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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednotky prodlužovače dojezdu 

s rotačním spalovacím motorem a střídavým generátorem pro vozidlo se sériovým 

hybridním pohonem. Nejprve je zpracována rešerše podobných vozidel a existujících 

jednotek prodlužovačů dojezdu, jsou definovány požadavky na prodlužovač dojezdu a 

popsány jejich jednotlivé komponenty. Z těchto požadavků a poznatků je zpracován 

koncepční návrh hybridního vozidla ve dvou variantách s rotačním motorem a s pístovým 

motorem, jsou zvoleny ostatní potřebné komponenty pohonného řetězce a ve výpočetním 

programu je simulována jízda obou variant v jízdním cyklu WLTC, které jsou následně mezi 

sebou porovnány z hlediska dojezdu a spotřeby. Dále je zpracován konstrukční návrh 

prodlužovače dojezdu s rotačním spalovacím motorem. Nakonec je řešeno prostorové 

umístění všech komponent pohonu do vozidla, uložení prodlužovače dojezdu v motorovém 

prostoru a poloha těžiště v navrženém voze. 

 

 

 

Abstract 

 This diploma thesis deals with the design of a range extender unit with a rotary 

internal combustion engine and an alternating current generator for a vehicle with a serial 

hybrid drive. First, a search of similar vehicles and existing range extender units is 

processed, the requirements for the range extender are defined and their individual 

components are described. From these requirements and knowledge, a conceptual design 

of a hybrid vehicle in two variants with a rotary engine and a piston engine is elaborated, 

other necessary components of the drive chain are selected and the calculation program 

simulates driving both variants in the WLTC cycle, which are then compared with each 

other in terms of range and consumption. Furthermore, the design of the range extender 

with a rotary internal combustion engine is elaborated. Finally, the spatial location of all 

drive components in the vehicle, the placement of the range extender in the engine 

compartment and the position of the center of gravity in the designed car are solved.  
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Seznam symbolů 

𝛼 [°] Úhel stoupání vozovky 

𝑣, 𝑣(𝑡) [𝑚 ∗ 𝑠−1] Rychlost vozidla 

𝑎 [𝑚 ∗ 𝑠−2] Zrychlení vozidla 

𝑔 [𝑚 ∗ 𝑠−2] Gravitační zrychlení 

𝜌 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚−3] Hustota vzduchu 

𝑝𝑎 [𝑀𝑃𝑎] Atmosférický tlak 

𝑡𝑜 [°𝐶] Teplota okolí 

𝑂𝑓 [𝑁] Odpor valení 

𝑂𝑣 [𝑁] Odpor vzduchu 

𝑂𝑎 [𝑁] Odpor zrychlení 

𝑂𝛼 [𝑁] Odpor stoupání 

𝐹𝑘 [𝑁] Hnací síla na kolech vozidla 

𝑓 [−] Součinitel valivého odporu 

𝑚, 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á [𝑘𝑔] Celková hmotnost vozidla 

𝑚𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í [𝑘𝑔] Pohotovostní hmotnost vozidla 

𝑚𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í [𝑘𝑔] Hmotnost zatížení vozidla 

𝑚𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎 [𝑘𝑔] Hmotnost osoby 

𝑚𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑 [𝑘𝑔] Hmotnost nákladu 

𝑛 [−] Počet přepravovaných osob 

𝑐𝑥 [−] Součinitel odporu vzduchu 

𝑆𝑥 [𝑚2] Čelní plocha vozidla 

𝛿 [−] Součinitel rotačních hmot 

𝐸𝑓 [𝐽] Energie odporu valení 

𝐸𝑣 [𝐽] Energie odporu valení 
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𝐸𝑎 [𝐽] Energie odporu zrychlení 

𝐸𝛼 [𝐽] Energie odporu stoupání 

𝐸𝑘𝑜𝑙𝑎 [𝐽] Energie na kolech vozidla 

𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎 [𝐽] Výkon na kolech vozidla 

𝑠1, 𝑠2 [𝑚] Počáteční, koncová dráha 

𝑡1, 𝑡2 [𝑠] Počáteční, koncový čas 

𝑣1, 𝑣2 [𝑚 ∗ 𝑠−1] Počáteční, koncová rychlost 

𝑣𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 [𝑚 ∗ 𝑠−1] Konstantní rychlost 

𝑚𝑝𝑜ℎ_𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 [𝑘𝑔] Pohotovostní hmotnost standardního vozidla 

𝑚𝑝𝑜ℎ_ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 [𝑘𝑔] Pohotovostní hmotnost hybridního vozidla 

𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝_𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 [𝑘𝑔] Hmotnost komponent standardního vozidla 

𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝_ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 [𝑘𝑔] Hmotnost komponent hybridního vozidla 

η𝑝ř_𝑟𝑜𝑧 [−] Účinnost převodu rozvodovky 

η𝑝ř_𝑠𝑡 [−] Účinnost stálého převodu 

η𝑒𝑚 [−] Účinnost trakčního elektromotoru 

η𝑔𝑒𝑛 [−] Účinnost generátoru 

η𝑚ě𝑛𝑖č_𝑒𝑚 [−] Účinnost měniče trakčního elektromotoru 

η𝑚ě𝑛𝑖č_𝑔𝑒𝑛 [−] Účinnost měniče generátoru 

η𝑚ě𝑛𝑖č_𝑜𝑑𝑑ě𝑙 [−] Účinnost oddělovacího měniče 

η𝑏𝑎𝑡 [−] Účinnost vybíjení a nabíjení baterie 

𝐸𝑏𝑎𝑡_𝑚𝑖𝑛 [𝑘𝑊ℎ] Minimální potřebná kapacita baterie 

𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎_𝑟𝑒𝑘𝑢𝑝 [𝑘𝑊] Záporný výkon na kolech vozidla  

𝑃𝑏𝑎𝑡_𝑛𝑎𝑏 [𝑘𝑊] Nabíjecí výkon baterie  

𝑃𝑏𝑎𝑡_𝑣𝑦𝑏 [𝑘𝑊] Vybíjecí výkon baterie  

𝑃𝐼𝐶𝐸_𝑚𝑖𝑛 [𝑘𝑊] Minimální potřebný výkon spalovacího motoru  
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𝑀𝑠𝑝𝑜𝑗𝑘𝑎_𝑛𝑜𝑚 [𝑁 ∗ 𝑚] Nominální točivý moment spojky 

𝑀𝑠𝑝𝑜𝑗𝑘𝑎_𝑚𝑎𝑥 [𝑁 ∗ 𝑚] Maximální točivý moment spojky 

𝑛𝑠𝑝𝑜𝑗𝑘𝑎_𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑖𝑛−1] Maximální otáčky spojky 

𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] Mez pevnosti materiálu 

𝑅𝑒 [𝑀𝑃𝑎] Mez kluzu materiálu 

𝐹 [𝑁] Zátěžná síla při pevnostní kontrole 

𝑀𝑠𝑚 [𝑁 ∗ 𝑚] Točivý moment spalovacího motoru 

𝜎𝑑 [𝑀𝑃𝑎] Maximální dovolené napětí 

𝜎 [𝑀𝑃𝑎] Napětí 

𝑘 [−] Koeficient bezpečnosti 

𝑥𝑡 [𝑚𝑚] Podélná poloha těžiště vozu 

𝑦𝑡 [𝑚𝑚] Svislá poloha těžiště vozu 

𝑚𝑖 [𝑘𝑔] Hmotnost komponenty 

𝑥𝑖 [𝑚𝑚] Podélná poloha těžiště komponenty 

𝑦𝑖 [𝑚𝑚] Svislá poloha těžiště komponenty 
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1 Úvod 

 Elektromobilitě je v poslední době věnována čím dál větší pozornost, jak ze strany 

médií, tak ze strany spotřebitelské veřejnosti a také výrobců automobilů. Jedním ze 

stěžejních důvodů je zvyšující se důraz na ekologii a udržitelnost, prosazovaný jak 

Evropskou unií, tak Spojenými státy americkými i dalšími velkými ekonomikami. [1] 

 Jedním z plánů Evropské unie je snížení emise skleníkových plynů o 80-95 % do roku 

2025. Součástí prostředků sloužících k naplnění tohoto plánu jsou podpůrná opatření 

směřovaná k elektrifikaci sektoru silniční dopravy. Hlavním účelem těchto opatření je 

ukončení závislosti na spalovacích motorech a boj proti znečištěnému ovzduší. Evropské 

země podporují výstavbu nabíjecích infrastruktur a nabízejí řidičům různé úlevy a výhody, 

aby je motivovaly k přechodu k vozidlům poháněných elektrickou energií. [2] 

 V ČR se sice zatím nepočítá s dotačním programem na nákup elektromobilů, 

nicméně v USA lze získat na nákup elektromobilu dotaci v přepočtu až 164 000 Kč, 

v Německu až 235 00 Kč. V rámci České republiky má pak vlastník elektrického vozidla nárok 

na osvobození od placení silniční daně či placeného stání.  [3] [4] 

 Jednou z nesporných výhod elektromobility je lokální snížení emisí skleníkových 

plynů. Reálný globální dopad ovšem závisí na energetickém mixu, který využívá daná oblast 

pro výrobu elektrické energie. Do rovnice uhlíkové stopy vozidla je potřeba zahrnout nejen 

energii spotřebovanou pro jeho provoz, ale také prostředky vynaložené na jeho výrobu. 

Podle Švédské energetické agentury musí malé elektrické vozidlo za svůj životní cyklus 

najezdit alespoň 30 000 km, aby se stalo ekologičtějším než srovnatelný automobil se 

spalovacím motorem. U větších vozidel se pak tato hranice pohybuje okolo 100 000 km. [5] 

 Jako jeden z problémů elektromobility se ukazuje tzv. „range anxiety“, úzkost 

z nedostatečného dojezdu. Tímto pojmem je označován nepříjemný duševní stav řidiče 

elektrického vozidla v případě nízkého nabití baterie a nedostupnosti zdrojů elektřiny. 

Jedná se v podstatě o strach řidiče z toho, že se elektrickému vozu vybije v průběhu cesty 

baterie. Studie ukazují, že nedostatečná nabíjecí infrastruktura v kombinaci s nižším 

dojezdem elektromobilů představuje jeden z hlavních důvodů, proč více lidí nezvažuje 

nákup elektrického vozidla. [6] 

 Dalším problematickým tématem jsou baterie pro elektrická vozidla. Produkce 

těchto velkých lithiových akumulátorů vyžaduje přírodní zdroje z lithiových a niklových 
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dolů, což je spojeno s emitováním škodlivých látek a zdravotními riziky pro pracovníky dolů. 

Většina baterií v elektrických vozidlech má navíc omezenou životnost a jejich likvidace 

může mít za následek uvolňování toxinů do životního prostředí či do oceánu. [7] 

 Při pohledu na rostoucí oblíbenost elektrických vozidel začíná vyvstávat otázka, jak 

dlouho budou automobilky ještě vyrábět spalovací motory. Situace je v různých státech 

rozdílná, například vize Škody Auto je mít v roce 2030 v nabídce více než polovinu modelů 

vozidel elektrifikovaných. Stále však bude cílem uspokojit i poptávku zákazníků vyžadujících 

auta s konvenčním způsobem pohonu. Zaměření automobilek Audi a Volkswagen oproti 

tomu směřuje téměř výhradně k elektrickým pohonům. Obě už začátkem tohoto roku 

oznámily ukončení vývoje spalovacích motorů. [3]  

 Všechny výše zmíněné nedostatky lze kompenzovat osazením tzv. prodlužovače 

dojezdu do vozidla. Prodlužovač dojezdu je zařízení, které v případě nízké kapacity baterie 

nebo v případě zvýšeného požadavku výkonu aktivuje sestavu spalovacího motoru 

s generátorem, která vyrábí elektrickou energii pro pohon vozu. Aktivace této jednotky 

může být řízena automaticky, nebo v případě potřeby řidičem. Znatelně přitom zvyšuje 

dojezd, pro který by jinak bylo třeba daleko většího a těžšího akumulátoru. [8] 

 Cílem této práce je vytvořit lehkou kompaktní jednotku prodlužovače dojezdu pro 

použití v lehkém užitkovém voze, která umožní vozidlu v případě potřeby ujet delší 

vzdálenost oproti jízdě na čistě elektrický pohon z baterie. Pro tuto potřebu se proto nabízí 

použití spalovacího rotačního motoru, který se vyznačuje často až vícenásobně lepším 

poměrem výkonu ku hmotnosti oproti konvenčním spalovacím motorům a nabízí velmi 

kompaktní zástavbové rozměry.  
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2 Vozidla s hybridním pohonem 

 Hybridní pohon označuje kombinaci dvou či více energetických zdrojů pro pohon 

jednoho dopravního prostředku. Nejčastěji se jedná o kombinaci elektromotoru a 

spalovacího motoru. Tento typ pohonu se v dnešní době nejčastěji používá v silniční a 

železniční dopravě. Vozidla s hybridním pohonem lze rozdělit podle zapojení komponent 

do pohonného ústrojí. Hybridní pohony se dále mohou dělit dle míry elektrifikace, tj. dle 

parametrů a užití jednotlivých pohonných komponent. [9] [10] 

 Vozidla s čistě elektrickým pohonem (EV – Electric Vehicle) definici hybridního 

pohonu nesplňují, pokud je však k elektrickému pohonu přidán tzv. motorgenerátor je 

možná takové vozidlo nazývat jako REEV (Range-Extended Electric Vehicle). [9] [10] 

2.1 Rozdělení dle uspořádání pohonných komponent ve vozidle 

 Pohonné ústrojí hybridního vozu sestává z elektromotoru, akumulátoru, generátoru 

a spalovacího motoru. Hybridní pohony se potom dělí podle uspořádání těchto komponent 

ve vozidle na paralelní, sériové a sériově-paralelní. [9] [10] 

2.1.1 Paralelní uspořádání 

 Ve vozidlech s paralelním uspořádáním pohonného ústrojí jsou spalovací motor a 

elektromotor zapojeny „vedle sebe“. Pro pohon vozidla mohou složit oba motory 

najednou, nebo jen jeden z nich, podle toho, co je v dané situaci efektivnější, nebo podle 

volby řidiče. Protože je spalovací motor mechanicky připojen na kola, jsou eliminovány 

ztráty převodu mechanické energie na elektrickou a zpět. Paralelní uspořádání je nejvíce 

efektivní na dálnici při vysokém nároku na výkon vozidla, kdy se uplatňuje mechanický 

přenos energie. [9] [10] 

2.1.2 Sériové uspořádání 

 Sériové uspořádání je nejjednodušší variantou. V tomto uspořádání pohání kola 

pouze elektromotor, který získává potřebnou elektrickou energii z akumulátoru nebo 

z generátoru, který je roztáčen spalovacím motorem. Který zdroj bude pro pohon využit 

rozhoduje řídící elektronika podle situace, např. při pomalé jízdě ve městě se využije pouze 

bateriový pohon, při nároku na vyšší výkon na rychlostní silnici sepne i generátor. Výhody 

sériového uspořádání se nejvíce projeví při jízdě městem, kdy spalovací motor může běžet 

v optimálním bodě měrné spotřeby. [9] [10] 
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2.1.3 Sériově-paralelní uspořádání 

 Sériově-paralelní uspořádání spojuje výhody paralelního a sériového uspořádání. 

Spojením těchto dvou uspořádání je možné vozidlo pohánět pouze spalovacím motorem a 

v jiné situaci spalovací motor od pohonu úplně odpojit a využívat k pohonu pouze 

elektromotor. Při nižších rychlostech je výhodné, aby vozidlo využívalo pouze sériové 

zapojení, zatímco při vysokých rychlostech je méně účinné sériové uspořádání odpojeno a 

vozidlo využívá pouze spalovací motor. Nevýhodou je však vyšší složitost pohonného ústrojí 

a vyšší pořizovací náklady. [9] [10] 

2.2 Rozdělení dle míry elektrifikace 

 Hybridní vozy lze dále dělit dle míry elektrifikace, tj. podle parametrů pohonných 

komponent. 

