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Abstrakt 

 Tato práce si klade za cíl sestavit model energetické jednotky, který by zvládl vytvořit 

dostatečné mnoţství elektrické energie, kterou by bylo moţno napájet zařízení s nízkým 

odběrem. Cílem práce bylo vytvořit laboratorní model elektrocentrály a zhodnotit jeho 

parametry. Výsledek práce nabízí moţné řešení záloţního zdroje energie, alternativu 

například k těţkým přenosným bateriím či dieselovým generátorům. Podařilo se zrealizovat 

soustavu, která zvládla konstantně napájet laptop. Význam této práce lze spatřit jak v šetření 

nákladů na pořízení takovéhoto záloţního zdroje energie, tak v ekonomice provozu. 

Klíčová slova 

Generátor, BLDC motor, power management, záloţní zdroj 

Abstract  

 The goal of this work was to build a non-conventional energy unit model which would 

be capable of constant electrical power delivery used for running low consumption devices. 

The target then was to create a laboratory model of power unit and valorize its’ parameters. 

The result offers standby energy unit as an alternative for example to heavy batteries or big 

diesel aggregates. The built system was fully able to power the laptop pretty constantly. The 

importance of this work might be seen either in costs saving procedures and algorithms 

regarding buying the standby energy unit or in the economy of running costs. 

Key words 

Generator, BLDC motor, power management, backup power supply 

 

  



 

 

Poděkování 

Velice děkuji vedoucímu této bakalářské práce Ing. Robertu Frischerovi Ph.D. za jeho 

velikou ochotu, vstřícnost, odborné vedení a spoustu věnovaného času při realizaci této práce.  

 

  



 

 

Obsah 
 

1 Úvod ................................................................................................................................... 8 

2 Popis elektromotorů a jejich generátorový reţim ............................................................... 9 

2.1 Stejnosměrný elektrický motor .................................................................................... 9 

2.2 Střídavé asynchronní motory ..................................................................................... 11 

2.2.1 Konstrukce a princip asynchronního motoru ......................................................... 12 

2.3 Synchronní motory .................................................................................................... 14 

2.4 BLDC motory ............................................................................................................ 16 

3 Konstrukce laboratorního modelu. ................................................................................... 20 

3.1 Popis jednotlivých částí laboratorního modulu ......................................................... 20 

3.2 Průběh konstrukce laboratorního modelu .................................................................. 25 

4 Statické vlastnosti a tepelný reţim modelu ...................................................................... 30 

4.1 Porovnání dostupných elektromotorů ........................................................................ 30 

4.2 Měření statických vlastností motorů .......................................................................... 30 

4.3 Tepelný reţim modelu ............................................................................................... 34 

5 Závěř ................................................................................................................................. 37 

Seznam pouţité litaratury ......................................................................................................... 38 

 



8 

 

1 Úvod 

 Současné trendy ve výrobě a zpracování mobilních zdrojů energie inklinují 

k miniaturizaci, neboť se stále zvyšuje počet energeticky silně závislých zařízení kaţdodenní 

potřeby. V oblasti nízkoodběrových zařízení se tomuto trendu velmi daří a vzniklo mnoho 

progresivních technologií, které dokáţí přetvářet přírodní zdroje na elektrickou energii 

s vysokou účinností. Jedním z vrcholů prozatímního vývoje je moţnost napájení lidským 

teplem. U vývoje zdrojů energie pro zařízení s relativně velikým odběrem však není vývoj 

takto agilní. To vedlo k myšlenkovému pochodu sestrojit takové zařízení na výrobu energie, 

dodávající výkony například pro domácí spotřebiče, které by se vymykalo konvencím po 

stránce konstrukční, zároveň však splňovalo běţné nároky, jeţ jsou kladeny na standardní, 

běţně vyráběné agregáty. Tyto myšlenky se staly hlavním duchem této bakalářské práce. 
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2 Popis elektromotorů a jejich generátorový režim 

Elektrický generátor je v podstatě věci elektromotor v inverzním zapojení. V tomto 

zapojení je elektromotor schopen přeměňovat mechanickou práci v elektrickou energii. 

Elektromotory dělíme podle vstupního, popřípadě výstupního napětí na stejnosměrné 

(v inverzním zapojení dynamo), na elektromotory střídavé (v inverzním zapojení alternátor) 

a dále podle otáček na synchronní a asynchronní. Elektromotor je obecně sloţen ze dvou 

hlavních částí. Rotor, coţ je pohyblivá část stroje a vytváří točivé magnetické pole a stator, 

část pevná, ve které jsou umístěny cívky. [1] [3] 

2.1 Stejnosměrný elektrický motor 

Princip a konstrukce stejnosměrného motoru 

Stejnosměrný motor je napájen stejnosměrným napětím. Pro svou funkci vyuţívá 

elektromagnetické indukce. V magnetickém poli, které je tvořeno statorovými 

stejnosměrnými magnety, obsahující jádro většinou z magneticky měkké oceli, se otáčí rotor, 

také nazýván kotva, s magnetickým obvodem tvořeným z dynamových plechů a řady cívek. 

Směr průtoku proudu v kaţdé cívce je, při změně smyslu pohybu vodiče vůči magnetickému 

poli, přepínán komutátorem.  Komutátor je tvořen měděným válcem sloţeným z jednotlivých 

isolovaných lamel, ke kterým je proud přiváděn pomocí tzv. kartáčů, coţ jsou hranoly 

vyrobeny z uhlíku. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1 - Princip stejnosměrného motoru [9] 
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Buzení stejnosměrných motorů 

Stejnosměrné motory dělíme podle typu buzení na motory s cizím buzením 

(schematicky na obrázku 2) a na motory s buzením vlastním. Pro motory s cizím buzením se 

proud pro vytvoření statorového magnetického pole získává z jiného zdroje neţ proud rotoru. 

Speciálním případem je pouţití permanentních magnetů. Motory s vlastním buzením dále 

dělíme na sériové, derivační  a kompaundní. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Budící vinutí sériového motoru má málo závitů a je zapojeno do série s kotvou. 

Vyznačuje se měkkou momentovou charakteristikou. Motor spouštíme postupným 

vyřazováním zařazeného spouštěcího sériového odporu, nebo postupným zvyšováním napětí. 

Motor můţe pracovat jako stejnosměrný generátor (dynamo), ale regulace výstupního napětí 

je velice obtíţná. Proto není prakticky vůbec moţné brţdění do sítě ale pouze do odporu. [5] 

 

Derivační motor obsahuje vinutí s mnoha závity, které je připojené paralelně ke kotvě. 

