude zabývat projekt, jehož součástí je i tato bakalářská práce. Cesta, kterou je 

třeba projít při hledání optimálního řešení takovéhoto motoru, je velmi složitá a zdlouhavá. 

Dalece tedy přesahuje rozsah bakalářské práce. Proto se zde budu zaměřovat pouze na 

návrh počáteční geometrie motoru, který poslouží k dalšímu zkoumání dané koncepce 

motoru.  
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1 Požadované vlastnosti motoru 
Projekt, na jehož základě vznikla i tato bakalářská práce, se zabývá dvoutaktním 

motorem, který bude koncipován pro motocykl v kategorii cestovní enduro. Pro danou 

kategorii plynou určité požadavky, které musí motor splňovat. Důležitý je rozsah výkonu, 

který zajistí možnost jak poklidné, tak sportovnější jízdy. U běžných motocyklů je vysokých 

výkonů dosaženo velkým rozsahem otáček motoru. Pro jednotlivé otáčky je však optimální 

rozdílná geometrie motoru. Při nízkých otáčkách je například výhodnější menší výška 

výfukového kanálu a při otáčkách vysokých je tomu naopak. Regulace této výšky je 

u moderních dvoutaktních motorů zajištěna výfukovou přívěrou. Ta tedy zajišťuje plynulý 

nárůst výkonu s otáčkami. Motor tak má kultivovaný chod a jezdec má díky tomu větší 

požitek z jízdy. Výkon ale kromě otáček závisí na středním indikovaném tlaku (podíl 

indikované práce pracovního oběhu a zdvihového objemu). Pokud by se pomocí externího 

dmychadla podařilo tento tlak zvýšit, nebylo by motor nutné roztáčet do vysokých otáček 

pro dosažení stejných výkonů. Podobně i geometrie motoru by nemusela být tolik měněna. 

Dále musí být zajištěna bezporuchovost motoru po určitou provozní dobu. Menší 

otáčky by měly zajistit menší opotřebení motoru, zároveň je ale zapotřebí vzít v úvahu, že 

zvýšením středního indikovaného tlaku dojde k většímu tepelnému a mechanickému 

namáhání. Výsledný vliv na trvanlivost motoru bude nutné podrobit detailní analýze. 

Obecně lze říci, že při návrhu motoru upřednostníme životnost před maximálním výkonem. 

Velmi složitým úkolem bude bezesporu také snaha o snížení emisí. Klasický 

dvoutaktní motor je velice jednoduchý. Proto je velmi oblíbený v řadě odvětví. Jedním 

z funkčních zjednodušení oproti čtyřtaktnímu motoru je, že mazání součástí klikové skříně 

je u klasických dvoutaktních motorů zajištěno pomocí směsi benzínu, vzduchu a přidaného 

oleje. K mazání tedy dochází vždy čerstvým nepoužitým olejem. Velkou nevýhodou však je 

větší spotřeba a spalování oleje ve spalovacím prostoru, které vede k výraznému zvýšení 

emisí. U všech dvoutaktních motorů musí být při plnění válce zároveň otevřen výfukový 

kanál, aby se umožnilo vypláchnutí spalovacího motoru. Dochází tak k úniku nespáleného 

paliva. Řešením všech těchto problémů je vhodná aplikace vstřikování paliva. První 

vstřikování do sériově vyráběného dvoutaktního motoru použila italská firma Aprilia, která 

u svých skútrů s označením DITECH začala roku 1996 užívat přímé vstřikování hlavou do 

válce při tlaku 5 barů. U motorů došlo k mírnému zvýšení výkonu a mírnému snížení emisí. 

Nevýhodou toho řešení bylo, že skrz klikový prostor proudila směs vzduchu s olejem, která 

mazala klikový mechanismus, ale zároveň byla opět spalována. Proto nebylo snížení emisí 

příliš výrazné. S velmi podobnou koncepcí přišla v roce 2018 KTM, která uvedla na trh 

dvoutaktní motocykl s označením TPI. Jediný rozdíl je v tom, že palivo je nepřímo 

vstřikováno do přepouštěcích kanálů. Jedná se o vstřikování nízkotlaké. KTM se díky 

elektronicky řízenému dávkování oleje a benzínu podařilo dosáhnout normy euro 4. 

Spalování oleje se ani touto konstrukční úpravou zamezit nepodařilo. Konstrukční řešení 

dvoudobého motoru s externím dmychadlem by přineslo jednu zásadní výhodu. 

Nepoužívám-li prostor klikového hřídele jako dmychadlo, mohu nechat klikový hřídel brodit 

v olejové lázni, podobně jako tomu je u čtyřtaktních motorů. Do dmychadla se tedy může 

nasávat pouze čistý vzduch, který se bude tlačit přímo do přepouštěcích kanálů. V ideálním 
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případě by mohlo být, pomocí přímého vstřikování, vstříknuto palivo do válce až po 

uzavření výfukového kanálu. Touto variantou se zajistí, že není spalován olej a zároveň se 

sníží spotřeba paliva, protože palivo nebude odcházet ještě před spálením při otevřeném 

výfukovém kanálu. Emise by tedy měly být srovnatelné s motory čtyřtaktními. Nevýhodou 

však bude potřeba mnohem vyššího vstřikovacího tlaku, než je tomu u stávajících variant. 

Další problém nastane v kvalitě připravené směsi. Času k promíchání vstříknutého benzínu 

se vzduchem zde bude o poznání méně než u motorů čtyřtaktních. [3], [4] 

 

 

Obrázek 1 - Konstrukční řešení vstřikování Aprilia DITECH [5] 

 

 

Obrázek 2 - Vstřikovač do přepouštěcího kanálu KTM TPI 250 cm3 [4] 
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2 Cíle práce 
Jak již bylo zmíněno, tento projekt, zabývající se začleněním externího dmychadla 

do motoru motocyklu, vyžaduje rozsáhlý výzkum. Prvně je ale nezbytné vyřešit otázku, zda 

je tento projekt realizovatelný a zda přinese nějaké vylepšení oproti motorům stávající 

koncepce. Základní předpoklad se opírá o teorii, že vhodně zvoleným externím 

dmychadlem dojde ke zvýšení středního indikovaného tlaku, a tak i výkonu motoru. 

Primárním cílem bakalářské práce je ověření tohoto předpokladu a předběžné zhodnocení 

přínosnosti této konstrukční komplikace pro danou aplikaci.  

Abych se vůbec touto problematikou mohl zabývat, je nezbytné, abych pochopil, jak 

přesně dvoutaktní motor funguje, jaká jsou jeho možné varianty a jaké jsou výhody 

a nevýhody těchto variant. Dále je nutné zjistit, jaká jsou běžně používaná dmychadla pro 

spalovací motory a pro které aplikace se nejvíce hodí. Těmito otázkami se bude zabývat 

teoretická část mé bakalářské práce, kde provedu rešerši pracovního cyklu dvoudobého 

motoru, základního rozdělení dvoudobých motoru a sacího a výfukového potrubí. 

Na základě získaných znalostí vytvořím v praktické části 1D model motoru, kam 

přidám dmychalo a celou geometrii motoru budu na základě několika parametrů 

optimalizovat. Aby bylo možné získaná data snadno porovnat s konkurencí, volím jako 

parametr k optimalizaci točivý moment motoru. Tento parametr je přímo úměrný 

střednímu indikovanému a lze ho většinou bez problému zjistit u většiny motorů. 

Výsledkem bude zoptimalizovaný model motoru, na jehož základě tento 

nekonvenční motor zhodnotím. V případě dalšího vývoje budou získaná data využita jako 

vstup pro další výpočty. Při tvorbě finálního modelu by bylo samozřejmě nutností spočítat 

průběh točivého momentu v závislosti na otáčkách. Pro prvotní přiblížení ale zvolím jedny 

otáčky a ty porovnám s konkurencí. 

 

3 Pracovní cyklus dvoudobého motoru 
U spalovacích motorů je pracovní cyklus složen ze čtyř fází (sání, komprese, expanze 

a výfuk). Tyto fáze na sebe navazují a po dokončení výfuku se celý cyklus opakuje. 

Charakteristikou a také hlavní výhodou dvoutaktního motoru je, že celý tento cyklus je 

realizován během jedné otáčky klikového hřídele, respektive během dvou zdvihů pístu. 

Oproti motoru čtyřdobému má dvoudobý motor dvojnásobný počet pracovních zdvihů. 

Dvoutaktní motory by tedy teoreticky měl mít také dvojnásobný výkon. Obdivuhodné je, že 

celý tento cyklus lze zrealizovat při jednoduché konstrukci. Průběh pracovního cyklu budu 

demonstrovat na nejjednodušší tříkanálové verzi dvoutaktního motoru využívajícího spodní 

stranu pístu namísto dmychadla – motor s klikovým dmychadlem. Tato konstrukce byla 

typická spíše dříve. Dnes je u moderních motorů sací kanál většinou nahrazen jazýčkovým 

ventilem, který je umístěn přímo do klikové skříně. [1], [6] 
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Obrázek 3 - Pracovní cyklus dvoudobého motoru [6] 

 Na obrázku 3A píst vlivem setrvačnosti hmot stlačil nasátou směs z předchozího 

pracovního cyklu. Pohybem pístu vzhůru vzniká v klikové skříni podtlak a po otevření sacího 

kanálu spodní hranou pístu dochází k nasátí čerstvé směsi do prostoru kliky. Před horní 

úvratí je stlačená směs zapálena jiskrou od zapalovací svíčky. Po zapálení začne směs 

expandovat a prudce vzroste teplota a tlak. Píst je tak stlačován opět do dolní úvrati. Tato 

fáze pracovní cyklu je jediná, při které motor koná práci. Jako první se horní hranou pístu 

otevírá výfukový kanál (obrázek 1 a obrázek 3B). Spaliny tak expandují do výfuku a dojde 

ke snížení tlaku ve válci. Při stlačování pístu zároveň dochází k vytváření přetlaku v klikové 

skříni. Obrázek 3C znázorňuje jednu z nejdůležitějších fází pracovního cyklu – vyplachování. 

Vyplachování je proces, při kterém dochází k výměně obsahu válce. Odstraňují se tedy 

spaliny a současně se válec plní čerstvou směsí. Kvalita vyplachování má tak zásadní vliv na 

výkon motoru. Tím, že došlo ke snížení tlaku ve válci a zvýšení tlaku v klikové skříni, je 

dosaženo potřebného tlakového spádu potřebného pro vyplachování. Proto po otevření 
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přepouštěcího kanálu vniká čerstvá směs do válce a vytlačuje zbytek spalin do výfuku. Zde 

čeká konstruktéra nelehký úkol, aby navrhl kanály motoru tak, aby po dokončení 

vyplachování zůstala ve válci pouze čerstvá směs a minimum spalin.  Během vyplachování 

dosáhne píst dolní úvrati a začne se opět pohybovat směrem vzhůru. Následně uzavře 

přepouštěcí kanál, což zobrazuje obrázek 3D. Zde platíme daň za jednoduchý rozvod, kde 

píst působí jako šoupátko (kanálový rozvod), který je symetrický. Čerstvá směs je již uvnitř 

válce, ale stále máme otevřený výfukový kanál a směs tak může unikat výfukem. Tento 

problém je řešen správnou konstrukcí výfukového potrubí. Následně opět dojde k zavření 

výfukového kanálu, kompresi směsi a celý cyklus se tak opakuje. 

4 Dělení dvoutaktních motorů 
Dvoutaktní motory se dají dělit podle mnoha kritérií. Já jsem se rozhodl uvést alespoň 

dvě základní. Dělení dle principu výměny náplně válce (vyplachování) a rozvodu saní.  