2.2.1 Mild-hybrid  

 U vozidla typu mild-hybrid slouží k pohonu spalovací motor. Elektromotor, který ve 

vozidle též zastupuje startér, pomáhá spalovacímu motoru v okamžiku potřeby zvýšeného 

výkonu. Akumulátor takového vozidla je dobíjen pouze rekuperačním bržděním nebo 

spalovacím motorem.  [9] [10] 

2.2.2 Full-hybrid 

 Vozidlo s hybridním pohonem typu full-hybrid lze pohánět pomocí spalovacího 

motoru nebo elektromotoru, nebo jejich kombinací. Akumulátor je jako u vozidla mild-

hybrid nabíjen rekuperačním bržděním nebo spalovacím motorem. Dojezd na čistě 

elektrický pohon se u vozidel full-hybrid pohybuje v řádu jednotek kilometrů. [9] [10] 

2.2.3 Plug-in hybridní vozidla (PHEV) 

Hlavním rozdílem automobilů typu plug-in hybrid oproti vozidlům s pohonem mild-

hybrid a full-hybrid je možnost nabití akumulátoru z elektrické sítě. U těchto vozidel se 

počítá s možností jízdy na čistě elektrický pohon, například při začátku jízdy s plně nabitým 

akumulátorem nebo při vjezdu do města. Proto většinou akumulátor disponuje vyšší 

kapacitou než u konvenčních hybridů. Pokud začne docházet elektrická energie 

v akumulátoru, k pohonu se připojí spalovací motor, sériově nebo paralelně. Plug-in 

hybridy nabízí velmi výrazné snížení spotřeby a hlavně emisí. [9] [10] 
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2.2.4 Hybridní elektromobil 

 Vozidla kategorie hybridní elektromobil jsou principiálně velmi podobná vozidlům 

s plug-in hybridním pohonem, na rozdíl od nich jsou však primárně zamýšlena pro čistě 

elektrický pohon. Spalovací motor v těchto automobilech slouží k dobíjení akumulátoru 

nebo je přímo připojen k hnacímu ústrojí pro prodloužení dojezdu.  [9] [10] 

2.2.5 Range extender 

 Další variantou jsou potom hybridní vozidla typu range extender, tzn. 

s prodlužovačem dojezdu. Tato vozidla jsou jako hybridní elektromobily též koncipována 

primárně pro elektrický pohon. Spalovací motor je potom zapojen sériově a slouží pouze 

k výrobě elektrické energie pro prodloužení dojezdu. [9] [10] 
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3 Přehled hybridních vozů s prodlužovačem dojezdu 

 V této kapitole je zpracován přehled hybridních vozidel, která disponují 

prodlužovačem dojezdu. Vzhledem k omezenému rozšíření takových vozidel jsou zmíněna 

nejen lehká užitková vozidla, ale i vozidla osobní. Do přehledu je pro ilustraci zařazen i 

prototyp vozidla s prodlužovačem dojezdu s rotačním spalovacím motorem. 

Pro každé vozidlo byla vytvořena tabulka s nejdůležitějšími parametry.  

3.1 LEVC TX 

 První vozidlo z přehledu představuje novou generaci londýnských vozů taxislužby. 

Od roku 2018 začala v Londýně platit nová pravidla ZEC (Zero Emission Capable) pro udělení 

licencí vozidel taxi služeb. Pro získání licence musí vozidlo splnit maximální limit produkce 

oxidu uhličitého 50 g/km a zvládnout bezemisně ujet alespoň 48 km, tj. při provozu na čistě 

elektrický pohon. Dále tato pravidla úplně zakazují použití vznětových motorů. Vozidla 

s benzinových motorem potom musí splnit nejnovější legislativní předpisy emisí (EURO 6). 

Z těchto důvodů bylo nutné nahradit stávající vozidla londýnské taxislužby se vznětovým 

motorem novými vozy LEVC TX. [11] 

 Tyto vozy disponují lithium-iontovým akumulátorem s celkovou kapacitou 31 kWh, 

Užitečná kapacita pak dle výrobce činí 23 kWh, což umožňuje dojezd až 102 km podle testu 

WLTP. [12] [13] 

 Trakční elektromotor o výkonu 110 kW a točivém momentu 255 N*m pohání zadní 

nápravu. Vpředu v motorovém prostoru se nachází prodlužovač dojezdu s přeplňovaným 

tříválcovým benzínovým motorem od firmy Volvo s objemem 1500 cm3 a maximálním 

výkonem 60 kW. Vozidlo disponuje palivovou nádrží o objemu 36 litrů. Celkový 

kombinovaný dojezd při využití prodlužovače dojezdu potom činí až 606 km podle testu 

WLTP. [12] [13] 

 Pohotovostní hmotnost vozidla činí 2230 kg, vozidlo pak umožňuje přepravovat až 

6 osob a náklad o celkové hmotnosti 600 kg. [12] 

 Vůz LEVC TX může fungovat ve třech jízdních režimech. V režimu Pure EV vozidlo 

využívá k pohonu čistě elektrickou energii z akumulátorů. Při aktivaci režimu Smart EV 

vozidlo využívá elektrickou energii z baterií do dosažení stanovené úrovně nabití baterie, 
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kdy je aktivován prodlužovač dojezdu. Režim Save EV potom využívá energii z prodlužovače 

dojezdu a udržuje konstantní úroveň nabití akumulátoru. [13] 

 

Základní parametry – LEVC TX 

Výkon trakčního elektromotoru 110 kW 

Typ spalovacího motoru přeplňovaný tříválcový benzínový o 
objemu 1500 cm3 

Výkon spalovacího motoru 60 kW 

Celková (využitelná) kapacita akumulátoru 31 (23) kWh 

Dojezd na elektrickou energii 102 km (WLTP) 

Celkový kombinovaný dojezd 606 km (WLTP) 

Pohotovostní hmotnost 2230 kg 

Maximální hmotnost zatížení 600 kg 

Tabulka 1 – Základní parametry LEVC TX [12] [13] 

 

  

 

3.2 Ford Transit Custom Plug-in Hybrid 

 V roce 2020 uvedla na trh automobilka Ford novou hybridní verzi naftových 

dodávek Ford Transit. Tato vozidla nabízí ve dvou verzích, buď jako mild-hybrid 

s kombinovaným startér-generátorem nebo ve verzi plug-in hybrid, která disponuje 

elektrickým pohonem s prodlužovačem dojezdu. Pro osobní přepravu až osmi osob výrobce 

nabízí variantu Tourneo. [14] 

 Ford Transit Custom Plug-in hybrid disponuje lithium-iontovým akumulátorem, 

s kapacitou 13,6 kWh, výrobce však neudává, zda jde o celkovou nebo využitelnou kapacitu. 

S touto baterií je vůz schopen ujet až 42 km na čistě elektrický pohon v testu WLTP. [15] 

Obrázek 1 – LEVC TX [13] Obrázek 2 – LEVC TX schéma [13] 



 

21 

 Přední kola vozu pohání elektromotor o výkonu 92,9 kW a točivém momentu 355 

N*m. Jako prodlužovač dojezdu je použit tříválcový benzínový motor EcoBoost o objemu 

1000 cm3 s maximálním výkonem 74 kWh. Při použití prodlužovače dojezdu výrobce udává 

dojezd přes 500 km při jízdním cyklu NEDC. [15] 

 Pohotovostní hmotnost vozu činí 2195 kg a nákladový prostor o objemu 6 m3 lze 

zatížit nákladem o hmotnosti až 1130 kg.  [15] 

 Řidič může při jízdě volit ze čtyř jízdních režimů. Režim EV Auto přenechává volbu 

využití obou zdrojů energie na řídící jednotce. Při jízdním režimu EV Now je vozidlo 

poháněno pouze elektrickou energií z akumulátoru. V režimu EV Later vozidlo pomocí 

prodlužovače dojezdu udržuje konstantní úroveň nabití akumulátoru. Pro zvýšení aktuální 

úrovně nabití baterie slouží režim EV Charge. [15] 

 

Základní parametry – Ford Transit Custom Plug-In Hybrid 

Výkon trakčního elektromotoru 92,9 kW 

Typ spalovacího motoru tříválcový benzínový o objemu 1000 cm3 

Výkon spalovacího motoru 74 kW 

Kapacita akumulátoru 13,6 kWH 

Dojezd na elektrickou energii 42 km (WLTP) 

Celkový kombinovaný dojezd přes 500 km (NEDC) 

Pohotovostní hmotnost 2195 kg 

Maximální hmotnost zatížení 1130 kg 

Tabulka 2 – Základní parametry Ford Transit Custom Plug-In Hybrid [15] 

 

  

 

Obrázek 3 – Ford Transit Custom Plug-In 
Hybrid [15] 

Obrázek 4 – Ford Transit Custom Plug-In Hybrid 
schéma [15] 
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3.3 BMW I3 REx 

 BMW i3 je malý elektrický vůz vyráběný od roku 2016. V roce 2017 automobilka 

BMW oznámila novou verzi vozu BMW i3 REX s volitelnou možností osazení vozu 

prodlužovačem dojezdu. V současnosti už však vůz s touto příplatkovou výbavou není 

nabízen. Proto bude blíže popsán starší model vozu BMW i3 94Ah REx z roku 2017. [16] 

 Ve voze se nachází lithium-iontový akumulátor s celkovou kapacitou 33 kWh, ze 

které je využitelných 27,9 kWh. Podle výrobce umožňuje akumulátor dojezd 200 km v testu 

WLTP. [17] 

 Trakční elektromotor o výkonu 127 kW je umístěný nad zadní nápravou, kterou 

pohání. Zde je také umístěný prodlužovač dojezdu s dvouválcovým benzínovým motorem 

o zdvihovém objemu 650 cm3 a výkonu 28 kW. Prodlužovač dojezdu má k dispozici 

palivovou nádrž o objemu 9 litrů, se kterou výrobce udává celkový dojezd přes 300 km 

v testu WLTP. [18] 

 Pohotovostní hmotnost vozu činí 1320 kg s maximálním hmotností nákladu 425 kg. 

Vozidlo může přepravovat až 5 osob včetně řidiče. [17] 

Základní parametry – BMW i3 94Ah REx 

Výkon trakčního elektromotoru 127 kW 

Typ spalovacího motoru dvouválcový benzínový s objemem 650 cm3 

Výkon spalovacího motoru 28 kW 

Celková (využitelná) kapacita akumulátoru 33 (27,9) kWh 

Dojezd na elektrickou energii 200 km (WLTP) 

Celkový kombinovaný dojezd přes 300 km (WLTP) 

Pohotovostní hmotnost 1320 kg 

Maximální hmotnost zatížení 425 kg 

Tabulka 3 – Základní parametry BMW i3 94Ah REx [17] [18] 

  
Obrázek 5 – BMW i3 94Ah REx schéma [18] Obrázek 6 – BMW i3 94Ah REx [19] 
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3.4 Mazda 2 EV Range Extender 

 V této kapitole je popsán prototyp vozu Mazda 2 EV Range Extender. Jedná se o 

malý osobní automobil japonské automobilky Mazda, který je pro potřeby testování osazen 

prodlužovačem dojezdu s malým rotačním spalovacím motorem.   

 Vůz disponuje lithium-iontovým akumulátorem s kapacitou 20 kWh uloženým 

v podlaze, který umožňuje dojezd až 200 km. Trakční elektromotor o výkonu 75 kW a 

točivém momentu 150 N*m pohání přední kola. [20] 

 Rotační spalovací motor s jedním rotorem o zdvihovém objemu 330 cm3 s výkonem 

22 kW při 4500 min-1 je uložen v podlaze zavazadlového prostoru a elektrický generátor 

pohání přes řemenový převod. Ve vozidle se nachází palivová nádrž o objemu 9 litrů paliva. 

Při aktivaci prodlužovače dojezdu je vozidlo schopné ujet až 380 km v nespecifikovaném 

jízdním cyklu. [20] [21] 

Základní parametry – Mazda 2 EV Range Extender 

Výkon trakčního elektromotoru 75 kW 

Typ spalovacího motoru rotační benzinový s jedním rotorem o objemu 330 cm3 

Výkon spalovacího motoru 22 kW 

Kapacita akumulátoru 20 kWh 

Dojezd na elektrickou energii 200 km 

Celkový kombinovaný dojezd 380 km 

Pohotovostní hmotnost 1280 kg 

Maximální hmotnost zatížení - 

Tabulka 4 – Základní parametry Mazda 2 EV Range Extender [20] [21] 

 

 

Obrázek 7 – Mazda 2 EV Range Extender [21] 
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4 Prodlužovač dojezdu 

 Prodlužovač dojezdu lze zjednodušeně definovat jako pomocnou energetickou 

jednotku, která dobíjí akumulátor hybridního vozidla a efektivně tím zvyšuje jeho dojezd. 

Typicky jde o sestavu pístového spalovacího motoru s generátorem, lze však také použít 

palivové články nebo jiné typy spalovacích motorů. [8] 

 Tyto jednotky jsou ve většině případů koncipovány jako záložní zdroj energie, proto 

je kladen důraz na malé rozměry, nízkou hmotnost, rychlý a snadný start, vysokou účinnost 

převodu mechanické energie na elektrickou a nízkou úroveň hluku a vibrací. [8] 

4.1 Komponenty vozidel s prodlužovačem dojezdu 

 V následujících kapitolách jsou blíže popsány jednotlivé komponenty, ze kterých se 

prodlužovač dojezdu typicky skládá. 

4.1.1 Elektromotor 

 Elektrický motor je zařízení, které slouží k převodu elektrické energie na energii 

mechanickou. Může též fungovat jako generátor umožňující regeneraci jinak ztracené 

energie při brždění. Ve vozidle se mohou elektromotory vyskytovat v různých 

konfiguracích, nejčastěji se objevují v počtu jednoho či dvou, podle počtu poháněných 

náprav. U elektrických vozidel existují poměrně přísné nároky na elektromotor: vysoký 

výkon, vysoký kroutící moment, velký rozsah otáček, vysoká účinnost, spolehlivost, nízká 

cena a kompaktní rozměry. V současné době existuje široký výběr druhů elektromotorů, 

níže zmíním ty nejvíce důležité. [22] 

4.1.1.1 Kartáčový stejnosměrný motor 

 Tento typ motoru je historicky nejstarším elektromagnetickým strojem. Stator je 

tvořen permanentními magnety nebo elektromagnety. Pro přepínaní cívek na rotoru 

(komutaci) je využíván tzv. komutátor, který využívá izolované lamely, na něž doléhají 

kartáče, které při otáčení přepínají cívky. Jejich předností je vysoký kroutící moment při 

nízkých otáčkách, což je výhodné pro pohon vozidla. Jejich rychlost je řiditelná velmi 

jednoduše proměnným napětím. Z dnešního pohledu se jedná již o zastaralý elektromotor, 

kvůli objemné konstrukci, nízké účinnosti a kvůli mechanické komutaci i časté údržbě. 

Mechanický komutátor také omezuje maximální otáčky motoru. [23] 
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4.1.1.2 Asynchronní indukční motor 

 Indukční motory jsou dnes jedny z nejrozšířenějších. Důvod jejich obliby spočívá 

hlavně v jednoduché konstrukci, spolehlivosti, nízkým nárokům na údržbu a nízké 

pořizovací ceně. Asynchronní indukční motor funguje na principu vytvoření magnetického 

pole pomocí vinutí ve statoru, které indukuje proud ve vinutí rotoru. Tím vzniká magnetické 

pole i kolem rotorového vinutí a díky interakci těchto polí dochází k otáčení rotoru. Otáčky 

rotoru jsou u tohoto motoru ve zpoždění oproti točivému magnetickému poli statoru. 

