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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá historií a funkcí hydrodynamického měniče a jeho vlivem na trakční 

charakteristiku vozidla. Popsány jsou jednotlivé prvky hydrodynamického měniče, rozdíly oproti 

hydrodynamické spojce a možnost násobení vstupního točivého momentu pomocí reaktoru. Pro 

sestrojení trakční charakteristiky byla využita data z měření na válcové zkušebně. Měřen byl autobus 

Iveco Crossway. Pohonné ústrojí tohoto vozu se skládá z přeplňovaného vznětového motoru Cursor 9 

spojeného se šestistupňovou samočinnou převodovkou ZF 6AP 1700B (Ecolife). Následně je 

diskutován vliv přemosťovací spojky na průběh tažné síly. 

 

Klíčová slova 

Hydrodynamický měnič, momentová násobnost, bezrozměrná charakteristika měniče, tažná síla, 

trakční charakteristika, přemosťovací spojka.  
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Abstract 

This bachelor’s thesis looks into history and functionality of hydrodynamic torque converter and its 

influence on vehicle’s tractive effort characteristics. Parts of a torque converter are described, such 

as the difference between torque converter and fluid coupling and torque multiplication capability 

with the use of a reactor wheel. To design a tractive effort characteristics, data measured on a 

chassis dynamometer were used. Measurement was performed on Iveco Crossway bus. This vehicle’s 

powertrain consists of Cursor 9 turbocharged diesel engine paired to a six speed automatic 

transmission ZF 6AP 1700B (Ecolife). Lock-up clutch influence on tractive force curve is then 

discussed. 

 

Key words 

Hydrodynamic converter, torque multiplicity, dimensionless converter characteristic, traction force, 

traction characteristic, Lock-up system. 
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1. Úvod 

Tato práce se zaměřuje na průběh trakční síly vozidel s hydrodynamickým měničem.  V následujícím 

textu je krátce shrnuta historie hydrodynamických měničů, potažmo konvertorů točivého momentu, 

rozdělení typů podle technického řešení, samotný popis jejich činnosti, výhody a nevýhody, možnost 

násobení točivého momentu a shrnutí charakteristik hydrodynamického měniče. Dále následuje 

výpočtová část.  

Výpočtová část se zabývá trakční charakteristikou vozidla s hydrodynamickým měničem a průběhem 

tažné síly a odporových sil v závislosti na rychlosti vozidla. 

Cílem práce je vytvořit soubor v Excelu, který bude na základě vstupních dat, čímž se myslí zejména 

bezrozměrná charakteristika, vstupní charakteristika a momentová charakteristika turbíny měniče, 

vykreslovat trakční charakteristiky do grafů tak, aby z nich bylo možné vyčíst všechny důležité 

hodnoty. Zejména tedy tažné síly. 

Výsledná práce může být použita jako výukový materiál a jako materiál pro získávání teoretických 

hodnot. 

 

2. Historie 

Historie hydrodynamických měničů sahá až do počátků 20. století, kdy německý profesor 

Dr. Ing. Hermann Föttinger vynalezl tehdy „Föttingerův transformátor“. Jednalo se o prostý přenos 

točivého momentu pomocí kapaliny, která přenášela moment z jednoho tělesa na druhé. Velmi 

zjednodušeně, Föttingerův transformátor bylo v podstatě čerpadlo, připevněné na primární zdroj a 

turbína, která se vlivem kinetické energie kapaliny, proudící na lopatky turbíny, z rotujícího čerpadla 

uvedla do pohybu. Jednalo se tedy o jednoduchou hydrodynamickou spojku. „Föttingerův 

transformátor“ byl patentován 24. června 1905 u císařského patentového úřadu pod číslem 221422. 

V té době to byl převratný vynález, jelikož bylo potřeba přenést velké síly, například z parní turbíny, 

což Föttingerův transformátor umožňoval [3]. 

 

První konvenční použití „Föttingerova transformátoru“ se datuje do roku 1909, kde byl užit na 

testovacím remorkéru, který se podle Föttingerova vynálezu také jmenoval. Na tomto remorkéru 

spolupracoval s parní turbínou [3].  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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Další využití transformátoru proběhlo na výletní námořní lodi Königin Luise, která byla spuštěna na 

vodu 8. května 1913. Königin Luise si ale dlouhého života neužila, jelikož byla později potopena při 

kladení min britským křižníkem u ústí Temže [3].  

 

Do konce 1. světové války zájem o vynález pana profesora Föttingera utichl a ani po válce o něj nebyl 

příliš velký zájem. Německo se vzpamatovávalo z rozpadu říše a potýkalo se s vážnými hospodářskými 

problémy [3]. 

Až počátkem 30. let 20. století začal profesor Föttinger spolupracovat s firmou Flugbahn-Gesselschaft 

na konstrukci kolejového zeppelina. Ideou tohoto vozidla byl pohon s hydrodynamickým přenosem 

výkonu. Během stavby kolejového zeppelina se Föttinger podílel na přestavbě Mercedesu 8/38, který 

opatřil hydrodynamickým měničem, což byl nový název pro „Föttingerův transformátor“, který 

známe dodnes. V roce 1931 byl tento Mercedes úspěšně představen [3].  

 

Rok na to bylo hotovo první kolejové vozidlo s hydrodynamickým přenosem výkonu a započaly první 

zkoušky. Ty vyvrcholily v roce 1936 představením dvou motorových jednotek Leipzig 

s hydrodynamickými měniči [3].  

„Hermann Föttinger studoval v letech 1895 – 1899 elektrotechniku na Technické vysoké škole 

v Mnichově. Roku 1904 získal doktorský titul poté, co obhájil svoji disertační práci na téma 'Efektivní 

výkon stroje a efektivní kroutící moment a jejich experimentální sladění se zvláštním zřetelem na velké 

lodní stroje'. Poté pracoval jako vedoucí konstruktér v loděnici AG Vulcan Stettin. Jeho úkolem bylo 

zkoušení a zavádění nových parních turbín. Do tohoto období spadají jeho vynálezy hydrodynamické 

spojky a hydrodynamického měniče (momentu). V roce 1909 byl povolán na Technickou vysokou školu 

v Danzigu (dnes Gdaňsk), kde založil ústav mechaniky tekutin. V roce 1924 byl povolán na katedru 

mechaniky tekutin a turbín na Technické univerzitě v Berlíně – Charlottenburgu. Zde pracoval až do 

své smrti po zásahu střepinou granátu v dubnu 1945. Byl pohřben na hřbitově v berlínské čtvrti 

Wilmersdorfu.  

