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Seznam použitých zkratek 
 

CONCAWE evropská asociace pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost (European Association 

for Environment, Health and Safety) 

EDLC dvojvrstvý elektrolytický kondenzátor 

EPA  agentura ochrany životního prostředí (Environmental Protection Agency) 

EUCAR evropská rada pro automobilový výzkum a vývoj (European Council for Automotive 

R&D) 

EV  elektromobil (Electric Vehicle) 

FAT výrobní přejímací zkouška (Factory Acceptance Test) 

GHG skleníkový plyn (Greenhouse gas) 

ICEV  vozidlo se spalovacím motorem  

JRC výzkumné centrum (Joint Research Centre of the EU Commission) 

LCA  posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment) 

MMS systém pro řízení více elektromotorů současně (Multi Machine System) 

SCAP superkapacitor 

SRM spínaný reluktanční motor (Switched Reluctance Motor) 

TTW analýza z nádrže na kola (Tank to Wheels) 

UCAP ultrakapacitor 

UDDS  městský zkušební cyklus (Urban Dynamometer Driving Schedule) 

WTT analýza od zdroje do nádrže (Well to Tank ) 

WTW  analýza od zdroje na kola (Well to Wheels) 
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1 Úvod 

 

 Mezi lidmi stále více klesá poptávka po městské hromadné dopravě. 

Současně s tím dává stále větší procento osob přednost jízdě ve vlastním 

dopravním prostředku. Toto zapříčiňuje velký nárůst automobilizace, se kterým 

vzrůstá také znečištění ovzduší. Zdaleka nejhorší stav je ve velkých městech. 

Proto je možno konstatovat, že budoucnost městské dopravy patří právě malým 

vozidlům s alternativními pohony. Jejich propagace je však stále na nízké úrovni. 

Podle názorů odborné veřejnosti je za to zodpovědná ropná lobby. Diskriminace 

alternativních pohonů vede mimo jiné k objemově nižší, a tedy dražší výrobě 

uložišť energie, které jsou stěžením prvkem celé soustavy alternativního 

automobilu. Kvůli tomu je cena elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem 

stále vysoká, a tyto typy vozů jsou tak pro veřejnost méně atraktivní. Jako světlo 

na konci tunelu se pro své vlastnosti jeví tzv. 3D baterie vyvíjená českými vědci. 

Zprávy o samotný projektu však v poslední době utichly.  

 Tato práce má ambice stát se alespoň malým stimulem pro podporu 

výzkumu a vývoje vozidel s alternativními pohony. V první části je uvedena 

souhrnná analýza požadavků na městský automobil. Skládá se z kusých výsledků 

přejaté analýzy WTW, kterou její tvůrci každé dva roky aktualizují a dále je 

uveden můj vlastní průzkum zaměřený na požadavky lidí. V následující části jsou 

stanoveny dynamické požadavky s ohledem na potřeby městského provozu. Jako 

další krok je zvolen automobil určený k přestavbě. Současně jsou zde uvedeny 

změny vnitřního uspořádání a objemová náročnost součástí nového pohonu. 

Následující kapitola popisuje nejčastěji používané typy elektromotorů a 

akumulátorů. Jsou vybrány konkrétní druhy a je sestaven nový pohon 

elektromobilu včetně návrhu soukolí jednostupňové převodovky. Pro tuto 

koncepci jsou pak vypočítány dynamické charakteristiky.  
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2 Analýza požadavků na městský automobil 

 

 V této kapitole se nachází popis energetické a emisní analýzy WTW se 

zaměřením na ICEV a EV. Dále je uveden průzkum požadavků na vozidlo.  

 

2.1 Analýza WTW 
 

V současné době je na vývoj vozidel a na dopravní prostředky samotné 

vyvíjen čím dál větší tlak z hlediska dopadů na životní prostředí. Společně s tím 

dochází k znatelnému úbytku neobnovitelných zdrojů energie. Tyto dva faktory 

zapříčiňují hledání alternativních řešení, která musí zajišťovat určitou míru 

účinnosti, spolehlivosti, ekonomické dostupnosti a v neposlední řadě výkonu. 

Udržení těchto požadavků na únosných hodnotách je často velmi složité a 

mnohdy se musíme uchýlit k různým kompromisům.  

I když je dnešní technika na relativně vysoké úrovni, procentuální podíl 

automobilů s alternativním pohonem je malý (celosvětově přibližně 1%[1]). 

Vzhledem k docházejícím zásobám ropy, která je např. v těžkém průmyslu 

nenahraditelná, bychom měli seriózně uvažovat o radikálnějším zavádění 

perspektivnějších pohonů. Dalším, již zmíněným argumentem pro používání 

alternativních paliv a pohonů jsou důvody ekologické. Alternativní plynná a 

kapalná paliva v porovnání s konvenčními pohonnými hmotami na ropné bázi 

(automobilovým benzínem a motorovou naftou) představují ve velké míře menší 

zátěž pro ovzduší jak z hlediska emisí skleníkových plynů, tak i dalších 

organických a anorganických škodlivin obsažených ve výfukových plynech 

spalovacích motorů. Sem patří např. oxid uhelnatý, oxidy dusíku, uhlovodíky, 

pevné částice a minoritní organické sloučeniny s vysokým rizikovým potenciálem 

(polyaromatické uhlovodíky, aldehydy a alkeny). Výhodou plynných paliv je 

skutečnost, že v případě úniku nepředstavují zátěž pro vodní zdroje a půdu. 