Řízení otáček je nejčastěji prováděno pomocí změny frekvence točivého magnetického pole 

statoru pomocí frekvenčního měniče. Absence mechanického komutátoru umožňuje těmto 

motorům dosahovat vyšších otáček, což umožňuje zároveň vyšší výkon. Nevýhodou je vyšší 

cena řídící elektroniky potřebné k chodu motoru oproti stejnosměrným motorům. [24] 

4.1.1.3 Synchronní motor s permanentními magnety 

 Tento typ motorů je v dnešní době jedním z nejpoužívanějších pro elektrická 

vozidla, hlavně z důvodu vysoké účinnosti a vysokého poměru výkonu na hmotnost. Tyto 

motory spoléhají na elektronickou komunikaci, nedisponují tedy komutátorem, který by 

vyžadoval pravidelnou údržbu. Otáčky točivého magnetického pole statoru jsou shodné 

s otáčkami rotoru, proto se tyto elektromotory nazývají synchronními. Budící vinutí je 

nahrazeno permanentními magnety, což zvyšuje celkovou účinnost motoru, avšak na úkor 

vyšší pořizovací ceny. [25] 

4.1.2 Akumulátor 

 Akumulátor je zařízení pro opakované skladování energie, obvykle elektrické.  

V elektromobilech a hybridních vozech se obvykle používají baterie, existují však alternativy 

jako jsou například vodíkové články.  U baterie pro elektromobil existují vysoké nároky na 

kapacitu, hmotnost a vybíjecí proud. V současné době jde o komponentu, která nejvíce 

limituje vývoj elektrických vozidel. Dostupná technologie baterií bohužel nezvládne 

kapacitou konkurovat měrné energii paliv používaných ve spalovacích motorech. Vozidla 

s elektrickým pohonem jsou často znatelně těžší, a přesto disponují horším dojezdem než 

klasické automobily. Prodlužovač dojezdu umožní tento nedostatek částečně zmírnit. [26] 

 Jedním z prvních používaných typů baterií pro pohon vozidel byly olověné baterie. 

Většina elektrických vozidel využívala olověné baterie kvůli jejich dostupnosti, nízké ceně a 
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vysokému vybíjecímu proudu. Jejich velkou nevýhodou je vysoká hmotnost a poměrně 

špatná možnost ekologické likvidace. [26] 

 Dalším typem jsou baterie na bázi niklu Ni-Cd a Ni-MH.  Ni-Cd nabízí velmi dobrý 

vybíjecí proud, avšak poměrně nízkou měrnou kapacitu. Ni-MH nabízí přibližně 

dvojnásobnou měrnou kapacitu oproti Ni-Cd, avšak s nižšími vybíjecími proudy. Obě 

technologie baterií trpí na tzv. paměťový efekt, tj. nabíjením pouze částečně vybité baterie 

se snižuje její kapacita. Nevýhodou Ni-Cd i Ni-MH je oproti olověným bateriím vyšší cena. 

[26] 

 Lithium-iontové baterie jsou ze všech zmíněných typů nejnovější technologií. Ve 

většině současných elektromobilů se dnes používá právě tento typ článků, nejčastěji ve 

formě cylindrických článků typu 18650 nebo 21700. Disponují velmi vysokou hustotou 

energie a vysokým vybíjecím proudem. Přes vysokou cenu se jedná o nejvhodnější typ 

baterie pro elektrické vozidlo, kde je kladen velký důraz na nízkou hmotnost baterií a vysoký 

vybíjecí i nabíjecí výkon. [26] 

4.1.3 Měnič 

 Měnič je polovodičové zařízení sloužící ke změně parametrů elektrické energie.  

Pracuje se základními parametry elektrické energie jako elektrické napětí, proud a u 

střídavých systémů také frekvence. V hybridních a elektrických vozech nachází měniče 

velké uplatnění. Jelikož většina těchto vozů využívá elektromotory a generátory na střídavý 

proud a chemické baterie vždy poskytují stejnosměrný proud, je potřeba elektrickou energii 

vhodně převádět měniči. Mezi tyto měniče patří usměrňovač, střídač, střídavý měnič a 

stejnosměrný měnič. [27] 

4.1.4  Generátor 

 Generátory slouží k přeměně mechanické energie na elektrickou. Konstrukčně a 

principiálně se velmi podobají elektromotorům, proto jsou elektromotory schopné běžet i 

v generátorickém režimu. Toho se využívá právě v hybridních vozidlech, kdy je 

elektromotor používán k pohonu vozidla i k dobíjení baterií při brždění. Generátor se skládá 

z rotoru, který vytváří točivé magnetické pole a ze statoru, v jehož cívkách je indukováno 

elektrické napětí. Mezi druhy generátorů patří alternátor, který vytváří střídavý proud a 

nemá komutátor. Magneto je alternátoru velmi podobné, ale využívá permanentní 
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magnety místo rotorového vinutí. Stejnosměrným generátorem je potom dynamo, které 

usměrňuje proud v komutátoru. [28] 

4.1.5 Spalovací motor 

 Spalovací motor ovlivňuje parametry motorgenerátoru nejvíce. Ze všech 

komponent prodlužovače dojezdu je spalovací motor nejtěžší, největší a nejhlučnější. Proto 

je nutné zvolit vhodný typ spalovacího motoru ve vhodné konfiguraci. Používají se většinou 

jedno nebo dvouválcové pístové spalovací motory, jednorotorové rotační spalovací motory 

a spalovací turbíny. [29] 

 Při návrhu spalovacího motoru v prodlužovači dojezdu je důležité, aby motor 

pracoval v optimálním bodě otáček pro minimalizování spotřeby paliva. [29] 

4.1.5.1 Pístový spalovací motor 

 Konvenční spalovací motor s písty patří k nejpoužívanějším tepelným strojům. 

Funguje na principu nasávání palivové směsi, benzinových par smíšených se vzduchem, do 

válcové komory, kde je po stlačení pístem směs zapálena elektrickou jiskrou. Léta vývoje 

z něj udělaly velmi spolehlivý tepelný stroj. [29] 

4.1.5.2 Wankelův rotační spalovací motor 

 Wankelův rotační motor je zážehový motor s rotačním pístem. Tento píst má 

trojúhelníkový tvar, kde jednotlivé stěny jsou válcovými plochami. Vnitřní povrch motoru, 

ve kterém píst rotuje, má tvar epitrochoidy – křivky, která vzniká pohybem bodu spojeného 

s kružnicí, jenž se odvaluje okolo kružnice o menším poloměru. Píst rotuje po vnitřním 

ozubení excentricky po pastorku, který je spojen se skříní. Mezi největší výhody tohoto typu 

motoru patří malá velikost a poměr výkonu na hmotnost motoru vůči srovnatelnému 

čtyřdobému pístovému motoru. Proto je tento motor ideálním kandidátem pro použití 

v motorgenerátoru, kde jsou vysoké nároky na jeho kompaktnost. Mezi nevýhody patří 

nízká životnost motoru, závislá na utěsnění spalovacího prostoru, nízká hodnota 

kompresního poměru a vyšší spotřeba paliva. [29] [30] 

4.1.5.3 Spalovací turbína 

 V automobilovém průmyslu se prosadila i spalovací turbína. Ta přeměňuje energii 

z paliva přes tepelnou a poté kinetickou energii spalin na mechanickou práci. Kompresor 

nejdříve stlačí a ohřeje motorem nasátý vzduch, ten je následně ve spalovací komoře 

s přívodem paliva zapálen a roztáčí lopatky první turbíny, která zpětně pohání kompresor, 
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a hned vzápětí i lopatky druhé turbíny, která již pohání automobil nebo generátor. 

Výfukové plyny jsou vedeny přes tepelný výměník, který poté ohřívá vzduch na vstupu za 

kompresorem. Spalovací turbíny mají poměrně klidný, byť hlučný chod, a disponují dobrým 

poměrem výkonu a hmotnosti. Nevýhodou je poměrně velký obsah škodlivých oxidů dusíku 

vzhledem k vysokým teplotám ve spalovací komoře. [29] 
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5 Přehled jednotek prodlužovače dojezdu 

 Níže je uveden přehled několika řešení prodlužovače dojezdu se spalovacím 

motorem. Nejdůležitější parametry každého z nich jsou shrnuty v tabulce. 

5.1 FEV Wankel Range Extender 

 Prodlužovač dojezdu FEV Wankel Range Extender byl představen na světovém 

kongresu SAE v roce 2009. Tato jednotka používá k pohonu generátoru jednorotorový 

rotační motor se zdvihovým objemem 295 cm3. Podle výrobce použití tohoto typu motoru 

umožňuje výrazně snížit úroveň vibrací a hluku. Další výhodou aplikace rotačního motoru 

jsou extrémně malé rozměry a nízká hmotnost jednotky. [31] [32]  

 Elektrický výkon jednotky činí 18 kW při celkové hmotnosti 63 kg (z toho 14 kg 

spalovací motor a 49 kg generátor). Rozměry jsou 650 mm na délku, 250 mm na šířku a 275 

mm na výšku. [32] 

 Prodlužovač byl při vývoji testován v prototypu elektrické verze automobilu Fiat 

500. V tomto voze je prodlužovač dojezdu nainstalován místo klasické palivové nádrže, 

která je nahrazena menší nádrží o objemu 12 litrů. Celkový dojezd při aktivaci 

motorgenerátoru tohoto vozidla činí 306 km v nespecifikovaném jízdním cyklu s emisemi 

CO2 80 g/km. [32] 

  

 

 

 

 

Obrázek 8 – FEV Wankel Range Extender prototyp 
vozidla Fiat 500 [31] 

Obrázek 9 – FEV Wankel Range 
Extender [32] 
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Základní parametry – FEV Wankel Range Extender 

Typ spalovacího motoru jednorotorový rotační o objemu 295 cm3 

Výkon spalovacího motoru - 

Elektrický výkon prodlužovače 18 kW 

Hmotnost jednotky 63 kg 

Rozměry 650 x 250 x 275 mm 

Tabulka 5 – Základní parametry FEV Wankel Range Extender [31] [32] 

 

5.2 KSPG – FEV V2 Range Extender 

 V září 2011 byla představena druhá generace prodlužovače dojezdu od firmy FEV ve 

spolupráci se společností Kolbenschmidt Pierburg. [31] 

 Oproti předchozí generaci je pohon dvojice generátorů zajištěn dvouválcovým 

pístovým motorem do V s klikovým hřídelem umístěným vertikálně. Motor má zdvihový 

objem 799 cm3 a výkon 30 kW při 4500 min-1.  Podle výrobce použití dvou generátorů 

poháněných přes ozubená kola, která zároveň fungují jako setrvačníky, umožňuje 

kompenzování nepravidelnosti chodu spalovacího motoru. Použití motoru se svislou hřídelí 

umožňuje velmi malou celkovou výšku prodlužovače dojezdu. Výsledkem je, že jej lze 

snadno namontovat místo rezervního kola i v relativně malém autě. [33] 

 Jednotka prodlužovače byla stejně jako v případě první generace demonstrována ve 

voze Fiat 500, do kterého byla umístěna na místo rezervního kola. [33] 

  
Obrázek 10 – FEV V2 Range Extender schéma [31] Obrázek 11 – FEV V2 Range Extender [31] 
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Základní parametry – FEV V2 Range Extender 

Typ spalovacího motoru dvouválcový benzinový s objemem 800 cm3 

Výkon spalovacího motoru - 

Elektrický výkon prodlužovače 30 kW 

Hmotnost jednotky 62 kg 

Rozměry 665 x 550 x 355 mm 

Tabulka 6 – Základní parametry FEV V2 Range Extender [31] [33] 

 

5.3 AVL Wankel Range Extender 

 První verze prodlužovače dosahu AVL s rotačním spalovacím motorem byla 

představena v roce 2010 v prototypu vozidla Mini Cooper. Základní verze s jedním rotorem 

má zdvihový objem 254 cm3 a výkon 15 kW při 5 000 min-1. Varianta s větším rotačním 

motorem má zdvihový objem 357 cm3 s výkonem 36 kW při 7000 min-1. Největší verze s 

dvojitým rotorem má výkon 50 kW. [34] 

 Základní varianta prodlužovače váží 29 kg, společně s příslušenstvím 65 kg. Celkové 

rozměry činí 490 x 980 x 400 mm. [34] 

 Prototyp automobilu disponuje akumulátorem o kapacitě 10 kWh, se kterým je 

schopen ujet 30 km na čistě elektrický pohon. Při využití prodlužovače dojezdu společně 

s palivovou nádrží o objemu 10 litrů je dojezd prodloužen na vzdálenost přes 200 km. [34] 

 Jednotka AVL byla též použita v koncepčním návrhu vozidla Audi A1 e-tron. [35] 

Obrázek 12 – FEV V2 Range Extender řez vozem [31] 
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Základní parametry – AVL Wankel Range Extender 

Typ spalovacího motoru Jednorotorový rotační o objemu 254 cm3 

Výkon spalovacího motoru 15 kW při 5000 min-1 

Elektrický výkon prodlužovače - 

Hmotnost vč. příslušenství 65 kg 

Celkové rozměry 490 x 980 x 400 mm 

Tabulka 7 – Základní parametry AVL Wankel Range Extender [34] 

 

5.4 Mahle Powertrain Range Extender 

 V roce 2011 byla nabídka společnosti Mahle Powertrain Ltd. rozšířena o kompaktní 

prodlužovač dojezdu se jmenovitým výkonem 30 kW při 4000 min-1. [31] 

 Jednotka je postavena na základě dvouválcového řadového spalovacího motoru o 

zdvihovém objemu 900 cm3. Podobně jako u jiných řešení je elektrický generátor 

namontován přímo na klikový hřídel motoru. Celková hmotnost prodlužovače činí 70 kg, 

výrobce dále udává minimální měrnou spotřebu paliva 240 g/kW/h. Celkové rozměry jsou 

416 x 327 x 418 mm. [31] 

 Prodlužovač je určen pro použití ve střední třídě automobilů. Jednotka může být 

namontována svisle nebo vodorovně. Prototyp předváděcího vozidla je postaven na 

základu vozu Audi A1. V čistě elektrickém režimu má vozidlo s baterií 14 kWh dojezd 70 km. 

Prodlužovač ve spojení s palivovou nádrží na 25 litrů zvyšuje dojezd až na 500 km. Emise 

CO2 tohoto vozu jsou pro jízdní cyklus NEDC nižší než 45 g/km. [31] 

 

Obrázek 13 – AVL Wankel Range Extender 
[34] 

 

Obrázek 14 – AVL Wankel Range Extender schéma 
umístění ve voze Audi A1 e-tron [35] 
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Obrázek 15 – Mahle Powertrain Range Extender [31] 

 

Základní parametry – Mahle Powetrain Range Extender 

Typ spalovacího motoru dvouválcový benzinový s objemem 900 cm3 

Výkon spalovacího motoru - 

Elektrický výkon prodlužovače 30 kW 

Hmotnost 70 kg 

Rozměry 416 x 327 x 481 mm 

Tabulka 8 – Základní parametry Mahle Powertrain Range Extender [31] 
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6 Koncepční návrh vozidla 

 Prvním nejdůležitějším krokem při návrhu hybridního vozidla je stanovení 

požadovaného dojezdu. Jak již bylo dříve zmíněno, vozidlo má primárně sloužit pro 

přepravu osob a nákladu pro městský a příměstský provoz. Nabízí se tedy použití jako 

vozidlo dovážkové nebo vozidlo taxislužby. Pro takové vozidlo je přínosné, aby ve městě, 

kde se dbá na čistotu okolního vzduchu a lokální emise, používalo čistě elektrický pohon. 

Naopak při jízdách mimo město, kde je i vyšší nárok na dojezd, není problém prodlužovač 

dojezdu aktivovat a celkový dojezd prodloužit.  