Föttinger převedl teorii mechaniky tekutin, jejíž základy položil Leonhard Euler a v jehož díle 

pokračovali William John Macquorn Rankine a Hermann von Helmholtz, až k praktickému využití 

v pohonech. Spolupracoval s Franzem Kruckenbergem a jeho Flugbahn-Gesellschaft mbH na využití 

hydrodynamického přenosu výkonu na železnici. Kruckenberg ve spolupráci s Föttingerem přestavěl 

svůj Kolejový zeppelin na motorový vůz s hydrodynamickým přenosem výkonu. Jednalo se o první 

využití hydrodynamické převodovky u kolejového vozidla. Jejich spolupráce pokračovala i při 

konstrukci motorové jednotky SVT 137 155. Föttinger za svůj život získal přes 100 patentů [4].“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polytechnika
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=AG_Vulcan_Stettin&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD_turb%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulick%C3%A1_spojka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulick%C3%A1_spojka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrodynamick%C3%BD_m%C4%9Bni%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%88sk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%A1_univerzita_Berl%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://cs.wikipedia.org/wiki/William_John_Macquorn_Rankine
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Helmholtz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Kruckenberg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolejov%C3%BD_zepel%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrodynamick%C3%BD_p%C5%99enos_v%C3%BDkonu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%A1_jednotka_SVT_137_155
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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3. Popis hydrodynamického měniče 

Hydrodynamický měnič je druh kapalného spojovacího zařízení, které přenáší moment z primárního 

zdroje jako je ve většině případů spalovací motor na rotační zařízení (většinou převodovka). Obvykle 

se nachází mezi setrvačníkem motoru a převodovkou. Stejnou polohu jako hydrodynamický měnič by 

zaujímala mechanická spojka [1] [2] [3]. 

 

Hlavní vlastností hydrodynamického měniče je to, že zařízení má vlastní charakteristiku, plynoucí z 

konstrukce měniče a náplně, která ovlivňuje provoz zařízení. Ten může být zcela automatický a 

nevyžaduje žádný aktivní zásah zvenčí. To je důvod, proč se hydrodynamický měnič rozšířil jako 

součást pohonného ústrojí automobilů, zejména samočinných převodovek.  

 

Některé hydrodynamické měniče jsou také vybaveny mechanismem zvaným "Lock-up", který pevně 

váže čerpadlo k turbíně, pokud se rychlost otáčení turbíny blíží rychlosti otáčení čerpadla, aby se 

zabránilo nežádoucímu prokluzu a výsledné ztrátě účinnosti. V češtině se toto zařízení nazývá 

„přemosťovací spojka“ [1] [2] [3]. 

 

4. Druhy hydrodynamických měničů 

Od vynálezu Föttingerova transformátoru se zařízení, založeného na principu hydrodynamického 

přenosu výkonu několikrát změnilo, modifikovalo a vznikly tak různé druhy těchto zařízení. 

Nejjednoduší z nich je hydrodynamická spojka, která je v podstatě nejblíže původnímu Föttingerovu 

vynálezu [2] [3].  

Pro snížení ztrát byl přidán reaktor, který zároveň umožňuje násobit točivý moment. 

V automobilovém průmyslu se proto využívaly a využívají nejrůznější verze s tímto reaktorem. Ať už 

s jedním pevně uloženým reaktorem, jedním reaktorem uloženým na volnoběžce (trilok), dvěma 

reaktory na dvou volnoběžkách, a to jak s jednou, či dvěma turbínami, tak i jedním či dvěma čerpadly.  

Například samočinná převodovka typu Buick Dynaflow vůbec neřadila pevné převodové stupně a za 

normálních podmínek se spoléhala výhradně na hydrodynamický měnič k vynásobení točivého 

momentu. V tomto případě byl použit pětiprvkový měnič k vytvoření dostatečné násobnosti 

momentu potřebného k pohonu těžkého vozidla, tak jak je znázorněno na Obrázku 2. 

Schémata těchto modifikací jsou znázorněna níže. Nás bude ovšem nejvíce zajímat verze s názvem 

trilok (Obrázek 1), která je v automobilovém průmyslu bezkonkurenčně nejpoužívanější. Jedná se 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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o hydrodynamický měnič s jedním čerpadlem, jednou turbínou a jedním reaktorem uloženým na 

volnoběžce. Funkce jednotlivých součástí je více popsána dále v práci [2] [3]. 

 

Obrázek 1: Hydrodynamický měnič typu Trilok [7] 

R – reaktor; T – turbína; Č – čerpadlo 𝑀1 – moment na čerpadle; 𝑛1 – otáčky na čerpadle; 𝑀2 – moment na turbíně; 𝑛2 – 

otáčky na turbíně 

 

 

 

Obrázek 2: Hydrodynamický měnič typu Dynaflow [8] 

R – reaktor; T1 – primární turbína; T2 – sekundární turbína; Č – čerpadlo; V – volnoběžka ; PP – planetový převod 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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Obrázek 3: Hydrodynamický měnič od GM s dvoustupňovým čerpadlem a dvoustupňovým reaktorem [8] 

R1 – primární reaktor; R2 – sekundární reaktor; T – turbína; Č1 – primární čerpadlo; Č2 – sekundární čerpadlo 

 

4.1. Prvky hydrodynamického měniče 

Hydrodynamický měnič je na rozdíl od hydraulické spojky osazen reaktorem, který mění 

charakteristiku pohonu v oblasti vysokého skluzu a zvyšuje výstupní točivý moment [1].  

V hydrodynamickém měniči jsou nejméně tři otáčející se prvky. Čerpadlo, které je mechanicky 

poháněno primárním zdrojem rotačního pohybu. Turbína, která přenáší moment na další části 

soustavy. A nakonec reaktor, který je mezi čerpadlem a turbínou, aby mohl změnit tok kapaliny 

vracející se z turbíny na čerpadlo. Klasický návrh hydrodynamického měniče vyžaduje, aby se reaktor 

nemohl otáčet za všech podmínek. V praxi se tedy reaktor montuje na volnoběžku, která zabraňuje 

zpětnému protáčení s ohledem na primární zdroj rotačního pohybu [1]. 

I když není součástí klasického návrhu hydrodynamického měniče, mnoho automobilových měničů 

obsahuje přemosťovací spojku, která snižuje ztráty prokluzem v ústrojí a tím snižuje produkci 

odpadního tepla. Aplikace spojky uzamyká turbínu do čerpadla, takže veškerý přenos výkonu jde 

mechanickou cestou a odstraňuje tak ztráty spojené s hydrodynamickým přenosem [1]. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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4.1.1. Lopatková kola 

• Čerpadlo  

o Čerpadlo bývá zpravidla navrhováno jako odstředivé. Kapalina je 

odstředivou silou tlačena k obvodu čerpadla a na vstupu do čerpadla tak 

vzniká podtlak, který nasává kapalinu ze středu. Kapalina o určité 

hybnosti tak poprvé mění svůj směr. Energie pro rotaci čerpadla je 

dodávána hnacím motorem [2]. 

• Turbína  

o Turbína je spojena s dalším převodovým ústrojím vozidla. Kapalina 

vstupuje do turbíny na jejím obvodu. Lopatky turbíny jsou speciálně 

tvarovány. Kapalina vlivem tlaku na lopatky turbíny podruhé mění svůj 

směr. Tyto tlaky se projevují jako tangenciální síla, která vzhledem k ose 

otáčení vytváří kroutící moment [2]. 

• Reaktor 

o Kapalina opouští turbínu v jejím středu, ovšem v opačném směru, než do 

ní vstoupila a zároveň proti směru otáčení jak turbíny, tak čerpadla. 