Při posuzování ekologické výhodnosti použití alternativních paliv není možno 

hodnotit pouze finální fázi jejich spotřeby ve vozidlech, ale celý životní cyklus 

zahrnující i předcházející fáze produkce zdrojů, výroby paliva a jeho distribuci ke 

spotřebiteli. Pouze komplexní analýza je objektivní a umožňuje zohlednit 
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skutečnost, že v některých případech může výrobní fáze být natolik energeticky a 

ekologicky náročná, že je v celkové bilanci zcela negován pozitivní efekt konečné 

spotřeby paliva ve vozidle (např. vodíkový pohon). Komplexní posouzení vlivu 

paliva na životní prostřední (LCA) je v současnosti celosvětově předmětem 

aktivity řady výzkumných pracovišť. Jde o problematiku značně složitou 

vyžadující analýzu velkého množství nejrůznějších vstupních dat z řady odvětví 

národního hospodářství (zemědělství, těžba surovin, energetika, automobilový 

průmysl, chemický průmysl, ekonomika). 

Za jednu z nejlepších současných analýz tohoto druhu lze považovat studii 

WTW vypracovanou každé dva roky sdruženími EUCAR, CONCAWE a JRC (první 

v r. 2003). Studie přináší analýzu bilance tvorby GHG plynů pro klasická 

motorová paliva (benzín, motorová nafta) a rozličná alternativní plynná a 

kapalná paliva z hlediska různých způsobů jejich výroby a distribuce. Analýza 

rovněž zohledňuje použití alternativních paliv ve vozidlech s různou úrovní 

technického řešení spalovacích motorů, vozidel s hybridními pohony a palivovými 

články. Je zde také vyčíslení nákladů spojených s produkcí, resp. úsporami 

skleníkových plynů. 

Analýza vlivu na životní prostředí každého hodnoceného paliva je rozdělena 

na dvě části. První část (WTT) posuzuje energetickou náročnost a emise 

skleníkových plynů v krocích předcházejících konečné spotřebě pohonné hmoty 

ve vozidle. Druhá část (TTW) bilancuje spotřebu energie a produkci GHG plynů 

ve fázi konečné spotřeby paliva ve vozidle. Obě části dohromady pak zahrnují 

celý životní cyklus konkrétní pohonné hmoty (WTW). [2] 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Celková účinnost vybraných pohonů podle WTW 
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 Z obr. 1 vidíme, že dle analýzy WTW je nejúčinnější přenos energie u 

vozidel se spalovacím motorem a také u elektrických a hybridních vozidel. 

V případě použití palivových článků můžeme za jistých okolností dosáhnout 

podobné účinnosti, avšak náklady na výrobu těchto zdrojů energie jsou ještě 

dnes poměrně vysoké. 

 Celkovou energetickou účinnost pohonu můžeme vyjádřit jako: 

   
  

  
 

  

   ∑       
             [-] 

kde 

PO výstupní výkon 

PI vstupní výkon 

PLi ztrátový výkon i-tého procesu 

ηi účinnost i-tého procesu 

  

 Výstupem je tabulka, která dekomponuje celý proces toku energie u 

vozidel s nejatraktivnějším pohonem. Jsou zde uvedeny maximální i minimální 

hodnoty účinností. 

Tab. 1: Srovnávací tabulka energetických účinností EV a vozidla se spalovacím motorem [9] 

ICEV 
Účinnost 

[%] 
EV 

Účinnost 

[%] 

 max min  max min 

surová ropa - - surová ropa - - 

rafinerie (ropa) 90 85 rafinerie (topný olej) 97 95 

distribuce do nádrže 99 95 výroba elektřiny 40 33 

motor 22 20 přenos do sítě 92 90 

převodové ústrojí 98 95 nabíječka akumulátoru 90 85 

- - - akumulátor 75 75 

- - - elektromotor a regulátor 85 80 

- - - převodové ústrojí 98 95 

celková účinnost 19 15 celková účinnost 20 14 
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2.2 Průzkum 

 

 Abych se seznámil s potřebami lidí, zvolil jsem metodu průzkumu. 

Dotázáni byli 104 lidé. Část jsem vyzpovídal osobně v rámci Moravskoslezského 

kraje, zbytek byl dotázán prostřednictvím internetového formuláře. Každému 

respondentovi byla přisouzena váha podle velikosti obce, ve které bydlel. 

Hlavička dotazníku obsahuje upozornění, že jde o návrh vozidla pro městský 

provoz a údaje poslouží závěrům průzkumu v diplomové práci. Průzkum byl 

proveden v létě r. 2011. 

2.2.1 Demografická část 

 

  slouží k nestrannosti průzkumu. Patří sem dotaz na pohlaví, věk a velikost 

města, ve kterém respondent bydlí. Protože byly ve velké většině dotazovány 

osoby s řidičským oprávněním, stanovil se minimální věk na 18 let. Věkových tříd 

bylo 5, a to: 18-25, 26-35, 36-45, 46-55 a 56 a více let. Pokud se týká velikosti 

města, zvolil jsem 4 třídy: do 10 000, 10 – 50 000, 50 – 100 000 a nad 100 000 

obyvatel. V tomto pořadí byly stanoveny váhové body od 1 do 4. Tato 

diskriminace byla provedena z důvodů ryze praktických. Obyvatelé menších měst 

cestují často za prací nebo studiem do měst větších, a mají tedy na vozidlo 

zvýšené požadavky (rozměrové i dynamické). 
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47; 45% 

muži
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Obr. 2: Zastoupení respondentů z hlediska pohlaví (absolutně; relativně) 
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2.2.2 Rozměrové požadavky 

 