4.1 Vyplachování 

Jak jsem již zmínil v předchozím odstavci, vyplachování je jedním z důležitých faktorů 

ovlivňujících výkon a spotřebu motoru. Je tedy logické, že během vývoje dvoutaktního 

motoru zkoušeli konstruktéři různé varianty vyplachování. 

4.1.1 Příčné vyplachování 

Tuto metodu vyplachování navrhl Sir Dougald Clerk. Jak již vyplývá z názvu, proud 

čerstvé směsi jde vyplachovacím (přepouštěcím) kanálem napříč válcem (znázorněno na 

obrázku 5). Vyplachovací a výfukové kanály jsou ve válci umístěny naproti sobě. Aby se 

zabránilo unikání čerstvé směsi rovnou do výfuku, je na pístu umístěn speciální výstupek -

tzv. deflektor. Aby deflektor správně fungoval, musí být jeho výška větší než výška 

vyplachovacího kanálu. Píst s deflektorem je dobře vidět na obrázku 4.  

Tento typ vyplachování je vhodný pro motory, které pracují v režimech nižších 

otáček (například malé motory pro rybářské čluny apod.), protože právě při nízkých 

otáčkách je kvalita vyplachování na dobré úrovni. Jakmile však začnou otáčky růst, kvalita 

vyplachování se značně zhoršuje. Dále také vlivem rostoucích tepot a nepravidelného 

rozložení hmoty na pístu dochází k nepravidelnému roztahování pístu. Vůle pístu ve válci 

tak musí být větší a motor má sklon ke klepání pístu za studena. Další nevýhodou je sklon 

k samovznícení směsi. [1], [6] 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Vratné vyplachování 

Velký pokrok ve vývoji dvoutaktního motoru učinil v roce 1926 německý vynálezce 

Dr. Joachim Schnürle. Sestrojil válec s dvěma o 120 ° natočenými kanály, které směřovaly 

proud čerstvé směsi na stěnu válce, která byla protilehlá výfukovému kanálu. Píst již neměl 

nerovnoměrný deflektor, ale měl vypouklé dno, které směřovalo oba proudy směrem 

vzhůru. Dva proudy se následně sloučily v jeden, který se u hlavy válce otočil a vytlačoval 

spaliny do výfukového kanálu.  

Došlo tak k výraznému zlepšení vyplachování a odstranění velkých deflektorů z pístů. 

Bylo tak možné dosahovat vyšších otáček a tím vyšších výkonů. Proto se po vypršení 

patentu začaly vyrábět motory nejčastěji s tímto typem vyplachování. [1], [6], [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Píst Jawa 550 [9] Obrázek 7 - Schéma vratně vyplachovaného motoru [8] 

Obrázek 5 - Píst s deflektorem z předválečné ČZ 175 [6] Obrázek 4 - Schéma příčně vyplachovaného motoru [5] 
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4.1.3 Souproudé vyplachování 

U tohoto typu vyplachování jsou na jednom konci válce kanály vyplachovací a na 

druhém výfukové. Čerstvá směs je většinou vháněna po celém obvodu válce a v celé délce 

válec velmi kvalitně vypláchne. S tímto typem vyplachování jsme schopni dosáhnout 

nejlepších výsledků. Nevýhodou však je konstrukční složitost tohoto typu a také rozměry. 

Praxe totiž ukázala, že pro motory vyplachované souproudem se dosáhne lepších výsledků 

při delším zdvihu. Motory s tímto typem vyplachování tak najdeme především ve velkých 

naftových motorech. Na obrázku 7 jsou dva možné typy konstrukčního uspořádání. [1], [5] 

 

Obrázek 8 - Konstrukční řešení souproudem vyplachovaného motoru [5] 

 

4.2 Rozvod sání 

4.2.1 Kanálový rozvod 

Stručný princip kanálového rozvodu jsem již vysvětloval v odstavci věnovanému 

pracovnímu cyklu. Jedná tedy se o nejjednodušší možnost, jak řídit nasátí čerstvé směsi do 

motoru. Výhodou je jednoduchost celého řešení, protože stačí vyrobit vhodný kanál ve válci 

a přizpůsobit mu spodní hranu pístu. Nevýhodou je, že je tento rozvod symetrický a umístěn 

vždy pod výfukovým kanálem. Čas pro nasání směsi je tedy výrazně omezen. 
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4.2.2 Šoupátkový rozvod 

S tímto revolučním řešením přišla v padesátých letech 20. století německá společnost 

MZ racing. Jeho princip je jednoduchý. Do klikové skříně je vyroben otvor, jehož časování 

řídí šoupátko připevněné buď přímo na klikový hřídel, nebo jinde, a spojené přes převod. 

Šoupátka se obvykle vyrábí z pružinové oceli nebo kompozitních materiálů. [5] 

Výrazně se tak prodloužila doba plnění klikové skříně čerstvou směsí. Nevýhodou však 

byla o něco složitější konstrukce. Toto řešení jsme v minulosti mohli najít i u sportovních 

speciálů českého výrobce Jawa (obrázek 9). 

 

4.2.3 Rozvod jazýčkovým ventilem 

Tento typ regulace sání se stal nejpoužívanějším u moderních dvoutaktních motorů. 

Jedná se o samočinně řízený jednocestný ventil pracující na principu změny tlakového 

spádu. Skládá se z domečku, ke kterému jsou připevněny kompozitní jazýčky. Ty se při 

vytvoření podtlaku (píst jde z horní do dolní úvratě) deformují a odklánějí od domečku, ve 

kterém jsou vytvořeny otvory. Naopak vzroste-li tlak v klikové skříni nad tlak v sání, jazýčky 

uzavřou otvory a tlak neuniká. Otevírání a zavírání jazýčků se tak mění podle otáček, 

zatížení motoru a materiálu. Čas na naplnění je opět mnohem delší než u kanálového 

rozvodu. Čas na naplnění je opět mnohem delší než u kanálového rozvodu. Jazýčkový ventil 

je umístěn přímo do klikové skříně. Při použití tohoto typu rozvodu získáme jednoduchou 

a funkční konstrukci celého motoru. 

 

 

 

Obrázek 9 - Jawa RS 125 [10] Obrázek 10 - Schéma motoru s šoupátkem [6] 
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5 Dělení dmychadel spalovacích motorů 
Plnicí dmychadla u dvoutaktních motorů slouží k plnění pracovních válců. 

Vyplachování umožňují tím, že vytváří tlakový spád v motoru. Existuje velké množství 

dmychadel, které je možné použit. Úlohou konstruktéra je zvolit vhodný typ dmychadla, 

které nejlépe vyhovuje požadavkům daného motoru. Například u malých motorů většinou 

dmychadla dodávají rovnou připravenou směs. Z hlediska spotřeby paliva to sice není 

ideální, na druhou stranu je ale takový motor konstrukčně mnohem jednodušší. U těchto 

motorů je zároveň požadavek na správnou synchronizaci a odměření směsi. To je zajištěno 

pomocí dmychadel s vratným pohybem pístů. Naopak u větších motorů je otázka úspory 

paliva mnohem důležitější. Proto se zde ukazuje výhodným vyplachování válce pouze 

vzduchem a dodatečným vstříknutím paliva po uzavření výfukového kanálu. U tohoto typu 

motoru není důležitá synchronizace, proto je možné využití prakticky libovolného typu 

dmychadla. [1], [12] 

5.1 Klikové dmychadlo 

Kliková skříň má u většiny dvoutaktních motocyklů dvojí funkci. První je uložení 

klikového hřídele a upevnění válce a druhou tvorba klikového dmychadla společně 

s pístem. Díky vratnému pohybu pístu zde střídavě vzniká podtlak a přetlak. Je proto 

nezbytné, aby byla kliková skříň dokonale utěsněna. Protože se jedná o nejjednodušší 

možné konstrukční řešení dmychadla, je toto dmychadlo nejčasněji používané 

u dvoutaktních motocyklových motorů. Jednoduchost konstrukce zároveň zajišťuje 

spolehlivost celého motoru.  

Nevýhodou tohoto řešení je však velký škodlivý prostor, který se špatně odstraňuje. 

Vždy je tu totiž škodlivý prostor v podobě přepouštěcích kanálů. Tento prostor může být 

Obrázek 12 - Konstrukce motoru s jazýčkovým ventilem [6] Obrázek 11 – Jazýčkový ventil od firmy VFORCE3 [11] 
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minimalizován jen v okolí klikového hřídele. Toho lze dosáhnout různými způsoby. Jako 

příklad uvádím plastové ucpávky, které využívá motokrosový speciál Kawasaki KX 85 

(obrázek 13). Další způsob zná většina závodníků upravujících cestovní motocykl 

Jawa 50 Pionýr pro závodní účely. Zde se s oblibou mezi kartery vkládá hliníková podkova 

zobrazená na obrázku 14, která rovněž snižuje škodlivý prostor a zvyšuje kompresní poměr 

klikového dmychadla. [1], [12] 

 

Obrázek 13 - Ucpávky na klikovém hřídeli Kawasaki KX 85 [13] 

 

Obrázek 14 - Hliníková podkova Jawa 50 [14] 

5.2 Dmychadla s posuvnými písty 

Hlavní výhodou těchto dmychadel je to, že výrazně zvyšují objemovou účinnost 

motoru (poměr čerstvé náplně, která projde plnicím kanálem, a množství teoreticky 

možného). Užití tohoto dmychadla tak umožňuje zvětšit točivý moment motoru 

a dosáhnout tak pravidelného chodu při nízkých otáčkách. Nevýhodné je ale v tom, že 

komplikuje konstrukci celého motoru a zvyšuje hmotnost a cenu motoru. V případě 

nedokonalého vyvážení pak zvyšuje vibrace motoru. 
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Tento typ dmychadla s úspěchem využívala německá firma DKW, která s těmito 

motory závodila. Tento motor měl na rozdíl od klasického navíc ještě podvojné písty, které 

upravovaly rozvod. Schéma takového motoru je zobrazeno na obrázku 15. [1], [12] 

 

 

Obrázek 15 - Závodní motor DKW [15] 

 

5.3 Dmychadla s rotačními písty 

Písty s posuvnými písty mají kromě výše uvedených nevýhod ještě jeden zásadní 

zápor. Pro jejich funkci je třeba klikového mechanismu společně se sacími a výtlačnými 

orgány. Ty jsou obvykle provedené jako ocelové ventily, nebo klapky (popřípadě šoupátka). 

Je tedy třeba takovýto mechanismus často kontrolovat a nároky na obsluhu jsou nemalé. 

Proto se dnes již více uplatňují dmychadla s rotujícími písty nevyžadující komplikovaný 

mechanismus pro jejich funkci. [1], [12] 

5.3.1 Rootsovo dmychadlo 

Tento typ dmychadla se dříve velmi používal u dvoudobých naftových motorů 

vyplachovaných vzduchem. Rotory dmychadla mají osmičkový tvar a jsou pohybově 

svázány pomocí dvou vně uložených ozubených kol. U tohoto typu dmychadla se čtyřikrát 

za otáčku náhle změní prostor mezizubové mezery. Jedná se o dmychadlo bez vestavěného 

kompresního poměru, kde je médium v pracovním prostoru dmychadla stlačeno expanzí 

média ve výtlaku po otevření výtlačného otvoru. Komprese je velice blízká rázové, což se 

projevuje značným hlukem. Tiššího chodu můžeme dosáhnout mírným sklonem zubů 

rotorů a vstupních a výstupních průřezů.  [1], [12] 
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Obrázek 16 - Rootsovo dmychadlo [12] 

5.3.2 Zubové dmychadlo 

Rootsova dmychadla byla postupně nahrazena s rotory se třemi, popřípadě čtyřmi 

zuby.  Tato dmychadla mají oproti Rootsovým pravidelnější dodávku vzduchu, klidnější 

chod a lepší účinnost. Počet otáček těchto dmychadel bývá v rozmezí 1000–6000 min-1. [1], 

[12] 

 

Obrázek 17 - Typy zubových dmychadel [12] 

5.3.3 Šroubové dmychadlo 

Zdokonalením zubových dmychadel vzniklo dmychadlo šroubové. Rotory těchto 

dmychadel mají tvar šroubových kol s velkým stoupáním. Jelikož se jedná o dmychadla 

s vestavěným kompresním poměrem, je jejich hlavní výhodou postupné stlačování média, 

podobně jako tomu je u vratných pístů. To má za následek lepší účinnost i při vyšším stupni 

stlačení. Otáčky těchto dmychadel jsou vyšší, pohybují v rozmezích 2000-15 000 min-1. 