Kdyby takto orientovaný tok kapaliny o určité hybnosti opět narazil na 

lopatky čerpadla, vedlo by to ke zpomalení čerpadla a tím k velkým 

ztrátám. Proto se mezi turbínu a čerpadlo vkládá reaktor, který otáčí tok 

kapaliny zpět do směru otáčení obou kol. Toto má příznivý účinek na 

otáčky čerpadla a dochází tak k násobení točivého momentu [2]. 

o Tvar lopatek reaktoru je velmi agresivní, tak aby došlo ke kompletnímu 

otočení směru kapaliny. Bývá upevněn buď pevně, nebo na volnoběžce, 

což je jediné řešení využívané u automobilů. V momentě, kdy se vyrovnají 

otáčky turbíny a čerpadla, začne se reaktor točit společně s turbínou 

a hydrodynamický měnič potom působí jako spojka. Pro tento typ řešení 

se užívá název Trilok [2].  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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Obrázek 4: Znázornění funkce hydrodynamického měniče typu Trilok [9] 

5. Provozní fáze 

5.1. Násobení točivého momentu 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, prvek, který zajišťuje schopnost hydrodynamického 

měniče násobit točivý moment, je reaktor. V principu jde o to, aby při vracení se kapaliny z turbíny 

zpět na čerpadlo nedošlo k situaci, kdy tok kapaliny bude působit v negativním směru na geometrii 

lopatek a tím způsobovat výraznou ztrátu účinnosti a vzniku odpadního tepla. Za stejných podmínek 

je v hydrodynamickém měniči vracející se kapalina přesměrována reaktorem tak, aby mohla pomoci 

otáčení čerpadla namísto jeho brždění. Výsledkem je, že velká část energie vracející se z turbíny se 

přidá k energii, kterou primární zdroj aplikuje na čerpadlo. Tato akce způsobí výrazné zvýšení 

hybnosti kapaliny, která směřuje k turbíně, čímž se zvýší výstupní točivý moment. Proto jde kapalina 

z reaktoru na lopatky turbíny v pozitivním směru na otáčení čerpadla [1]. 

Na rozdíl od radiálně rovných lopatek použitých v hydrodynamické spojce jsou lopatky turbíny 

a reaktoru k převodu točivého momentu úhlové, nebo zakřivené. Tvar lopatek je důležitý, protože 

malé změny mohou způsobit výrazné změny výkonu měniče [1].  

Během fáze stání a akcelerace, kdy dojde k násobení točivého momentu, zůstává reaktor nehybný, je 

to dáno tím, že kapalina tlačí na lopatky reaktoru, ten usměrňuje její proud, ale kvůli volnoběžce se 

nemůže začít točit do protisměru. Avšak jak se v hydrodynamickém měniči snižuje skluz, energie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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a objem kapaliny vracející se z turbíny se postupně sníží, což způsobí snížení tlaku na reaktoru. 

Jakmile se ve spojkové fázi začne kapalina vracet z turbíny zpět do čerpadla, otočí se směrem vzad, 

tak, že bude proudit v pozitivním směru vůči natočení lopatek čerpadla a turbíny, díky čemuž se 

začne točit reaktor. V tomto okamžiku dojde k uvolnění protiběžné spojky na reaktoru a čerpadlo, 

turbína a reaktor se budou otáčet jako celek (více či méně) [1].  

Z důvodu tření a turbulencí se nevyhnutelně ztratí část kinetické energie tekutiny, což způsobí, že 

hydrodynamický měnič vytvoří odpadní teplo (rozptýlí se v mnoha případech pomocí chlazení vodou). 

Tento efekt, často zmiňovaný jako čerpadlová ztráta, bude nejvýraznější ve fázi stání nebo v její 

blízkosti. V moderních návrzích minimalizuje geometrie kotouče rychlost oleje při nízkých rychlostech 

čerpadla, což umožňuje, aby bylo menší riziko přehřátí turbíny (jako při zastavení vozidla 

s hydrodynamickým měničem na červenou, nebo při přetížení vozidla) [1]. 

 

5.2. Hydrodynamický měnič má tři etapy provozu  

5.2.1. Měničová fáze (volnoběžka uzamčena) 

• Stání 

o Primární zdroj přesouvá energii na čerpadlové kolo, ale turbína se 

nemůže otáčet. U osobního automobilu nastává tato fáze tehdy, je-li ve 

stupňové převodovce zařazen převod, ale řidič stojí na brzdovém pedálu. 

V okamžiku, kdy uvolní brzdu, auto se pomalu rozjede vpřed. Vzniká zde 

prodleva a s tím spojené ztráty, jelikož rozdíl v rychlosti otáčení čerpadla 

a turbíny je velký [1] [3]. 

 

• Akcelerace 

o Automobil zrychluje, ale stále existuje relativně velký rozdíl mezi rychlostí 

otáčení čerpadla a turbíny. Velký rozdíl otáček čerpadla a turbíny 

způsobí, že měnič bude násobit točivý moment. Množství násobení bude 

záviset na skutečném rozdílu mezi rychlostí čerpadla a turbíny a dalších 

konstrukčních prvcích měniče [1] [3]. 

5.2.2. Spojková fáze (hydrodynamický měnič se chová jako hydrodynamická spojka) 

o Turbína dosáhla přibližně 90 procent rychlosti čerpadla. Hydrodynamický 

měnič se chová podobným způsobem jako jednoduchá hydrodynamická 

spojka. Již nedochází k násobení točivého momentu. V moderních 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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automobilových aplikacích je to obvykle toto stádium provozu, kde se 

používá přemosťovací spojka, což má za výsledek zvýšení účinnosti zařízení 

[1] [3].  

 

6. Použití hydrodynamického měniče v automatické převodovce řady 

ZF Ecolife 

Automatické převodovky řady Ecolife používají pro přenos točivého momentu ze spalovacího motoru 

do převodového ústrojí hydrodynamický měnič typu Trilok. Pro vzorové výpočty charakteristik 

měniče a trakční charakteristiky byla z této řady vybrána převodovka ZF 6AP 1700B. Jedná se 

o převodovku hojně využívanou v pracovních strojích, kamionech a autobusech. Měnič použitý v této 

převodovce má označení W370-6-TP6, který má průměr 𝐷 = 370 𝑚𝑚. 

 

Naměřená data pro hydrodynamický měnič W370-6-TP6 jsou v Příloze VIII. 