 Pomocí nich můžeme zvolit vhodnou karosérii vozidla. První otázka 

směřovala k počtu osob ve vozidle.  Bylo zvoleno 5 tříd, které v tomto pořadí 

označovaly 1, 2, 3, 4, 5 a více osob. Je třeba poznamenat, že dotaz směřoval 

hlavně k obsazení vozidla při kratších vzdálenostech. Další otázka se týká 

zavazadlového prostoru. Protože bylo pro lidi obtížné určit přesnou velikost v dm3, 

byly použity vysvětlivky. Zvolil jsem 4 třídy: kolem 200 l, kolem 300 l, kolem 

37; 36% 

18; 17% 
12; 11% 

30; 29% 

7; 7% 

18+

26+

36+

46+

56+

Obr. 3: Rozdělení respondentů podle věku (absolutně; relativně) 

26; 25% 

38; 37% 

15; 14% 

25; 24% 

do 10 000

10 - 50 000

50 - 100 000

nad 100 000

Obr. 4: Zastoupení dotazovaných z hlediska velikosti obce (absolutně; relativně) 
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400 l, 500 l a více. Pro představivost sloužilo uvedení konkrétních vozidel, popř. 

tvarů jejich karosérie: 

 kolem 200 l (malá auta) 

 kolem 300 l (vozy s karosérií typu hatchback – Škoda Fabia, VW Golf…) 

 kolem 400 l (vozy s karosérií typu sedan – Peugeot 406, Mazda 3…) 

 500 l a více (vozy s prodlouženou zádí) 

 Protože se snažíme uspokojit co nejvyšší procento požadavků, je třeba 

definovat relativní kumulativní četnost: 

   
∑   
 
   

 
  

Kde 

∑fk je kumulativní četnost do i-té třídy včetně 

N rozsah souboru   

 

 Naším rozsahem souboru je zde počet osob vynásobený průměrnou váhou 

respondenta, tedy N = 247. Na obr. 5 je pro názornost předveden histogram 

relativní četnosti ve vztahu k počtu osob ve vozidle. Vidíme, že pokud bude mít 

naše vozidlo 2 a více míst k sezení, uspokojíme potřeby nejméně 81% 

respondentů, což je více než dostačující. Stejným způsobem pokračujeme ve 

výpočtech u všech dalších požadavků. 
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Obr. 5: Histogram relativní četnosti (počet osob včetně řidiče) 
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2.2.3 Požadavky na pohon 

 

 Respondenti se podíleli i na samotném pohonu vozidla. Měli zvolit 

maximální rychlost a také zrychlení vozidla. Orientačně byla vložena otázka na 

denní proběh vozidla. Požadavek na maximální rychlost automobilu byl rozdělen 

do 4 tříd: do 90, 90 – 119, 120 – 149, 150 a více km.h-1. Pokud jde o zrychlení 

vozidla, veřejně nejznámější hodnota je zrychlení z 0 na 100 km.h-1 a té jsem se 

také při navrhování dotazníku držel. Existují zde 3 třídy: do 10 s, 10 – 15 s a 

nerozhoduje. Jako pomocný údaj zde posloužilo přirovnání k třídám vozidel.  Do 

10 sekund zrychlují vozy střední třídy a lepší, do 15 sekund potom auta nižších 

tříd.  

 Do dotazníku byla také zahrnuta otázka, kolik km respondent nejčastěji 

ujede během jednoho dne. Tento dotaz byl důležitý hlavně z hlediska dojezdu 

vozidla. Výrazně vysoké hodnoty by znamenaly nemožnost využití elektromobilu, 

právě kvůli jeho nízkému dojezdu. Soubor byl rozdělen na 5 tříd: do 20, 20 – 49, 

50 – 99, 100 – 149, 150 a více km za jeden den. Na obr. 7 – 9 můžeme opět 

zhlédnout jednotlivé histogramy. 
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Obr. 6: Histogram relativní četnosti (zavazadlový prostor) 
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Obr. 7: Histogram relativní četnosti (maximální rychlost v km.h-1) 
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Obr. 8: Histogram relativní četnosti (zrychlení z 0 na 100 km.h-1) 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

do 20 20 - 49 50 - 99 100 - 149 150 a více

Obr. 9: Histogram relativní četnosti (denní km proběh) 
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Tab. 2: Přehled požadavků (tučně jsou označeny maximální třídy) 

třída Relativní kumulativní četnost Φi 

i Osoby Zavaz. prostor Max. rychlost Zrychlení Denní km proběh 

1 0,38 0,32 0,04 0,38 0,45 

2 0,82 0,71 0,19 0,64 0,78 

3 0,98 0,86 0,64 1 0,94 

4 1 1 1 - 0,99 

5 1 - - - 1 

 

 Pomocí relativních četností jednotlivých tříd můžeme zjistit, jak volba 

určité hodnoty ovlivní spokojenost respondentů. Výsledky je možno zhlédnout 

v tab. 3. Minimální procento spokojených v rámci každého požadavku bylo 

stanoveno na 60. Polemizovat by se dalo o maximální rychlosti, která je pro 

městský provoz zbytečná. Lidé v menších městech si však zatím neumí 

představit účel takového vozidla.  

Tab. 3: Vliv rozhodnutí na spokojenost dotázaných 

Požadavek hodnota % spokojených 

Místa k sezení 2 81 

Zavazadlový prostor 300 l 71 

Max. rychlost 120 – 149 km.h-1 64 

Zrychlení 10 – 15 s 62 

Minimální dojezd 50 km 78 

 

 Pro porovnání je zde tabulka minimálních požadavků na běžné vozidlo (dle 

WTW). V případě alternativních řešení pro městský provoz se snažíme těmto 

kritériím alespoň přiblížit. U elektromobilů je nejobtížnější dosáhnout uvedeného 

dojezdu. V případě delších tras je třeba využít jiných (např. hybridních) řešení. 