Naopak jejich nevýhodou je složitější regulace v případě, že potřeba plnicího tlaku vzduchu 

neodpovídá vestavěnému kompresnímu poměru. [1], [12] 
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Obrázek 18 - Lysholmovo šroubové dmychadlo [12] 

5.4 Odstředivá dmychadla 

Dříve se tohoto typu dmychadel užívalo výhradně u leteckých motorů. Dnes je jejich 

použití rozšířenější. Hlavní výhodou těchto dmychadel je tišší chod a menší hmotnost. 

Pracují s vysokými otáčkami, které nejčastěji leží v rozmezí 30 000-300 000 min-1. Někdy je 

tento typ dmychadla spojen se samostatným elektrickým pohonem. Snadné je jejich použití 

u motorů pracujících v režimech s konstantními otáčkami. Složitější to je u motorů s širším 

rozmezím otáček, kde je nutná souhra motoru a dmychadla v potřebném množství a tlaku 

plnícího vzduchu. Běžné je použití těchto dmychadel ve spojení s turbínami na výfukové 

plyny – turbodmychadlo. [1], [12] 

6 Sací systém dvoudobého motoru 
Sací systém musí splňovat několik požadavků. Mezi základní patří přívod a filtrace 

nasávaného vzduchu, zatlumení hluku sání a příznivé ovlivnění průběhu točivého momentu 

a výkonu motoru – dostatečné naplnění spalovacího prostoru čerstvou směsí. Na 

obrázku 19 je znázorněno schématické uspořádání sacího systému motoru. Každý sací 

systém se skládá z filtru, uklidňovací komory, sacího potrubí a karburátoru (pokud se 

nejedná o motor se vstřikováním). 

 

Obrázek 19 - Schéma sacího potrubí [16] 
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Průřez difuzoru karburátoru se volí takový, aby v něm střední rychlost byla v rozmezí       

35-55 m∙s-1. Průřez sacího potrubí se potom volí zhruba tak, aby odpovídal 105–110 % 

průměru průřezu difuzoru karburátoru. 

Pokud chceme navrhnout optimální sací systém, nesmíme opomenout dynamické děje 

v sacím potrubí, a to obzvláště při plně otevřeném šoupátku v karburátoru. Abychom totiž 

dosáhli maximálního výkonu, je nezbytné, aby kliková skříň byla maximálně naplněna. 

Potřebujeme tedy, aby bylo těsně před zavřením sacího otvoru dosaženo co největšího 

tlaku v klikové skříni. Ideální průběh tlaku je vidět na obrázku 20. 

 

Obrázek 20 - Průběh tlaku v sacím otvoru při rezonančních otáčkách [16] 

 Správnou volbou geometrie sacího potrubí a klikové skříně můžeme pro určité 

rezonanční otáčky dosáhnout tzv. rezonančního přeplnění. Při správném návrhu parametrů 

rezonanční soustavy (průřez sacího potrubí, délka sacího potrubí, objem klikové skříně 

a celkový úhel otevření sacího otvoru) můžeme po otevření sacího otvoru vytvořit takovou 

podtlakovou vlnu, která se po dosažení konce potrubí odrazí s opačnou amplitudou (tedy 

jako vlna tlaková) a přeplnění klikovou komoru. V praxi se ale ladění sacího potrubí ne vždy 

uplatňuje z důvodu značné rezonanční délky potrubí (např. pro otáčky 6000 min-1 vychází 

přibližná délka sacího potrubí 800 mm). [16] 
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7 Výfukový systém dvoudobého motoru 
Základní funkcí výfukového systému je odvod spalin z motoru, snižování obsahu 

škodlivých látek (katalyzátor), snížení hluku a v neposlední řadě ovlivnění průběhu točivého 

momentu a výkonu. Běžný výfukový systém se skládá z výfukového rezonátoru, 

pomocného oxidačního katalyzátoru, hlavního katalyzátoru a tlumiče zvuku. Podobně jako 

u sacího potrubí, muže se i zde využít rezonančního přeplňování. U dnešních dvoutaktních 

motorů je výfukový rezonátor nedílnou součástí. Pomocný katalyzátor zvyšuje teplotu 

spalin po spuštění motoru a tím umožňuje rychlý náběh oxidační reakce v hlavním 

katalyzátoru. V hlavním katalyzátoru probíhá již zmíněná oxidační reakce snižující počet 

škodlivin. Je vždy umístěn tak, aby nenarušoval funkci výfukového rezonátoru. Primární 

funkcí tlumiče výfuku je snížení hluku motoru na co možná nejnižší možnou mez při 

zachování výkonu motoru. [16] 

 

Obrázek 21 - Schéma výfukového systému [16] 

7.1 Výfukový rezonátor 

Geometrií výfukového rezonátoru se dají ovlivňovat tlaky ve válci a tím příznivě 

ovlivnit vyplachování motoru. V okolí rezonančních otáček tak můžeme zlepšit plnění 

motoru a snížit ztráty čerstvé směsi. Ideální průběh tlaku ve výfukovém otvoru je znázorněn 

na obrázku 22. 
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Obrázek 22 - Průběh tlaku ve výfukovém otvoru při rezonančních otáčkách [16] 

 Z průběhu tlaku je patrné, že po otevření výfukového otvoru vniká do rezonátoru 

tlaková vlna, která se šíří rychlostí zvuku. Při větším otevření výfukového otvoru dojde ke 

snížení tlaku. Praxe ukázala, že je výhodné dimenzovat výfukový otvor tak, aby po otevření 

vyplachovacího kanálu byl ve válci jistý přetlak. Přetlak by měl trvat až do bodu R, který je 

před dolní úvratí. Následně by měl tlak ve výfuku klesnout na hodnotu nižšího tlaku, než 

který je v klikové skříni, a umožnit tak dobré vyplachování. Přibližně v polovině mezi dolní 

úvratí a zavíráním vyplachovacího kanálu by mělo dojít k postupnému zvyšování tlaku tak, 

aby při zavřeném vyplachovacím kanálu byl ve výfukovém otvoru atmosférický tlak. Po 

uzavření vyplachovacích kanálů by tlak měl dále narůstat, aby bylo zamezeno úniku čerstvé 

směsi do výfukového potrubí. 

Nejjednodušší výfukový rezonátor, s kterým se můžeme přiblížit požadovanému 

průběhu tlaku, je složen ze tří částí. Z válcové části, rozšiřujícího se kužele (expanzní část) 

a zužujícího se kužele. To, jak která část ovlivňuje průběh tlaku, je zobrazeno na obrázku 23. 

Obrázek 23 - Závislost mezi časováním a délkami dílů [16] 
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Zajímavé je také sledovat, jak se mění průběh tlaku ve výfukovém otvoru od 

minimálních otáček nmin, přes rezonanční otáčky nrez do maximálních otáček nmax. Porovnání 

nalezneme v obrázku 24. [16] 

 

Obrázek 24 - Průběhy tlaků ve výfukovém otvoru při různých otáčkách [16] 
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8 Návrh dvoudobého motoru 

8.1 Zadání a předpoklady 

S průmyslovým partnerem jsme se rozhodli, že vytvořím návrh dvoutaktního 

motoru s nekonvenčním pístovým dmychadlem. Dmychadlo bude poháněno přímo 

klikovým hřídelem motoru podobně jako tomu je na obrázku 15. Přesnou geometrii 

dmychadla jsem však na přáni autora zveřejnit nemohl. Naší představou bylo, že díky 

externímu dmychadlu bude zajištěno lepší vypláchnutí pracovního válce a při správném 

návrhu výfukového potrubí i určité míry přeplnění. Proto by nebylo nutné dosahovat tak 

vysokých otáček pro stejný výkon, jako u konvenčních dvoutaktních motocyklů. Na základě 

této úvahy jsem zvolil 3000 min-1 jako otáčky vhodné pro optimalizaci motoru. Kvalita 

vyplachování bude závislá na speciální geometrii pístu a plnicích kanálů a dále na rychlosti 

vzduchu vnikajícího do válce po otevření plnicích kanálů. Tato rychlost bude ovlivněna 

tlakem v dmychadle. Jako další podmínku jsem tedy zvolil, že před otevřením plnicích 

kanálů bude tlak v dmychadle větší než tlak ve válci motoru. Budeme-li se zabývat klasickým 

konvenčním motorem s dmychadlem v podobě klikové skříně, zjistíme, že tlak před 

otevřením přepouštěcích kanálu je většinou menší než tlak ve válci. Je to dáno malým 

kompresním poměrem těchto dmychadel. U externího pístového dmychadla by však neměl 

být problém se zvýšením kompresního poměru, čímž by se dosáhlo požadovaného přetlaku 

a tím i lepšího vyplachování a naplnění.  Zdvihový objem motocyklu jsme stanovili na 

250 cm3 a typ rozvodu byl pro jednoduchost stanoven jako u konvenčních motocyklů na 

rozvod šoupátkový pomocí pístu. Hodnoty ostatních parametrů je třeba získat správnou 

optimalizací. Pro první přiblížení jsem se rozhodl v modelu neuvažovat mechanické ztráty. 

Ačkoliv jsou v programu předdefinované funkce, kterými je možné tyto ztráty modelovat, 

pro speciální geometrii dmychadla motoru by tyto modely šly použít pravděpodobně 

s velkou nepřesností. Všechny vypočtené hodnoty bude tedy nutné porovnávat 

s hodnotami indikovanými. 

 

Přehled požadovaných vstupních parametrů motoru: 

Zdvihový objem pracovního válce: 250 cm3 

Otáčky motoru pro optimalizaci: 3000 min-1 

Typ rozvodu: pístem 

Přetlak v dmychadle při otevření plnicího kanálu 
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8.2 GT-Power 

Pro první fázi výpočtů jsem se rozhodl zvolit výpočetní program GT-SUITE od 

společnosti Gamma Technologies. Součástí tohoto balíku je mnoho modulů sloužících pro 

kompletní simulaci a návrh vozidel a nejen jich. Já osobně využiji modul GT-Power, který se 

ukázal jako ideální pro první fázi výpočtu.  Při tvorbě modelu se používají bloky o určitých 

vlastnostech, které je třeba vhodně definovat. Tyto bloky se vzájemně propojují, díky 

čemuž mezi sebou mohou sdílet potřebné informace. Jsme tak schopni například simulovat 

proudění v potrubí různé geometrie při zadání okrajových podmínek. Výsledkem je tedy 

model vytvořený z bloků, který slouží pro výpočty. Příkladem výpočtového modelu může 

být můj model motoru (obrázek 25), který jsem využil pro optimalizaci motoru. 