Tabulka 1: Parametry převodovky 

Parametry převodovky 

Maximální výkon motoru [kW] 265 

Maximální otáčky na vstupu [n_1] 2600 

Maximální vstupní moment [M_1] 1700 

Maximální hmotnost soupravy [t] 32 

Převodový poměr na první stupeň [1] 3,364 

Převodový poměr na druhý stupeň [1] 1,909 

Převodový poměr na třetí stupeň [1] 1,421 

Převodový poměr na čtvrtý stupeň [1] 1 

Převodový poměr na pátý stupeň [1] 0,720 

Převodový poměr na šestý stupeň [1] 0,615 

Převodový poměr na zpátečku [1] 4,235 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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Obrázek 5: Schéma zapojení převodového ústrojí ZF Ecolife [12] 

 

Obrázek 6: Převodové ústrojí ZF 6AP 1700B (Ecolife) [12] 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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7. Využití hydrodynamického měniče spolu se spalovacím motorem a 

elektromotorem 

7.1. Koenigsegg Direct Drive 

Přímý pohon Koenigsegg direct drive (KDD) byl vynalezen Christianem von Koenigseggem a vyvinut 

pro Regeru, oddělením technického inženýrství Koenigsegg. Koenigsegg direct drive umožňuje 

odstranit z automobilu tradiční převodovku. Důvodem pro tento krok je, že převodovka je 

zodpovědná za větší ztráty, především při zrychlování automobilu, a to jak svou hmotností, tak také 

účinností.  

KDD poskytuje přímý pohon zadní nápravy ze spalovacího motoru bez potřeby velkého počtu 

převodových stupňů nebo převodovky s variátorem, z nichž všechny mají inherentně vysoké 

energetické ztráty [5].  

 

Klíčovými komponentami systému KDD jsou 3 elektrické motory, HydraCoup a kompaktní baterie 

třídy 1. HydraCoup je velmi pokročilý hydrodynamický měnič s přemosťovací spojkou. Umožňuje 

plynulý a progresivní přenos výkonu ze spalovacího motoru na jednorychlostní hnací ústrojí [5]. 

 

Obrázek 7: Hydrodynamický měnič v Koenigsegg Regera [11] 

Regera má konečný převodový poměr 2,73:1, což odpovídá celkovému převodu na 7. rychlostní 

stupeň v Koenigsegg Agera [5].  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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Obrázek 8: Koenigsegg Regera [5] 

Regera má tedy více pohonných agregátů, které pracují společně na pohybu vozidla, a tedy elektrický 

pohon a motor s vnitřním spalováním. Spalovací motor Koenigseggu Regera má výkon 1 100 koní 

a kroutící moment 1 250 Nm, ale maximální krouticí moment není k dispozici při 0 ot/min. Při použití 

samotného spalovacího motoru je tedy ohroženo maximální zrychlení z klidového stavu, kterého 

Regera dosahuje. Zde přichází na řadu elektrický pohon. Systém elektrického pohonu Regery 

poskytuje výkon 670 koní a maximální točivý moment 3500 Nm od 0 do 3500 ot/min [5].  

Spalovací motor tedy není primární hnací silou pro kola z klidového stavu, ale hydrodynamický měnič 

HydraCoup bude postupně dodávat výkon ze spalovacího motoru do hnací soustavy, dokud se 

HydraCoup nepřemostí, což znamená, že spalovací motor mechanicky pohání kola bez tradičního 

převodu (napřímo). To poskytuje nejnižší možné mechanické ztráty [5]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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Obrázek 9: Pohonné ústrojí Koenigseggu Regera [5]

8. Charakteristika hydrodynamického měniče 

 

Obrázek 10:  Závislost účinnosti a momentu na otáčkách turbíny bez spojkové fáze [1] 

𝑇𝑇 – moment na turbíně; 𝑇𝑃 – moment na čerpadle; η – účinnost; 𝑛𝑇 – otáčky na turbíně 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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Obrázek 11: Bezrozměrná charakteristika měniče bez spojkové fáze [1] 

μ – momentová násobnost; 𝜆 – poměrný moment měniče; η – účinnost; v– kinematický převodový poměr 

 

S … Rozběhový bod (turbína se neotáčí) 

M … Nejvyšší hodnota účinnosti 

C … Spojkový bod 

F … Přechodový bod (turbína bez zátěže) 

Pro zamezení využívání části s nízkou účinností, tedy při vysokých otáčkách turbíny. Je reaktor 

montován na volnoběžce. Důležitý je spojkový bod C, tedy okamžik krátce po vyrovnání momentu na 

turbíně a čerpadle. Od tohoto bodu turbína přebírá funkci poháněného prvku čerpadla,  

a čerpadlo přebírá funkci turbíny. Akční moment změní smysl. Volnoběžka se 

může uvolnit a reaktor začne volně rotovat [2]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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8.1. Charakteristika hydrodynamického měniče typu Trilok 

 

Obrázek 12: Závislost účinnosti a momentu na otáčkách turbíny se spojkovou fází [1] 

𝑇𝑇 – moment na turbíně; 𝑇𝑃 – moment na čerpadle; η – účinnost; 𝑛𝑇 – otáčky na turbíně 

 

Obrázek 13: Bezrozměrná charakteristika měniče se spojkovou fází [1] 

μ – momentová násobnost; 𝜆 – poměrný moment měniče; η – účinnost; v– kinematický převodový poměr 

S … Rozběhový bod (turbína se neotáčí) 

M … Nejvyšší hodnota účinnosti 

C … Spojkový bod 

F … Přechodový bod (turbína bez zátěže) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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9. Spolupráce motoru a hydrodynamického měniče 

9.1. Prostupnost měniče 

• Jedná se o důležitou vlastnost hydrodynamického měniče. Vyjadřuje vliv proměnlivé 

zátěže na práci spalovacího motoru [2]. 

• Nejvýhodnějším stavem pro motorová vozidla je, aby λ (poměrný moment měniče) 

klesal s rostoucí rychlostí otáčení turbíny. To ovšem je velmi těžko proveditelné, 

jelikož turbína by musela být umístěna hned za čerpadlem a to by vedlo k vysokému 

poklesu účinnosti. Pro zachování vysoké účinnosti a vstupních tlaků by musel být 

měnič vícestupňový [2].  

9.1.1. Neprostupný 

• Charakteristika čerpadla není ovlivněna změnou zatížení. Spalovací motor 

je řízen pouze dávkou paliva [2].  

 

Obrázek 14: Nepropustný měnič [2] 

𝜆𝐼 – poměrný moment měniče; 𝑀𝐼 – moment na čerpadle; 𝜔𝐼 – úhlová rychlost čerpadla; 𝜔𝐼𝐼– úhlová rychlost turbíny 

9.1.2. Kladně prostupný 

• Při poklesu rychlosti otáčení na výstupu klesá rychlost otáčení na vstupu 

[2]. 

 

Obrázek 15: Kladně propustný měnič [2] 

𝜆𝐼 – poměrný moment měniče; 𝑀𝐼 – moment na čerpadle; 𝜔𝐼 – úhlová rychlost čerpadla; 𝜔𝐼𝐼– úhlová rychlost turbíny 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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9.1.3. Záporně prostupný 

• Při poklesu rychlosti otáčení na výstupu roste rychlost otáčení na vstupu 

[2]. 

 

Obrázek 16: Záporně propustný měnič [2] 

𝜆𝐼 – poměrný moment měniče; 𝑀𝐼 – moment na čerpadle; 𝜔𝐼 – úhlová rychlost čerpadla; 𝜔𝐼𝐼– úhlová rychlost turbíny 

9.1.4. Poloprostupný 

• Pro malé rychlosti je měnič záporně prostupný, pro velké rychlosti je 

měnič kladně prostupný [2]. 