Má lineární momentovou charakteristiku. Spouští se při maximálním budícím proudu přes 

spouštěcí rezistor. Motor můţe bez problému pracovat jako dynamo, tudíţ ho můţeme brzdit 

přímo do sítě nebo odpojením kotvy od napájení a jejím připojením na zatěţovací odpor. [5] 

 

Kompaudní motor obsahuje dvě statorová vinutí. Jak vinutí derivační, tak vinutí 

sériové.  Tím kombinuje vlastnoti obou předešlých motorů, tj. udrţování konstantních otáček 

i nárust momentu motoru při niţších otáčkách. Vlastnosti konkrétních motorů se liší a závísí 

především na tom, které ze statorových vinutí převaţuje. Tento typ motoru opět můţe bez 

problému pracovat jako stejnesměrný generátor neboli dynamo. Můţe být brţděn jak do sítě 

tak do odporu. [5] [6] 

  

Obrázek 2 - Schéma zapojení motoru s cizím buzením 
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Zapojení stejnosměrných motorů  jako generátorů 

Kaţdý stejnosměrný motor lze pouţít jako generátor. Avšak nejvíce se vyuţívají 

motory s derivačním a kompaudním buzením.  

 

Dynamo je zaloţeno na principu elektromagnetické indukce. Budící proud ve vinutí 

statoru vyovolává ve statoru magnetický tok. Ve vinutí rotoru, zobrazeného na obrázku 3, 

se při jeho otáčení v magnetickém poli indukuje střídávé napětí, které se přes komutátor mění 

na napětí stejnosměrné. [2] [6] 

 

Dynamo, které vyuţívá cizí buzení umoţňujě řízení napětí v celém rozsahu otáček. 

Pokles napětí se zatíţením je jen mírný. Derivační dynamo má měkkou zatěţovací 

charakteristiku, ale je odolné proti zkratu. Pro jeho nabuzení je potřebná přítomnost 

zbytkového magnetizmu v obvodu. Sériové dynamo se budí pouze při zatíţení v uzavřeném 

obvodu, jeho výstupní napětí velice silně klesá se zatíţením. Kompaudní dynamo se pro 

pouţití jeví jako nejlepší, protoţe vykazuje téměr ideálně tvrdou zatěţovací charakteristiku. 

[2] [6] 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

2.2 Střídavé asynchronní motory 

Střídavé motory, jak uţ název napovídá, jsou napájeny střídavým proudem a to 

většinou z rozvodné sítě. Konstrukčně jsou tvořeny obvykle z napájeného statoru a 

nenapájeného rotoru. Jádra obou částí motoru jsou tvořena z izolovaných plechů. Základem 

činnosti většiny střídavých motorů je vznik točivého magnetického pole. [2] [5] 

Obrázek 3 - Rotor dynama s komutátorem [10] 
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Konstrukce a princip asynchronního motoru  

Otáčky tohoto typu motoru nejsou synchronní, tzn. ţe nejsou sobuěţné s otáčkami 

točivého magnetického pole. Stator se skládá ze statorových plechů a statorového vinutí. 

Vinutí je uspořádáno do pólových dvojic. Rotorové vinutí je buď klecové - spojené nakrátko, 

nebo třífázové. [5] 

 

Synchronní otáčky statoru spočítáme z počtu pólů a frekvence napájecího napětí za pomoci 

vzorce (1.1). 

 

 
   

   

 
 

(1.1)  

 

Asynchronní motor pracuje se skluzem, coţ znamená, ţe rotor nikdy nedosáhne synchronních 

otáček statoru (1.2): 

 

   
    

  
 

(1.2)  

 

Skluz je nutný k tomu, aby docházelo k relativnímu posunu vodičů kotvy vůči 

magnetickému poli statoru, neboli k protínání siločar statorového pole a vodičů rotoru, a tím 

k indukci proudu do rotorových vodičů. Otáčky rotoru lze regulovat změnou počtu pólů, 

napájecí frekvence, napájecího napětí nebo změnou skluzu. Otáčky motoru jsou i při 

proměnlivé zátěţi téměř konstantní. 

Spouštění a  brţdění asynchronního motoru 

Asynchronní motory je moţno spouštět přímým připojením k síti, v tomto případě ale 

vzniká proudový náraz, která je omezen pouze odporem vinutí. Tento ráz dosahuje aţ 

desetinásobku jmenovitého proudu. Pokud chceme motor spouštět tímto způsobem, musí být 

sprváně dimensováno jištění motoru, aby nedošlo k odpojení motoru při krátkodobé špičce při 

rozbýhání motoru. [5] 

Pokud nechceme nebo nemůţeme, například kvůli velkým produdovým rázům, 

spouštět motor přímým napojením na síť, můţeme vyuţít metody přepínače trojúhelník – 

hvězda, autotransformátoru, sníţení napájecího napětí, nebo polovodičového regulátoru.  
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U motoru s krouţkovou kotvou se mezi vstupní svorky rotoru zapojuje proměnlivý odpor. 

Jako poslední řešení můţeme pouţít speciální úpravu klece buďto na odporovou klec nebo 

klec dvojitou. [3] [5] 

Asynchronní motor jako generátor 

Asynchronní a také synchronní motory v inverzním zapojení jsou nazývané 

alternátory. To proto, ţe oproti inverzně zapojeným stejnosměrným motorům produkují 

střídavé napětí. 

 

 

 

Obrázek 4 - Momentová charakteristika asynchronního motoru [11] 

 

Vztah mezi výkonem a momentem – graficky na obrázku 4 určí rovnice (1.3). 

 
      

  

  
 

(1.3)  

Pro pouţití motoru jako generátoru se pouţívají výhradně motory s klecovým vinutím 

motoru. Jestliţe je motor připojený k síti roztočen nad synchronní otáčky, motor se začně 

chovat jako alternátor a začne dodávat zpět do sítě energii, coţ se projeví brzdným momentem 

na hřídeli. Přechod z reţimu motoru do reţimu generátoru můţeme vysvětlit na jednoduchém 

příkladě vodní elektrárny. Nejprve se motor připojí k síti a roztočí se na asynchronní otáčky. 

Poté je na lopatky turbíny, která je s motorem připojena přes hřídel, vpuštěna voda. Motor se 

roztočí na otáčky synschroní, při kterých vykazuje nulový moment a dále na otáčky 

nadsynchronní a začne dodávat energii do rozvodové sítě. [5] 
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Pouţití asynchronního motoru 

Asynchronní motor je asi nejpouţívanějším elektromotorem v průmyslu vůbec. 