Tab. 4: Požadavky na běžné vozidlo dle WTW [10] 

Zrychlení z 0 na 50 km.h-1 nižší než 4 s 

Zrychlení z 0 na 100 km.h-1 nižší než 13 s 

Stoupavost vyšší než 30% 

Dojezd větší než 600 km 

Maximální rychlost vyšší než 180 km.h-1 

Hodnota zrychlení vyšší než 4 m.s-2 
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 Stanovení dynamických vlastností automobilu 3
 

 S ohledem na výsledky průzkumů můžeme stanovit dynamické vlastnosti 

automobilu. Ukážeme si obecný postup pro získání potřebných parametrů vozidla. 

3.1 Obecný popis pohybu vozidla 

 

 Na obr. 10 vidíme síly, které působí na vozidlo při jízdě do svahu. Trakční 

síla Ft se nachází v místě kontaktu hnacího kola s vozovkou. Je vyvozována 

krouticím momentem motoru, který se ještě před dosažením hnacích kol změní 

podle uspořádání převodových mechanismů. Proti pohybu na vozidlo působí 

odpory, které zapříčiňují při absenci trakční síly jeho zpomalení či zastavení. Mezi 

odpory většinou počítáme odpor valení, vzduchu a sklonu. Při použití přívěsného 

vozíku sem lze řadit také odpor tahu, který ovšem v dalších výpočtech 

vynecháme. Použitím druhého Newtonova zákona můžeme vyjádřit zrychlení 

vozidla jako: 

  

  
 
∑   ∑   

    
  

kde  

v rychlost vozidla  

∑Ft celková trakční síla 

∑Ftr součet všech odporů proti pohybu vozidla 

Mv celková hmotnost vozidla 

δ součinitel rotačních hmot 

 

 

  

 

 

 

 

 Obr. 10: Síly působící na vozidlo [3] 
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3.1.1 Odpor valení 

 

 Vznik odporu valení na tvrdých površích je způsoben hysterezí materiálu 

pneumatiky. Tento fakt způsobuje deformaci pneumatiky při samotném valení. 

Vlivem hystereze dochází k nerovnoměrnému rozdělení reakčních sil vozovky. 

Vyvozený tlak je v hnací polovině větší než ve vlečné. Tento jev vede k posunutí 

reakční síly vozovky ve směru jízdy vozidla. Reakční síla vozovky tak spolu 

s tímto posunutím vytváří moment, který působí proti momentu hnacímu. Na 

měkkých površích se deformuje povrch, po kterém se pneumatika valí, a to 

způsobuje přesunutí téměř všech reakčních sil do přední poloviny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moment vyvozený reakční silou můžeme vyjádřit následovně: 

        

 Pro zachování rovnováhy stanovíme sílu F. Součinitel odporu valení se dá 

vyjádřit jako fr=a/rd, můžeme tedy zapsat následující rovnici: 

  
  

  
 
   

  
          

 

Obr. 11:  Deformace pneumatiky a odpor valení na (a) tvrdém (b) měkkém povrchu [3] 
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 Jestliže vozidlo zároveň překonává i sklon, je možno vzorec modifikovat: 

              

kde 

P tíhová síla vozidla 

a rameno valení 

rd efektivní poloměr kola 

fr součinitel odporu valení 

α úhel sklonu vozovky 

 

 Součinitel odporu valení je funkcí mnoha proměnných. Pro přesné vyčíslení 

je třeba znát materiál pneumatiky, její strukturu, teplotu, tlak a geometrii 

běhounu. Záleží také na drsnosti povrchu vozovky, jejího materiálu atp. 

Součinitel odporu valení je v neposlední řadě ovlivněn přítomností vody na 

vozovce. V praxi si většinou vystačíme se zjednodušeným vzorcem, kdy je 

zmíněný součinitel funkcí rychlosti vozidla: 

         [        (    )]  

nebo 

       (  
 

   
)  

v obou případech dosazujeme rychlost v km.h-1 

 

Tab. 5: Vybrané hodnoty součinitelů odporů valení 

beton, asfalt 0,013 

válcovaný štěrk 0,02 

dehtový makadam 0,025 

nezpevněná silnice 0,05 

polní cesta 0,1 – 0,35 

pneumatiky nákladních vozidel na betonu 0,006 – 0,01 

železniční dvojkolí 0,001 – 0,002 
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3.1.2 Odpor vzduchu 

 

 Vozidlo jedoucí určitou rychlostí naráží do vzduchu, který působí proti 

pohybu vozidla. Je vyvozována síla, kterou nazýváme aerodynamickým odporem. 

Tato síla sestává ze dvou částí: 

Tvarový odpor: 

 Při dopředném pohybu vozidla dochází k rozrážení vzduchu. Vzduch však 

nemůže kvůli vlastní hustotě opustit prostor okamžitě, a tak dochází ke 

zvyšování tlaku v přední části automobilu. Za vozem dochází přesně k opačnému 

jevu, kdy okolní vzduch není schopen okamžitého návratu. Tím se tlak v zadní 

části snižuje. Tyto oblasti změněného tlaku patrné z obr. 12 dohromady vytvářejí 

sílu, která vede proti směru jízdy vozidla. Oblasti vysokého tlaku tlačí na přední 

část vozidla a oblasti nízkého tlaku zase vtahují vozidlo zpět. 

Vnitřní tření vzduchu: 

 Vzduch, který se vyskytuje v těsné blízkosti vozidla, má takřka totožnou 

rychlost jako vozidlo samo. S narůstající vzdáleností od vozidla se snižuje vliv 

rychlosti vozidla na rychlost vzduchu. Rozdíl mezi rychlostmi dvou molekul 

vzduchu vytváří tření, které je sekundárním komponentem odporu vzduchu.  