 

Obrázek 17: Polopropustný měnič [2] 

𝜆𝐼 – poměrný moment měniče; 𝑀𝐼 – moment na čerpadle; 𝜔𝐼 – úhlová rychlost čerpadla; 𝜔𝐼𝐼– úhlová rychlost turbíny 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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9.2. Výstupní charakteristika měniče pro plnou dávku paliva 

 

 

Obrázek 18: Vstupní a výstupní charakteristika měniče [2] 

𝜆𝑚 – poměrný moment HdM s příslušným motorem; 𝑀𝑚 – moment motoru; 𝜔𝑚 – úhlová rychlost motoru; 𝜆𝐼 – poměrný 

moment HdM;  𝑀𝐼𝐼 − moment na turbíně;  𝜔𝐼𝐼– úhlová rychlost turbíny; v– kinematický převodový poměr; μ – momentová 

násobnost 

Vstupní charakteristiku sestavíme pomocí poměrného momentu λ𝑚. Poměrný moment λ𝑚  motoru 

a λ𝐼𝑁  (na Obrázku 18 jako λ𝐼) hydrodynamického měniče má stejné měřítko, proto mezi sebou 

můžeme porovnávat hodnoty a zjistit z nich například otáčky motoru při maximálním zatížení [2].  

 

λ𝐼𝑁 =
M𝐼𝑁

ρ𝑂 . ω𝐼𝑁
2. 𝐷5

 

 

Průměrem hydrodynamického měniče se rozumí největší průměr části od osy otáčení, v níž se 

pohybuje kapalina. 

 

Obrázek 19: Průměr hydrodynamického měniče [1] 

(1) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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9.3. Výstupní charakteristika měniče s částečným zatížením 

 

Obrázek 20: Průsečíky Kinematického převodového poměru [1] 

T – moment motoru; n – otáčky motoru; v– kinematický převodový poměr 

 

Předchozí postup je vhodný spíše pro jednu dávku paliva, například jízdu na plný plyn. Pro částečné 

zatížení by bylo nutno vynést jednotlivé křivky pro poměrné momenty λ𝑚. Kvůli tomuto se z důvodu 

zjednodušení zavádí v každém bodě vstupní charakteristiky kinematický parametr ν. Následně se 

spojují body se stejným parametrem ν. Tvar spojnic poměrného momentu měniče ve spolupráci 

s motorem λ𝑚  vypočteme ze vzorce [2]. 

 

λ𝑚 =
M𝑚

ρ𝑂 . ω𝑚
2. 𝐷5

 

 

Jedná se o rovnice paraboly s vrcholem v počátku souřadného systému. Tím získáme vstupní 

charakteristiku. Přepočtem momentové násobnosti μ a účinnosti η získáme charakteristiku výstupní 

[2]. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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10. Ideální trakční charakteristika 

Z charakteristik hydrodynamického měniče, které se soustředí výhradně na práci pohonného ústrojí, 

můžeme získat i takzvanou trakční charakteristiku vozidla. Tato charakteristika je závislost tažné síly 

𝐹 na rychlosti vozidla 𝑣. Graficky se znázorňuje v souřadném systému 𝐹 − 𝑣. Kde 𝐹 (tažnou sílu 

vozidla) vynášíme na osu y a 𝑣 (rychlost vozidla) na osu x. Z hlediska energetického využití je 

nejvýhodnější, pokud vozidlo může využít maximální výkon v celém rychlostním spektru. Z toho plyne 

požadavek: [6] 

𝑃 = 𝐹. 𝑣 

Kde 𝐹 je tažná síla vozidla a 𝑣 rychlost vozidla. 

Grafickou interpretaci toho požadavku je v souřadném systému 𝐹 − 𝑣 představuje 

rovnoosá hyperbola asymptoticky se blížící k osám. Tomuto průběhu říkáme hyperbola konstantního 

výkonu. V praxi však tento stav není dosažitelný [6].  

 

Obrázek 21: Hyperbola ideální trakční charakteristiky [6] 

Jelikož se v našem případě jedná o trakční charakteristiku vozidla s hydrodynamickým měničem, je 

nutno uvažovat při sestrojení diagramu tažná síla-rychlost jinak než v případě vozidla se stupňovou 

převodovkou s mechanickým přenosem výkonu. V takovém případě je tažný moment na jednotlivé 

převody pouze součinem točivého momentu motoru v dané rychlosti a celkového převodu na daný 

rychlostní stupeň. Zde ale do výpočtu vstupuje "pružné" spojení přes nepřemostěný hydrodynamický 

měnič. K tomuto zjištění se používá závislost bezrozměrné charakteristiky měniče na charakteristice 

vstupního poměrného momentu [6]. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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11. Reálná trakční charakteristika 

Trakční charakteristika je specifická pro každé vozidlo, jelikož každé má své jedinečné trakční 

vlastnosti, které jsou dány jeho konstrukcí. Konstruktéři motorových vozidel se musí řídit určitými 

pravidly, které řídí rozsah trakčních vlastností. Tyto vlastnosti jsou omezeny maximálním výkonem 

motoru, fyzickou adhezí, ale také legislativou, tj. maximální povolená rychlost [6].  

 

11.1. Adheze 

Adhezi představuje součinitel tření dotykových ploch za relativního klidu. V našem případě se 

dotykovými plochami myslí pneumatika vozidla a nějaký druh vozovky. Adhezní tažnou silou F𝑎  se 

poté nazývá maximální síla, kterou je schopné vozidlo vygenerovat za daných podmínek. Její velikost 

je závislá na drsnosti dotykových ploch a svislé síle působící v bodě dotyku. Je tedy závislá na tíze 

vozidla v místě dotyku [6].  

F𝑎 = μ𝑎 . G𝑎 . 𝑒 

Kde μ𝑎  je součinitel adheze, G𝑎 adhezní síla a 𝑒 je součinitel využití adheze.  

Pokud nastane situace F𝑎 < F𝑜, kde F𝑜 je tažná síla na obvodu kol. Poté je porušena podmínka klidu 

dotykových ploch kol a vozovky, dojde k relativnímu pohybu, tedy k prokluzu. Děje se tak v důsledku 

toho, že součinitel tření f𝑡 je menší než součinitel adheze f𝑎 [6]. 

 

f𝑡 < f𝑎  

V praxi se pro stanovení hodnoty součinitele adheze používají experimentálně stanovené vztahy. 

 

11.2. Výkon  

Toto omezení se projeví v okamžiku, kdy vozidlo překročí tzv. kritickou rychlost v𝑘𝑟𝑖𝑡  (průsečík křivky 

F𝑎 a křivky maximálního výkonu P𝑚𝑎𝑥). V této oblasti můžeme využít pro provoz maximálního výkonu 

vozidla P𝑚𝑎𝑥. Průběh této křivky se přibližuje k ideální trakční hyperbole [6]. 

 

(2) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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Obrázek 22: Závislost výkonu a adhezní síly [6] 

 

11.3. Maximální rychlost 

Přebytek trakčního výkonu, respektive tažné síly se blíží nule. 