 

 

Obrázek 25 - Model spalovacího motoru s dmychadlem 

V modelu motoru jsou patrné použité bloky. Nejprve jsem vymodeloval okrajové 

podmínky na vstupu a výstupu modelu. V těchto blocích jsou nastaveny podmínky okolí, ve 

kterém je motor provozován (tlak, teplota apod.). Pro nadefinování geometrie a vlastností 

potrubí je v GT-poweru také speciální blok (žlutý obdélník). Pomocí něho jsem vymodeloval 

celé sací a výfukové potrubí včetně kanálů motoru. Základní geometrie (zdvih, průměr pístu 

apod.) se definuje v bloku pojmenovaném jako motor. K němu se následně připojí blok 

představující válec, kam se zadávají vlastnosti týkající se samotného spalování 

a vyplachování. Dmychadlo jsem definoval pomocí stejného bloku, ve kterém však 

nedochází ke spalování. Na základě modelem změřených hodnot jsem nastavil podmínky, 

pro které má proběhnout výpočet a pro které výpočet proběhnout nemá (konstrukčně 

nemožné konfigurace). 

Proudění potrubím je řešeno pomocí Navier-Stokesových rovnic, které jsou odvozeny 

pro případ 1D proudění (odvozeno pro osu procházející osou potrubí). V programu je 

možné zvolit dva způsoby integrace – implicitní a explicitní. U explicitní metody se primárně 
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spočítají proměnné jako hmotnostní tok, hustota a vnitřní energie. Pokud zvolíme implicitní 

metodu, je primárně spočítán hmotnostní tok, tlak a entalpie. Zkoumané potrubí si může 

uživatel rozdělit na potřebný počet dílčích objemů, ve kterých jsou rovnice řešeny. 

Jednotlivé objemy jsou rozděleny pomocí hranic. Skalární veličiny (tlak, teplota, hustota 

atd.) se počítají pro jednotlivé objemy zvlášť a jejich hodnoty jsou v daném objemu stejné. 

Vektorové veličiny (rychlost atd.) jsou počítaný pro jednotlivé hranice. Kromě proudění je 

také samozřejmě možné modelovat děje ve válci. Při řešení těchto dějů vycházíme 

z předdefinovaných vztahů, které je možno pro různé případy volit. Pro průběh rychlosti 

hoření se například nejčastěji používá Vibeho funkce, součinitel prostupu tepla se určuje 

pomocí Woschniho vztahu apod. Tyto vztahy by správně měly být kalibrovány, pokud 

bychom měli data z funkčního prototypu. [17] 

 

Obrázek 26 - Řešení diferenciálních rovnic v potrubí [17] 

Hlavním plusem pro prvotní přiblížení tedy je, že na rozdíl od komplexních 3D 

výpočtů, je zde možné získat přijatelně přesné výsledky v mnohem kratším čase. Samotná 

příprava modelu je také o dost jednodušší, jelikož zde geometrii nasimulujeme pomocí 

předpřipravených bloků, na rozdíl od CFD metody, kde je nutné mnohdy připravovat velmi 

komplikované sítě. Z hlediska výpočtového času je tedy při návrhu motoru výhodné nejprve 

získat méně přesné informace z 1D výpočtového programu a ty následně podrobit dalšímu 

složitějšímu zkoumání. 

 

8.3 Postup návrhu 

 Na základě zadaných požadovaných parametrů motoru hodlám sestavit model, ve 

kterém budu moci optimalizovat parametry ostatní. Problém však nastává při zadání tzv. 

vyplachovací křivky, což je průběh zbytkového poměru ve válci (poměr mezi spálenou 

hmotou ve válci a celkovou hmotou ve válci) v závislosti na zbytkovém poměru ve výfuku 

(poměr mezi hmotou spálených plynů opouštějících válec a celkovou hmotou opouštějící 

válec). Z obrázku 27 je vidět, že klasický průběh vyplachovací křivky má tvar S a od křivky 

perfektního vyplachování je velmi vzdálen. Mým cílem je posunutí vyplachovací křivky 

směrem doleva. Tvar této křivky se dá zjistit bohužel jen CFD výpočtem, popřípadě 

experimentálně. Pro prvotní přiblížení mi bohužel nezbývá nic jiného než optimisticky 

odhadovat, že při použití externího dmychadla a jiné geometrie bude mít tato křivka lepší 
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průběh. Červeně vyznačená křivka v obrázku 27 značí mnou zadanou křivku do 1D výpočtu. 

[18] 

 

Obrázek 27- Vyplachovací křivka [18] 

 

V modelu motoru zvolím několik proměnných, které budou ovlivňovat především 

geometrii motoru včetně sacího a výfukového potrubí. Tyto proměnné nechám 

optimalizovat pomocí nástroje Direct optimizer v programu GT-power vzhledem 

k maximálnímu točivému momentu motoru. Kvůli výpočetnímu času je také velmi důležité 

zvolit vhodné meze těchto hodnot a krok mezi těmito mezemi, který určí, jak přesné 

výsledky musí být (je zbytečné určovat například výšku kanálu na desetiny milimetru apod.). 

Tam, kde to bude jen trochu možné, se při určování mezí pokusím vyjít z již existujících 

dvoudobých motorů. 

Po optimalizaci bych měl získat prvotní přiblížení geometrie motoru (rozměry 

kanálů motoru, zdvihový poměr, geometrii sacího a výfukového potrubí). Na základě těchto 

výpočtů plánuji vytvořit 3D model motoru a ověřit tvar vyplachovací křivky pomocí CFD 

simulace. Po získání vyplachovací křivky plánuji provést korekce v 1D modelu a celý postup 

optimalizace zopakovat.  

8.4 Kinematika klikového mechanismu 

 Chci-li se zabývat optimalizací geometrie motoru, je nezbytné začít s rozborem 

kinematiky a mechanismu. V první fázi je nutné pojmenovat všechny důležité veličiny 

ovlivňující geometrii motoru. Na obrázku 28 je vidět schéma klikového mechanismu. Pro 

zjednodušení předpokládám, že horní hrana pístu končí v horní úvrati přesně na horním 

kraji vložky a naopak spodní hrana pístu končí přesně na spodním okraji vložky. 
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Obrázek 28 - Schéma klikového mechanismu 

 

d [mm]  průměr vrtání válce 

l [mm]  délka ojnice 

r  [mm]  poloměr klikového hřídele (polovina zdvihu) 

H [mm]  výška pístu 

HH [mm]  vzdálenost středu čepu od horní hrany pístu 

HD [mm]  vzdálenost středu čepu od dolní hrany pístu 

am [mm]  vzdálenost osy klikového hřídele od horní hrany vložky 

bm [mm]  výška vložky motoru 

cm [mm]  vzdálenost osy klikového hřídele od spodní hrany vložky 

dm [mm]  vzdálenost čepu pístu od kraje vložky 

α [°]  natočení klikového hřídele 

β [°]  úhel mezi osou válce a osou ojnice 

x [mm]  dráha pístu od horní úvrati 
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8.5 Odvození vztahů pro dráhu, rychlost a zrychlení pístu 

Z obrázku 28 plyne: 

 𝑎𝑚 = 𝑟 + 𝑙 + 𝐻𝐷 (8.5.1) 

 𝑎𝑚 = 𝑥 + 𝐻𝐷 + 𝑐𝑜𝑠(𝛽) ∙ 𝑙 + 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∙ 𝑟 (8.5.2) 

 𝑟 + 𝑙 = 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠(𝛽) ∙ 𝑙 + 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∙ 𝑟 (8.5.3) 

 𝑥 = 𝑟 + 𝑙 − 𝑐𝑜𝑠(𝛽) ∙ 𝑙 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∙ 𝑟 (8.5.4) 

 

Nyní potřebuji vyjádřit dráhu x jako funkci úhlu natočení α. Musím tedy vyjádřit úhel 

β jako funkci úhlu α. Opět vyjdu z obrázku 28, odkud získám rovnici: 

 
𝑠𝑖𝑛(𝛼) ∙ 𝑟 = 𝑠𝑖𝑛(𝛽) ∙ 𝑙 =>

𝑠𝑖𝑛(𝛽)

𝑠𝑖𝑛(𝛼)
=

𝑟

𝑙
= 𝜆 => 𝑠𝑖𝑛(𝛽) = 𝑠𝑖𝑛(𝛼) ∙ 𝜆 (8.5.5) 

kde 𝜆 je klikový poměr. 

 

 Z goniometrické jedničky vyjádřím cos(β): 

 𝑠𝑖𝑛2(𝛽) + 𝑐𝑜𝑠2(𝛽) = 1 => 𝑐𝑜𝑠(𝛽) = √1 − 𝑠𝑖𝑛2(𝛽) = √1 − 𝑠𝑖𝑛2(𝛼) ∙ 𝜆2 (8.5.6) 

 

Pro běžné výpočty postačí pouze přibližné řešení funkce cos(β). Proto použiji 

MacLaurinovu řadu (řada, která má stejný význam jako Taylorova řada, ale střed řady je 

roven nule) a určím její přibližné řešení: 

 𝑦(𝑧) = 𝑦(0) + 𝑦´(0) ∙
𝑧

1!
+ ⋯ (8.5.7) 

 𝑧 = 𝑠𝑖𝑛2(𝛼) ∙ 𝜆2 (8.5.8) 

 𝑦 = √1 − 𝑧 (8.5.9) 

 𝑐𝑜𝑠(𝛽) = 𝑦(𝑧) = 1 −
1

2
∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝛼) ∙ 𝜆2 −

1

8
∙ 𝑠𝑖𝑛4(𝛼) ∙ 𝜆4 − ⋯ (8.5.10) 

Pro běžné výpočty postačí pouze první dva členy MacLaurinovy řady. Dosadím tedy 

vypočtené vztahy do vzorce pro dráhu x a l nahradíme z klikového poměru. [19] 

 
𝑥 = 𝑟 + 𝑙 − [1 −

1

2
∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝛼) ∙ 𝜆2] ∙ 𝑙 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∙ 𝑟 = 

 = 𝑟 +
𝑟

𝜆
− [1 −

1

2
∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝛼) ∙ 𝜆2] ∙

𝑟

𝜆
− 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∙ 𝑟 = 

              = 𝑟 ∙ [1 +
1

𝜆
−

1

𝜆
+

1

2
∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝛼) ∙ 𝜆 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼)] 

(8.5.11) 

   
 

𝑥 = 𝑟 ∙ [1 −𝑐𝑜𝑠(𝛼) +
1

2
∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝛼) ∙ 𝜆] (8.5.12) 
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V závěru vyjádříme člen sin2(α) pomocí cos: 

 𝑠𝑖𝑛2(𝛼) + 𝑐𝑜𝑠2(𝛼) = 1 => 𝑠𝑖𝑛2(𝛼) = 1 − 𝑐𝑜𝑠2(𝛼) 

𝑐𝑜𝑠(2𝛼) = 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠2(𝛼) − 1 => 𝑐𝑜𝑠2(𝛼) =
𝑐𝑜𝑠(2𝛼) + 1

2
 

𝑠𝑖𝑛2(𝛼) = 1 −
𝑐𝑜𝑠(2𝛼) + 1

2
=

1 − 𝑐𝑜𝑠(2𝛼)

2
 

(8.5.13) 

   

 
𝑥 = 𝑟 ∙ [1 −𝑐𝑜𝑠(𝛼) +

𝜆

4
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠(2𝛼))] (8.5.14) 

 

Dosadíme-li za α ze vzorce pro úhlovou rychlost α = ω∙t a derivujeme-li x podle času, 

získáme vzorec pro výpočet rychlosti:  

 
𝑣 = 𝑟 ∙ 𝜔 ∙ [𝑠𝑖𝑛(𝛼) +

𝜆

2
∙ 𝑠𝑖𝑛(2𝛼)] (8.5.15) 

 

Derivujeme-li rovnici rychlosti opět podle času, získáme vzorec pro zrychlení: 

 𝑎 = 𝑟 ∙ 𝜔2 ∙ [𝑐𝑜𝑠(𝛼) + 𝜆 ∙ 𝑐𝑜𝑠(2𝛼)] (8.5.16) 

 

     

8.6 Optimalizace motoru 

8.6.1 Poměr zdvihu ku vrtání válce 

 Jedním ze základních geometrických parametrů je poměr zdvihu ku vrtání válce Zp. 