Vykazuje se velikou spolehlivostí, avšak o trochu niţší účinností. Vyrábí se v širokém  

rozsahu výstupních výkonů a otáček. Ze všech zde uvedených elektromotorů je tak= 

nejlevnější. 

V reţimu generátoru se velmi často pouţívá v malých vodních a větrných elektrárnách 

či elektrocentrálách. Také se pouţívají ve výtazích, kdy při jízdě nahoru spotřebovávají 

elektrickou energii a při vracení se dolů generují energii zpět do sítě. 

2.3 Synchronní motory 

Princip motoru a jeho konstrukce 

Otáčky rotoru tohoto elektromotoru jsou rovny otáčkám synchronního magnetického 

pole, které určíme podle rovnice (1.1). Konstrukce statoru u tohoto motoru je v postatě 

shodná s konstrukcí asynchronních motoru, je tvořen ze statorovách plechů a statorových 

cívek umístěných v dráţkách. Rotor je tvořen stejnsměrným magnetem, který je buďto 

permanentní nebo napájený přes krouţky pomocí stejnosměrného proudu. Materiál rotoru 

je masivní oceli a často obsahuje vystouplé pólové nástavce. Obdobně jsou také konstruováný 

generátory střídavého proudu, které se nazývají alternátory. Schéma synchronního motoru 

ukazuje obrázek 5. [7]  

 

 

 

Obrázek 5 - schéma synchronního motoru [5] 
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 Motor vykazuje pohonný moment pouze tehdy, pokud se rotor točí synchronními 

otáčkami. Pokud je motor přetíţen, tzv. „vypadne ze synchronu“, zastaví se. Pokud motor 

připojíme k sítí, sám se nerozběhne, musí být buďto rozběhnut pomocným motorem, nebo je 

rotor asynchronního motoru vybaven klecí na krátko, tzv. Boucherotovou klecí, kdy se 

rozbíhá jako motor asynchronní. Po rozběhnutí se připojí stejnosměrné buzení a motor se 

dostane do synchronních otáček. [7]  

Synchronní motor jako generátor proudu 

 Dodnes je synchronní motor nejdůleţitějším strojem pro výrobu elektrické energie. 

Tento točivý stroj se pouţíval jak generátor daleko dříve neţ jako motor určený pro pohon 

strojů. Tyto alternátory jsou v elektrárnách poháněny parními nebo plynovými turbínami a 

roztáčeny na 3000 ot
.
min

-1
 a nazývají se turboalternátory. Pokud jsou poháněny turbínami 

vodními, jejich rychlost otáčení je podstatně niţší a nazýváme je hydroalternátory. [6] [7] 

 Pokud chceme pouţít synchronní generátor připojený přímo k síti, musíme dodrţet 

následující podmínky před připojením. Těmto podmínkám se říká „nafázování“. 

1. Stejná velikost okamţité hodnoty napětí generátoru a napětí sítě 

2. Stejný kmitočet alternátoru a sítě 

3. Minimální fázový posun mezi fázemi generátoru a sítě 

4. Stejný sled fází generátoru a sítě 

Pokud tyto podmínky nejsou dodrţeny, dochází v době připojení k síti k velkým 

proudovým rázům a také k elektromechanickému vyrovnávacímu proudu. Také hrozí částečné 

poškození či úplné zničení stroje. [6] [7] 

Pouţití synchronních motorů 

Velkou výhodou těchto motorů je, ţe při volbě vhodné velikosti buzení motoru lze dosáhnout 

různého elektrického chování motoru. Motor se vůči síti můţe chovat buďto jako odpor 

spojený s kapacitou nebo jako odpor spojený s indukčností. Tyto vlastnosti se vyuţívají 

v provozech ke kompenzaci účiníku sítě, kdysi byly tyto motory pouţívány pouze pro tento 

účel a nepoháněly ţádný stroj.  

 Obecně se tyto motory pouţívají pro velké a stále běţící pohony, jako jsou 

kompresory, ventilátory a podobně. Dále se také pouţívají jako pohonné motory 

motorgenerátorů v soustrojích.  
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2.4 BLDC motory 

BLDC (Brushless direct curent – Bezkartáčový, přímo řízený) motor je typ motoru, 

který byl dále pouţit v praktické části bakalářské práce. Proto mu ze všech zde zmiňovaných 

typů motorů bude věnována největší pozornost. 

Jak uţ název napovídá, BLDC motory nepouţívají uhlíkové kartáče pro komutaci 

(přepínání směru proudu), místo toho jsou komutovány elektronicky. Komutaci zajišťuje 

tranzistorový měnič pomocí pulzně šířkové modulace (PWM). Bezkartáčové motory mají 

oproti klasickým stejnosměrným motorům mnoho výhod a to zejména vyšší účinnost, delší 

ţivotnost, tišší chod a větší rozsah rychlosti. Navíc poměr mezi točivým momentem a 

velikostí motoru je lepší neţ u motorů standardních. Tato vlastnost jim dovoluje pouţití 

v místech, kde jsou kladeny vysoké poţadavky na hmotnost a rozměry. 

BLDC motory konstrukce a princip 

 BLDC motor je typ synchronního motoru. To znamená, ţe magnetické pole 

generováno statorem a magnetické pole generováno rotorem má stejnou frekvenci. To 

znamená ţe BLDC motory nepracují se skluzem jako klasické asynchronní motory.  

Stator BLDC motoru je tvořen ocelovými plechy s vinutím umístěným v dráţkách, 

které jsou napříč osou, podél vnitřního obvodu, jak ukazuje obrázek 6. Obecně je stator 

podobný statoru klasických asynchronních motorů, avšak jeho vynutí je uspořádáno odlišně. 

Většina BLDC motorů obsahuje tři statorová vinutí zapojená do hvězdy. Kaţdé z vinutí je 

konstruováno několika závity vzájemně propojenými tak, aby tvořily spirálu. Tyto vinutí jsou 

rozloţeny po obvodu statoru tak, aby tvořili určitý počet pólů. 