 

11.4. Odpor vozidla 

Odporem vozidla jsou myšleny síly způsobené třením, tedy valivý odpor mezi kolem a vozovkou, 

čepové tření v nápravových ložiskách a odpor vzduchu při jízdě. Tyto síly působí proti tažné síle, 

odporová síla vzduchu se zvyšuje s rostoucí rychlostí. Vozidlový odpor je označován jako výběhová 

křivka vozidla. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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12. Průběh trakční charakteristiky u vozidel s hydrodynamickým 

měničem 

Použitím hydrodynamického měniče se výrazně mění průběh křivky trakční síly. Tato křivka se, 

především tedy v měničové fázi, velmi podobá ideální hyperbole trakční síly. Ovšem v této fázi je to 

na úkor účinnosti, která je v měničové fázi nižší než ve fázi spojkové. Trend u dnešních měničů je mít 

spojkovou fázi co nejkratší, proto velmi často nastává pouze na první rychlostní stupeň, a to ještě za 

specifických podmínek, například rozjezdu do kopce s velkým stoupáním, nebo při tažení těžkého 

břemene. U dalších převodových stupňů dochází velmi často k přemostění, proto se měničová fáze 

vyskytuje buď velmi krátce, nebo vůbec. 

 

 

Obrázek 23: Křivky reálné trakční charakteristiky s užitím pětistupňové automatické převodovky a měniče Trilok [1] 

𝐹𝑧 – tažná síla; v – rychlost vozidla 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2


33 
 

13. Parametrický soubor v Excelu 

Parametrický soubor v Excelu slouží k vykreslení vstupních a výstupních hodnot na hydrodynamickém 

měniči a následnému vykreslení trakční charakteristiky. Pomocí těchto hodnot je možnost určit 

správné parametry měniče, zejména tedy jeho průměr. Dále mohou být určeny otáčky, na které se 

daný motor s příslušným měničem může dostat. Určen může být také bod nejvyššího zatížení λ𝐼𝑁𝑚𝑎𝑥 . 

Důležitý je graf bezrozměrné charakteristiky, pomocí něhož je možné získat výše zmíněné hodnoty. 

V tomto případě byla použita reálná data z pohonného ústrojí čítající motor Cursor 9, plnící normu 

Euro 6, který je spárován s šestistupňovou automatickou převodovkou ZF 6AP 1700B (Ecolife). 

Cursor 9 je motor vyvíjený a používaný firmou IVECO, jedná se o šestiválcový turbodmychadlem 

přeplňovaný diesel s objemem 8,7 litru využívající 4 ventilovou techniku. Maximální výkon motoru je 

𝑃 = 265 kW a maximální točivý moment 𝑀 = 1600 Nm. 

 

Obrázek 24: Cursor 9 [12] 

 

13.1. Vstupní data 

Jako vstupní hodnoty pro tvorbu trakční charakteristiky jsou použity momentová charakteristika 

motoru, hustota oleje a průměr měniče. 

Tabulka 2: Hustota oleje a průměr měniče 

Hustota oleje ρ𝑂 [
𝑘𝑔

𝑚3] 870 

Průměr měniče D [m] 0,370 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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Tabulka 1: Vstupní parametry je v Příloze I. 

Pro přepočet vstupních otáček na vstupní úhlovou rychlost byl opět použit vzorec. 

ω1 =
2π

60
. 𝑛 

ω1 =
2π

60
. 400 = 41,887 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 

              

 

Graf 1: Momentová charakteristika motoru 

 

13.2.  Vlastnosti charakteristik měniče 

Data potřebná k výpočtu čerpám z Tabulky 2: Parametry měniče v Příloze II. 

Odvození pro přepočet λ𝐼𝑁 z parametru K: 

λ𝐼𝑁 =
M𝑇

ρ𝑂 . ω𝑇
2. 𝐷5

=
M𝑇

(
π. n𝑇

30
)

2 .
1

ρ𝑂 . 𝐷5
=  

M𝑇

n𝑇
2

.
302

π2 . ρ𝑂 . 𝐷5
 

K =
𝑛

√M𝑚
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𝐾2 =
𝑛2

M𝑇
 

1

𝐾2
=

M𝑚

n𝑇
2

 

λ𝐼𝑁 =  
1

𝐾2
.

30

π. ρ𝑂 . 𝐷5
=

1

44,82
.

302

π2 . 870. 0,375
= 0,007531 

 

Pro výpočet poměrného momentu hydrodynamického měniče ve spolupráci se spalovacím motorem 

použijeme stejný vzorec, ale místo otáček turbíny použijeme otáčky čerpadla, které jsou identické 

s otáčkami spalovacího motoru. M1 je moment spalovacího motoru. 

λ𝑚 =
M1

ρ𝑂 . ωČ
2. 𝐷5

 

λ𝑚 =
600

870. 41,88772 . 0,375
= 0,0567 

 

 

Graf 2: Vstupní charakteristika měniče 

 

Kinematický převodový poměr v je závislost úhlové rychlosti turbíny na úhlové rychlosti čerpadla a je 

na intervalu od 0 do 1, v praxi většinou do 0,95. 

 v =
ω𝑇

ωČ
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 v =
ω𝑇

ωČ

  =
5,76

57,60
= 0,1            

Podobně jako kinematický převodový poměr v je momentová násobnost μ závislost momentu na 

turbíně M𝑇 na momentu na čerpadle MČ, který je shodný s momentem spalovacího motoru M1. 

μ =
M𝑇

MČ

 

μ =
M𝑇

MČ

 = 
1104

600
= 1,84     

Účinnost je poté: 

η = v. μ 

η = v. μ = 0,1 . 1,84 = 0,184 

Analogicky je možné propočítat celý rozsah otáček. 

 

Graf 3: Bezrozměrná charakteristika měniče 

Bezrozměrná charakteristika je závislost momentové násobnosti, účinnosti a vstupního poměrného 

momentu na kinematickém převodovém poměru.  

Stěžejní je pro nás bod, kde momentová násobnost přechází z čísla většího než jedna, k číslu menší 

než jedna. V tomto místě přechází měnič z měničové fáze do spojkové fáze, reaktor se uvolní 
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z volnoběžky a už neposkytuje žádný další reakční moment. Jedná se tedy o základní charakteristiku 

dvoufázového měniče. 

Přechod z měničové fáze do spojkové se děje zpravidla v intervalu, kde se rychlost otáčení turbíny 

blíží rychlosti otáčení čerpadla. Kinematický převodový poměr se v tomto intervalu pohybuje na 

rozmezí v(0,8 − 0,9). V případě použití výše zmíněného pohonného ústrojí se tak děje ve v = 0,9. 

Další důležitou hodnotou je vstupní poměrný moment (jedná se o poměrný moment měniče ve 

spolupráci s příslušným motorem) λ𝑚  . Důležitý je proto, že při porovnání s poměrným momentem 

samotného měniče λ𝐼𝑁 je možno zjistit otáčky motoru, na které se dostane motor v bodě největšího 

zatížení (v praxi to jsou otáčky, na které se motor dostane při plném sešlápnutí plynového pedálu 

a brzdy u stojícího vozidla s hydrodynamickým měničem a zařazeným režimem jízdy), tedy λ𝐼𝑁 =

0,007808. 