   
 

 
         (    )

   

kde   

ρ hustota vzduchu 

Sx čelní plocha vozidla 

cx tvarový součinitel 

vw rychlost vzduchu 

 

 

  

 

 Obr. 12: Schéma proudění vzduchu kolem vozidla [3] 
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3.1.3 Odpor sklonu 

 

 Jestliže vozidlo jede do svahu, působí proti němu síla vyvozená vlastní 

tíhou vozidla, přesněji řečeno její sinusová složka. Pokud je svah záporný, odpor 

sklonu je také záporný, a pomáhá tedy trakční síle ke zrychlení vozidla. Pro 

stanovení výkonu vozidla nám stačí se zabývat sklonem kladným. Odpor sklonu 

můžeme vyjádřit takto: 

              

 V některých případech nemusí být sklon uváděn pomocí úhlu α, ale 

percentuálně. V tom případě sklon vyjádříme takto: 

  
 

 
       

   
 

 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Pohybová rovnice v podélném směru 

 

   
  

  
 (       )  (             ) 

kde 

Ftf trakční síla na předních kolech 

Ftr trakční síla na zadních kolech 

Frf valivý odpor předních kol 

Frr valivý odpor zadních kol 

Obr. 13: Vozidlo překonávající odpor sklonu [3] 
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3.2 Vybrané dynamické vlastnosti 

 

 Stěžejními dynamickými vlastnostmi jsou maximální rychlost vozidla, 

stoupavost, zrychlení, čas a dráha potřebné pro zrychlení z nižší na vyšší rychlost 

a měrná hnací síla. O hodnotách, kterých bychom měli dosáhnout, už víme 

z průzkumů. Nyní je třeba si jednotlivé dynamické parametry odvodit. 

 

3.2.1 Maximální rychlost 

 

 Maximální rychlost vozidla je definována jako konstantní cestovní rychlost, 

které je vozidlo schopno dosáhnout při maximálním výkonu na ploché silnici. 

Maximální rychlost vozidla je určena z rovnováhy mezi trakční silou vozidla a 

součtem odporů, jenž na vozidlo působí. Do rovnice vstupují také jednotlivé 

převody převodového ústrojí: 

           

  
              

 

 
         

   

 Z této rovnice vidíme, že vozidlo dosáhne maximální rychlosti, když je 

hodnota odporů rovna hodnotě hnací síly na kolech. V grafu se tato skutečnost 

zobrazí jako průsečík průběhu trakční síly a křivky odporů (viz obr. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Trakční charakteristika vozidla s čtyřstupňovou převodovkou 
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 Může také nastat případ, kdy se průběh odporů a trakční síly neprotne. 

Poté je maximální rychlost určena maximálními otáčkami motoru: 

     
           

            
  

kde  

nm max maximální otáčky elektromotoru 

ip min minimální převodový poměr v rámci převodovky (nejvyšší stupeň) 

 

3.2.2 Stoupavost 

 

 Stoupavost vozidla je určena skrze úhel sklonu vozovky nebo percentuálně 

a je definována jako schopnost vozidla překonat určitý sklon při stanovené 

konstantní rychlosti. Pro většinu vozidel se za hodnotu stoupavosti bere 

maximální sklon, který je vozidlo schopno překonat v rámci celého rozsahu 

otáček motoru.  

 Pokud je sklon relativně malý, můžeme použít následující vztah: 

           

  
              

 

 
         

          

tedy 

  
(              )         (   )         

 

    
       

kde 

  
     

    
 
(              ) (   )         

 

    
  

 P je měrná hnací síla. Ve chvíli, kdy je nutno překonávat větší sklon, 

použijeme následující vztah: 

     
    √   

    
 

    
   

 Stoupavost můžeme rovněž zjistit pomocí grafické metody, pokud máme 

k dispozici trakční charakteristiku o vysokém rozlišení.  
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3.2.3 Zrychlení 

 

 bývá nejčastěji uváděno jako čas potřebný k dosažení určité rychlosti. 

Můžeme se setkat s údaji o zrychlení z 0 na 50, popř. 100 km.h-1. S použitím 

druhého Newtonova zákona je možno vyjádřit zrychlení takto: 

  
  

  
 
        

    
 
(              )         (   )         

 

    
 
 

 
(    )  

kde 

    
  

     
  

  
    
    

    
 
  

kde 

Iw moment setrvačnosti kol 

Ip moment setrvačnosti vztažený k rotačním součástem motoru 

 

 Jestliže chceme zjistit čas a dráhu pro zrychlení, poslouží nám následující 

vztahy: 

   ∫
      

(              )         (   )         
   

  

  
  

   ∫
    

(              )         (   )         
   

  

  
  

 Protože je krouticí moment motoru Tp funkcí otáček a ty jsou teprve funkcí 

rychlosti a převodového poměru soustavy, je těžké tyto integrály počítat 

analyticky. K řešení poslouží numerické metody nebo řešení po částech.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Čas a dráha potřebná ke zrychlení vozidla 
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 Návrh vnitřního uspořádání 4
 

 Pro předběžný návrh vnitřního uspořádání poslouží již existující vozidlo. 

Jako základ pro elektromobil byl vybrán vůz značky Citroën Saxo. Jde o 

pětimístný hatchback vyráběný od roku 1996. Řadu motorů, části karosérie a 

další konstrukční skupiny sdílí s automobilem Peugeot 106. I přes své malé 

vnější rozměry nabízí poměrně velký interiér, který s dostatečnou rezervou 

splňuje požadavky dotazovaných lidí.  