 Pro zjištění relevantních hodnot potřebných dojezdů vozidla byla kontaktována 

firma DoDo Czech s.r.o., která se specializuje na logistiku tzv. „poslední míle“, tzn. dopravu 

zboží ze skladu přímo zákazníkovi na jím určené doručovací místo. Tento logistický start-up 

poskytuje vozidlovou flotilu pro rozvážkovou službu firmám, jako jsou například Mall, 

Datart, Tesco nebo Košík. Při konzultaci s analytikem společnosti DoDo bylo zjištěno, že pro 

rozvážkovou službu DoDo Fresh firma využívá primárně vozidla Fiat Doblo s pohonem na 

palivo CNG. Z poskytnutých údajů ohledně flotily vyplývá, že při běžném každodenním 

provozu dosahují vozidla nájezdu do 150 km za den, přičemž průměrně jednou týdně musí 

vozidla najet delší trasu dlouhou přibližně 250 km. Tato data se vztahují na městský a 

příměstský provoz v rámci Prahy.  [36] 

 Dále bylo uvažováno použití automobilu jako vozidla taxislužby. Z důvodové zprávy 

magistrátu hl. m. Prahy vyplývá, že předpokládaný roční nájezd vozidla taxi při přepravě 

pasažérů je 40 000 km. V přepočtu na pracovní dny tedy vozidlo taxislužby najede 

průměrně 150 kilometrů denně, tento údaj uvažuje pouze jízdu vozidla s pasažéry, je tedy 

třeba zohlednit také dojetí řidiče do práce, například z příměstských oblastí. [37] 

 Potřebný navrhovaný dojezd byl z výše zmíněných důvodů stanoven na 150 

kilometrů na čistě elektrický pohon z baterií a na kombinovaný dojezd alespoň 250 

kilometrů jízdy s prodlužovačem dojezdu. 

 Nejprve byl proveden přibližný výpočet vozidla v jednom jízdním cyklu WLTC, ze 

kterého byla zjištěna měrná spotřeba elektrické energie, maximální potřebný výkon 

trakčního elektromotoru a průměrný potřebný výkon vozidla, který slouží pro dimenzovaní 

prodlužovače dojezdu. 
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 Následně byly vybrány vhodné komponenty, na jejichž základě byly určeny přesněji 

vyjádřené vstupní parametry výpočetního programu. 

 Poté byla provedena simulace jízdy pro jednotlivé jízdní režimy vozidla do úplného 

vybití akumulátoru. Jízda vozidla byla simulována výpočetním programem napsaném 

v software Microsoft Excel. 

 Jako vhodný vůz pro aplikování technologie prodlužovače dojezdu byl zvolen 

dodávkový vůz Volkswagen Caddy čtvrté generace.  

 

Obrázek 16 – Volkswagen Caddy čtvrté generace [38] 

 

6.1 Schéma pohonu vozidla 

 Základní schéma pohonu vozidla s prodlužovačem dojezdu pro výpočetní model 

bylo převzato z literatury. Kola jsou přes rozvodovku (R) a stálý převod (SP) poháněna 

trakčním elektromotorem (EM). Jako zdroj elektrické energie slouží buď akumulátor (B), 

nebo generátor prodlužovače dojezdu (G). V případě kladné energie na kolech, tj. vozidlo 

je poháněno, potřebnou energii dodává přes oddělovací měnič buď baterie (B), nebo 

vozidlu dodává energii generátor (G) roztáčený spalovacím motorem (SM) přes měnič na 

stejnosměrné napětí. V případě záporné energie na kolech, tj. vozidlo je brzděno, je možné 

tuto energii uložit zpět do baterií, tato funkce se nazývá rekuperačním bržděním. Schéma 

uvažovaného vozu je vyobrazené na následujícím obrázku. [39] 
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Obrázek 17 – Schéma pohonu hybridního vozidla 

6.2 WLTC 

 WLTC neboli Worldwide Harmonized Light Vehicle Duty Test Cycle, označuje jízdní 

cyklus pro měření spotřeby a emisí v laboratoři. Tento jízdní cyklus od roku 2018 nahradil 

starší evropský cyklus NEDC. [40] 

 Metodika testování dělí vozidla do tří tříd na základě poměru výkonu na kilogram. 

Do první třídy spadají méně výkonná vozidla s výkonovou hmotností menší nebo rovnou 22 

wattům na kilogram hmotnosti. U této kategorie měření sestává ze tří zatěžovacích částí – 

nízké zatížení, střední zatížení a nízké zatížení. U druhé třídy s výkonovou hmotností od 22 

do 34 W/kg, se počítá se čtyřmi fázemi – nízké zatížení, střední zatížení, vysoké zatížení a 

extra vysoké zatížení. Do poslední skupiny, která pracuje s výkonovou hmotností vyšší než 

33 wattů na kilogram, spadá většina v současnosti prodávaných automobilů a platí pro ni 

také čtyři fáze měření. Navíc se tato třída dělí na vozy s maximální konstrukční rychlostí do 

a přes 120 km/h. Stejnojmenné fáze jízdního cyklu se pro rozdílné kategorie liší. [40] 

 Uvažované vozidlo v této práci spadá do kategorie 3b, tedy disponuje vyšším 

měrným výkonem než 33 wattů na kilogram a má maximální rychlost nad 120 km/h. 

Celková doba tohoto jízdního cyklu činí 1800 sekund. [40] 
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Obrázek 18 – Jízdní cyklus WLTC 3b [40] 

6.3 Energetické poměry na kolech hybridního vozidla 

 Pro simulaci jízdy vozidla je nejprve nutné sestavit energetické rovnice, vyjádřené 

z jízdních odporů, které na vozidlo při jízdě působí. V této kapitole jsou definovány 

jednotlivé jízdní odpory, které jsou poté integrovány pro získání energie na kolech. 

6.3.1 Jízdní odpory 

 Jízdní odpory jsou síly, které zpravidla působí proti pohybu vozidla. Některé jízdní 

odpory jako valivý odpor a odpor vzduchu ze své podstaty působí pouze proti pohybu 

vozidla. Odpor zrychlení potom může při zpomalovaní vozidla působit naopak ve směru 

jízdy a odpor stoupání taktéž při jízdě vozidla ze svahu.  [41] [42] 

 Na vozidlo, které se pohybuje po vozovce o sklonu úhlu 𝛼 rychlostí 𝑣 a se zrychlením 

𝑎 působí výslednice valivých odporů 𝑂𝑓, odporu vzduchu 𝑂𝑣, odporu zrychlení 𝑂𝑎 a odporu 

stoupání 𝑂𝛼. Síla 𝐹𝑘 představuje sílu, potřebnou k překonání jízdních odporů. [41] [42] 

 



 

38 

 

Obrázek 19 – Jízdní odpory 

 

6.3.1.1 Valivý odpor 

 Valivý odpor vzniká na základě deformací pneumatiky a vozovky. Lze ho vyjádřit jako 

součin radiální reakce na kolo a součinitele odporu valení. Celkový valivý odpor vozidla 𝑂𝑓 

je potom dán součtem valivých odporů jednotlivých kol. Za předpokladu, že součinitele  

valivého odporu všech kol mají stejnou hodnotu, potom platí: [41] [42] 

𝑂𝑓 =  𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ cos 𝛼 (1)  

 V tomto vztahu 𝑚 značí celkovou hmotnost vozidla, 𝑔 značí gravitační zrychlení, 𝑓 

je součinitel odporu valení a 𝛼 určuje stoupání vozovky.  

 Celková hmotnost vozidla je pak definována jako součet pohotovostní hmotnosti a 

hmotnosti zatížení, tj. hmotnost přepravovaného nákladu a cestujících. 

𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á =  𝑚𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í + 𝑚𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í (2)  

 Hmotnost zatížení je potom určena jako součet hmotností přepravovaných osob a 

hmotnosti nákladu. Při výpočtech byla uvažována standardní hmotnost osoby 75 kg. 

Hmotnost řidiče není potřeba dopočítávat, protože je zahrnuta v pohotovostní hmotnosti. 
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𝑚𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =  𝑛 ∗ 𝑚𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎 + 𝑚𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑  
(3)  

 Součinitel valivého odporu závisí především na povrchu vozovky, dále je důležitý vliv 

deformace kola. Podle literatury se součinitel valivého odporu na suchém asfaltu pohybuje 

mezi hodnotou 0,01 a 0,02.  

6.3.1.2 Odpor vzduchu 

  Odpor vzduchu je způsoben prouděním kolem povrchu karoserie, kvůli kterému na 

vozidlo působí aerodynamické síly. Celkový vzdušný odpor vozidla je určen z běžného 

aerodynamického vztahu. [41] [42] 

𝑂𝑣 =  
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑣2 

(4)  

 Ve vztahu 𝑣 značí rychlost proudění vzduchu kolem vozidla, 𝑆𝑥 je čelní plocha 

vozidla, 𝜌 je měrná hmotnost vzduchu a 𝑐𝑥 je součinitel vzdušného odporu. Při výpočtech 

bylo uvažováno bezvětří a 𝑣 se tedy rovná rychlosti vozidla. Měrná hmotnost vzduchu 𝜌 

závisí na teplotě a tlaku vzduchu. Při praktických výpočtech se běžně uvažuje hodnota 𝜌 =

1,25 𝑘𝑔 ∗ 𝑚−3, což platí pro tlak vzduchu 𝑝𝑎 = 101,3 𝑘𝑃𝑎 a teplotu okolí 𝑡𝑜 = 15°𝐶 [41] 

[42] 

6.3.1.3 Odpor stoupání 

 Odpor stoupání je určen složkou tíhy vozidla rovnoběžnou s povrchem vozovky. 

Tato síla může působit i ve směru jízdy vozidla, tzn. vozidlo pohánět v případě jízdy ze 

svahu. [41] [42] 

𝑂𝛼 =  𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛼 
(5)  

 Ve vztahu 𝑚 představuje celkovou hmotnost vozidla, 𝑔 je gravitační zrychlení a úhel 

𝛼 určuje sklon vozovky.  

 Jízdní cyklus WLTC použitý pro výpočet jízdy vozidla nezohledňuje proměnný sklon 

vozovky, proto se odpor stoupání ve výsledcích vůbec neprojevuje. 

6.3.1.4 Odpor zrychlení 

 Při zrychlování vozidla působí na vozidlo proti směru zrychlení setrvačná síla, která 

se nazývá odpor zrychlení. Pokud vozidlo zpomaluje působí tato síla ve směru jízdy vozidla, 
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tzn. vozidlo pohání. Toho se dá v případě hybridního vozidla využít tzv. rekuperačním 

bržděním, kdy je tato přebytečná energie trakčním motorem převedena na elektrickou 

energii, kterou lze použít k dobíjení akumulátoru vozu. Odpor zrychlení je dán součtem 

odporu zrychlení rotačních hmot a posuvných hmot, vynásobeného zrychlením. [41] [42] 

 

𝑂𝑎 = (𝑚𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í ∙ 𝛿 + 𝑚𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í) ∙ 𝑎 (6)  

 V tomto vztahu 𝑚𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í je pohotovostní hmotnost vozidla, 𝛿 označuje 

součinitel rotačních hmot, 𝑚𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í je hmotnost zatížení nákladem a zrychlení vozidla 𝑎.  

Hodnota součinitele rotačních hmot 𝛿 závisí na momentech setrvačnosti 

spalovacího motoru, převodovky, stálého převodu, rozvodovky a jednotlivých kol.  [41] [42] 

6.3.1.5 Hnací síla na kolech vozidla 

 Součet jízdních odporů definuje celkový jízdní odpor, který na vozidlo působí proti 

směru jízdy. Hnací síla na kolech vozidla je potom síla, která je potřebná k překonání 

celkového jízdního odporu. [41] [42] 

𝐹𝑘 =  𝑂𝑓 + 𝑂𝑣 + 𝑂𝑎 + 𝑂𝛼 
(7)  

6.3.2 Energie jízdních odporů 

 Energie jízdních odporů na kolech vozidla, potřebná pro výpočetní program, byla 

získána integrací jednotlivých jízdních odporů. 

6.3.2.1 Energie valivého odporu 

 Energii valivého odporu nejdříve vyjádříme jako integraci síly odporu podle dráhy. 

Integrační meze jsou určeny symboly 𝑠1 a 𝑠2, které představují počáteční, resp. koncovou 

dráhu.  

𝐸𝑓 = ∫ 𝑂𝑓𝑑𝑠

𝑠2

𝑠1

= ∫ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ cos 𝛼 𝑑𝑠

𝑠2

𝑠1

 
(8)  

 Výsledný vztah je následně pomocí substituce upraven na integraci podle času. 

Integrační meze jsou určeny symboly 𝑡1 a 𝑡2, které představují počáteční čas, resp. koncový 

čas. Proměnná rychlost 𝑣(𝑡) je vyjádřena součinem zrychlení a času. 
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𝐸𝑓 = ∫ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑣(𝑡) 𝑑𝑡 =

𝑡2

𝑡1

∫ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑎 ∗ 𝑡 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 
(9)  

 Následně je určena hodnota integrálu a místo času je dosazen vztah pro rychlost. 

Z toho plyne výsledná rovnice pro energii zpomalování nebo zrychlování. 

𝐸𝑓 = [𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑎 ∗
𝑡2

2
]

𝑡1

𝑡2

 
(10)  

 𝐸𝑓 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ cos 𝛼 ∙
1

𝑎
∙ (

𝑣2
2

2
−

𝑣1
2

2
) 

(11)  

 Pro jízdu konstantní rychlostí je pak výsledný vztah následující: 

𝐸𝑓(𝑣=𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.) =  𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ cos 𝛼 ∗ 𝑣 ∗ (𝑡2 − 𝑡1) 
(12)  

6.3.2.2 Energie odporu vzduchu 

 Energie odporu vzduchu je opět vyjádřena jako integrace síly odporu podle dráhy. 

Integrační meze jsou určeny symboly 𝑠1 a 𝑠2, které představují počáteční, resp. koncovou 

dráhu. 

𝐸𝑣 = ∫ 𝑂𝑣 𝑑𝑠

𝑠2

𝑠1

= ∫
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑣(𝑡)2𝑑𝑠

𝑠2

𝑠1

 
(13)  

 Tento vztah je pomocí substituce upraven na integraci podle času, kde 𝑡1 a 𝑡2 

představují počáteční, resp. koncový čas.  

𝐸𝑣 = ∫
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑣(𝑡)3𝑑𝑡 =

𝑡2

𝑡1

∫
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑡3𝑑𝑡 

𝑡2

𝑡1

 
(14)  

𝐸𝑣 = [
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑎3 ∙

𝑡4

4
]

𝑡1

𝑡2

 
(15)  

 Do výsledného vztahu pro zrychlování nebo zpomalování je potom za čas dosazen 

vztah pro rychlost. 

𝐸𝑣 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙

1

𝑎
∙ (

𝑣2
4

2
−

𝑣1
4

2
) 

(16)  
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 Pro jízdu konstantní rychlostí je vztah následující: 

𝐸𝑣(𝑣=𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.) =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑣3 ∗ (𝑡2 − 𝑡1) 

(17)  

6.3.2.3 Energie odporu stoupání 

 Energie odporu stoupání je vyjádřena jako integrace síly odporu podle dráhy. 

Integrační meze jsou určeny symboly 𝑠1 a 𝑠2, které představují počáteční, resp. koncovou 

dráhu. 

𝐸𝛼 = ∫ 𝑂𝛼 𝑑𝑠

𝑠2

𝑠1

= ∫  𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛼 𝑑𝑠

𝑠2

𝑠1

 
(18)  

 Vztah je dále upraven pomocí substituce na integrál podle času, kde 𝑡1 a 𝑡2 

představují počáteční, resp. koncový čas. Za čas je dosazen vztah pro rychlost. Výsledný 

vztah pro zrychlování nebo zpomalování pak vypadá následovně: 

𝐸𝛼 = ∫ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛼 ∙ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛼 ∙ 𝑎 ∗ 𝑡 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

𝑡2

𝑡1

 
(19)  

𝐸𝛼 = [𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛼 ∙ 𝑎 ∗  
𝑡2

2
]

𝑡1

𝑡2

 
(20)  

𝐸𝛼 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛼 ∙
1

𝑎
∙ (

𝑣2
2

2
−

𝑣1
2

2
) 

(21)  

 Pro jízdu konstantní rychlostí je odvozen následují vztah: 

𝐸𝛼(𝑣=𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.) = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛼 ∙ 𝑣 ∙ (𝑡2 − 𝑡1) 
(22)  

6.3.2.4 Energie odporu zrychlení 

 Energie odporu zrychlení je vyjádřena jako integrace síly odporu podle dráhy. 