Dle tohoto poměru dělíme motory na tři kategorie. Pokud je zdvih větší než průměr vrtání, 

jedná se o motor nadčtvercový. U tohoto motoru dochází k lepšímu prohoření paliva, tím 

pádem motor vykazuje klidnější chod a menší tepelné ztráty. Jsou-li zdvih a průměr vrtání 

válce shodné, jedná se o motory čtvercové. A pokud je zdvih motoru menší než vrtání válce, 

jedná se o motor podčtvercový. Podčtvercový motor je typický tím, že umožňuje vyšší 

otáčky a tím pádem velký výkon. Se snižujícím se zdvihovým poměrem ale zároveň rostou 

setrvačné síly posouvajících hmot a zvyšuje se sklon k detonačnímu hoření. 

U motocyklových dvoutaktních motorů se běžně používá přibližně motorů čtvercových 

a podčtvercových. Praxe ukázala, že u silně nadčtvercových motocyklových motorů (vratně 

vyplachovaných) je kvalita vyplachování horší. V mém případě se není možné spolehnout 

na zavedené zdvihové poměry běžných motocyklů, ale musím ho zvolit jako jeden 

z parametrů k optimalizaci. Na základě programem zvoleného zdvihového poměru 

a zadaného zdvihového objemu motoru mohu dopočítat průměr vrtání válce a zdvih 

motoru. U běžných motorů se zdvihový poměr pohybuje v mezích od 0,75 do 1,25. Tyto 

meze zároveň zvolím jako meze omezující tento parametr při optimalizaci. Během 
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optimalizace je nutné sledovat jednotlivé iterace. Kdyby výsledek naznačoval, že optimální 

je jedna z krajních mezí, bude nutné meze změnit a začít optimalizovat znovu. [20] 

 𝑍𝑃 =
𝑧

𝑑
=> 𝑧 = 𝑍𝑃 ∙ 𝑑 (8.6.1) 

 

Zdvihový objem se vypočítá dle vzorce: 

 
𝑉𝑍 =

𝜋 ∙ 𝑑2

4
∙ 𝑧 = 250 000 𝑚𝑚2 =>

𝜋 ∙ 𝑑3

4
∙ 𝑍𝑃 = 250 000 𝑚𝑚2 (8.6.2) 

 

Odkud vyjádříme vzorec pro výpočet průměru vrtání válce: 

 

𝑑 = √
4 ∙ 250 000

𝜋 ∙ 𝑍𝑃

3

 (8.6.3) 

 

8.6.2 Poměr poloviny zdvihu ku délce ojnice λ 

 Zvyšuje-li se tento poměr, někdy také přezdívaný klikovým poměrem, dochází ke 

zvyšování úhlu mezi osou válce a osou ojnice. Tím roste síla působící na stěnu válce, což má 

za následek zvýšení třecích ztrát a opotřebení pístu. Jelikož je klikový poměr obsažen 

v rovnici (8.5.14) pro výpočet rychlosti pístu, je jasné, že tento poměr bude zároveň 

ovlivňovat i rychlost otevírání jednotlivých kanálů. Proto je zapotřebí zařadit i tento 

parametr k optimalizaci. Běžné hodnoty klikového poměru se pohybují v rozmezí od 0,2 do 

0,3. Hodnoty opět použiji jako meze omezující parametr. Protože z předchozích výpočtů již 

známe zdvih, jsme schopni dopočítat délku ojnice. [20] 

 
𝜆 =

𝑟

𝑙
=> 𝑙 =

0,5 ∙ 𝑧

𝜆
 (8.6.4) 

 Jelikož lze předpokládat, že finální počet parametrů k optimalizaci nebude malý, 

pravděpodobně ani výpočetní čas optimalizace nebude zanedbatelný. Proto by bylo 

vhodné vyloučit všechny varianty optimalizovaných parametrů, které by zabránily 

funkčnosti a znehodnotily tak celou optimalizaci. U délky ojnice se nabízejí dva krizové 

scénáře. V prvním dojde vlivem krátké ojnice k nárazu klikového hřídele do vložky motoru. 

U druhého by při velkém klikovém poměru mohlo dojít k nárazu ojnice do vložky.  
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8.6.2.1 Kontrola nárazu klikového hřídele do vložky 

 Z obrázku 28 plyne: 

 𝑏𝑚 = 𝑧 + 𝐻 (8.6.5) 

 𝑐𝑚 = 𝑎𝑚 −  𝑏𝑚 =  𝑟 + 𝑙 + 𝐻𝐷 − 𝑧 − 𝐻 =  0,5 ∙ 𝑧 + 𝑙 + 0,5 ∙ 𝐻 − 𝑧 − 𝐻 
(8.6.6) 

  

 Pro zjednodušení výpočtů volím umístění čepu ve středu pístu 𝐻𝐻 = 𝐻𝐷 = 0,5 ∙ 𝐻  

 𝑐𝑚 =  0,5 ∙ 𝑧 + 𝑙 + 0,5 ∙ 𝐻 − 𝑧 − 𝐻 = 

                                    = 𝑙 − 0,5 ∙ 𝐻 − 0,5 ∙ 𝑧 = 𝑙 − (
𝐻+𝑧

2
) 

(8.6.7) 

 Ze vztahu (8.5.14) je jasné, že vzdálenost osy rotace klikového hřídele od vložky je 

dána délkou ojnice, výškou pístu a zdvihem. Nástroj Optimizer bude během optimalizace 

všechny tyto parametry měnit. Je možné, že při zvolení nevhodné kombinace bude 

vzdálenost 𝑐𝑚 příliš malá a motor by tak nešel smontovat. Proto je nutné určit kritickou 

vzdálenost 𝑐𝑚𝑘𝑟𝑖𝑡 a porovnávat ji během výpočtů s aktuální zvolenou vzdáleností 𝑐𝑚.  

 

Obrázek 29 - Kritická kontrolovaná místa 

 Dle obrázku 29 je patrné, že 𝑐𝑚𝑘𝑟𝑖𝑡 bude závislé na celkovém průměru klikového 

hřídele a zároveň na potřebné šířce setrvačníků a mezery mezi nimi. Oba tyto parametry 

určují, jak hluboko do vložky bude možné klikový hřídel vsadit a také v jakém místě dojde 

k dotyku.  
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Obrázek 30 - Rozměry klikového hřídele 

dk [mm]  celkový průměr setrvačníku klikového hřídele 

r  [mm]  poloměr klikového hřídele (polovina zdvihu) 

rč [mm]  poloměr spodního čepu ojnice 

ts [mm]  tloušťka stěny klikového hřídele 

tset [mm]  šířka jednoho setrvačníku ojnice 

tm [mm]  šířka potřebné mezery pro uchycení ojnice 

tk [mm]  celková šířka setrvačníku 

 

Z obrázku 30 plynou následující vztahy: 

 𝑑𝑘 = 2 ∙ (𝑟 + 𝑟č + 𝑡𝑠) =>  𝑟𝑘 = 𝑟 + 𝑟č + 𝑡𝑠 (8.6.8) 

 𝑡𝑘 = 2 ∙ 𝑡𝑠𝑒𝑡 + 𝑡𝑚 (8.6.9) 
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 Aby bylo možné kontrolu provést, musíme znát některé z výše uvedených rozměrů. 
Potřebné rozměry jsem získal porovnáním fungujících dvoutaktních motocyklů, ke kterým 
jsem měl přístup (Jawa 250 typ 593, Suzuki RM 250 a KTM EXC 250). Výsledkem proměření 
těchto motorů je tabulka s následujícími parametry: 

 

rč [mm] ts [mm] tset [mm] tm [mm] 

12,5 10 15 19 
 

Tabulka 1 - Optimální rozměry částí klikového hřídele 

 

 Nyní zbývá na základě získaných rozměrů dopočítat 𝑐𝑚𝑘𝑟𝑖𝑡. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑐𝑚𝑘𝑟𝑖𝑡 [mm]  kritická vzdálenost osy otáčení klikového hřídele od spodní

   hrany vložky  

rk [mm]  kritický poloměr klikového hřídele 

rd [mm]  vzdálenost místa dotyku od osy válce 

 

 

 

Obrázek 31 - Výpočet cmkrit (pohled zboku) 
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Obrázek 32 – Výpočet cmkrit (pohled shora) 

rv [mm]  poloměr vrtání válce 

rd [mm]  vzdálenost místa dotyku od osy válce 

tk [mm]  celková šířka setrvačníku 

 

 Z obrázek 31 a 32 plynou vztahy potřebné pro odvození 𝑐𝑚𝑘𝑟𝑖𝑡: 

 

𝑟𝑑 = √𝑑2 − (
𝑡𝑘

2
)

2

 (8.6.10) 

 

𝑐𝑚𝑘𝑟𝑖𝑡 = √𝑟𝑘
2 − 𝑟𝑑

2 = √(𝑟 + 𝑟č + 𝑡𝑠)2 − (√𝑑2 − (
2 ∙ 𝑡𝑠𝑒𝑡 + 𝑡𝑚

2
)

2

)

2

 (8.6.11) 

   

 

𝑐𝑚𝑘𝑟𝑖𝑡 = √(𝑟 + 12,5 + 10)2 − (√𝑑2 − (
2 ∙ 15 + 19

2
)

2

)

2

 (8.6.12) 

 

𝑐𝑚𝑘𝑟𝑖𝑡 = √(𝑟 + 22,5)2 − (√𝑑2 − 600,25)

2

 (8.6.13) 

 

 Aby bylo zajištěno, že klikový hřídel nebude narážet do vložky, musí platit: 

𝑐𝑚𝑘𝑟𝑖𝑡 < 𝑐𝑚 

 
√(𝑟 + 22,5)2 − (√𝑑2 − 600,25)

2

< 𝑙 − (
𝐻

2
+ 𝑟) (8.6.14) 
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U dvoutaktních motorů většinou odpovídá výška pístu 𝐻 průměru vrtání válce 𝑑. 

Výsledný vztah proto bude ve tvaru: 

 
√(𝑟 + 22,5)2 − (√𝑑2 − 600,25)

2

< 𝑙 − (
𝑑

2
+ 𝑟) (8.6.15) 

 

8.6.2.2 Kontrola nárazu ojnice do vložky 

 Pro posouzení možnosti nárazu ojnice do vložky je nutné zjistit uhel natočení 

klikového hřídele α při kterém je ojnice nejvíce přiblížená k vložce. Abych tento úhel zjistil, 

je nezbytné najít funkci popisující vzdálenost osy ojnice vzhledem k ose válce v úrovni 

konce vložky. Při odvozování opět vyjdeme z obrázku 33.  