 

Obrázek 6 - Stator BLDC motoru [8] 
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Rotor je vyroben z permanentních magnetů. Správný druh magnetického materiálu se 

vybere na základě poţadované hustoty magnetického pole. Pro tyto účely se obvykle 

pouţívají feritové magnety, avšak s postupem technologických moţností získávají na 

popularitě magnety tvořeny ze slitin kovů vzácných zemin. Feritové magnety (obrázek 7) jsou 

daleko levnější, ale mají nevýhodu v nízké hustotě toku v daném objemu oproti magnetům 

vyrobených ze slitin kovů vzácných zemin. Oproti tomu magnety ze slitin kovů vzácných 

zemin mají hustotu toku daleko větší, a proto můţou mít menší velikost a tím se zmenší také 

celková velikost rotoru při zachování stejného momentu. Pro tyto účely se pouţívá neodym, 

samarium kobaltový magnet a slitina neodymu, ţeleza a boru. [8] 

 

Obrázek 7 - Rotor BLDC motoru tvořen feritovými magnety [12] 

 Na rozdíl od kartáčových stejnosměrných motorů je komutace BLDC motoru řízena 

elektronicky. K zajištění otáčení BLDC motoru by mělo být statorové vinutí napájeno 

sekvenčně. Je velice důleţité vědět, ve které pozici se rotor zrovna nachází, aby mohlo být 

zajištěno napájení vinutí ve správném pořadí. Pozice rotoru je snímána halovými sondami, 

vloţenými do statoru. Většina BLDC motorů obsahuje tři Hallovy sondy zabudované na 

statoru, jak ukazuje obrázek 8. Kdyţ magnetický pól rotoru mine nejbliţší Hallovou sondu, 

sonda dá low nebo high signál podle toho jestli sondu minul severní, nebo jiţní pól magnetu. 

Na základě všech tří signálů, můţe být určena přesná poloha rotoru a určen sled napájení 

jednotlivých vinutí. [8] 

 

Obrázek 8 - Schéma BLDC motoru s Hallovými sondami [8] 
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Porovnání BLDC motorů s ostatními typy motorů 

V porovnání s kartáčovými stejnosměrnými motory a střídavými motory má BLDC 

motor hodně výhod a velice málo nevýhod. Tyto motory jsou méně náročné na údrţbu a mají 

větší ţivotnost. Dosahují většího výstupního výkonu. Díky tomu, ţe rotor je vyroben 

z permanentních magnetů, je jeho setrvačnost menší, coţ zlepšuje charakteristiky akcelerace a 

decelerace. BLDC motory mají mnoho dalších výhod, které podrobněji uvádí tabulka 1 a 2. 

Tabulka 1 - Srovnání BLDC a SS motorů 

Funkce BLDC motor Stejnosměrný motor 

Komutace Elektronická  Komutace pomocí kartáčů 

Údrţba Méně vyţadována Pravidelná kontrola nutností 

Ţivotnost Větší Menší 

Efektivita Velká – ţádné ztráty na komutátoru Průměrná 

Setrvačnost rotoru Malá, díky permanentním magnetům 
Vyšší, coţ limituje dynamickou 

charakteristiku 

Rozsah rychlosti 
Větší, kvůli ţádným mechanickým 

limitům kartáčů komutátoru 

Niţší kvůli mechanickým limitům 

kartáčů 

Rušení Malé Vetší, způsobené oblouky na kartáčích 

Cena Větší kvůli permanentním magnetům Malá 

Ovládání / Řízení Drahé a sloţité Levné a nenáročné 

Potřeby řízení Potřebuje řízení 
Nepotřebuje řízení, pouze kdyţ je 

nutná variabilní rychlost otáček 

 

Tabulka 2 - Srovnání BLDC a střídavých motorů 

Funkce BLDC motor Střídavý asynchronní motor 

Momentová 

charakteristika 

Plochá, coţ dovoluje chod v celém 

spektru otáček se jmenovitou zátěţí  

Nelineární – malý točivý moment 

v malých otáčkách 

Výkon v závislosti 

na velikosti 

Velký – díky permanentním 

magnetům 

Průměrný – rotor i stator je musí být 

tvořen cívkami 

Setrvačnost rotoru 
Malá - Dobrá dynamická 

charakteristika 

Velká – Špatná dynamická 

charakteristika 

Startovací proud 
Jmenovitý – není zapotřebí ţádného 

speciálního startérů  

Aţ 10x větší neţ jmenovitý, je potřeba 

startovacího vinutí, obvykle se řeší 

pomocí trojúhelník/hvězda  

Skluz Bez skluzu 
Rotor běţí na niţší frekvenci neţ 

stator, tento skluz se se zátěţí zvětšuje 
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BLDC motor v reţimu generátoru 

 Pokud chceme pouţít BLDC motor jako generátor, je nutné odpojit jeho elektronické 

řízení (tranzistorový měnič či mikroprocesor). Posléze stačí motor připojit k hnací turbíně či 

motoru a roztočit jej na jeho jmenovité otáčky. Na výstupu dostaneme napětí o sinusovém 

průběhu a daném počtů fází.  

Pouţití BLDC motorů 

 BLDC motory je výhodné pouţít všude tam, kde jsou kladeny vysoké poţadavky na 

dlouhou ţivotnost motoru, jeho bezporuchovost a dlouhodobý chod. Díky tomu, ţe BLDC 

motory vyţadují minimální údrţbu, je výhodné je pouţít všude tam kde je obtíţný či nějak 

jinak omezený přístup. Díky jejich menší velikosti se pouţívají například v CD, DVD a Blue-

Ray mechanikách, malých větráčcích či jako modelářské motorky. Jediným faktorem 

ovlivňujícím jejích pouţít je jejich vyšší cena. 
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3 Konstrukce laboratorního modelu 

V rámci praktické části bakalářské bylo cílem zhotovit laboratorní modul generátoru, 

který by byl schopen vyrobit dostatek energie například pro napájení notebooku. Vize byla 

taková, ţe by tento modul mohl slouţit jako přenosný v místech, kde není moţnost standartní 

elektrické přípojky. Dále, by tento modul měl slouţit k otestování alternativních pohonných 

paliv, které jsou jiţ nyní připraveny. Konkrétně se jedná o metanol vydestilovaný ze tří druhů 

biomasy (brambory, kukuřice a glukóza). Alternativními palivy se bude zabývat diplomová 

práce a dále celý tento koncept bude slouţit ke studiu kogeneračních jednotek. Schéma celého 

modelu ukazuje obrázek 9. 

 

Obrázek 9 - Schéma laboratorního modelu 

3.1 Popis jednotlivých částí laboratorního modulu 

 Po prozkoumání moţností trhu, cenové dostupnosti a parametrů výstupního výkonu, 

bylo rozhodnutou o pouţití techniky pouţívané pro modelářské účely. Rozhodujícími 

parametry byli cena, hmotnost, jednoduchá údrţba a samozřejmě výstupní výkon. 