Integrační meze jsou určeny symboly 𝑠1 a 𝑠2, které představují počáteční, resp. koncovou 

dráhu. 

𝐸𝑎 = ∫ 𝑂𝑎 𝑑𝑠

𝑠2

𝑠1

= ∫ (𝑚𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í ∙ 𝛿 + 𝑚𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í) ∙ 𝑎 𝑑𝑠

𝑠2

𝑠1

 
(23)  
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 Vztah je dále upraven pomocí substituce na integrál podle času, kde 𝑡1 a 𝑡2 

představují počáteční. resp. koncový čas. Za čas je dosazen vztah pro rychlost. Výsledný 

vztah pro zrychlování nebo zpomalování vypadá: 

𝐸𝑎 = ∫ (𝑚𝑝𝑜ℎ ∙ 𝛿 + 𝑚𝑧á𝑡ěž) ∙ 𝑎 ∙ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ (𝑚𝑝𝑜ℎ ∙ 𝛿 + 𝑚𝑧á𝑡ěž) ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

𝑡2

𝑡1

 
(24)  

𝐸𝑎 = [(𝑚𝑝𝑜ℎ ∙ 𝛿 + 𝑚𝑧á𝑡ěž) ∙ 𝑎2 ∙  
𝑡2

2
]

𝑡1

𝑡2

= (𝑚𝑝𝑜ℎ ∙ 𝛿 + 𝑚𝑧á𝑡ěž) ∙ (
𝑣2

2

2
−

𝑣1
2

2
) 

(25)  

𝐸𝑎 = (𝑚𝑝𝑜ℎ ∙ 𝛿 + 𝑚𝑧á𝑡ěž) ∙ (
𝑣2

2

2
−

𝑣1
2

2
) 

(26)  

 Pro jízdu konstantní rychlostí na vozidlo nepůsobí odpor zrychlení, proto je nulový. 

𝐸𝑎(𝑣=𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.) =  0 
(27)  

6.3.2.5 Energie na kolech vozidla 

 Celková energie na kolech vozidla v daném časovém intervalu je dána součtem 

jednotlivých energií jízdních odporů. 

𝐸𝑘𝑜𝑙𝑎 =  𝐸𝑓 + 𝐸𝑣 + 𝐸𝑎 + 𝐸𝛼 
(28)  

 Jak již bylo zmíněno v kapitole o jízdních odporech, odpor zrychlení a odpor sklonu 

mohou působit ve směru jízdy vozidla tzn. vyjdou se záporným znaménkem a vozidlo 

pohánějí. Z tohoto důvodu může i celková energie na kolech vozidla nabývat záporných 

hodnot. V tomto případě je možné tuto energii zpětně získat pomocí rekuperačního 

brždění, kdy trakční elektromotor běží v generatorickém režimu. 

6.3.2.6 Výkon na kolech vozidla 

Výkon na kolech vozidla je potom definován celkovou energií na kolech vozu za časový 

úsek. 

𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎 =  
𝐸𝑘𝑜𝑙𝑎

𝑡2 − 𝑡1
 

(29)  
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 Z tohoto vztahu je poté možné určit potřebný výkon trakčního elektromotoru a po 

započítání účinností výkon akumulátoru. Výkon na kolech vozidla stejně jako energie na 

kolech může nabývat kladných i záporných hodnot. 

6.4 Určení předběžných vstupních parametrů 

 Jak už bylo zmíněno, jako předloha koncepčního návrhu bylo zvoleno vozidlo 

Volkswagen Caddy. Jedná se o čtvrtou generaci lehkého užitkového vozu, který Volkswagen 

vyrábí od roku 1980.  Vozidlo lze zakoupit ve dvou velikostech – standardní a Maxi. Obě 

varianty pak lze dále konfigurovat pro přepravu pasažérů nebo zboží. Většina parametrů 

bude převzatých ze specifikace zvoleného vozu, popř. budou dopočítány. [43] 

6.4.1 Stanovení hmotnosti hybridního vozu s prodlužovačem dojezdu. 

 Nejdříve je třeba určit pohotovostní hmotnost pro výpočtový model. Pohotovostní 

hmotnost zvoleného vozu činí 1362 kg. Oproti standardnímu vozu je třeba ve výpočtovém 

modelu přičíst hmotnost akumulátoru, trakčního elektromotoru se stálým převodem a 

rozvodovkou a hmotnost prodlužovače dojezdu. Naopak ve vozu není spalovací motor, 

převodovka a počítá se s menší palivovou nádrží o objemu 12 litrů. [43]  

 Přibližné hodnoty hmotností komponent byly zaneseny do tabulky. 

Hmotnost komponent standardního vozu Hmotnost komponent hybridního vozu 

Spalovací motor 70 kg [44] Akumulátor 344 kg [45] 

převodovka 40 kg [44] 
Trakční elektromotor vč. stálého 

převodu a rozvodovky 
90 kg [45] 

Palivová nádrž na 55 
litrů vč. paliva 

60 kg  Prodlužovač dojezdu 20 kg 

  Měniče 20 kg 

  
Palivová nádrž na 12 litrů vč. 

paliva 
15 kg 

Tabulka 9 – Hmotnosti komponent standardního a hybridního vozu 

 

 Ve voze je předběžně uvažován akumulátor z osobního automobilu Volkswagen ID4 

o využitelné kapacitě 52 kWh s hmotností 344 kg. [45] 

 Hmotnost hlavních komponent standardního vozu činí 𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝_𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 = 170 𝑘𝑔. 

 Hmotnost hlavních komponent hybridního vozu potom činí 𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝_ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 =

489 𝑘𝑔. 
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 Z pohotovostní hmotnosti standardního vozu je tedy nutné odečíst hmotnosti 

komponent standardního vozu a přičíst hmotnosti komponent, které jsou do hybridního 

vozu přidány, tedy: 

𝑚𝑝𝑜ℎ_ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 =  𝑚𝑝𝑜ℎ_𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 − 𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝_𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 + 𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝_ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 
(30)  

 Po dosazení vychází pohotovostní hmotnost hybridního vozu: 

𝑚𝑝𝑜ℎ_ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 =  1681 kg 
(31)  

 Dále je třeba určit celkovou hmotnost vozu součtem pohotovostní hmotnosti 

s hmotností zatížení. 

𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á =  𝑚𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í + 𝑚𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í (32)  

 Hmotnost zatížení bude pro potřeby výpočtového modelu definována pro převoz tří 

osob standardní hmotnosti 75 kg (bez řidiče), tedy 

𝑚𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í = 𝑛 ∗ 𝑚𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎 = 3 ∗ 75 𝑘𝑔 = 225 𝑘𝑔 
(33)  

 Tato hodnota se bude pro zjednodušení výpočtového programu uvažovat pro celý 

cyklus jízdy vozidla. V případě převozu nákladu lze uvažovat obdobnou hodnotu hmotnosti 

zatížení.  

 Celková uvažovaná hmotnost vozidla je potom:  

𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á =  𝑚𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í + 𝑚𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =  1681 + 225 = 1906 𝑘𝑔 
(34)  

6.4.2 Stanovení součinitele valivého odporu, odporu vzduchu, rotačních 

hmot a čelní plochy vozidla   

 Součinitel valivého odporu byl podle literatury stanoven jako 𝑓 = 0,012. [41] [42] 

 Hodnota součinitele odporu vzduchu je výrobcem uvedena jako 𝑐𝑥 =  0,33. Čelní 

plocha vozidla byla určena pomocí analýzy pohledového výkresu vozu v CAD programu a 

její hodnota přibližně činí 𝑆𝑥 =  2,6 𝑚2. [46] 

 Hodnota součinitele rotačních hmot byla uvažována podle hodnoty, která se 

obvykle v praktických výpočtech používá pro konvenční vozidla 𝛿 = 1,2. Lze očekávat, že 
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v hybridním voze bude tento údaj nabývat nižších hodnot, jelikož se v autě nevyskytuje 

spalovací motor pro přímý pohon kol a stupňová převodovka, které mají na součinitel 

rotačních hmot největší vliv. [41] 

 

Obrázek 20 – Volkswagen Caddy 2020 pohled zepředu [43] 

 

6.4.3 Stanovení účinností  

  Účinnost stálého převodu a rozvodové skříně byly stanoveny podle literatury na 

hodnotu η𝑝ř_𝑟𝑜𝑧 = η𝑝ř_𝑠𝑡 = 0,98. [41] 

 Účinnost trakčního elektromotoru byla odhadnuta z hodnot účinnosti trakčního 

elektromotoru podobného komerčního vozu η𝑒𝑚 = 0,93. [46] 

 Účinnost generátoru byla stanovena z grafu účinnosti elektromotoru EMRAX 188 

pro předpokládaný točivý moment a otáčky η𝑔𝑒𝑛 = 0,94. [47] 

 Účinnost všech měničů byla určena orientačně jako η𝑚ě𝑛𝑖č = 0,95. Kolem této 

hodnoty se pohybuje účinnost většiny komerčně prodávaných produktů. [48] 

 Nakonec byla stanovena účinnost vybíjení a nabíjení baterie na hodnotu η𝑏𝑎𝑡 = 0,9, 

což je běžná hodnota pro akumulátory typu Lithium-Ion. [49] 
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6.5 Předběžné vstupní parametry výpočetního modelu 

 Navržené vstupní parametry výpočetního modelu byly zaneseny do následující 

tabulky: 

Vstupní parametry výpočetního modelu 

Pohotovostní hmotnost vozidla 
𝑚𝑝𝑜ℎ_ℎ𝑦𝑑𝑟𝑖𝑑  

1681 kg Účinnost rozvodové skříně 𝜂𝑝ř_𝑟𝑜𝑧 0,98 

Hmotnost zatížení 𝑚𝑧á𝑡ěž 225 kg Účinnost stálého převodu 𝜂𝑝ř_𝑠𝑡  0,98 

Součinitel rotačních hmot 𝛿 1,2 [-] Účinnost elektromotoru  η𝑒𝑚 0,93 

Součinitel valivého odporu 𝑓 0,012 [-] Účinnost generátoru 𝜂𝑔𝑒𝑛 0,94 

Součinitel odporu vzduchu 𝑐𝑥 0,33 [-] 
Účinnost trakčního měniče 

𝜂𝑚ě𝑛𝑖č_𝑒𝑚 
0,95 

Čelní plocha vozidla 𝑆𝑥 2,6 m2 
Účinnost měniče generátoru 

𝜂𝑚ě𝑛𝑖č_𝑔𝑒𝑛 
0,95 

Hustota vzduchu 𝜌 1,25 kg/m3 Oddělovací měnič 𝜂𝑚ě𝑛𝑖č_𝑜𝑑𝑑ě𝑙  0,95 

Gravitační zrychlení 𝑔 9,81 m/s2 Nabíjení a vybíjení baterie 𝜂𝑏𝑎𝑡 0,9 

Tabulka 10 – Vstupní parametry výpočetního modelu 

6.6 Předběžný výpočet jízdy vozidla v jízdním cyklu WLTC 

 Ve výpočetním programu byla provedena simulace jízdy vozidla v jednom jízdním 

cyklu WLTC kategorie 3b. Z výstupních dat byl zanesen graf rychlosti vozidla a výkonu 

elektromotoru v závislosti na čase. Dále byla z jízdy vytvořena tabulka s výstupními daty. 

 

Obrázek 21 – Graf rychlosti vozidla a výkonu elektromotoru v závislosti na čase 
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Vypočtené hodnoty při jízdě jedním cyklem WLTC 

Ujetá vzdálenost 23,262 km 

Celková energie 26 899 395 J 

Celková energie 7,4721 kWh 

Měrná spotřeba energie 321,2129 Wh/km 

Maximální výkon na kolech 75 153 W 

Průměrný výkon na kolech 9 088 W 

Záporný výkon na kolech -42 565 W 

Tabulka 11 – Vypočtené hodnoty pro jeden jízdní cyklus WLTC 3b 

 Celková ujetá vzdálenost jednoho jízdního cyklu WLTC kategorie 3b činí 23,262 km, 

při kterém vozidlo spotřebuje 7,47 kWh energie. Z těchto hodnot je možné vypočítat 

průměrnou měrnou spotřebu energie, která je rovna 321,21 Wh/km. Jedná se o poměrně 

vysokou hodnotu oproti typickým elektrickým vozidlům, nicméně je nutné brát v potaz, že 

se jedná o naložené dodávkové vozidlo s velkou čelní plochou.  

 Požadovaný dojezd byl v předchozí kapitole stanoven na 150 km, potřebná kapacita 

baterie se potom spočítá vynásobením dojezdu spotřebou a tato kapacita činí: 

𝐸𝑏𝑎𝑡_𝑚𝑖𝑛 =  𝑚ě𝑟𝑛á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 ∗ 𝑑𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑 = 321,21
𝑊ℎ

𝑘𝑚
∗ 150 𝑘𝑚 = 48,2 𝑘𝑊ℎ 

(35)  

 Je tedy nutné vybrat akumulátor s využitelnou kapacitou alespoň 48,2 kWh. 

 Maximální záporný výkon na kolech činí  𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎_𝑟𝑒𝑘𝑢𝑝 = 42,6 𝑘𝑊. Tento výkon lze 

pomocí rekuperačního brždění částečně uložit zpět do akumulátoru. Je tedy nutné, aby 

akumulátor ve voze snesl nabíjení tímto výkonem. Po započítání účinností dostáváme: 

𝑃𝑏𝑎𝑡_𝑛𝑎𝑏 =  𝑃𝑘𝑜𝑙_𝑟𝑒𝑘𝑢𝑝 ∗ η𝑝ř𝑟𝑜𝑧
 ∗ η𝑝ř𝑠𝑡

∗ η𝑒𝑚 ∗ η𝑚ě𝑛𝑖č𝑒𝑚
∗ η𝑚ě𝑛𝑖č𝑜𝑑𝑑ě𝑙

 
(36)  

𝑃𝑏𝑎𝑡_𝑛𝑎𝑏 =  42,6 ∗ 0,98 ∗ 0,98 ∗ 0,93 ∗ 0,95 ∗ 0,95 = 34,3 kW 
(37)  

 Maximální výkon na kolech činí 𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎 =  75,1 𝑘𝑊, podle této hodnoty lze potom 

vybrat vhodný trakční elektromotor a tento výkon po vynásobení účinnostmi také musí být 

schopen dodat akumulátor.   

𝑃𝑏𝑎𝑡_𝑣𝑦𝑏 =
𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎

η𝑝ř𝑟𝑜𝑧
 ∗ η𝑝ř𝑠𝑡

∗ η𝑒𝑚 ∗ η𝑚ě𝑛𝑖č𝑒𝑚
∗ η𝑚ě𝑛𝑖č𝑜𝑑𝑑ě𝑙

  
(38)  

𝑃𝑏𝑎𝑡_𝑣𝑦𝑏 =
75,1

0,98 ∗ 0,98 ∗ 0,93 ∗ 0,95 ∗ 0,95
= 93, 2 𝑘𝑊 

(39)  
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 Průměrný výkon na kolech potom činí 9 kW, což je hodnota, která by teoreticky 

stačila pro určení potřebného elektrického výkonu prodlužovače dojezdu, nicméně by 

tento výkon pokryl pouze potřeby cyklu WLTC a nebral by v potaz stav, kdy jsou baterie 

úplně vybité a bylo by třeba, aby prodlužovač dodával všechnu potřebnou energii pro jízdu. 

Proto byl potřebný výkon prodlužovače dojezdu určen pomocí výpočtu jízdy vozidla pro 

jízdu konstantní rychlostí 90 km/h po rovině a jízdu rychlostí 50 km/h do 4% stoupání.  