 
𝑑𝑚 = 𝑏𝑚 − 𝑥 − 𝐻ℎ == 2 ∙ 𝑟 + 𝐻 − 𝑟 ∙ [1 −𝑐𝑜𝑠(𝛼) +

𝜆

4
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠(2𝛼))] − 0,5 ∙ 𝐻 

 

  (8.6.16) 
 

𝑑𝑚 = 0,5 ∙ 𝐻 − 𝑟 ∙ [
𝜆

4
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠(2𝛼)) − 1 −𝑐𝑜𝑠(𝛼)] (8.6.17) 

 

  

 

Obrázek 33 - Kontrola nárazu ojnice do vložky 

β [°]  úhel mezi osou válce a osou ojnice 

dm [mm]  vzdálenost oka ojnice od spodní hrany vložky 

e1 [mm]  vzdálenost osy ojnice k ose válce v úrovni konce vložky 

e2  [mm]  vzdálenost osy ojnice od konce dříku ojnice na konci vložky 

toj [mm]  šířka ojnice v úrovni konce vložky 
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Na již fungujícím motoru ze Suzuki RM 250 jsem provedl měření vzdálenosti e1. 
Tento rozměr bývá při klasické konstrukci největší při úhlu natočení kolem 75° od horní 
úvrati. Protože u reálných motorů je dřík ojnice proměnlivého průřezu, je nutné zjistit 
obvyklou šířku ojnice při maximálním e1. Na motoru jsem tedy nastavil úhel natočení 75° 
a zjišťoval jsem toj. Ze zjištěných hodnot jsem pro výpočty zvolil hodnotu toj = 20 mm. Jelikož 
jsem při návrhu hodnoty toj vyšel z motoru pro závodní účely, je pravděpodobné, že po 
provedení MKP analýzy ojnici bude tento rozměr spíše menší. Pro jistotu zde ale ještě 
zvolím rezervu mezi ojnicí a vložkou 2 mm. Výsledný kontrolní vztah bude tedy vypadat 
následovně: 

 

 
𝑒1𝑚𝑎𝑥 + 𝑒2𝑚𝑎𝑥 + 2 <  

𝑑

2
 (8.6.18) 

 

αmax [°]  natočení klikového hřídele při maximálním e1 

βmax [°]  úhel mezi osou válce a osou ojnice při maximálním e1 

e1max [mm]  maximální vzdálenost e1 
e2max  [mm]  vzdálenost e2 při αmax 

 

 
𝑒1𝑚𝑎𝑥 = tan(𝛽max ) ∙ 0,5 ∙ 𝐻 − 𝑟 ∙ [

𝜆

4
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠(2𝛼max )) − 1 −𝑐𝑜𝑠(𝛼max )]  

  (8.6.19) 

 
tan(𝛽max ) =

sin(𝛽max )

cos(𝛽max )
 (8.6.20) 

 

 

 Ze vztahů pro odvození x víme že: 
 
 𝑠𝑖𝑛(𝛽max ) = 𝑠𝑖𝑛(𝛼max ) ∙ 𝜆 (8.6.21) 

 𝑐𝑜𝑠(𝛽max ) = √1 − 𝑠𝑖𝑛2(𝛼max ) ∙ 𝜆2 (8.6.22) 

 
𝑒1𝑚𝑎𝑥 =

𝑠𝑖𝑛(𝛼max ) ∙ 𝜆

√1 − 𝑠𝑖𝑛2(𝛼max ) ∙ 𝜆2
∙ 0,5 ∙ 𝐻 − 𝑟 ∙ 

   ∙ [
𝜆

4
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠(2𝛼max )) − 1 −𝑐𝑜𝑠(𝛼max )] 

(8.6.23) 

 
𝑒2𝑚𝑎𝑥 =

𝑡oj 

𝑐𝑜𝑠(𝛽max ) ∙ 2
=

𝑡oj 

√1 − 𝑠𝑖𝑛2(𝛼max ) ∙ 𝜆2 ∙ 2
 (8.6.24) 

   
 
 Abych určil 𝑒1𝑚𝑎𝑥 a 𝑒2𝑚𝑎𝑥, je nutné znát hodnotu uhlu αmax. Tu lze zjistit například 

derivací 𝑒1 podle α a následným položením vzniklého výrazu nule. Ze vzniklé rovnice lze, 

následně dopočítat úhel αmax. Mně však přišla vhodnější numerická metoda. Programem        

GT-power jsem spočítal 𝑒1 pro 𝛼 ∈ < 0°; 90° > a následně jsem pomocí funkce max určil 

největší hodnotu. 
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Výsledný kontrolní vztah je tedy ve tvaru: 

𝑠𝑖𝑛(𝛼max ) ∙ 𝜆 ∙ 0,5 ∙ 𝑑 + 10

√1 − 𝑠𝑖𝑛2(𝛼max ) ∙ 𝜆2
− 𝑟 ∙ [

𝜆

4
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠(2𝛼max )) − 1 −𝑐𝑜𝑠(𝛼max )] + 2 <  

𝑑

2
 

  (8.6.25) 

Do modelu motoru jsem nastavil podmínku, která zajistí znehodnocení dané iterace, 

pokud by nebyl splněn některý z výše uvedených kontrolních vztahů. Zamezil jsem tomu, 

že po dlouhém výpočetním čase získám výsledek, který není možné zkonstruovat.  

8.6.3 Plnicí a výfukové kanály 

 Kanály dvoutaktních motorů se v programu GT-power modelují pomocí nástroje 

ValvePortConn. Zde musím zadat dvě základní informace. První je ztrátový součinitel, který 

jsem na základě [21] a autory předpřipravených příkladů dvoutaktních motorů stanovil na 

0,7. Dále musím zadat plochu kanálů v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele. Je tedy 

třeba odvodit vztah pro výpočet této plochy. Vyjdeme-li z předpokladu, že jak sací, tak 

výfukové kanály budou obdélníkového průřezu, celý výpočet se velmi zjednoduší. Dnešní 

moderní motocykly experimentují s různými tvary kanálu, pro prvotní přiblížení však 

obdélníkový průřez bohatě postačí. Úplné otevření kanálu nastane vždy jen v dolní úvrati 

pístu. 

 

Obrázek 34 - Vložka s kanálem 

H [mm]  výška pístu 

vk [mm]  výška kanálu 

vα [mm]  otevření kanálu v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele 

x [mm]  dráha pístu od horní úvrati 

z [mm]  zdvih motoru 



44 
 

 Otevření kanálu vα, je na rozdíl od konstantní šířky kanálu sk, proměnné v závislosti 
na úhlu natočení klikového hřídele. Abych mohl zjistit průběh plochy kanálu v závislosti na 
úhlu natočení, je nutné nejprve zjistit průběh vα. Výsledná plocha u obdélníkového průřezu 
bude výsledkem násobku proměnné výšky vα s konstantní šířkou sk. Plochu kanálu mohu 
dle obrázku 34 rozdělit na dva intervaly. V prvním intervalu je x < z – vk a vα = 0. V druhém 
intervalu je x ≥ z – vk a vα = x – (z – vk) = x + vk – z. Abych rozdělil tyto dva intervaly, použil 
jsem v programu GT-power funkci if. Výsledný vztah pro výpočet plochy kanálu tedy bude: 

 

 𝑆𝛼 = 𝑖𝑓(𝑥 < (𝑧 − 𝑣𝑘), 0, (𝑥 + 𝑣𝑘 − 𝑧) ∙ 𝑠𝑘) (8.6.26) 

 

 Průběh plochy jsem pro představu zobrazil pro výfukový kanál motoru Jawa 250 

typ 593 s následujícími parametry: 

 l = 129 mm 

 z = 64 mm 

 vk = 28 mm 

 sk = 45 mm 

 

 
Graf 1- Vzorový průběh plochy výfukového kanálu 

Získaný obecný vztah mohu aplikovat jak na kanál výfukový, tak na kanál plnící. Pro 

každý z kanálů jsem zavedl vlastní proměnnou pro výšku a šířku. 

vkp [mm]  výška plnícího kanálu 

vkv [mm]  výška výfukového kanálu 

skp [mm]  šířka plnícího kanálu 

skv [mm]  šířka výfukového kanálu 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

S α
[m

m
2
]

α [°]

Průběh plochy výfukového kanálu Jawa 250 typ 593



45 
 

 Abych získal optimální geometrii všech kanálů, bude zapotřebí všechny výše 
uvedené proměnné během optimalizace měnit. Bylo by samozřejmě možné všechny tyto 
proměnné rovnou vložit do optimalizačního nástroje a nechat je vypočítat. Pro návrh 
kanálů však platí určité zásady, které mohu zohlednit rovnou při zadávání proměnných 
a tím zkrátit čas výpočtu. Jednou z nich je, že výfukový kanál musí být vyšší než kanál plnící. 
Je to z toho důvodu, aby se nejdříve otevřel výfukový kanál, došlo k volnému výfuku spalin 
do výfukového potrubí, tím se snížil tlak v pracovním válci, který je následně vypláchnut 
čerstvou směsí o vyšším tlaku z dmychadla. Úhlovému rozdílu mezi otevřením výfukového 
a plnicího kanálu se říká předstih výfuku. Jeho hodnota je velmi důležitá při výpočtech 
rezonančního výfuku. Na základě této znalosti je výhodné do optimalizačního nástroje 
zadat výšku plnícího kanálu vkp a hodnotu výšky předstihu výfuku vp, která bude říkat, 
o kolik je vyšší výfukový kanál oproti kanálu plnícímu. Při zadávání mezí jsem opět vyšel z již 
existujících motorů. Výška plnicího kanálu i předstihu je obvykle kolem 15 mm. Tuto 
hodnotu zároveň volím jako horní mez, protože u optimalizovaného motoru 
předpokládáváme nižší otáčky a vyšší tlak v dmychadle, což vede k snižování obou výšek. 
Jako spodní mez jsem u obou zvolil 5 mm.  

 

 𝑣𝑘𝑣 = 𝑣𝑘𝑝 + 𝑣𝑝  (8.6.27) 

 

 Při optimalizaci šířek jsem vyšel z předpokladu, že pro náš typ motoru bude 
výhodné, aby kanály zabíraly co možná nejvíce z obvodu válce. U dnešních motocyklů je to 
zhruba 80 % z celého obvodu válce. Kdybych toto číslo zvedal, mohlo by dojít k destrukci 
válce, respektive vložky. Na základě této informace jsem určil maximální možnou délku, 
kterou je možné využít na šířky kanálu. Tuto délku jsem následně rozdělil pomocí poměru 
výfukové a plnící šířky spo. Na základě měření dvou válců dvoutaktních motocyklů (Jawa 250 
typ 593, Suzuki RM 250), které jsem měl k dispozici, jsem dospěl k závěru, že hodnota 
tohoto poměru bývá kolem 0,35. Tento poměr opět použiji jako proměnnou do 
optimalizačního nástroje. Jako vhodné optimalizační meze volím 0,2 – 0,5. Pro šířky kanálů 
tedy platí následující vztahy: 

 

 𝑠𝑘𝑝 + 𝑠𝑘𝑣 = 0,8 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 (8.6.28) 

𝑠𝑝𝑜 =
𝑠𝑘𝑣

𝑠𝑘𝑝
=>  𝑠𝑘𝑣 = 𝑠𝑝𝑜 ∙ 𝑠𝑘𝑝 = 𝑠𝑝𝑜 ∙ (0,8 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 − 𝑠𝑘𝑣) = 𝑠𝑝𝑜 ∙ 0,8 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 − 𝑠𝑝𝑜 ∙ 𝑠𝑘𝑣 

  (8.6.29) 

 
𝑠𝑘𝑣 + 𝑠𝑝𝑜 ∙ 𝑠𝑘𝑣 = 𝑠𝑝𝑜 ∙ 0,8 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 =>  𝑠𝑘𝑣 =

𝑠𝑝𝑜 ∙ 0,8 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑

(1 + 𝑠𝑝𝑜)
 (8.6.30) 

   

 
𝑠𝑘𝑝 =

𝑠𝑘𝑣

𝑠𝑝𝑜
=

0,8 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑

(1 + 𝑠𝑝𝑜)
 (8.6.31) 

 Závěrem lze tedy říci, že místo 4 proměnných (vkp, vkv, skp a skv), které bylo třeba 
optimalizovat, mám nyní 3 proměnné (vkp, vp a spo). Vyloučil jsem také možnosti špatných 
iterací, kdyby byl plnicí kanál vyšší než výfukový. 
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8.6.4 Sací potrubí 

Geometrie sacího potrubí zásadně ovlivňuje kvalitu plnění motoru, proto je ho 

nutné přizpůsobit pro jednotlivé konfigurace motoru. V první fázi optimalizace se nebudu 

zaměřovat na optimalizaci rezonanční délky. Délku potrubí zvolím přibližně stejnou, jaká se 

běžně používá u dvoutaktních motocyklů. Hlavním rozdílem oproti konvenčním motorům 

však bude přidání pístového dmychadla, ke kterému bude sací potrubí připojeno. Do úvahy 

tedy musím brát veličiny vztažené k pístu dmychadla, nikoliv k pístu pracovnímu. 