Křivka vstupního poměrného momentu λ𝑚  je následně porovnána s poměrným momentem 

λ𝐼𝑁  v bezrozměrné charakteristice měniče. Pro vizuální porovnání musí mít oba grafy stejné měřítko. 

Pro matematický model byly v Excelu obě křivky popsány funkcí (zobrazení trendů jednotlivých 

křivek). Přímka, symbolizující bod nejvyššího zatížení λ𝐼𝑁𝑚𝑎𝑥 , byla popsána jednoduchou lineární 

funkcí. Pro vstupní charakteristiku měniče byla zvolena exponenciální funkce 6. stupně, která téměř 

shodně kopíruje tuto křivku, v inkriminovaném bodě se liší pouze minimálně. Pro zjištění průniku 

obou funkcí byl použit program Wolfram Alpha, do kterého byly obě funkce dány do rovnosti.  

Maximální otáčky v bodě nejvyššího zatížení jsou dle výše uvedeného matematického modelu 

n𝑚𝑎𝑥 = 1681,22 ot/min. 
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Graf 4: Výčet 𝑛𝑚𝑎𝑥 z výstupní charakteristiky měniče 

Se zjištěnými otáčkami se dá dále pracovat. Z grafu momentové charakteristiky motoru je odečten 

příslušný moment a pomocí něho dopočítané zbylé parametry v onom inkriminovaném bodě.  

 

13.3. Ideální trakční charakteristika pro P=konst. 

Tabulka 3: Ideální trakční charakteristika v Příloze III. 

Pomocí vzorce byla vypočítána ideální tažná síla, které dosáhneme při maximálním výkonu motoru  

𝑃 = 265 𝑘𝑊. Pro vykreslení ideální trakční hyperboly byla využito rozfázovaní rychlosti od 50 do 150 

km/h, a to vždy po 10 km/h.  

𝐹𝑖 =
𝑃

v
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= 19 080 𝑁 
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Graf 5: Ideální trakční charakteristika pro Cursor 9 

 

13.4. Reálná trakční charakteristika 

Reálná trakční charakteristika se od té ideální podstatně liší. Je to dáno nedokonalostí přenosu tažné 

síly ze spalovacího motoru, který má také svou vlastní charakteristiku, na vozovku. Pro porovnání, 

jakým způsobem ovlivňuje hydrodynamický měnič trakční charakteristiku vozidla jsem se rozhodl 

použít trakční charakteristiku s převodovým ústrojím ZF 6AP 1700B bez hydrodynamického měniče 

a s ním. V níže uvedených výpočtech není počítáno s mechanickou účinností převodového ústrojí. 

Verze bez hydrodynamického měniče: 

Síly na jednotlivé stupně jsou vypočítány v Tabulce 4: Trakční charakteristika vozidla se stupňovou 

převodovkou v Příloze IV. 

Maximální rychlost vozidla při těchto otáčkách se vypočítá jako: 

v𝑠 = ω1. 𝑟 = 𝑣 = ω1.
(2h𝑝𝑛𝑒𝑢 + D𝑑𝑖𝑠𝑘𝑢)

2
. 3,6 

 

v𝑠 = ω1.
(2h𝑝𝑛𝑒𝑢 + D𝑑𝑖𝑠𝑘𝑢)

2
. 3,6 = 41,89.

(2.0,252 + 0,5715)

2
. 3,6 = 79,56 𝑘𝑚/ℎ 

Z čehož se dopočítá tažná síla jako: 
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𝐹𝑠 =
𝑃

v𝑠
=

265 000

79,56
3,6

= 11 990,40 𝑁 

Pro zjištění rychlosti na dané převodové stupně pouze vydělíme rychlost převodovým poměrem. 

v1 =
𝑣

i𝑠𝑡á𝑙ý𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑 .i𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 
 

v1 =
𝑣

i𝑠𝑡á𝑙ý𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑 .i𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 
=

79,56 

5,29 . 3,364
= 4,47 𝑘𝑚/ℎ 

 

Tažná síla pro první rychlostní stupeň na této rychlosti vychází následovně: 

F1 =
(𝑀1. i𝑠𝑡á𝑙ý𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑  . i𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 )

(2h𝑝𝑛𝑒𝑢 + D𝑑𝑖𝑠𝑘𝑢)
2

 

F1 =
(𝑀1. i𝑠𝑡á𝑙ý𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑  . i𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 )

(2h𝑝𝑛𝑒𝑢 + D𝑑𝑖𝑠𝑘𝑢)
2

=
(600.5,29.3,364)

(2.0,252 + 0,5715)
2

= 20 236,60 𝑁 

Stejným způsobem je možno propočítat rychlost pro celý rozsah otáček motoru a následné tažné síly. 

 

 

Graf 6: Reálná trakční charakteristika vozidla se stupňovou převodovkou 
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Verze s hydrodynamickým měničem: 

Síly na jednotlivé stupně jsou vypočítány v Tabulce 5: Trakční charakteristika vozidla 

s hydrodynamickým měničem se stupňovou převodovkou v Příloze V. 

Rychlost a tažné síly jsou vypočítány obdobně jako pro převodové ústrojí bez hydrodynamického 

měniče, s tím rozdílem, že místo otáček motoru ω1 využijeme otáčky na turbíně ω𝑇 a místo 

momentu spalovacího motoru M1 musíme použít násobený moment na výstupu z měniče, respektive 

na turbíně, tedy M𝑇. 

v𝑚 = ω𝑇.
(2h𝑝𝑛𝑒𝑢 + D𝑑𝑖𝑠𝑘𝑢)

2
. 3,6 = 5,76.

(2.0,252 + 0,5715)

2
. 3,6 = 10,94 𝑘𝑚/ℎ 

𝐹𝑚 =
𝑃

v𝑚
=

265 000

10,94 
3,6

= 87 202,90 𝑁 

v1 =
v𝑚

i𝑠𝑡á𝑙ý𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑 .i𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 
=

10,94

5,29 . 3,364
= 0,61 km/h 

 

F1 =
(𝑀𝑇. i𝑠𝑡á𝑙ý𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑  . i𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 )

(2h𝑝𝑛𝑒𝑢 + D𝑑𝑖𝑠𝑘𝑢)
2

=
(1104.5,29.3,36)

(2.0,252 + 0,5715)
2

= 37 235,34 𝑁 

 

 
Graf 7: Reálná trakční charakteristika vozidla se stupňovou převodovkou a hydrodynamickým měničem 
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Při prvotním porovnání grafů je zřejmé, že při použití hydrodynamického měniče je průběh tažných 

sil na jednotlivé rychlostní stupně mnohem plynulejší a křivka složená z jednotlivých rychlostních 

stupňů se více podobá ideální trakční hyperbole.  