Jízda po rovině rychlostí 90 km/h 

𝐹𝑘 = 𝑂𝑣 + 𝑂𝑓 + 𝑂𝑎 + 𝑂∝ 
(40)  

𝐹𝑘 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑥 ∗ 𝑆 ∗ 𝑣2 +  𝐺 ∗ 𝑓 ∗ cos 𝛼 + 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝛿 ∗ sin 𝛼 + 𝐺 ∗ sin 𝛼 = 

(41)  

𝐹𝑘 = 335,16 𝑁 + 224,19 𝑁 + 0 + 0 = 559,35 𝑁 
(42)  

𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎 = 𝐹𝑘 ∗ 𝑣 = 559,35 𝑁 ∗ 25 𝑚/𝑠 = 13,98 𝑘𝑊 
(43)  

Jízda po rovině rychlostí 100 km/h vyžaduje výkon na kolech alespoň 𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎 =  13,98 𝑘𝑊 

Jízda do 4% stoupání rychlostí 50 km/h 

𝐹𝑘 = 𝑂𝑣 + 𝑂𝑓 + 𝑂𝑎 + 𝑂∝ = 
(44)  

𝐹𝑘 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑥 ∗ 𝑆 ∗ 𝑣2 +  𝐺 ∗ 𝑓 ∗ cos 𝛼 + 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝛿 ∗ sin 𝛼 + 𝐺 ∗ sin 𝛼 = 

(45)  

𝐹𝑘 = 103,44 𝑁 + 748,11 𝑁 + 0 + 720,64 = 1075,75 𝑁 
(46)  

𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎 = 𝐹𝑘 ∗ 𝑣 = 1075,75 𝑁 ∗ 13,89 𝑚/𝑠 = 14,94 𝑘𝑊 
(47)  

 Jízda do 4% stoupání rychlostí 50 km/h vyžaduje vyšší výkon na kolech alespoň 

𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎 = 14,94 𝑘𝑊. Pro výpočet potřebného výkonu spalovacího motoru byl výkon na 

kolech přes účinnosti přepočítán. 

𝑃𝐼𝐶𝐸_𝑚𝑖𝑛 =  
𝑃𝑘𝑜𝑙𝑎

η𝑝ř𝑟𝑜𝑧
 ∗ η𝑝ř𝑠𝑡

∗ η𝑒𝑚 ∗ η𝑚ě𝑛𝑖č𝑒𝑚
∗ η𝑚ě𝑛𝑖č𝑜𝑑𝑑ě𝑙

∗ η𝑚ě𝑛𝑖č𝑔𝑒𝑛
∗  η𝑔𝑒𝑛

= 
(48)  
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𝑃𝐼𝐶𝐸_𝑚𝑖𝑛 =  
14, 94

0,98 ∗ 0,98 ∗ 0,93 ∗ 0,95 ∗ 0,95 ∗ 0,95 ∗  0,94
= 20, 75 𝑘𝑊 

(49)  

Spalovací motor prodlužovače dojezdu tedy musí zvládnout poskytovat nepřetržitý výkon 

alespoň 𝑃𝐼𝐶𝐸_𝑚𝑖𝑛 =  20,75 𝑘𝑊. 

6.7 Výběr komponent 

 Tato kapitola se zabývá výběrem vhodných komponent pohonného řetězce na 

základě parametrů vypočtených v předchozí kapitole. 

6.7.1 Akumulátor 

 Minimální potřebná kapacita akumulátoru vypočtená v předchozí kapitole činí 

𝐸𝑏𝑎𝑡_𝑚𝑖𝑛 = 48,2 𝑘𝑊ℎ, proto byl zvolen akumulátor z vozu Volkswagen ID 4 Pure o 

využitelné kapacitě 52 kWh, který byl uvažován už v předchozí části práce při určování 

předběžné hmotnosti vozu. [45] 

 Výrobce uvádí maximální nabíjecí výkon akumulátoru 50 kW, tedy akumulátor 

splňuje i podmínku maximálního nabíjecího výkonu vypočtenou v předešlé kapitole.  

Maximální vybíjecí výkon výrobce neuvádí, protože se však vozidlo dodává 

s elektromotorem o výkonu 109 kW, lze očekávat, že takový vybíjecí výkon zvládne. [45] 

 Rozměry akumulátoru jsou 1 420 * 1 450 * 140 mm a jeho hmotnost činí 344 kg. 

Výrobce dále garantuje minimální kapacitu baterie 70 % po dobu osmi let nebo do nájezdu 

160 000 km. [45] 

6.7.2 Trakční elektromotor 

 Pro koncepční návrh byl zvolen trakční elektromotor z vozu Volkswagen ID 4 Pure o 

maximálním výkonu 109 kW, který splňuje požadovaný výkon na kolech při jízdě v cyklu 

WLTC. [45] 

6.7.3 Spalovací motor 

 Pro koncepční návrh prodlužovače dojezdu byly uvažovány dvě varianty spalovacího 

motoru, rotační motor a konvenční pístový motor. Rotační motory se totiž obvykle 

vyznačují vysokou spotřebou paliva, avšak mají nižší hmotnost a menší rozměry. Je tedy 

zajímavé porovnat výhody osazení takového motoru oproti motorům konvenčním.  

 Ve výpočetním modelu se podle výběru motoru nejvíc projeví měrná spotřeba 

paliva motoru v optimálním bodě spotřeby a jeho hmotnost. 
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6.7.3.1 Varianta 1: Rotační spalovací motor AIE 225CS 

 Výrobou rotačních spalovacích motorů se nezabývá příliš velké množství firem, 

výběr je tedy značně omezený. Nakonec byl zvolen motor 225CS od britského výrobce AIE, 

který se zabývá výhradně spalovacími rotačními motory. [50] 

 Motor nabízí velmi kompaktní rozměry a hmotnost pouze 10 kg, s maximálním 

výkonem 30 kW. Unikátní je patentovaný systém chlazení SPARCS, který využívá energii 

profuku plynů z pracovního objemu motoru axiálními těsnícími lištami v důsledku 

nedokonalého utěsnění. Na hlavní hřídeli motoru se nachází radiální čerpadlo, které žene 

tento plyn za vysoké teploty do výměníku vestavěného v motoru. Ochlazený plyn umožňuje 

chladit vnitřní komponenty motoru, zejména rotor, který není možné účinně ochlazovat 

chladící kapalinou. [50] 

 Vyvažování rotujících součástí je provedeno externím vývažkem na straně výstupu 

hlavní hřídele a vnitřním vývažkem umístěným v sestavě ventilátoru systému SPARCS. [50] 

 Komunikací s výrobcem byl zjištěn optimální bod spotřeby 290 g/kW/h, který se 

nachází při 6000 min-1 a motor v něm produkuje výkon 23 kW. Motor tedy v tom bodě 

splňuje podmínku minimálního výkonu motoru 𝑃𝐼𝐶𝐸_𝑚𝑖𝑛 = 20, 75  𝑘𝑊 definovanou 

v předchozí kapitole. [50] 

 Cena motoru se pohybuje okolo 20 000 liber, tj. přibližně 600 000 korun. [50] 

 

 

Obrázek 22 – AIE 225CS rychlostní charakteristika 
[50] 

 

Obrázek 23 – AIE 225CS řez [50] 
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AIE 225CS 

Typ motoru Rotační s jedním rotorem 

Maximální výkon 30 kW při 8000 min-1 

Maximální točivý moment 36,6 N*m při 6500 min-1 

Hmotnost  10 kg 

Zdvihový objem 225 cm3 

Kompresní poměr 9,6:1 

Měrná spotřeba paliva 290 g/kW/h 

Tabulka 12 – Základní parametry motoru AIE 225 CS [50] 

6.7.3.2 Varianta 2: konvenční spalovací motor MPI 1.0 44 kW 

 Pro účely porovnání s konvenční jednotkou byl zvolen motor MPI 1.0 44 kW od 

společnosti Škoda Auto. Tento tříválcový motor o zdvihovém objemu 999 cm3 se montuje 

do vozu Škoda Fabia třetí generace a do vozu Citigo.  Motor nabízí maximální výkon 44 kW 

a maximální točivý moment 95 N*m. Oproti rotačnímu motoru je zde evidentní nárůst 

hmotnosti, která je okolo 70 kg. [51] 

 Pro vhodné porovnání byl zvolen stejný výkon 23 kW pro výběr optimálního bodu 

měrné spotřeby paliva. Tento bod se nachází při 2 350 min-1 a motor při něm spotřebuje 

235 g/kW/h. [51] 

Škoda MPI 1.0 44 kW  

Typ motoru Řadový tříválec 

Maximální výkon 44 kW při 6200 min-1 

Maximální točivý moment 95 N*m při 4200 min-1 

Hmotnost  76,3 kg 

Zdvihový objem 999 cm3  

Kompresní poměr 10,5 : 1 

Měrná spotřeba paliva 235 g/kW/h 

Tabulka 13 – Základní parametry motoru MPI 1.0 44 kW [51] 
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Obrázek 24 – MPI 1.0 44 kW rychlostní 
charakteristika [51] 

 

Obrázek 25 – MPI 1.0 44 kW [51] 

 

6.7.4 Generátor 

 Jako generátor byl zvolen motor EMRAX 188 od firmy EMRAX. Jedná se o střídavý 

elektromotor typu outrunner, tj. rotor je zároveň vnější konstrukcí motoru, 

s permanentními magnety s axiálním magnetickým tokem. Díky tomu je motor velice 

kompaktní, pro potřeby prodlužovače dojezdu je důležitá hlavně jeho délka, která je díky 

axiálnímu magnetickému toku velmi krátká. [52] 

 Motor disponuje maximálním výkonem 52 kW a pro prodlužovač dojezdu 

důležitějším nepřetržitým výkonem 23 kW. Maximální otáčky jsou 6 500 min-1. [47] 

 Rozměry motoru činí 78 x 188 milimetrů, které jsou velmi podobné rozměrům 

spalovacího motoru, což umožňuje navrhnout kompaktní jednotku prodlužovače dojezdu. 

Hmotnost elektromotoru je též příznivých 7 kg. [47] 

 Cena generátoru ve zvolené konfiguraci činí 2 680 eur, tj. skoro 70 000 korun. [53] 
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Obrázek 26 – EMRAX 188 pohled zepředu [53] 

 

Obrázek 27 – EMRAX 188 pohled zezadu [53] 

 

Obrázek 28 – EMRAX 188 Graf účinnosti [47] 
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6.8 Režimy jízdy vozidla 

 Hybridní vozidlo s prodlužovačem dojezdu je typicky schopno fungovat ve třech 

jízdních režimech, mezi kterými může řidič vozidla přepínat. Všechny režimy jsou 

zohledněné ve výpočetním programu. Tyto režimy jsou blíže popsány v následujících 

kapitolách.  

6.8.1 EV režim 

 V čistě elektrickém režimu je úplně deaktivován prodlužovač dojezdu a vozidlo je 

poháněno pouze elektrickou energií z akumulátoru až do úplného vybití. V tomto nastavení 

se vozidlo chová jako elektromobil.  

6.8.2 Ekonomický režim 

 V tomto režimu je vozidlo poháněno elektrickou energií do dosažení definované 

dolní meze nabití akumulátoru, kdy je aktivován prodlužovač dojezdu, který pracuje do 

doby dosažení horní meze nabití akumulátoru.  

6.8.3 Režim udržení stavu akumulátoru 

 V režimu udržení stavu akumulátoru vozidlo využívá prodlužovač dojezdu, tak aby 

úroveň nabití akumulátoru byla udržována v definovaném úzkém intervalu hodnot.  
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6.9 Výpočet dojezdu vozidla pro jednotlivé jízdní režimy 

 Pro obě varianty hybridního vozu byl simulován dojezd při jednotlivých jízdních 

režimech. Výsledky byly zaneseny do společného grafu k porovnání. Je nutné zmínit, že 

v případě vozidla s konvenčním motorem se mírně zvýšila celková hmotnost na 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á =

1956 𝑘𝑔 z důvodu těžšího agregátu. 

6.9.1 Dojezd vozidla v elektrickém režimu 

 V tomto režimu je počáteční kapacita baterie nastavena na 100 %, minimální mez 

nabití je potom nastavena na 5 % kvůli rezervě pro dojetí k nejbližší nabíječce. Prodlužovač 

dojezdu je deaktivován. 

  

 

Obrázek 29 – Graf stavu nabití akumulátoru v závislosti na ujeté vzdálenosti pro elektrický režim 

 

 Vůz s rotačním spalovacím motorem by v tomto režimu ujel 156,6 km s průměrnou 

spotřebou 317,1 Wh/km.  

 Varianta s motorem MPI 1.0 44 kW by potom ujela nepatrně kratší vzdálenost 155,9 

km, což je způsobeno mírně vyšší hmotností vozidla. Průměrná spotřeba by činila 317,8 

Wh/km.  
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6.9.2 Dojezd vozidla v ekonomickém režimu 

 Při ekonomickém režimu je také nastavena počáteční kapacita baterie na 100 % a 

minimální mez na 5 %. Prodlužovač dojezdu je v tomto režimu využíván, při stavu baterie 

20 % je aktivován, naopak při stavu baterie 30 % zase deaktivován. Vůz tedy jede na čistě 

elektrický výkon do doby poklesu stavu baterie na 20 %, následně je aktivován prodlužovač 

dojezdu, dokud baterie nedosáhne stavu nabití 30 %. Tento postup se potom opakuje, 

dokud palivo nedojde. 

 

Obrázek 30 – Graf stavu nabití akumulátoru v závislosti na ujeté vzdálenosti pro ekonomický režim 

 

 Při tomto režimu ujede varianta s rotačním motorem vzdálenost 254,1 km. Měrná 

spotřeba elektrické energie činí 195,4 Wh/km a měrná spotřeba paliva na této dráze je 

potom 4,72 litrů na 100 km. 

 Vůz s motorem MPI 1.0 44 kW ujede delší vzdálenost 275,7 km. Zde se nejvíce 

projevuje nižší měrná spotřeba paliva tohoto motoru. Měrná spotřeba elektrické energie 

je 180,1 Wh/km a měrná spotřeba paliva 4,35 litrů na 100 km. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

St
av

 n
ab

it
í a

ku
m

u
lá

to
ru

, s
ta

v 
p

al
iv

o
vé

 n
ád

rž
e 

[%
] 

Ujetá vzdálenost [km] 

Ekonomický režim
Stav nabití akumulátoru 225CS Stav nabití akumulátoru MPI 1.0 44 kW
Stav prodlužovače dojezdu 225CS Stav prodlužovače dojezdu MPI 1.0 44 kW
Stav palivové nádrže 225CS Stav palivové nádrže MPI 1.0 44 kW
Počáteční mez nabití akumulátoru Minimální mez nabití akumulátoru
Mez aktivace prodlužovače dojezdu Mez deaktivace prodlužovače dojezdu



 

58 

 Lze si povšimnout, že při aktivaci prodlužovače dojezdu kapacita baterie poklesne i 

pod nastavenou úroveň aktivace prodlužovače. To je způsobeno, tím, že se vůz nachází 

v náročné části jízdního cyklu, elektrický výkon prodlužovače dojezdu nepokryje potřebný 

výkon na kolech a vozidlo musí po určitou dobu odebírat energii z akumulátoru. 

6.9.3 Dojezd při režimu udržení stavu akumulátoru 

 Při tomto režimu je počáteční i minimální mez nabití akumulátoru stanovena 40 %, 

akumulátor se tedy kromě vyrovnávání výkonových špiček na dojezdu nepodílí. Interval 

aktivace a deaktivace prodlužovače dojezdu je udržován mezi 50 % a 45 %.   

 

Obrázek 31 – Graf stavu nabití akumulátoru v závislosti na ujeté vzdálenosti pro režim udržení 
stavu baterie 

 

 Varianta s rotačním motorem ujede v tom režimu 102,8 km. Měrná spotřeba paliva 

činí 11,67 litrů na 100 km. 