Tab. 6: Technické údaje 

Karosérie třídveřový pětimístný hatchback 

Motor zážehový řadový čtyřválec 1,4i (55 kW) uložený napříč 

Pohon předních kol 

Vnější rozměry (d x š x v) 3718 x 1595 x 1370 mm 

Rozvor 2385 mm 

Zavazadlový prostor 280 l 

Palivová nádrž 45 l 

Převodovka manuální pětistupňová 

Poměry převodových stupňů 1: 3,626; 2: 1,95; 3: 1,276; 4: 1,026; 5: 0,767; R: 2,5 

Stálý převod 3,765 

Maximální rychlost 175 km.h-1 

Zrychlení z 0 na 100 km.h-1 11,2 s 

Brzdy přední/zadní kotoučové/bubnové 

Hmotnost pohotovostní/celková 805/1340 kg 

 

Obr. 16: Citroën Saxo 
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 Protože není potřeba všech pěti míst k sezení, jsou vyjmuty zadní sedačky 

a na jejich místě je uložen akumulátor. Obr. 17 v měřítku naznačuje vnitřní 

uložení elektromotoru a akumulátoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Akumulátor je složen z 20 Ni-MH článků (viz další kapitola). Každý z nich 

má rozměr 400 x 235 x 65 mm. Jsou uloženy v řadě vedle sebe a příčně vyplňují 

téměř celou vnitřní šířku karosérie. Baterie nezasahují do sféry zavazadlového 

prostoru, jeho základní rozměry tedy zůstávají zachovány. Díky absenci 

škodlivých a hořlavých látek nemusí být okolí baterie nijak zvlášť pojištěno. 

Články by však měly být uloženy v patřičném modulu a ten by měl být 

přišroubován ke karosérii, aby se zabránilo samovolnému pohybu akumulátoru 

při nenulových hodnotách zrychlení.  

 

Obr. 17: Vnitřní uložení elektromotoru (zeleně) a akumulátoru (fialově) 
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5 Alternativní návrh koncepce a řešení hnacího ústrojí 

 

5.1 Elektromobil 

 

Hnací ústrojí elektromobilu je tvořeno, podobně jako u vozidla se 

spalovacím motorem, z motoru, převodovky, hnacích hřídelů a diferenciálu 

s rozvodovkou. Nejčastěji se používá přední nebo zadní pohon s centrálním 

elektromotorem, ale je možno se setkat s řadou dalších koncepčních řešení (viz 

dále). Jako zdroj energie u těchto typů vozidel používáme akumulátory, palivové 

články,  ultrakapacitory (v zahr. literatuře známe jako UCAP, SCAP popř. EDLC) a 

je také možné použít setrvačníku, ovšem ne jako zdroje primárního. Elektrická 

vozidla mají oproti vozidlům s motory s vnitřním spalováním řadu výhod, mezi 

které patří např. absence emisí, vysoká účinnost, příznivá výkonnostní 

charakteristika, nezávislost na ropě a v neposlední řadě tichý a hladký chod. 

Problémem může být nižší jízdní výkon, omezený dojezd, vyšší cena a také 

nevyřešená otázka bezpečnosti při havárii. Jak už bylo poznamenáno na začátku, 

když porovnáme klasický vůz a elektromobil, principiálně neodhalíme žádný 

rozdíl. Při bližším prozkoumání konkrétních komponent však na jisté diference 

narazíme. Nejedná se jen o změnu motoru a úložiště energie, ale také o odchylky 

mezi požadavky na převodové ústrojí. Nyní se zaměříme na metodiku návrhu 

hnacího ústrojí a blíže zhlédneme některé jeho části. 

 

5.1.1 Koncepce elektromobilů 

 

Dříve byla elektrická vozidla vyráběna tak, že se vyměnil spalovací motor za 

elektromotor a po vyjmutí palivové nádrže byly doinstalovány patřičné 

akumulátory. Toto řešení můžeme vidět na obr. 18. Je třeba dodat, že všechny 

ostatní součásti zůstaly na svém místě. Velkým nedostatkem tohoto řešení je 

vysoká hmotnost, která s sebou mimo jiné nese zhoršenou ovladatelnost. Jako 

další negativum vzpomeňme značné snížení výkonu, kvůli němuž se od této 

koncepce postupně upouští.  
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Obr. 18: Schématické vyobrazení prvotní koncepce [3] 

 

 V dnešní době se elektromobily nevytvářejí odvozením z konvenčních 

vozidel, navrhují se pro ně zcela unikátní šasi a karosérie, aby došlo k co 

nejvyššímu využití potenciálu elektronického pohonu. Na obr. 19 vidíme pojmové 

schéma moderního EV systému. Můžeme jej rozdělit na tři hlavní podsystémy: 

elektrický pohon, zdroj energie a pomocný podsystém. Elektrický pohon zahrnuje 

řídící jednotku, měnič napětí, elektromotor, převodové ústrojí a hnací kola. 

V dalším podsystému nalezneme zdroj elektrické energie, jednotku řízení energie 

a zařízení pro čerpání energie zvenčí. Pomocný podsystém se skládá z posilovače 

řízení, klimatizační jednotky a z jednotky pomocného napájení.  

 V závislosti na sešlápnutí akceleračního, resp. brzdového pedálu řídící 

jednotka vyhodnocuje stav a předává vhodný signál směrem k měniči napětí, 

jehož funkcí je regulovat tok energie mezi elektromotorem a zdrojem elektrické 

energie. Zpětný proud je způsoben regenerativním brzděním vozidla, přičemž 

získaná energie může být znovu uložena ve zdroji elektrického napětí, pokud je 

ovšem ještě schopen nějakou energii přijmout. Nutno dodat, že tzv. rekuperační 

brzdění můžeme provozovat jak při použití akumulátorů, tak i ultrakapacitorů a 

setrvačníků. Funkčnost regenerativního brzdění obstarává jednotka řízení energie 

v součinnosti s hlavní řídící jednotkou. Taktéž jednotku pro čerpání energie řídí 

jednotka řízení energie, ta se rovněž stará o monitorování stavu zdroje energie. 