Spalovací motor 

 Spalovací motor (obrázek 10) byl pouţit od čínského výrobce ASP engines, konkrétně 

se jedná o model 15MX. Tento dvoudobý, jednoválcový motor je určen pro pouţití 

v modelech lodí, a proto je vybaven pro nás velice nezbytným vodním chlazením, protoţe u 

statického modelu je vzduchové chlazení neúčinné. Motor dosahuje výkonu 0,5 kW 

při 16 500 ot/min. Vrtání je o rozměru 15,5 mm a zdvih 13mm to dohromady dává výsledný 

zdvihový objem válce 2,45 cm
3
. [13] 
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 Dále je motor vybaven tahovým startérem, ţhavící svíčkou, jednojehlovým 

karburátorem a expanzním tlumičem. Výkon je přenášen přes hřídel se závitem M4, která je 

uloţena v kuličkových loţiscích. Celková hmotnost motoru je 287 gramů, coţ skvěle splňuje 

náš záměr přenositelnosti[13] 

 

Obrázek 10 - Spalovací motor ASP 15MX [13] 

Elektromotor  

 Elektromotor je nejdůleţitější částí laboratorního modelu, protoţe zapojený 

v generátorovém reţimu vyrábí elektrickou energii. Je pouţit třífázový BLDC motor (obrázek 

11), coţ znamená, ţe neobsahuje komutátor a je komutován elektronicky. Rotor je tvořen 

čtrnácti póly a je vyroben v takzvané „outrunner“ variantě, coţ znamená, ţe plášť motoru je 

rotační, neboli rotor motoru zároveň tvoří plášť motoru. Motor dosahuje maximálního výkonu 

330W. Velice důleţitým výkonovým parametrem je také počet otáček vztaţen na jeden volt. 

Tento motor disponuje hodnotou 850 ot/min/V. Tento model byl vybrán proto, ţe vůči své 

ceně nabízel skvělé parametry výstupního výkonu skloubené s velice malými rozměry a také 

hmotností. Se samotným motorem bylo také dodáno příslušenství v podobě unašeče pro 

pevnou vrtuli a sadě pro zadní montáţ, která nám v samotné konstrukci modelu velice 

pomohla. [13] 

 

Obrázek 11 - BLDC motor FOXY G2 C2216 s příslušenstvím [13] 
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Usměrňovač 

 Pouţitý usměrňovač byl navrhnut a sestrojen v rámci jiné bakalářské práce a proto zde 

bude popsán pouze krátce. 

 Nejdůleţitější součástkou jsou zde zvoleny diody typu MBR750, které jsou 

uzpůsobeny snášet velikou proudovou zátěţ. Dále usměrňovač obsahuje osm filtračních 

kondenzátoru doplněny o cívku, takzvanou „tlumivku“, plus obsluţné příslušenství v podobě 

indikačních LED a jejich odporů a nakonec vstupní a výstupní svorky. Na obrázku 12 je 

vyobrazeno elektrické schéma usměrňovače včetně popisu součástek a jejich elektrických 

hodnot. 

 

Obrázek 12 - Schéma usměrňovače 
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Baterie 

Pro testovací účely byly pouţity tři kusy standartních baterií typu Li-pol (obrázek 13) 

v sériovém zapojení. Provozní napětí baterie činí 3,7 V a její kapacita se rovná 2500 mAh. 

Kladnou elektroda je zde vyrobena z oxidu lithia, záporná elektroda je tvořena samotným 

lithiem, či jeho sloučeninou s uhlíkem. Jako elektrolyt slouţí vodivý polymer.   

 

Obrázek 13 - Použitá Li-pol baterie 

Střídač 

Střídač byl pouţit z komerčně dostupné UPS (Zdroj nepřerušovaného napájení). 

K samotnému střídači nemohli být zjištěny ţádné technické parametry. Proto jej bylo třeba 

experimentálně otestovat, aby byla ověřena vhodnost pouţití do laboratorního modelu. Jak je 

vidět na obrázku 14, výstupní hodnoty střídače odpovídají hodnotám klasické rozvodné sítě. 

Obdélníkový tvar napětí je typický pro střídače pouţitých v zařízeních UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Výstupní napětí střídače po připojení k bateriím 
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Pruţná spojka 

 Pruţná spojka byla pouţita pro spojení osy spalovacího motoru a osy elektromotoru. 

Pouţití spojky bylo nutností, protoţe všechny jiné varianty spojení (které budou popsány 

v kapitole konstrukce) selhaly. Byla pouţita bezvůlová spojka, která kompenzuje nesouososti 

a radiální vůle a dále omezuje rezonance a tlumí přenos vibrací. Celkový průměr pouţité 

spojky je 25mm. Skládá se ze dvou svěrných hlavic s aretačním šroubem o průměru vrtání 4 

mm. Hlavice jsou spojeny plastovým středem jak je moţno vidět na obrázku 15. [14] 

 

Obrázek 15 - Použita pružná spojka 

Vodní pumpa 

 Pro zajištění optimálního průtoku chladícího média, byla pouţita repasovaná vodní 

pumpa z osobního vozu Škoda Favorit (obrázek 16), kde slouţila pro účely ostřiku předního a 

zadního skla. Pumpa je napájená stejnosměrný proudem o maximálních hodnotách 3A a 12 V. 

Bohuţel výrobce nějak neuvádí hodnotu maximálního průtoku. Proto musela být zjištěna 

experimentálním měřením. Maximální průtok byl naměřen 3880 ml/min. Takto vysoký průtok 

by byl neţádoucí a docházelo by k podchlazení motoru, proto byla pumpa napájena napětím 

2,8 V, při kterém dosahovala 210 ml/min. 

 

Obrázek 16 - Vodní pumpa 
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3.2 Průběh konstrukce laboratorního modelu 

 Celá konstrukce laboratorního modelu probíhala v dílně Vysoké školy báňské za 

dohledu vedoucího práce. Během konstrukce se vyskytlo několik problému, které museli být 

operativně řešeny, a proto se celková doba konstrukce prodlouţila nad očekávanou dobu. 

Výroba nosné konstrukce 

 Základ laboratorního modelu tvoří hliníková konstrukce vyrobená ze tří profilovaných 

hliníkových tyčí dlouhých 38 cm o rozměru 30mm x 30mm poleţených podélně vedle sebe 

s mezerou přibliţně 8 cm a spojených pomocí hliníkové plechů o rozměru 150 x 40 x 4 mm. 

Na obrázku 17 je vyobrazen řez pouţitého hliníkové profilu. 

 

Obrázek 17 - Řez použitým hliníkovým profilem 

 Během konstrukce se ukázalo, ţe materiál by zvolen špatně, protoţe práce s ním byla 

velice obtíţná. Při vrtaní jakýchkoliv děr ať spojovacích, či následně díry pro osazení 

jednotlivých částí, do takto profilované tyče vrták sklouzával, materiál se křivil a výsledná 

díra byla velice nepřesná. I přes tyto komplikace, zůstalo u původně zvoleného materiálu a 

nosná konstrukce se podařila vyrobit. 