 Pro druhou variantu s konvenčním spalovacím motorem činí dojezd 125,8 km a 

měrná spotřeba paliva je 9,54 litrů na 100 km. 
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 V obou případech se jedná o velmi vysoké hodnoty spotřeby oproti konvenčnímu 

vozidlu, nicméně je důležité poznamenat, že se jedná o naložené dodávkové vozidlo 

s velkou čelní plochou. Na rozdíl od konvenčního automobilu není spalovací motor spojen 

s koly přímo, ale musí výkon dodávat přes sestavu elektrických komponent, které pracují 

s určitou účinností. Opět je nutné připomenout, že prodlužovač dojezdu je zamýšlen jako 

záložní zdroj energie, který řidič aktivuje pouze v případě mimořádné potřeby. 

6.10 Porovnání variant hybridního vozidla z hlediska dojezdu a 

spotřeby 

 Vypočtené hodnoty dojezdu a měrné spotřeby energie a paliva pro tři jízdní režimy 

byly zaneseny do tabulky níže. 

 Obě navržené varianty splňují stanovený požadavek na dojezd vzdálenosti 150 km 

na čistě elektrický výkon a kombinovaný dojezd s aktivací prodlužovače dojezdu alespoň 

250 km. Lze očekávat, že při jízdě pouze ve městě by vozidlo dosahovalo daleko většího 

dojezdu. To je způsobeno vysokou energetickou náročností jízdního cyklu WLTC 3b, který 

zahrnuje i jízdu po dálnici.  

 V elektrickém režimu se hodnoty variant liší pouze o 1 %, což lze přisoudit vlivu 

mírně vyšší hmotnosti pístového motoru oproti motoru rotačnímu.  

 Při jízdě v ekonomickém režimu je už rozdíl více znatelný. Vozidlo s pístovým 

motorem zvládne ujet o přibližně 10 % delší vzdálenost, což je způsobeno nižší měrnou 

spotřebou konvenčního motoru. 

 Největší rozdíl je zřetelný při jízdě v režimu udržení stavu akumulátoru, kdy 

potřebnou energii k pohonu vozu dodává prodlužovač dojezdu. V tomto režimu nabízí 

varianta s pístovým motorem až o 20 % vyšší dojezd. 

Tabulka 14 – Vypočtené hodnoty dojezdu a spotřeby obou variant vozidla 

 Elektrický režim Ekonomický režim 
Režim udržení stavu 

akumulátoru 

 
AIE 

225CS 
MPI 
1.0 

AIE 
225CS 

MPI 
1.0 

AIE 225CS MPI 1.0 

Dojezd (km) 156,6 155,9 254,1 275,7 102,8 125,8 

Spotřeba energie 
(Wh/km) 

317,1 318,5 195,4 180,1 - - 

Spotřeba paliva (l/100 
km) 

- - 4,72 4,35 11,67 9,54 
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7 Konstrukční návrh 

 Pro zvolené komponenty byla v programu Autodesk Inventor 2021 vytvořena 

sestava jednotky prodlužovače dojezdu. Ta sestává ze spalovacího rotačního motoru, 

pružné kolíkové spojky, hřídele s přírubou, generátoru a dvoudílné skříně. Sestava se skládá 

ze součástí nakoupených a součástí vyrobených. Pro vyrobené součásti, tj. skříň a hřídel 

s přírubou, byly vytvořeny výrobní výkresy. Celou sestavu prodlužovače dojezdu potom 

popisuje sestavný výkres se seznamem částí. Všechny výkresy jsou k práci přiloženy 

v přílohách 4 až 8.  

7.1 Popis sestavy 

 Spalovací motor je připevněn ke skříni a převádí točivý moment evolventním 

drážkováním nejprve na pružnou kolíkovou spojku, která vyrovnává rázy a nesouosost. Ze 

spojky je potom moment veden opět přes evolventní drážkování na hřídel, která přes 

přírubu převádí moment na generátor. Generátor je pak pevně namontován ke skříni. 

Hmotnost celé sestavy včetně spojovacího materiálu je přibližně 24 kg a její rozměry jsou 

326 mm na délku, 215 mm na šířku a 269 mm na výšku.  

 

Obrázek 32 – Sestava prodlužovače dojezdu schéma 
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Obrázek 33 – Sestava prodlužovače dojezdu rozměry 

 

 Jak už bylo zmíněno přenos momentu je zajištěn evolventním drážkováním 25 x 

H7/g6 x 1 – ČSN 01 4952 z hřídele motoru na pružnou kolíkovou spojku, z kolíkové spojky 

dále také evolventním drážkováním 30 x H7/g6 x 1 – ČSN 01 4952 na hřídel s přírubou, která 

potom přes přírubový spoj přenáší moment na samotný generátor.   

 Přenos momentu evolventním drážkováním byl zvolen z důvodu nerovnoměrnosti 

chodu, kterým se vyznačují spalovací motory. Pokud by byl přenos momentu řešen 

perovým spojem, mohlo by dojít k jeho nadměrnému opotřebení a tedy k poruše. 

 Axiální zajištění pružné kolíkové spojky je řešeno opřením o pojistný kroužek 

v drážce a šroubovým spojem s pojistnou deskou pro hřídele a pružnou podložkou. Ta 

zajišťuje, aby byl spoj svěrný a nebyl příliš namáhán pojistný kroužek.  Na straně generátoru 

je pružná spojka též opřena o pojistný kroužek.  

 Na spojce je uvažováno připevnění vývažku motoru, který k němu dodává výrobce. 

2
6

9
 m

m
 



 

62 

 

Obrázek 34 – Detail řezu sestavou prodlužovače dojezdu 
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7.2 Spalovací motor AIE 225CS 

 Model motoru byl z důvodu firemního tajemství firmy AIE UK vymodelován přibližně 

podle pohledových výkresů od výrobce. Na motoru se nachází šest nálitků pro uchycení, 

jejich umístění je pouze orientační, nicméně pro účely této práce to nevadí. Motor bude ve 

voze uložen pomocí nálitku na spodní straně motoru a proti natočení bude zajištěn 

momentovou vzpěrou uchycenou na jednom ze čtyř nálitků na horní části motoru. [50] 

 Motor je dále možné připevnit čtyřmi šrouby M8 na roztečném průměru 65 mm u 

výstupní hřídele motoru, rozměry jsou na obrázku níže. [50] 

 Na výstupní hřídeli motoru je navrhováno vnější evolventní drážkování 25 x g6 x 1 – 

ČSN 01 4952 na objednávku, motor je standardně od výrobce osazen hřídelí s drážkou pro 

pero. 

 

 

Obrázek 35 – CAD Model AIE 225 CS 

 

Obrázek 36 – CAD Model AIE 225 CS detail 

 

 

 

 

 



 

64 

7.3 Generátor EMRAX 188  

 Přesný CAD model generátoru je dostupný ke stažení na stránkách firmy EMRAX. 

Motor musí být podle výrobce ke skříni připevněn alespoň šesti šrouby M6 na roztečném 

průměru 62 mm, které se zašroubují do statoru. Šrouby musí být zašroubovány alespoň 15 

mm, nejvíce 21 mm od plochy čela statoru.  Na zadní straně se potom nachází vývody vinutí 

motoru a vstup/výstup chladícího okruhu motoru. [52] 

 Přenos točivého momentu z motoru je řešen přes přírubu pomocí šesti šroubů M6 

na roztečném průměru 64 mm. Délka zašroubované části šroubu od čela rotoru musí být 

mezi 13-13,8 mm, aby šrouby nezasahovaly dovnitř motoru. [52] 

 Vzhledem k tomu, že se jedná motor typu outrunner, tzn. rotor je zároveň vnější 

konstrukcí a je odkrytý, je nutné motor v motorovém prostoru pro bezpečný provoz 

zakrytovat.  

 

Obrázek 37 – CAD Model Emrax 188 pohled 
zepředu 

 

Obrázek 38 – CAD Model Emrax 188 pohled 
zezadu 
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7.4 Pružná kolíková spojka 

 V sestavě je osazená pružná kolíková spojka ELBO-B od firmy REEL. Ta vyrovnává 

možnou nesouosost hřídelí motoru a hřídele s přírubou. Zároveň tlumí rázy a vibrace od 

nerovnoměrného výstupního točivého momentu spalovacího motoru.  

 Z důvodu požadované kompaktnosti jednotky byla zvolena nejmenší varianta, 

kterou výrobce nabízí, ELBO-B 009 s osmi pružnými vložkami s těmito parametry. [54] 

𝑀𝑠𝑝𝑜𝑗𝑘𝑎_𝑛𝑜𝑚 = 200 𝑁𝑚  

𝑀𝑠𝑝𝑜𝑗𝑘𝑎_𝑚𝑎𝑥 = 330 𝑁𝑚 

𝑛𝑠𝑝𝑜𝑗𝑘𝑎_𝑚𝑎𝑥 = 7000 𝑚𝑖𝑛−1 

 Spojka splňuje požadovaný maximální kroutící moment od motoru a maximální 

provozní otáčky prodlužovače dojezdu. Rozměry spojky činí 95 x 72 mm s hmotností  2,55 

kg. 

 

 

Obrázek 39 – Pružná spojka Reel ELBO-B [54] 

 

Obrázek 40 – CAD Model Reel ELBO-B 
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7.5 Skříň prodlužovače dojezdu 

 Skříň zastává funkci spojení spalovacího motoru s generátorem a zároveň ochranu 

komponent. Uvnitř skříně se nachází prostor pro pružnou kolíkovou spojku, hřídel 

s přírubou a generátor. 

 Skříň musí být schopná pojmout všechny součásti, její tvar je tedy určen velikostí 

jednotlivých komponent.  Kvůli montáži je skříň dvoudílná, jednotlivé díly jsou mezi s sebou 

spojeny osmi šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762 M8 x 35. 

Souosost obou částí je zajištěna dvojicí válcovaných kalených kolíků BS EN ISO 2338 6 h8 x 

35. Na části skříně na straně motoru se nachází čtyři díry pro šrouby DIN EN ISO 4762 M8 x 

30, kterými je skříň připevněna ke spalovacímu motoru.  

 Kvůli uložení prodlužovače dojezdu v motorovém prostoru je na části skříně na 

straně generátoru navržen nálitek se závitem M8.  Pro montáž generátoru jsou navrženy 

díry pro závit M6 pro připevnění generátoru šesti šrouby DIN EN ISO 4762 M6 x 30. Dále 

jsou na tomto dílu skříně dva otvory pro prostup vývodu chlazení generátoru a tři otvory 

pro vývod silových vodičů.  

 Skříň je navržena pro výrobu odléváním s tloušťkou stěny 3 mm, jako materiál byla 

zvolena slitina hliníku na odlitky ČSN 42 4334 (A356-T6), jedná se o jednu z nejpoužívanější 

slitin hliníku v automobilovém průmyslu, s mezí kluzu 𝑅𝑚 = 190 𝑀𝑃𝑎 a mezí pevnosti 

𝑅𝑒 = 230 𝑀𝑃𝑎. Oba díly skříně dohromady váží 2,142 kg. [55] 

 

Obrázek 41 – Skříň prodlužovače dojezdu řez 

 

 

Obrázek 42 – Skříň prodlužovače dojezdu pohled 
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7.6 Hřídel s přírubou 

 Tato součást umožňuje propojení generátoru s pružnou kolíkovou spojkou. Hřídel 

je s generátorem spojena pomocí příruby a šroubových spojů po obvodu.  

 Spojení s pružnou spojkou je zajištěno evolventním drážkováním 30 x g6 x 1 – ČSN 

01 4952. Na hřídeli je navržena drážka pro osazení pojistného kroužku, o který se v sestavě 

opírá náboj pružné spojky. Hřídel je s generátorem spojena pomocí příruby šesti šrouby DIN 

EN ISO 4762 M6 x 20. Souosost s generátorem je dosažena pomocí rozměrově 

tolerovaného osazení ⌀48 h6, podle doporučené tolerance od výrobce. [52] 

 Tato součást je navržena pro výrobu obráběním ze slitiny hliníku EN AW-7075 T6 

s mezí kluzu 𝑅𝑚 = 240 𝑀𝑃𝑎 a mezí pevnosti 𝑅𝑒 = 360 𝑀𝑃𝑎. Hmotnost součásti je 0,133 

kg. [56] 

 

 

 

 

Obrázek 43 – CAD Model Hřídel s přírubou 

 

Obrázek 44 – Hřídel s přírubou výkresový řez 
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8 Pevnostní kontrola navrhovaných součástí 

 Pro navržené součásti byla provedena pevnostní kontrola v software Autodesk 

Inventor. Součásti byly zatěžované na krut, způsobený kroutícím momentem od 

spalovacího motoru, a na ohyb, způsobený tíhou jednotlivých komponent. 

8.1 Pevnostní kontrola skříně na ohyb 

 Pro výpočet pevnostní kontroly skříně na ohyb je okrajová podmínka definována na 

ploše uchycení skříně ke spalovacímu motoru. Je předpokládáno tuhé spojení dvou dílů 

skříně šroubovými spoji. Skříň je zatížena tíhou generátoru a jedním nábojem pružné 

spojky. Pro simulování dynamických účinků např. při jízdě vozidla přes překážku je tíha 

vynásobená konstantou dynamické přirážky odpružených hmot 𝑘𝑑𝑦𝑛 = 3. Tato hodnota se 

běžně používá v praxi. [57] 

 Zatěžovací síla byla určena z tíhy náboje pružné spojky, hřídele s přírubou a 

generátoru vynásobené dynamickou přirážkou. 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗  𝑘𝑑𝑦𝑛 = (1,41 + 0,133 + 7) ∗ 9,81 ∗ 3 = 243 𝑁 
(50)  

 

Obrázek 45 – Pevnostní kontrola skříně na ohyb 
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 Při porovnání s maximálním dovoleným napětím, tj. napětím meze kluzu vychází 

velmi vysoký bezpečností koeficient 69.   

𝑘 =
𝜎𝑑

𝜎
=

190

2,75
= 69 

(51)  

8.2 Pevnostní kontrola skříně na krut 

 V pevnostním výpočtu skříně na krut je skříň zatížena momentem od spalovacího 

motoru 𝑀𝑠𝑚 = 36,6 𝑁 ∗ 𝑚. Okrajová podmínka je definována na ploše přichycení 

generátoru ke skříni. Je předpokládáno tuhé spojení dvou dílů skříně šroubovými spoji. 

 Zatěžovací síla byla určena z momentu od spalovacího motoru, která působí kolmo 

na střední plochu přední stěny skříně. 

𝐹 =
 𝑀𝑠𝑚

𝑟
=

36,6 𝑁 ∗ 𝑚

0,0325 𝑚
= 1 126,15 𝑁 

(52)  

 

Obrázek 46 – Pevnostní kontrola skříně na krut 
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Maximální napětí při výpočtu dosahuje hodnoty 2,97 MPa v místě upevnění skříně 

k motoru. Při porovnání s maximálním dovoleným napětím, tj. napětím meze kluzu vychází 

bezpečností koeficient 64.  

𝑘 =
𝜎𝑑

𝜎
=

190

2,97
= 64 

(53)  

8.3 Pevnostní kontrola hřídele s přírubou na krut 

 Hřídel je v pevnostním výpočtu zatížení reakčním kroutícím momentem od 

elektromotoru, který je totožný s momentem spalovacího motoru 𝑀𝑠𝑚 = 36,6 𝑁 ∗ 𝑚 .  

Okrajová podmínka je definována v drážkování. 

 Zatěžovací síla byla určena z momentu od spalovacího motoru. Tato síla působí 

kolmo na střední plochu příruby. 

𝐹 =
𝑀𝑠𝑚

𝑟
=

36,6 𝑁 ∗ 𝑚

0,032 𝑚
= 1 143,75 𝑁 

(54)  

 

Obrázek 47 – Pevnostní kontrola hřídele s přírubou 
na krut 

 

Obrázek 48 – Pevnostní kontrola hřídele 
s přírubou na krut detail 

  

 Maximální napětí při výpočtu dosahuje hodnoty 102,2 MPa v místě drážky pro 

pojistný kroužek. Při porovnání s maximálním dovoleným napětím, tj. napětím meze kluzu 

vychází bezpečností koeficient 2,32. 