Dále je patrné, že u trakční charakteristiky s hydrodynamickým měničem dochází k velkému nárůstu 

trakční síly, která se v tomto případě pohybuje v rozmezí 1,5-1,9násobku oproti tažné síle bez použití 

hydrodynamického měniče. To je podloženo i výpočtem, kde F1𝑚𝑎𝑥 = 53 964,27 𝑁 u vozidla bez 

hydrodynamického měniče, kdežto u vozidla s hydrodynamickým měničem je F1𝑚𝑎𝑥 = 84 184,26 𝑁. 

Je to způsobeno právě vlastností měniče násobit moment, není tomu tak ale vždy. 

 

Graf 8: Závislost vstupního a výstupního momentu 

Porovnáním momentu motoru, tedy momentu na čerpadle, a výstupního momentu z měniče, který je 

na turbíně, zjistíme, že od určitých otáček je tento moment nižší, než který bychom dostali za použití 

například klasické mechanické spojky. V tomto konkrétním případě toto nastává lehce za hranicí 1300 

ot/min motoru.  

Pokles točivého momentu není nijak drastický, ale z grafů trakční charakteristiky si můžeme 

všimnout, že to má za následek nižší tažnou sílu a nižší maximální dosažitelnou rychlost na dané 

převodové stupně u převodového ústrojí s hydrodynamickým měničem. 
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13.5. Použití přemosťovací spojky 

Jak je patrné z Grafu 9, od místa, kde dojde k průniku tažných sil na druhý rychlostní stupeň 

s hydrodynamickým měničem a bez něj, začne tažná síla při použití hydrodynamického měniče 

výrazně klesat. V tomto místě dochází k vyrovnání momentů na čerpadle a na turbíně a již nedochází 

k násobení momentu. Rychlost otáčení turbíny se blíží rychlosti otáčení čerpadla. Právě při vysokých 

otáčkách je hydrodynamický měnič schopen přenést pouze 85 % momentu. Těmto ztrátám 

momentu, které se v trakční charakteristice projeví strmým klesáním tažné síly, je třeba zabránit. 

 

Graf 9: Porovnání tažných sil na 2. stupeň 

Proto se zavádí přemosťovací spojka, která je připojena pomocí drážkování na vstupní hřídel 

převodovky. Ve skříni měniče je uloženo třecí mezikruží, které při sepnutí začne tlačit na skříň 

měniče. Ta je pevně přišroubována k motoru. Tím se obejde hydrodynamický přenos hybnosti 

a nedochází žádným ztrátám.  
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Obrázek 25: Hydrodynamický měnič s přemosťovací spojkou [9] 

𝑎 – rozepnutá přemosťovací spojka; 𝑏 – sepnutá přemosťovací spojka 

Výsledná trakční charakteristika je proto kombinací trakčních charakteristik, které jsou uvedeny 

v Grafu 10. 

Z Grafu 10 je potom patrné, že toto sepnutí se nevyplatí na první rychlostní stupeň, kde se v praxi ani 

moc nepoužívá. Přemostění je využito většinou až od druhého rychlostního stupně. V tomto 

konkrétním případě bych ho pro druhý rychlostní stupeň navrhoval v rychlosti okolo 25 km/h, tak jak 

je znázorněno v Grafu 9. Právě v této rychlosti je patrné, že tažná síla od hodnoty F2 = 30 𝑘𝑁 klesá 

mnohem strměji při použití hydrodynamického měniče než bez něj. 

V praxi dochází k přemosťování velmi často a téměř okamžitě při přeřazení. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#cite_note-2
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Graf 10: Tažná síla na jednotlivé stupně s HdM a bez HdM 

 

13.6. Odporová síla vozidla 

Odporové síly vozidla náležící příslušné rychlosti vozidla jsou v Tabulce 6: Odporová síla vozidla 

v Příloze VI. 

Pro zjednodušení byla odporová síla vozidla počítána jako součet odporové síly vzduchu a třecího 

odporu od vozovky. 

O𝑉 = O𝑉𝑍𝐷 + O𝑓  

O𝑉 = O𝑉𝑍𝐷 + O𝑓 = 0,5. (ρ𝑉𝑍𝐷). S𝑥. c𝑥 . 𝑣2 + 𝑚. 𝑔. 𝑓 

Kde koeficient odporu vzduchu pro autobus je c𝑥 = 0,6 a součinitel smykového tření pro rovnou, 

suchou vozovku je 𝑓 = 0,018. Gravitační zrychlení je bráno jako 𝑔 = 9,81. Čelní plocha je S𝑥 = 5 𝑚2. 
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O𝑉 = 0,5. (1,25). 5.0,6. (
15

3,6
)

2

+ 14 100.9,81.0,018 = 2 522,33 𝑁 

 

Graf 11: Odporová síla vozidla 

Odporová síla tedy roste s druhou mocninou rychlosti vozidla tak, jak je to možné vidět v Grafu 11. 

Výsledná tažná síla je rozdílem těchto dvou sil v příslušném bodě. 

 

14. Závěr 

V práci byla shrnuta základní problematika hydrodynamických měničů, včetně jejich historie, vývoje 

a samotné funkce. Byly využity základní výpočtové mechanismy hydrodynamického měniče ke 

stanovení jeho charakteristik. Dále bylo zvoleno vhodné pohonné a převodové ústrojí pro praktické 

výpočty jak charakteristik měniče, tak samotné trakční charakteristiky vozidla a jeho odporových sil.  

Jako pohonná jednotka byl zvolen spalovací motor Cursor 9 s maximálním výkonem 𝑃 = 265 𝑘𝑊, 

který je spřat s převodovkou ZF 6AP 1700B řady Ecolife. Tato převodovka je vybavena 

hydrodynamickým měničem W370-6-TP6 s průměrem 𝐷 = 0,37 𝑚. Data potřebná pro následné 

zjištění charakteristik byly změřeny na reálné převodovce a reálném autobusu. 
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Tyto charakteristiky byly použity pro znázornění chování hydrodynamického měniče v různých 

jízdních režimech a na jejich základě byla sestavena samotná trakční charakteristika. Byl taktéž 

stanoven bod nejvyššího zatížení spalovacího motoru, který je λ𝐼𝑁𝑚𝑎𝑥 = 0,007808, ze kterého byly 

za pomocí matematického modelu a programu Wolfram Alpha stanoveny nejvyšší možné otáčky 

motoru v tomto bodě, tedy n𝑚𝑎𝑥 = 1681,22 ot/min. 

Trakční charakteristika byla vytvořena ve dvou verzích. V jedné bez hydrodynamického měniče a ve 

druhé s ním. Následně byly jednotlivé charakteristiky porovnány, především tedy tažné síly, kterých 

jednotlivé sestavy dosahují. Z výpočtů bylo zjištěno, že ideální trakční hyperbole se více blíží řešení 

s hydrodynamickým měničem, ovšem i to má svá úskalí. Především tedy ztráty při vyšších otáčkách. 

Tyto ztráty jsou kompenzovány přemosťovací spojkou.  

Byla stanovena i odporová síla vozidla, která působí proti tažné síle v daných jízdních režimech. 
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