Pomocné napájení poskytuje nezbytnou energii pro různé složky v rámci svého 
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podsystému. Nejdůležitějšími komponenty jsou zde klimatizační jednotka a 

posilovač řízení. 

Obr. 19: koncepční schéma vztahů mezi jednotlivými prvky EV systému [3] 

 

 Koncepčních provedení hnacího ústrojí může být celá řada. Uveďme si 6 

základních (viz obr. 20). 

Typ a: 

 Jedná se o prvotní koncepci, kdy elektromotor jednoduše zaměníme za 

motor spalovací s tím, že ponecháme součásti konvenčního automobilu. Toto 

rozvržení zahrnuje elektromotor, spojku, převodovku a diferenciál, přičemž 

spojka a převodovka může být nahrazena převodovkou automatickou. Vzhledem 

ke schopnosti přetížení elektromotoru lze redukovat počet převodových stupňů. 

Tento typ pohonu může být jak přední, tak zadní. Záleží na původní koncepci 

automobilu. 
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Typ b: 

 Jestliže nepotřebujeme vysoký výkon, je možno vícestupňovou převodovku 

vyměnit za převodovku s pevně daným poměrem. Využíváme tak konstantní 

výkon elektromotoru ve velkém rozsahu otáček. Tato koncepce nám nesnižuje 

jen zástavbovou velikost a hmotnost, ale také značně zjednodušuje ovládání 

samotného vozidla (odpadává práce se spojkou a volení rychlostních stupňů). 

Opět se zde můžeme setkat jak s předním, tak se zadním typem pohonu. 

Typ c: 

 Tento typ je ideově stejný jako předešlý. Rozdíl je v tom, že jednotlivé 

komponenty (elektromotor, jednostupňová převodovka a diferenciál) jsou 

spojeny do uceleného agregátu. Jedná se o velmi jednoduché a kompaktní řešení. 

Typ d: 

 Zde vidíme, že mechanický diferenciál nahradily dva trakční motory. Ty je 

třeba zvláště regulovat např. pomocí MMS systému, který nám poskytne i jisté 

výhody. Elektronický diferenciál je levnější na výrobu, nevyžaduje údržbu a také 

zajišťuje rozjezd i ve chvíli, kdy je jedno kolo bez adheze. Tento pohon se také 

označuje jako tandemový. 

Typ e: 

 Jestliže chceme dále zjednodušit hnací ústrojí, je možné vložit 

elektromotory přímo do nábojů kol. Tomuto uspořádání se také říká in-wheel 

drive. Je zde použito ztenčené planetové soukolí, které zajišťuje snížení rychlosti 

elektromotoru a zvýšení točivého momentu. Velkou výhodou je také souosost 

vstupního a výstupního hřídele. 

Typ f: 

 Existuje také koncepce, kdy lze vynechat jakýkoliv mechanický převod 

mezi elektromotorem a hnacím kolem. Používá se zde nízkootáčkový 

elektromotor s vnějším rotorem. Protože je rotor přímo spojen s hnacím kolem, 

k ovládání rychlosti vozidla stačí regulovat otáčky samotného elektromotoru. 

Toto koncepční provedení ovšem vyžaduje elektromotor, který má dostatečně 

vysoký krouticí moment pro rozjezd a zrychlení vozidla. 
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Obr. 20: Možná uspořádání hnacích ústrojí (m-elektromotor, s-spojka, vp-vícestupňová 

převodovka, d-diferenciál, fp-fixní převod) [3] 

 

5.1.2 Elektromotory 

 

 U elektromobilů používáme výhradně elektromotory s proměnnými 

otáčkami. Pro samotnou tvorbu pohonu je pro nás křížová znalost charakteristik 

těchto motorů. Zaměřujeme se zejména na průběh výkonu a krouticího 

momentu v závislosti na otáčkách (viz obr. 21). Charakteristiku můžeme rozdělit 

na dvě oblasti. Nízkorychlostní a vysokorychlostní, přičemž pomyslná dělící 

přímka protíná osu otáček v místě tzv. základních otáček. Díky znalosti této 

hodnoty můžeme stanovit rychlostní poměr x jako: 

  
    

  
 [-] 

kde 

nmax maximální otáčky elektromotoru 

nz základní otáčky elektromotoru  
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 Před dosažením základních otáček si můžeme všimnout lineárního růstu 

výkonu a neměnnosti krouticího momentu. Toto je způsobeno rostoucím napětím 

a otáčkami při konstantní hodnotě proudu. Po docílení základních otáček je 

dosažena hladina napětí zdroje. Směrem k vyšším otáčkám se naopak nemění 

výkon a moment klesá po rovnoosé hyperbole. To je zapříčiněno poklesem 

proudu, napětí zůstává na maximální hodnotě. Na obr. 22 je možno spatřit 

momentovou charakteristiku motoru o výkonu 60 kW s různými hodnotami 

rychlostního poměru x (konkrétně 2, 4 a 6). Je zjevné, že se zvětšující se oblastí 

konstantního výkonu se značně zvyšuje také krouticí moment, a tedy i zrychlení, 

stoupavost a maximální rychlost vozidla. S vyšším rychlostním poměrem si navíc 

můžeme dovolit zjednodušit převodové ústrojí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Průběh momentu a výkonu motoru v závislosti na otáčkách 

 Je třeba dodat, že každý typ elektromotoru má ze své podstaty tento 

poměr do určité míry omezen.  Jako příklad je možno uvést elektromotor 

s permanentními magnety, jenž se může dostat pouze na hodnotu x = 2. U 

asynchronních motorů můžeme očekávat hodnoty x kolem 4. Jako nejvhodnější 

se z tohoto pohledu jeví spínané reluktanční motory (SRM), které mohou 

dosáhnout rychlostního poměru vyššího než 6. Toto z nich činí favority, pokud se 

při navrhování rozhodneme pro koncepci s elektromotory v kolech.  
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Obr. 22: Závislost momentu motoru na otáčkách pro vybrané x. 