𝑘 =
𝜎𝑑

𝜎
=

240

102,2 𝑀𝑃𝑎
= 2,32 

(55)  
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9 Montážní postup 

 V této kapitole je popsána montáž sestavy prodlužovače dojezdu. Nejdříve bude 

namontována skříň (2) k přírubě spalovacího motoru (1) čtyřmi šrouby s válcovou hlavou a 

vnitřním šestihranem M8 x 20 s kruhovou podložkou. Do drážky na hřídeli motoru bude 

osazen pojistný kroužek. Nejprve bude namontován první náboj pružné spojky (4), na který 

bude přimontován vývažek dvěma šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M6 x 

30. Poté bude tento díl spojky na hřídeli axiálně zajištěn pojistnou deskou pod hřídele, 

pružnou podložkou a šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M8 x 20. Dále 

bude na pružné elementy spojky nasunut druhý náboj spojky (5). Ke generátoru (7) bude 

šesti šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M6 x 20 s kruhovou podložkou 

namontována hřídel s přírubou (8). Následně bude namontován generátor (7) s již 

namontovanou hřídelí (8) k druhému dílu skříně (6) šesti šrouby s válcovou hlavou a 

vnitřním šestihranem M6 x 30 a kruhovou podložkou. Posledním krokem bude spojení dvou 

částí skříně (2) (6) osmi šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M8 x 35 a 

kruhovou podložkou. Při tomto kroku je nutné dbát na natočení drážkování náboje pružné 

spojky (5) a drážkování hřídele s přírubou (8), aby do sebe drážky zapadly. 

 

Obrázek 49 – Montážní postup 
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10 Rozložení komponent ve vozidle 

 V této kapitole je uvažováno rozložení všech komponent sériového pohonu ve 

zvoleném vozidle Volkswagen Caddy čtvrté generace.  

 Nabízí se umístit komponenty prodlužovače dojezdu do podlahy nákladového 

prostoru, jako je to řešeno u již dříve zmíněného vozu BMW i3 REx, jelikož se ale jedná o 

lehké užitkové vozidlo pro přepravu osob nebo nákladu, je prioritou maximální přepravní 

prostor. Proto byly komponenty prodlužovače dojezdu umístěny do motorového prostoru.  

Trakční elektromotor se stálým převodem a rozvodovkou je umístěn nad přední nápravou, 

kterou pohání. 

 Uložení akumulátoru je koncipováno do podlahy vozu, toto umístění se používá u 

naprosté většiny elektrických vozů, hlavní výhodou je nízké těžiště vozu a ochrana baterií 

v případě nárazu vozidla. V zadní části vozidla je navrženo umístění palivové nádrže o 

objemu 12 litrů. 

 Prodlužovač dojezdu je umístěn v blízkosti motorové protipožární přepážky, ke 

které je uchycen. Na výfuk spalovacího rotačního motoru je napojeno výfukové potrubí 

s katalyzátorem a tlumičem.  

 Saní motoru je řešeno krátkou trubkou a kuželovým filtrem vzduchu. 

 Řídící jednotka generátoru, tedy usměrňovač, je též umístěn v motorovém prostoru 

nad levým podběhem, pro snadnou přístupnost.  

 

Obrázek 50 – Rozložení komponent pohled zboku 
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Obrázek 51 – Rozložení komponent ve vozidle 

 

Obrázek 52 – Rozložení komponent v motorovém prostoru 
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10.1 Chlazení pohonných komponent 

Chlazení komponent je řešeno dvěma nezávislými okruhy.  Každý okruh disponuje 

vlastním čerpadlem a zásobníkem chladící kapaliny. Hlavní okruh obstarává chlazení 

trakčního motoru, včetně jeho řídící jednotky, a chlazení spalovacího motoru. Do okruhu je 

též přes termostat zapojen chladič pro vyhřívání kabiny. 

Druhý okruh obstarává chlazení generátoru prodlužovače dojezdu. 

Řešení chlazení dvěma nezávislými okruhy bylo zvoleno kvůli vývodu chlazení 

generátoru, které je navrženo na značně nižší průtok kapaliny, a při zapojení do oběhu 

s ostatními komponenty by limitovalo celkový průtok a tudíž by omezovalo dostatečné 

chlazení všech komponent. 

Ochlazování chladící kapaliny zajišťuje společný chladič se dvěma oddělenými okruhy, 

podobné chladiče se používají například u vozů s automatickou převodovkou. Na chladiči 

jsou namontované dva ventilátory, které se aktivují v případě, že by vozidlo nebylo v 

pohybu a nedocházelo by k dostatečnému proudu vzduchu chladičem.  

 

Obrázek 53 – Rozložení komponent chlazení 
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10.2 Uložení prodlužovače dojezdu 

 Prodlužovač dojezdu je ve voze uložen napříč v blízkosti motorové přepážky třemi 

úchytnými body. Uložení bylo navrženo pomocí dvou úchytů připevněných k motorové 

přepážce, které nesou tíhu jednotky. K uchycení motorgenerátoru slouží nálitky na 

spalovacím motoru a na skříni generátoru, které byly zmíněny už v předchozích kapitolách. 

Třetí bod uchycení se nachází na horní straně spalovacího motoru, kde je k motoru 

uchycena momentová vzpěra zabraňující natočení jednotky v uložení. 

 

 

Obrázek 54 – Uložení prodlužovače dojezdu v motorovém prostoru 
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10.3 Poloha těžiště vozu s prodlužovačem dojezdu 

 V této kapitole byla provedena analýza změny těžiště standardního vozu oproti 

hybridnímu vozidlu s prodlužovačem dojezdu. Poloha těžiště standardního vozu je 

uvažována od dotykovému bodu předního kola s vozovkou a činí 𝑥𝑡 = 1 132 𝑚𝑚 a 𝑦𝑡 =

631 𝑚𝑚. V těžišti se uvažuje pohotovostní hmotnost standardního vozu, která byla již dříve 

zmíněna 𝑚𝑝𝑜ℎ_𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 = 1362 𝑘𝑔. [58] 

 Pro výpočet změny těžiště je uvažován vztah vycházející z momentové rovnováhy. 

[59] 

𝑦𝑡 =
∑(𝑚𝑖 ∗ 𝑦𝑖)

∑𝑚𝑖
 

(56)  

 Nejprve byla spočtena poloha těžiště standardního vozu po odebrání komponent 

spalovacího motoru s převodovkou a palivové nádrže. Poloha těžiště těchto komponent 

byla přibližně odhadnuta, viz Obrázek 55. Hmotnosti odebraných komponent vycházejí 

z hodnot zmíněných v předchozích částech práce, tj. spalovací motor s převodovkou má 

hmotnost 110 kg a palivová nádrž 60 kg.  

𝑥𝑡 =
1362 ∗ 1132 − (110 ∗ (−200)) − (60 ∗ 2682)

1362 − 110 − 60
= 1177 𝑚𝑚 (57)  

𝑦𝑡 =
1362 ∗ 631 − (110 ∗ 550) − (60 ∗ 280)

1362 − 110 − 60
= 656 𝑚𝑚 (58)  

 Hmotnost standardního vozu po odebrání zmíněných součástí je 1192 kg. 

 

Obrázek 55 – Polohy těžišť ve standardním vozidle VW Caddy [58] 
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  Do tabulky níže byly zaneseny zjištěné hmotnosti a polohy těžišť komponent 

hybridního vozu a byla spočtena nová poloha těžiště po přidání komponent hybridního 

pohonného řetězce. 

Poloha těžiště a hmotností komponent hybridního vozu 

 Hmotnost 𝑥𝑡  𝑦𝑡  

Akumulátor 344 kg 1550 mm 280 mm 

Trakční elektromotor se stálým převodem a rozvodovkou  90 kg -150 mm 450 mm 

Sestava prodlužovače dojezdu 24 kg -30 mm 750 mm 

Palivová nádrž o objemu 12 litrů 15 kg 2682 mm 280 mm 

Tabulka 15 – Poloha těžiště a hmotností komponent hybridního vozu 

 

𝑥𝑡 =
1192 ∗ 1177 + 344 ∗ 1550 + 90 ∗ (−150) + 24 ∗ (−30) + 15 ∗ 2682

1192 + 344 + 90 + 24 + 15

= 1179 𝑚𝑚 

(59)  

𝑦𝑡 =
1192 ∗ 656 + 344 ∗ 280 + 90 ∗ 450 + 24 ∗ 750 + 15 ∗ 280

1192 + 344 + 90 + 24 + 15
= 565 𝑚𝑚 

(60)  

 Výsledky byly porovnány se standardním vozem v tabulce. 

Poloha těžiště a pohotovostní hmotnosti standardního a hybridního vozu 

 Pohotovostní hmotnost 𝑥𝑡 𝑦𝑡 

Standardní vůz 1362 kg 1132 mm 631 mm 

Hybridní vůz 1665 kg 1179 mm 565 mm 
Tabulka 16 – Poloha těžiště a pohotovostní hmotnosti standardního a hybridního vozu 

 

  Podélná vzdálenost těžiště hybridního vozu se oproti standardnímu posunula o 47 

milimetrů dozadu. Svislá poloha těžiště je potom umístěna níže o 66 milimetrů. 

 Poloha těžiště se tedy příliš neliší od standardního vozu, výhodou je ale jeho mírně 

nižší poloha, což by se mohlo pozitivně projevit na ovladatelnosti hybridního vozu, který je 

však znatelně těžší. 
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11 Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo navrhnout jednotku motorgenerátoru s rotačním 

spalovacím motorem pro vůz se sériovým hybridním pohonem.  

Proto byla nejdříve zpracována rešerše vozidel s hybridním pohonem, přehled automobilů 

s prodlužovačem dojezdu a přehled jednotek existujících prodlužovačů dojezdu. Potom 

byly definovány obecné požadavky na prodlužovač dojezdu a popsány jeho používané 

komponenty.  

 Druhá část práce se zabývala koncepčním návrhem vozidla a simulací jízdy vozidla 

v jízdním cyklu WLTC. Byly popsány jízdní odpory, ze kterých byly sestaveny energetické 

rovnice použité pro výpočetní program, vytvořený v programu Microsoft Excel. Nejprve 

byly stanoveny předběžné vstupní parametry pro výpočet jízdy vozidla v jednom jízdním 

cyklu WLTC, ze kterého byly zjištěny potřebné parametry komponent pohonu a byla 

zjištěna průměrná spotřeba elektrické energie vozidla. Podle vypočtených parametrů poté 

proběhl výběr vhodného akumulátoru, trakčního elektromotoru, spalovacího motoru a 

také generátoru. Pro účely porovnání byla do výběru spalovacího motoru zařazena varianta 

s konvenčním pístovým spalovacím motorem. Výsledné vstupní parametry obou variant 

byly zadány do výpočetního programu a byly spočítány dojezdy a měrná spotřeba pro 

jednotlivé jízdní režimy.  

 Navržené hybridní vozidlo splňuje zadané požadavky na dojezd, stanovené dle 

charakteristik využití dovážkových vozů společnosti DoDo Czech s.r.o a vozidel taxislužby 

v hlavním městě Praze. Skutečný dojezd navrženého vozidla by navíc s největší 

pravděpodobností při použití vozidla pro tyto účely dosahoval mnohem vyšších hodnot. 

Jízdní cyklus WLTC, při kterém byla jízda vozidla simulována, je totiž vysoce energeticky 

náročný z důvodu jízdy vysokou rychlostí po dálnici v poslední části cyklu. Požadavky na 

výkon vozidla byly rovněž splněny. Srovnání dvou variant jednotek motorgenerátoru 

vychází ve prospěch varianty s konvenčním spalovacím motorem. Přes svoji vyšší hmotnost 

se tato varianta vyznačuje lepším dojezdem, což je způsobeno nižší měrnou spotřebou 

motoru.  

 Ve třetí části práce byl zpracován konstrukční návrh jednotky motorgenerátoru. 

Byla blíže popsána navržená sestava z dodaných komponent a z vyrobených součástí. 

Konstrukční návrh řešil primárně spojení spalovacího motoru s generátorem. Pro všechny 
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navržené součásti byla zpracována výkresová dokumentace a sestavný výkres se seznamem 

částí. 

 Navržená sestava prodlužovače dojezdu se vyznačuje velmi nízkými rozměry 326 x 

215 x 269 a celkovou hmotností 24 kg. Proto lze tuto jednotku považovat za velmi 

kompaktní, i v porovnání s již existujícími prodlužovači dojezdu, zmíněnými v dřívějších 

částech. Kompaktní rozměry jednotky umožňují maximalizovat přepravní prostor vozidla, 

což lze považovat za nespornou výhodu.  

 V poslední části bylo řešeno prostorové umístění všech komponent pohonu do 

vozidla, bylo popsáno řešení uložení prodlužovače dojezdu v motorovém prostoru a byla 

spočtena nová poloha těžiště oproti standardnímu vozu.  

Na základě výše uvedených poznatků lze konstatovat, že celkový návrh hybridního 

vozidla splňuje všechny definované požadavky a nabízí perspektivní alternativu k vozidlům 

s konvenčním typem pohonu. Z hlediska ceny se však navržené řešení nejeví výhodně. 

Největší podíl na tom má použitý rotační spalovací motor, který je velice drahý, neboť je 

vyráběn na zakázku. Nižší výdaje za akumulátor by tedy bohužel použitím této jednotky 

nebyly kompenzovány. Z důvodu této vyšší ceny by toto řešení spíše nebylo výhodné pro 

použití v běžných vozech, lze však uvažovat o použití ve vozidlech pro speciální účely, kde 

je kladen naprosto maximální důraz na přepravní prostor a nízký zástavbový prostor 

pohonných komponent a cena není primární faktorem. 

 Prodlužovače dojezdu nabízí řadu výhod. Největší pozitivum je patrné v oblasti 

akceptance elektrického vozidla zákazníkem. V současnosti mnoho potenciálních zájemců 

o elektrická vozidla odrazuje omezený dojezd, dlouhá doba nabíjení nebo velká hmotnost 

baterií. Prodlužovač dojezdu, který dodává energii při vybití baterií, dokáže tato omezení 

kompenzovat nebo částečně redukovat. Výrazně prodlužuje dojezd na jedno nabití 

s kombinací jedné nádrže paliva, kterou je navíc možné v řádu minut dotankovat na 

kterékoli čerpací stanici a pokračovat v jízdě. Přitom je vozidlo schopné bezemisně fungovat 

ve městě, kde jsou na čistotu ovzduší kladené vysoké nároky. Prodlužovač dojezdu dále 

umožňuje snížit kapacitu baterií, které jsou ze všech komponent v hybridním vozidle 

nejdražší. Umožňuje proto zjednodušit přechod od spalovacích automobilů 

k elektromobilům, který je při současném zpřísňování emisních limitů pravděpodobně 

nevyhnutelný. Jeho použití může velice usnadnit a zrychlit nástup elektromobility.  I přesto, 
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že vývoj baterií jde rychlým tempem kupředu, roste měrná kapacita akumulátorů a klesá 

jejich cena, nelze přesně předpovídat, kdy budou elektromobily opravdovou alternativou 

konvenčních vozů se spalovacím motorem. V současnosti tedy prodlužovače dojezdu smysl 

opravdu mají a lze očekávat, že jejich nasazení do vozidel bude čím dál tím častější.  

 Rotační motory mají i své nevýhody, mezi které patří například nízká životnost 

motoru a vyšší spotřeba paliva. Důležité je také zmínit, že rotační motory často produkují 

vyšší emise škodlivin ve výfukových plynech.  

 I přes výše zmíněné nevýhody rotačních spalovacích motorů je zřejmé, že i tento typ 

spalovacích motorů má potenciál do budoucna. To potvrzují i plány automobilky Mazda, 

průkopníka vozidel s rotačními motory, která v následujících letech plánuje obnovit výrobu 

těchto motorů a použít je k pohonu právě prodlužovače dojezdu v jejich elektrickém voze 

Mazda MX-30.  
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