Osazení spalovacího motoru 

 Pouţitý spalovací motor obsahuje čtyři montáţní otvory pro jeho připevnění. Původně 

byl motor přímo přišroubován k jednomu z hliníkových profilů. Po otestování jeho chodu 

bylo shledáno, ţe takto řešené upevnění je nedostatečné.  

Motor vykazoval veliké vibrace uţ při běhu na volnoběţné otáčky. Při zvýšení otáček 

se vibrace dle našeho očekávaní nesníţili, ale narostli ještě daleko více, aţ do takové míry, ţe 

šrouby pomocí kterých byl motor upevněn, se začali uvolňovat. Proto bylo nutné osazení 

motoru vyřešit jiným způsobem. Po prostudování dostupných moţností, se rozhodlo, ţe bude 

investováno do loţe motoru. Motor je tedy uloţen do motorového loţe a aţ následně je celé 
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loţe upevněno ke konstrukci. Při pouţití motorového loţe se přenášené vibrace sníţili a 

testovací provoz motoru byl shledán za úspěšný. 

Osazení elektromotoru 

 Čelo motoru obsahuje čtyři montáţní otvory o průměru M3. K tomuto čelu byl 

přišroubován hliníkový L profil, do jehoţ středu byla vyvrtána díra, kterou prochází hřídel 

elektromotoru. Celý hliníkový profil byl následně připevněn naproti spalovacímu motoru na 

protější hliníkový profil.  

Jelikoţ tato konstrukce následně nevyhovovala kvůli spojení obou motorů, bylo nutné 

pouţít příslušenství dodávané s elektromotorem. K čelu motoru byl připevněn kříţ pro zadní 

montáţ a k plášti unašeč pro pevnou vrtuli. Na obrázku 18 je vidět připevnění motoru 

k hliníkovému L profilu pomocí kříţe pro zadní montáţ avšak bez rotačního pláště 

s namontovaným unašečem a hřídele. 

 

Obrázek 18 - Upevnění elektromotoru k L profilu 

 Takto připravený motor je upevněn vůči spalovacímu motoru tak, ţe unašeč pro 

pevnou vrtuli je naproti hřídele spalovacího motoru a hřídel elektromotoru prochází skrze 

hliníkový L profil na opačnou stranu. Celkové rozloţení motorů je moţno vidět na 

obrázku 22. 

Osazení vodního chlazení a nádrţe paliva 

 Pro chod spalovacího motoru je nutné vodní chlazení. Set pro vodní chlazení se skládá 

z elektrické vodní pumpy, expanzní nádoby a gumových hadiček pro vedení chladícího 

média. Spalovací motor je osazen hlavou uzpůsobenou pro tento typ chlazení, jak je moţno 

vidět na obrázku 19, to znamená, ţe obsahuje vstup a výstup pro protékající chladící médium. 
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Obrázek 19 - Detail hlavy motoru 

 Vodní pumpa společně s expanzní nádobou jsou umístěny na krajní profilované tyči a 

připevněny pomocí dvousloţkového epoxidového lepidla. Celý systém je posléze propojen 

gumovými hadicemi o průměru 2 mm, které navíc obsahují hliníkové chladiče pro lepší 

odvod tepla. 

 Spalovací motor je poháněn palivovou směsi, která obsahuje přibliţně 15% mazacího 

syntetického oleje, 3% ricinu, 5% nitrometanu a 67% metanolu. Takto připravená směs je 

napuštěna v plastové nádrţi, která vyhovuje pro pouţití takovéto palivové směsi. Nádrţ je ke 

konstrukci přichycena pomocí osmy stahovacích pásek a je umístěna poblíţ spalovacího 

motoru. 

Osazení desky usměrňovače 

 Při výrobě desky se počítalo s její budoucí montáţí, a proto jiţ obsahuje čtyři 

montáţní otvory, jeden v kaţdém rohu.  

 Nejprve byla deska přichycena přímo k nosné konstrukci. Při zkušebním provozu se 

ukázalo, ţe vysoké vibrace by takto připevněnou desku a její citlivou elektroniku mohli 

poškodit. Proto byla deska přišroubována k dřevěné desce a celá deska pomocí lepidla 

přilepena k nosné konstrukci. Tímto řešením se značně omezili přenášené vibrace do samotné 

desky. 

Spojení spalovacího motoru s elektromotorem. 

 Spalovací motor je vybaven hřídelí se závitem M4, elektromotor je vybaven 

obyčejnou hřídeli o průměru 3mm. Zajistit jejich pevné a stabilní spojení je velice důleţité a 

ţádané, jelikoţ v tomto bodě dochází k přesunu energie ze spalovacího motoru na motor 

elektrický a mohlo by zde docházet k velikým mechanickým ztrátám. Před tím, neţ bylo 

pouţito finální řešení pomocí pruţné spojky, byla vyzkoušena další dvě řešení. 
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 Jako první bylo vyzkoušenou spojení pomocí trubkové spojky ze stavebnice Merkur. 

Vnitřní průměr spojky je 4 mm a obsahovala jeden aretační otvor. Pro účel spojení hřídelí 

obou motorů musela být spojka rozšířena o další tři aretační otvory, jak je vidět na obrázku 

20, tak aby ve výsledku tvořili dvě protilehlé dvojice. Spojení pomocí této spojky bylo 

shledáno jako neúčinné, protoţe během testovacího provozu se aretační šrouby díky působení 

veliké odstředivé síly uvolňovaly a při delším provozu by mohli být zcela vymrštěny do 

okolního prostoru, coţ se jevilo jak velice nebezpečné. Navíc se na hřídel elektromotoru 

přenášeli mohutné vibrace a tak docházelo k velkému mechanickému namáhání hřídele. 

 

Obrázek 20 - Prototyp spojky merkur 

Pro uskutečnění druhé varianty spojení bylo pouţito dodávané příslušenství 

k elektromotoru v podobě unašeče vrtule. Jelikoţ je unašeč stejně jako hřídel spalovacího 

motoru vybaven závitem M4, byla pro jejich spojení pouţita prodluţovací matice o stejném 

rozměru. Spojení pomocí prodluţovací matice se při testech jevilo jako ideální, do té doby 

neţ otáčky motoru dosáhli určité hranice, od této hranice se vlivem veliké odstředivé síly 

začala matice uvolňovat směrem k elektromotoru a spojení bylo rozpojeno. Také při této 

variantě docházelo k- velkému přenosu vibrací a mechanickému namáhaní hřídele 

elektromotoru. 