Průměr sacího potrubí je třeba volit takový, aby při vysokých otáčkách nebyla 

rychlost proudění příliš vysoká a nedocházelo tak k aerodynamickému ucpávání. Průměr 

potrubí budu navrhovat tak, aby při předpokládaných maximálních otáčkách motoru 

nmax = 5000 min-1, byla rychlost v sacím potrubí csac = 55 m∙s-1. [15] 

Při odvozování průměru sacího potrubí jsem vyšel z rovnice kontinuity. Pokud 

uvažuji případ jednorozměrného proudění stlačitelné tekutiny, má tato rovnice následující 

tvar:  

 �̇�𝑚 =  𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑆 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 (8.6.32) 

�̇�𝑚  [kg∙s-1]  hmotnostní tok 

c [m∙s-1]  rychlost proudění 

S [m2]  plošný průřez trubice 

 

 Pokud budu uvažovat, že hustota nasávaného vzduchu bude stejná, mohu z rovnice 
(8.6.32) úpravou získat následující vzorec: 

 

 𝑐𝑠𝑎𝑐 ∙ 𝑆𝑠 = 𝑐𝑠 ∙ 𝑆𝑑 (8.6.33) 

 
𝑐𝑠𝑎𝑐 ∙

𝜋 ∙ 𝑑𝑠
2

4
= 𝑐𝑠 ∙

𝜋 ∙ 𝑑𝑑
2

4
 (8.6.34) 

 

𝑑𝑠 = √
𝑐𝑠 ∙ 𝑑𝑑

2

𝑐𝑠𝑎𝑐
 (8.6.35) 

 
𝑐𝑠 =

2 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑧𝑑

60
 (8.6.36) 

 

csac  [m∙s-1]  rychlost v sacím potrubí 

cs  [m∙s-1]  střední pístová rychlost 

dd  [mm]  průměr pístu dmychadla 

ds  [mm]  průměr sacího potrubí 

nmax [min-1]  maximální otáčky motoru 

Ss [m2]  plošný průřez sání 

Sd [m2]  plocha pístu dmychadla 

zd [mm]  zdvih dmychadla 
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 Výsledný vzorec pro výpočet průměru potrubí získám dosazením střední pístové 
rychlosti do (8.6.35) a doplněním požadované rychlosti a maximálních otáček motoru. 

 

𝑑𝑠 = √
2 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑧𝑑 ∙ 𝑑𝑑

2

60 ∙ 𝑐𝑠𝑎𝑐 ∙ 1000
 (8.6.37) 

 

𝑑𝑠 = √
2 ∙ 5000 ∙ 𝑧𝑑 ∙ 𝑑𝑑

2

60 ∙ 55 ∙ 1000
 (8.6.38) 

 Vzorec (8.6.38) je závislý na zdvihu motoru z (závislý na poměru zdvihu ku vrtání Zp, 
který je optimalizován) a průměru pístu dmychadla dd.  Tento průměr je funkcí zdvihového 
objemu dmychadla Vd, který je dalším parametrem, zvoleným k optimalizaci. Výše 
uvedeným odvozením jsem zajistil, že se při optimalizaci modelu bude měnit průměr sacího 
kanálu tak, aby nedocházelo k aerodynamickému ucpávání během výpočtu. 

 

8.6.5 Výfukové potrubí 

Při prvních pokusech o optimalizaci motoru, jsem se domníval, že je možné 

optimalizovat nejdříve samotný motor bez výfuku a později naladit potřebné výfukové 

potrubí. Později se však ukázalo, že výfukový systém ovlivňuje výkon motoru natolik, že 

není možné řešit tyto dva problémy odděleně. Musel jsem tedy proto najít vhodný model 

určující geometrii výfuku pro různé kombinace proměnných určených k optimalizaci. Při 

hledání vhodného modelu výfuku jsem vyzkoušel mnoho různých příruček a návodů, 

u kterých jsem se snažil dosáhnout co možná nejpodobnějšího průběhu tlaku ve výfuku 

jako je na obrázku 22. Nejlepšího výsledku se mi podařilo dosáhnout díky postupu 

uvedeném v [6], kde se nejdříve vypočítá rezonanční délka výfuku lt a na základě znalosti 

této délky se následně dopočítá zbylá geometrie výfuku.  

Cílem návrhu je zisk optimální geometrie výfukového potrubí s třístupňovým 

difuzorem, který je uveden na obrázku 35. 

 

Obrázek 35 - Výpočtový model výfuku [5] 
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 Aby bylo možné určit rezonanční délku, je třeba vypočítat střední rychlost zvuku ve 

spalinách ao. 

 
𝑎𝑜 = √𝑅 ∙ 𝛾 ∙ (𝑇𝑣𝑦𝑓 + 273) (8.6.39) 

𝑅  [J∙kg-1∙K-1] plynová konstanta 

𝛾 [-]  Poissonova konstanta 

𝑇𝑣𝑦𝑓 [°C]  teplota výfukových plynů 

  

 Běžná teplota výfukových plynů je kolem 500°C. Poissonova konstanta je pro 
dvouatomové plyny rovna 1,4 a plynová konstanta je rovna 287 J∙kg-1∙K-1. Nyní znám vše 
potřebné a mohu vypočítat hodnotu ao. 

 

 𝑎𝑜 = √287 ∙ 1,4 ∙ (500 + 273) ≐ 557,3 m ∙ s−1 (8.6.40) 

 Rezonanční délka je závislá na střední rychlosti zvuku ve spalinách ao, rezonančních 
otáčkách nrez (v těchto otáčkách bude mít výfuk největší vliv na zvýšení výkonu – ve 
výpočtech volím nrez = 3000 min-1) a úhlu otevření výfukového kanálu αv (úhel je měněn 
během optimalizace).  

 
𝑙𝑡 =

83,3 ∙ 𝑎𝑜 ∙ 𝛼𝑣

𝑛𝑟𝑒𝑧
 (8.6.41) 

 
𝑙𝑡 =

83,3 ∙ 557,3 ∙ 𝛼𝑣

3000
≐ 15,47 ∙ 𝛼𝑣 (8.6.42) 

  

Na základě vypočtené rezonanční délky určím jednotlivé délky výfuku dle 
empirických vzorců: 

 𝑙1 = 0,1 ∙ 𝑙𝑡 (8.6.43) 

 𝑙2 = 0,275 ∙ 𝑙𝑡 (8.6.44) 

 𝑙3 = 0,183 ∙ 𝑙𝑡 (8.6.45) 

 𝑙4 = 0,1092 ∙ 𝑙𝑡 (8.6.46) 

 𝑙5 = 0,11 ∙ 𝑙𝑡 (8.6.47) 

 𝑙6 = 0,24 ∙ 𝑙𝑡 (8.6.48) 

 𝑙7 = 𝑙6 (8.6.49) 



49 
 

 

 Abych mohl určit jednotlivé průměry výfuku, je třeba znát tři konstanty, které se dle 

[6] volí v rozmezích k1 = 1,05 – 1,125, k2 = 2,125 – 3,25 a kh = 1,25 – 2. Pro první přiblížení 

zvolím přibližně střední hodnoty (k1 = 1,1, k2 = 2,6 a kh = 1,75). 

 

𝑑0 = √
4 ∙ 𝑣𝑘𝑣 ∙ 𝑠𝑘𝑣

𝜋
 (8.6.50) 

 𝑑1 = 𝑘1 ∙ 𝑑0 = 1,1 ∙ 𝑑0 (8.6.51) 

 𝑑4 = 𝑘2 ∙ 𝑑0 = 2,6 ∙ 𝑑0 (8.6.52) 

 
𝑥12 = (

𝑙2

𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4
)

𝑘ℎ

∙ 𝑙𝑛 (
𝑑4

𝑑1
) = (

𝑙2

𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4
)

1,75

∙ 𝑙𝑛 (
2,6

1,1
) (8.6.53) 

 
𝑥13 = (

𝑙2 + 𝑙3

𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4
)

𝑘ℎ

∙ 𝑙𝑛 (
𝑑4

𝑑1
) = (

𝑙2 + 𝑙3

𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4
)

1,75

∙ 𝑙𝑛 (
2,6

1,1
) (8.6.54) 

 𝑑2 = 𝑑1 ∙ 𝑒𝑥12  (8.6.55) 

 𝑑3 = 𝑑1 ∙ 𝑒𝑥13  (8.6.56) 

 𝑑5 = 𝑑4 (8.6.57) 

 𝑑6 = 0,7 ∙ 𝑑0 (8.6.58) 

 𝑑7 = 𝑑6 (8.6.59) 

 

8.6.6 Souhrn parametrů k optimalizaci 

Všechny odvozené vztahy jsem v programu GT-power definoval pomocí nástroje 

Case Setup, kde je možné zadávat různé funkce podobně jako například v Microsoft Excel 

s tím rozdílem, že se zde neodkazujeme na jednotlivé buňky, ale přímo na již předem 

definované proměnné. Ve výsledku jsem potom získal nezávislé proměnné (zvolené veličiny 

k optimalizaci a konstanty) a závislé proměnné, které jsou definované pomocí nezávislých. 

Nezávislé proměnné potom můžeme zadat do nástroje Optimizer, který na základě 

algoritmu tyto proměnné mění a sleduje hodnotu předefinovaného výstupu. Do požadavků 

na výstupní veličinu jsem zvolil maximalizaci točivého momentu motoru. Při změnách 

závislých proměnných se tedy přepočítá velká část geometrie modelu a pro tuto konfiguraci 

proběhne výpočet. Program následně zjistí, zda došlo ke zvýšení točivého momentu 

motoru a na základě výsledku nastaví další konfiguraci modelu. 

Parametr Jednotka 
Vstupní 
hodnota 

Dolní 
mez 

Horní 
mez 

Poměr zdvihu ku vrtání válce Zp [-] 1 0,8 1,2 

Poměr poloviny zdvihu ku délce ojnice λ [-] 0,25 0,2 0,3 

Poměr výfukové a plnící šířky spo [-] 0,35 0,15 0,6 

Předstih výfuku vp [mm] 15 2 16 

Výška plnícího kanálu vkp [mm] 9,5 5 16 

Zdvihový objem dmychadla Vd [cm3] 300 250 350 

Úhel vzájemného natočení klikových hřídelů φ [°] 195 160 260 

Tabulka 2 - Seznam parametrů k optimalizaci 
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 Tabulka 2 zobrazuje všechny parametry, které jsem použil pro optimalizaci. Prvních 

pět parametrů se týká návrhu samotného motoru. Zbylé dva potom dmychadla. U všech 

parametrů jsem zadal hodnoty, s kterými se bude počítat během první iterace. Při volbě 

těchto hodnot jsem většinou vycházel z již existujících dvoutaktních motorů. Zdvihový 

objem dmychadla jsem schválně volil větší, než je zdvihový objem motoru, aby bylo možné 

motor přeplnit. Výrazným zvětšením tohoto objemu by však došlo k růstu příkonu 

dmychadla, proto jsem hodnotu zvýšil jen o 50 cm3. Stávající hodnota úhlu vzájemného 

natočení klikových hřídelů udává, že když je pracovní píst v dolní úvrati, tak píst dmychadla 

je 15° před úvratí horní. 