 Na základě poznatku ze dvou přechozích řešení bylo jako poslední řešení pouţito 

spojení pomocí profesionální pruţné spojky, jejichţ parametry jsou popsány v kapitole 3.1. 

Při testovaní chodu motorů se veškeré vlastnosti pruţné spojky potvrdili. Spojka vyrovnala 

drobnou nesouosost naproti sobě uloţených hřídeli, utlumila přenášené vibrace a zaručila 

pevné spojení obou hřídelí. Detail tohoto zachycuje obrázek 21. 
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Obrázek 21 - Spojení pomocí pružné spojky 

 Nakonec je nutné podoktnout, ţe první dva neúspěšné pokusy o spojení hřídelí měli 

velice negativní vliv na osu elektromotoru. Při průběhu měření statických veličin 

elektromotoru způsobem kdy byla osa motoru upnuta k elektrické vrtačce, osa praskla a motor 

byl vyřazen z chodu. Musela být objednána nová hřídel a motor znovu zkompletován. Proto je 

velice důleţité, aby spojení bylo kvalitní, bez přenosu vibrací a mechanického namáhání. 

 

Obrázek 22 - Celkové rozložení laboratorního modelu 
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4 Statické vlastnosti a tepelný režim modelu 

 Jelikoţ jednotlivé části nejsou konstruovány k pouţití v takovémto modelu a nepočítá 

se s jejich nasazením v generátorovém reţimu, nejsou k dispozici data, která by byla 

pouţitelná pro určení celkové účinnosti modelu, jeho spotřeby, zahřívání či výstupního 

elektrického výkonu. Proto bylo nutno provést měření, ze kterých by tyto důleţité vlastnosti 

bylo moţno určit. Celé měření se odehrávalo v laboratoři a na měřidlech Vysoké školy 

báňské. 

4.1 Porovnání dostupných elektromotorů 

 Protoţe byly k dispozici tři různé BLDC motory, bylo nutné zjistit, který se bude pro 

pouţití v modelu generátoru hodit nejvíce. Přehled nejdůleţitějších parametrů, které udává 

výrobce testovaných elektromotorů, je uveden v tabulce 3. Parametry jsou uváděny pro 

klasický motorový reţim, proto se například hodnotou maximálního výkonu nelze řídit, 

protoţe v reţimu generátoru se motory chovají zcela odlišně. 

Tabulka 3 - Výrobcem dané parametry testovaných elektromotorů 

 Foxy G2 C2216-850 AXI 2212/26 RAY C3530 

Maximální výkon [W] 200 115 340 

Počet otáček na volt [ot/V] 850 920 1400 

Počet pólových dvojic 14 14 14 

Počet závitů 11 26 10 

Hmotnost [g] 69 57 80 

 

4.2 Měření statických vlastností motorů 

 Měření skutečných vlastností testovaných elektromotorů probíhalo tak, ţe k hřídeli 

elektromotoru byla upnuta ruční fréza, pomocí které byl elektromotor mechanicky roztáčen. 

Dále byl motor připojen k desce usměrňovače, ke které byla jako zátěţ připojena 

dvouvláknová autoţárovka. Dále byl připojen osciloskop, kde první kanál měřil jednu z fází 

elektromotoru za účelem získání přesné hodnoty frekvence, jejímţ přepočtením bylo moţno 

vypočítat otáčky motoru dle rovnice 2.1, druhý kanál měl na starosti měření napětí na 

autoţárovce. Frézka byla vybavena šestistupňovou regulací otáček. Měření pak proběhlo na 

kaţdém stupni zvlášť. 
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Závislost napětí a výkonu na otáčkách - RAY 

Napětí Výkon

Jako první se proměřil motor RAY C3530. U tohoto motoru, který se vyznačuje 

nejvyšší hodnotou parametru otáček na volt, se předpokládal nejniţší výkon, který je tento 

motor schopen dodat (při srovnatelných otáčkách). Tato myšlenka byla potvrzena. Tabulka 4 

ukazuje, ţe i při nejvyšších otáčkách, tj. 9981 ot/min, byl výkon mnohem menší, neţ u 

ostatních motorů (tabulky 5 a 6), konkrétně necelých 40 W oproti 56 W a 44 W, ke kterým 

ovšem potřebovaly zbývající motory niţší otáčky. Hodnoty dodávaného napětí a proudu byly 

rovněţ nejmenší z testovaných. Z naměřených hodnot vycházela závislost napětí a výkonu na 

otáčkách, která se ukázala být téměř lineární, jak dokazuje obrázek 23.  

 
   

    

 
 

(1.4)  

Tabulka 4 - Naměřené hodnoty motoru RAYC3530 

RAY C3530 

Otáčky Frekvence [Hz] Napětí [V] Proud [A] Výkon [W] 

3137 732 3,02 1,65 4,98 

3746 874 3,84 1,83 7,01 

5657 1320 6,20 2,31 14,33 

7401 1727 8,42 2,73 23,00 

9107 2125 10,73 3,15 33,75 

9981 2329 11,75 3,32 38,99 

 

Obrázek 23 - Závislost napětí a výkonu na otáčkách pro motor zn. RAY 
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Napětí Výkon

Výsledky měření zbývajících motorů ukazují tabulky 5 (pro motor AXI 2212/26) a 

tabulka 6 (pro motor FOXY G2 C2216-850) s odpovídajícími průběhy (obrázky 24 a 25). 

Z naměřených parametrů vzešla jednoznačná volba pro motor značky FOXY, protoţe dokáţe 

dodat nejvíce výkonu při nejniţších otáčkách. Je třeba podoktnout, ţe všechny osy všech tří 

grafů jsou ve stejných rozmezích kvůli lepšímu porovnání jednotlivých modelů. 

Tabulka 5 - naměřené hodnoty motoru AXI 2212/26 

AXI 2212/26 

Otáčky Frekvence [Hz] Napětí [V] Proud [A] Výkon [W] 

2052 478,9 3,15 1,68 5,30 

2576 601 4,11 1,89 7,75 

4380 1022 7,69 2,60 19,95 

6141 1433 11,00 3,19 35,11 

7239 1689 13,37 3,58 47,86 

7971 1860 14,79 3,80 56,16 

  

 

  

Obrázek 24 - Závislost napětí a výkonu na otáčkách pro motor zn. AXI 
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 Tabulka 6 - Naměřené hodnoty motoru FOXY G2 C2216-850 

FOXY G2 C2216-850 

Otáčky Frekvence [Hz] Napětí [V] Proud [A] Výkon [W] 

1547 361 3,00 1,65 4,95 

2169 506 3,91 1,84 7,21 

3274 764 6,20 2,31 14,32 

4539 1059 8,87 2,82 24,98 

5640 1316 11,40 3,26 37,16 

6249 1458 12,80 3,49 44,67 

 

Jelikoţ nebyl výstupní výkon ani proud měřen přímo, bylo nejprve nutné naměřit 

proudovou závislost autoţárovky na napětí (obrázek 26) za pouţití referenčního laboratorního 

zdroje. Následně byl graf proloţen polynomickou spojnicí trendu druhého řádu a její rovnice 

(2.2) se pouţila pro následný výpočet výstupních výkonů elektromotorů.  

                            (1.5)  

Neznámá „y“ reprezentuje proud a neznámá „x“ poté naměřené napětí. Dosazením 

hodnoty napětí do této rovnice tedy dostaneme hodnotu generovaného proudu, která se poté 

vynásobí s odpovídající hodnotou napětí. Výsledkem tohoto součinu je elektromotorem 

dodávaný výkon.  

Obrázek 25 - Závislost napětí a výkonu na otáčkách pro motor zn. FOXY 
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Obrázek 26 - Proudová závislost autožárovky na napětí 

 Dále byl vybraný elektromotor podroben měření nejvyššího moţného dodaného 

výkonu při pouţití v soustavě. Na motoru bylo naměřeno 26,8 V, coţ po dosazení do rovnice 

2.2 dává maximální hodnotu výstupního výkonu soustavy 139W.  

4.3 Tepelný režim modelu   

 Analýza tepelného reţimu se zakládala na nikterak sloţitých výpočtech a několika 

známých konstantách. Při měření tak bylo pouţito 500 ml chladicí kapaliny, v tomto případě 

vody, která byla proháněna soustavou trubiček skrze hlavu motoru čerpadlem o průtoku 

212 ml/min. Při běhu soustavy se následně měřila změna teploty v čase, coţ dokumentuje 

graf, který je zobrazen na obrázku 27, a při daných konstantách pro pouţité palivo a chladicí 

kapalinu se vypočetla celková účinnost modelu. Při avizovaných konstantách byly vypočteny 

parametry, které shrnuje tabulka  7. Tyto parametry vedly k výpočtům elektrické a tepelné 

účinnosti, přičemţ výsledná celková účinnost činila 18,6% při průměrném dodávaném napětí 

15 V a výkonu 57,15 W. Spotřeba paliva byla změřena rozdílovou metodou. Její hodnota 

činila 2,8 ml/min. 
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Tabulka 3 - Výsledné vypočtené parametry modelu 

Palivem dodaná energie (za 10min) [kJ] 509,4 

Energie přeměněná v elektřinu [kJ] 34,3 

Energie předaná chladicí kapalině [kJ] 60,8 

Ztrátová energie (výfuk, atp.) [kJ] 414,3 

Účinnost elektrická [%] 6,7 

Účinnost tepelná [%] 11,9 

Účinnost celková [%] 18,6 

Pro výpočet vypsaných parametrů byly pouţity následující rovnice: 

 Výpočet dodaného tepla 

          (1.6)  

kde Q  - mnoţství dodaného tepla (J) 

 q  - hustota tepelného toku (J
.
Kg

.
K)  

 V - objem (l)  

  t - rozdíl koncové a počáteční teploty (K) 

  

Obrázek 27 - změna teploty chladicí kapaliny v čase při běhu soustavy 
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 Výpočet tepelného toku 

 
   

 

 
 

(1.7)  

 kde P - tepelný tok (W) 

  Q  - mnoţství dodaného tepla (J) 

  t - celkový čas měření (s) 

 Energie přeměněná v elektřinu 

 
     

 

 
 

(1.8)  

kde EEL - energie přeměněná v elektřinu (J) 

           P - elektrický výkon (W) 

  t - celkový čas měření (s)  

 Energie předaná chladicí kapalině 

 
      

 

 
 

(1.9)  

kde EKAP - energie předaná chladicí kapalině (J) 

           P - tepelný tok (W) 

  t - celkový čas měření (s)  

 Ztrátová energie 

                (1.10)  

kde EZ - ztrátová energie (J) 

  EKAP - energie předaná chladicí kapalině (J) 

  EEL - energie přeměněná v elektřinu (J) 

          Q  - mnoţství dodaného tepla (J) 
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5 Závěr 

 Teoretická část práce se zaměřila na elektromotory a jejich generátorový reţim. Jak se 

ukázalo, nejvíce výhodné, avšak prozatím ekonomicky náročné BLDC motory jsou dobrou 

volbou pro téměř veškeré aplikace, kde jsou zapotřebí bezúdrţbový provoz a malé rozměry 

při zachování velikého poměrného výkonu. Cílem této práce bylo navrhnout takovou soustavu 

s elektromotorem v reţimu generátoru, která by dodala dostatečný výkon, avšak od běţně 

dostupných zařízení se signifikantně lišila svými rozměry a zpracováním. Vybraný BLDC 

motor po připojení ke spalovacímu motoru vykazoval velmi dobré charakteristiky. Jako 

problémový se však ukázal samotný spalovací motor, který například díky svým vibracím 

dokázal natolik narušit materiálovou strukturu hřídele elektromotoru, aţ došlo při dalších 

testovacích cyklech k jejímu zlomu. Další problémy pramenily z hlučnosti provozu a také 

z neprofesionálního přístupu ke konstrukci. 

 Celkově soustava dokázala dodávat stabilní výkony (přibliţně 140 W), coţ je 

dostačující pro napájení běţných mobilních zařízení. Závěry z testovacího provozu dále 

ukázaly, ţe by bylo vhodno vyuţít ztrátový tepelný výkon, coţ je podnětem pro další vývoj 

například v oblasti kogeneračních jednotek. Vybrané součásti modelu zastoupily své funkce 

na výbornou, k pochybením však docházelo zpravidla u nosné konstrukce.  

 Práce ve výsledku splnila a v mnohém předčila očekávání. Potencionální vyuţití 

navrhovaného modelu lze spatřit v domácnostech jakoţto záloţní zdroje elektrické energie 

za předpokladu vylepšení zejména akustických a vibračních projevů. Při volbě více 

výkonných součástí (zejména spalovacího motoru a elektromotoru) by bylo moţné pouţít 

tento koncept v oblastech, kde jsou nároky na dodávanou energii vyšší.   
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