  

8.7 Výsledky optimalizace 

Model motoru jsem nechal optimalizovat po dobu 125 hodin. Během této doby se 

stačilo propočítat přes 2200 iterací. Pro optimalizaci jsem zvolil optimalizační algoritmus 

Genetic Algorithm, který je dle [22] vhodný pro optimalizaci s více parametry. 

  V grafu 2 je vidět, že zhruba od pětisté iterace nedošlo k výraznému zvýšení 

točivého momentu motoru. Stačilo by tedy model optimalizovat po kratší dobu.  Do modelu 

jsem dále zadal podmínku, která znehodnotí nevyhovující iteraci (nastaví nulovou hodnotu 

točivého momentu). Zajistil jsem tak tedy to, aby nedocházelo k optimalizaci konstrukčně 

nerealizovatelných řešení, nebo variant, kde je tlak v dmychadle při otevírání 

vyplachovacího kanálu menší, něž tlak v pracovním válci. Počet iterací, které nesplňují tyto 

požadavky, jsou v grafu 2 reprezentovány body s nulovými hodnotami. 

 

Graf 2 - Optimalizace modelu motoru 
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 Na základě mnou zadaných hodnot parametrů byla hodnota točivého momentu 

motoru 49,4 Nm. Optimalizací jsem se dokázal dostat na hodnotu 53 Nm. Z obou hodnot je 

patrné, že vstupní hodnoty první iterace byly zadány poměrně dobře, jelikož rozdíl není tak 

velký. Při příští úpravě bych ale takové štěstí mít nemusel, proto je dobré, že je již vytvořený 

optimalizační model, který je schopen zjistit optimální variantu. 

 

8.7.1 Geometrie motoru 

Nejvyššího točivého momentu motoru bylo dosaženo u těchto hodnot 

optimalizovaných parametrů: 

Parametr Jednotka Hodnota 

Poměr zdvihu ku vrtání válce Zp [-] 1 

Poměr poloviny zdvihu ku délce ojnice λ [-] 0,274 

Poměr výfukové a plnící šířky spo [-] 0,395 

Předstih výfuku vp [mm] 14,63 

Výška plnícího kanálu vkp [mm] 10,155 

Zdvihový objem dmychadla Vd [cm3] 280 

Úhel vzájemného natočení klikových hřídelů φ [°] 213 

Tabulka 3 - Výsledné parametry optimalizace 

 Na základě těchto hodnot jsem schopen dopočítat veškerou geometrii motoru. 

Nejprve určím průměr vrtání válce d: 

 

𝑑 = √
4 ∙ 250 000

𝜋 ∙ 𝑍𝑃

3

= √
4 ∙ 250 000

𝜋 ∙ 1

3

≐ 68,3 mm (8.7.1) 

 

Následně můžeme určit zdvih motoru z: 

 𝑧 = 𝑍𝑃 ∙ 𝑑 = 1 ∙ 68,3 = 68,3 mm (8.7.2) 

 

 Poté délku ojnice l: 

 
𝑙 =

0,5 ∙ 𝑧

𝜆
=

0,5 ∙ 68,3

0,274
≐ 124,64 mm  (8.7.3) 

  

 Nakonec rozměry kanálů: 

 𝑣𝑘𝑣 = 𝑣𝑘𝑝 + 𝑣𝑝 = 10,155 + 14,63 ≐ 24,79 mm (8.7.4) 

 
𝑠𝑘𝑣 =

𝑠𝑝𝑜 ∙ 0,8 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑

(1 + 𝑠𝑝𝑜)
=

0,395 ∙ 0,8 ∙ 𝜋 ∙ 68,3

(1 + 0,395)
≐ 48,6 mm (8.7.5) 

 
𝑠𝑘𝑝 =

0,8 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑

(1 + 𝑠𝑝𝑜)
=

0,8 ∙ 𝜋 ∙ 68,3

(1 + 0,395)
≐ 123,05 mm  (8.7.6) 
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 Nyní mám všechny potřebné rozměry pro případnou výrobu prototypu. 

Důležité parametry motoru Jednotka Hodnota 

Zdvihový objem motoru Vz [cm3] 250 

Zdvih motoru z [mm] 68,3 

Průměr vrtání válce d [mm] 68,3 

Výška plnícího kanálu vkp [mm] 10,155 

Šířka plnícího kanálu skp [mm] 123,05 

Výška výfukového kanálu vkv [mm] 24,79 

Šířka výfukového kanálu skv [mm] 48,6 

Zdvihový objem dmychadla Vd [cm3] 280 

Úhel vzájemného natočení klikových hřídelů φ [°] 213 

Tabulka 4 - Souhrn důležitých parametrů motoru 

8.7.2 Zhodnocení výsledků 

Graf 3 dává přehled o tom, jak se mění tlaky ve válci, výfuku a dmychadle v závislosti 

na natočení klikového hřídele. Je zde patrné, kdy došlo k otevření a zavření obou kanálů, 

jaký je předstih výfuku a jaký je průběh plochy příčného řezu kanálů. Můžeme si tak udělat 

představu o tom, jaký má vliv geometrie kanálů na průběh tlaků ve válci.  
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Na průběhu tlaku výfuku lze pozorovat, že mé snažení při tvorbě vhodného modelu 

výfuku nebylo zbytečné, protože průběh tlaku ve výfuku je téměř identický s průběhem 

požadovaným z obrázku 22. Aby bylo zřejmé, že rezonanční výfuk má významný vliv na 

točivý moment motoru, vytvořil jsem identický model motoru, ve kterém jsem model 

výfuku nahradil trubkou o délce 20 mm. Výsledkem byl točivý moment 29,9 Nm. Při 

rezonanční otáčkách tedy došlo ke snížení točivého momentu motoru zhruba o 45 %. Nyní 

je jasné, proč téměř u všech dvoutaktních motocyklových motorů najdeme typický 

rozměrný rezonanční výfuk. 

 

Obrázek 36 - Rezonanční výfuk SUZUKI RM 250 [23] 

 Z grafu 3 lze dále vyčíst, že tlak v dmychadle při otevření plnícího kanálu je zhruba 

2,4 baru. Pokud je užito klikového dmychadla, tak se dle [1] dosahuje pro otáčky      

3000 min-1 maximálního tlaku v klikové skříni kolem 1,4 baru. Došlo tedy ke zvýšení talku 

v dmychadle zhruba o jeden bar oproti konvenčnímu motoru. Nebyl by problém tlak 

v dmychadle dále zvyšovat (pomocí kompresního poměru), vzrostl by ale příkon a výsledný 

točivý moment by byl nižší. 

 Aby byly výsledky optimalizace kompletní, uvádím dále P-V a T-S diagram motoru, 

samotný průběh tlaku ve válci a teplotu výfukových plynů. 

 

Graf 4 - P-V diagram 
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Graf 5 - T-S diagram 

 

Graf 6 - Tlak ve válci 

 

Graf 7 - Teplota výfukových spalin 
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8.7.3 Porovnání s konkurencí 

Protože jsem měl díky diplomové práci [21] k dispozici model motoru Jawy typ 593, 

rozhodl jsem se výsledky navrhovaného motoru porovnat právě s tímto motorem. Tento 

motor byl v 90. letech minulého století montován do cestovních silničních motocyklů, 

podobných těm, pro které by měl být navrhovaný motor eventuálně určen. Ačkoliv se tedy 

nejedná o nejnovější typ motoru, pro orientační porovnání a prvotní zhodnocení, zda má 

tento koncept naději na přežití, bude dostatečný. 

V modelu konkurenčního motoru jsem nastavil otáčky 3000 min-1 a odebral jsem vztah 

zohledňující mechanické ztráty. Následně jsem nechal spočítat točivý moment motoru, 

který vyšel 26,9 Nm. Z výsledků je patrné, že pro zadané otáčky je výkon navrženého 

motoru více než dvojnásobný. Je nutno dodat, že konkurenční motor je na rozdíl od 

navrhovaného konstruován na vyšší otáčky. Pozitivní ale je, že se potvrdil jeden ze 

základních předpokladů, který říkal, že motor nebude nutné roztáčet na vysoké otáčky pro 

dosažením vysokých výkonů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

9 Závěr 
Primárním cílem bakalářské práce bylo vytvoření modelu motoru, který by dokázal dát 

alespoň přibližnou představu o tom, jaký potenciál má motocyklový dvoudobý motor, který 

nebude pro naplnění válce využívat osvědčené klikové dmychadlo. To bylo nahrazeno 

dmychadlem pístovým připojeným na klikový hřídel motoru. Před samotným návrhem 

modelu jsem musel provést řadu předpokladů, jak by pístové dmychadlo mohlo ovlivňovat 

motor. Jedním z hlavních předpokladů bylo, že díky snadné možnosti změny časování 

(pomocí úhlu natočení klikových hřídelů) a kompresního poměru dmychadla bude možné 

regulovat tlak uvnitř dmychadla v závislosti na uhlu natočení klikového hřídele. Tím by 

mohlo být zajištěno kvalitnější vypláchnutí válce a možná dokonce i částečné přeplnění. 

Otáčky by proto nemusely být pro stejný výkon vysoké. Bohužel jedním ze vstupních 

parametrů programu GT-power je i tzv. vyplachovací křivka, která určuje, jak kvalitně je 

válec vypláchnut. Nezbylo mi tedy nic jiného než pro první přiblížení tuto křivku na základě 

předpokladu o lepším výplachu odhadem vylepšit. Dále jsem se při tomto návrhu nezabýval 

třením. Je tedy jasné, že výsledky získané z takto vytvořeného modelu budou orientační 

a nebylo by tedy moudré na jejich základu začít vyrábět prototyp. Model spíše sloužil jako 

počáteční přiblížení, od kterého se můžeme na začátku odrazit při dalších výpočtech. 

V práci jsem provedl analýzu geometrie dvoutaktního spalovacího motoru a na jejím 

základě jsem vytvořil model motoru, který pomocí sedmi zvolených parametrů dokáže 

navrhnout vhodné sací a výfukové potrubí, dmychadlo, geometrii vyplachovacích 

a výfukových kanálů. Dále je schopný na základě dvou kritérií zkontrolovat, zda je navržené 

konstrukční řešení realizovatelné a zda je tlak v dmychadle, při otevření plnicích kanálů, 

větší než tlak ve válci. 

Model jsem následně nechal zoptimalizovat a výsledkem byla konfigurace, která při 

3000 min-1 dosahuje točivého momentu o velikosti 53 Nm. Hodnotu momentu jsem 

následně porovnal s konkurenčním motorem Jawy typ 593 a výsledkem bylo, že pro dané 

otáčky je hodnota točivého momentu navrhovaného motoru zhruba dvojnásobná. Jsem si 

vědom, že mechanické ztráty a příkon dmychadla budou značné, přesto mi výsledek přijde 

optimistický a domnívám se, že takovýto koncept motoru má šanci na reálné využití. 

Dalším krokem by dle mě měla být důkladná CFD analýza modelu, kde by se již na 

reálné geometrii motoru zkoumalo vyplachování motoru. Bylo by tedy možné zjistit tvar 

vyplachovací křivky, který by mohl být využit pro kalibraci již existujícího modelu motoru. 

Následně bych provedl opětovnou optimalizaci, která by přinesla již mnohem reálnější 

výsledky. V neposlední řadě by bylo vhodné prostudovat problematiku tření a navrhnout 

vhodný model zahrnující oba dva písty. Po této kalibraci bych se již nebál výroby prototypu, 

který by při vhodném měření dal rozhodně nejlepší výsledky. 

Pravdou je, že stále existuje spousta nezodpovězených otázek, jako například jak 

vyřešit chlazení a mazání motoru, jakým způsobem realizovat vstřikování paliva atd. Ačkoliv 

je hledání odpovědí na tyto otázky nelehkým úkolem, byl bych i přesto velmi rád, kdybych 

se na něm mohl i nadále podílet a získávat zkušenosti. 
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