 

 Je celá řada typů elektromotorů a jejich zapojení. Nyní si uvedeme možné 

kombinace využívané při stavbě elektrických vozidel.  

Stejnosměrné elektromotory: 

 s cizím buzením 

 Budicí vinutí je napájeno z cizího zdroje. Reguluje se budicí proud a napětí 

rotoru. Tento elektromotor má tvrdou momentovou charakteristiku. Jednoduše 

lze měnit smysl otáčení, a to pouhou změnou polarity kotevního napětí nebo 

budicího proudu. Je zde tedy možné velmi snadno provozovat rekuperační 

brzdění. Mezi další výhody patří jednoduchá a plynulá regulace v poměrně 

širokém rozsahu momentové charakteristiky. Disponuje velkým točivým 

momentem v nízkých otáčkách. Při vysokém napětí celého systému motoru je 

docíleno vyšší účinnosti, protože poklesy napětí na kartáčích a tyristorech se 

vztahují na celkové napětí, jsou tedy podstatně menší než při nízkém napětí 

systému. Dále při vysokém napětí mohou být proudy na motoru a spojovacím 

vedení nižší, což přináší mimo jiné výhody i ve snižování hmotnosti, menším 

objemu a v nižších výrobních nákladech. Konečně je výhodné a hospodárné i 

nabíjecí zařízení s křemíkovými usměrňovači, které se připojuje přímo na 

střídavou síť 230/410 V. Nevýhodou jsou vysoké náklady na izolaci i na 
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akumulátor. Motory lze snadno přetížit. Pro trvalý výkon po dobu 1 hodiny je 

přetížitelnost 20% nad trvalým výkonem. Krátkodobě při rozjezdu je 

přetížitelnost až 100%. Hraniční otáčky jsou omezeny přibližně na hodnotu 7000 

min-1.[4] Všeobecně je tedy zapotřebí vícestupňové převodovky. K nevýhodám lze 

ještě říci, že maximální rychlost je omezena komutací a komutátorem, který 

navíc vyžaduje zvýšenou údržbu. Maximální výkon a rychlost souvisejí podle 

vztahu k = P * n [5], kde konstanta k je pro výkon udávaný v MW a rychlost 

v tisících otáčkách za minutu rovna asi k = 3. 

 se sériovým buzením 

 Sériový motor má budicí vinutí zapojeno v sérii s kotvou, takže proud 

kotvy je současně proudem budicím. Jde o motor s nejjednodušší regulací. Jeho 

napětí je úměrné požadované hodnotě proudu tak, že regulátor výkonu (tyristor 

nebo tranzistor) řídí napětí akumulátoru v proměnném spínání nebo proměnné 

frekvenci. Charakteristika je velmi měkká, ale motor se nesmí odlehčit ani 

spouštět bez zatížení na hřídeli, protože při malém zatížení odebírá malý proud. 

Tím se stroj odbudí a jeho rychlost by mohla dosáhnout nebezpečných hodnot. 

Vzhledem k tomu, že je schopný rozbíhat velké setrvačné hmoty a otáčky se 

automaticky přizpůsobují zatížení, je vhodný pro elektromobily. 

 s paralelním (derivačním) buzením 

 Při konstantním napájecím napětí má motor s paralelním buzením stejné 

charakteristiky jako cize buzený motor. Lze jej snadno a plynule regulovat, ale 

v menším rozsahu než stejnosměrný elektromotor s cizím buzením. Sériový 

motor s derivačním buzením má tvrdou momentovou charakteristiku a snadno se 

brzdí. Obvod kotvy i budicího vinutí je v tomto případě připojen ke zdroji 

paralelně přes samostatné regulační prvky.  

 se smíšeným (kompaundním) buzením 

 Kompaundní motor se svými vlastnostmi tvoří přechod mezi motorem 

s paralelním a sériovým buzením. Sériové budicí vinutí je zapojeno tak, aby 

zesilovalo tok paralelního vinutí. Derivační vinutí naproti tomu omezuje otáčky 

naprázdno. Motor je měkčí než motor s paralelním vinutím. 
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Střídavé elektromotory: 

 asynchronní motor 

 Velká výhoda třífázového asynchronního motoru je v tom, že odpadá vinutí 

kotvy a kolektor. Díky tomu lze dosáhnout až 20 000 ot.min-1. Oproti 

stejnosměrnému motoru je asynchronní motor při stejném výkonu menší a má 

také nižší hmotnost (výkonová hmotnost je cca 1 kg/kW). Kromě toho je 

asynchronní motor jednodušší konstrukce, robustní, bezúdržbový a silně 

přetížitelný. Je třeba podotknout, že se zvyšují náklady na elektronickou regulaci. 

Stejnosměrný proud akumulátoru je nutno přeměnit na střídavý. Obvykle se toho 

dosahuje cyklickým zapínáním tyristoru, přitom se pravoúhlý průběh mění 

přibližně na sinusový. K regulaci trakční síly a otáček motoru musí být proměnná 

frekvence a napětí. Ke splnění regulačních požadavků vyžaduje vysoké náklady 

na výkonový obvod. Zpětné získání energie při brzdění je možno konat s vysokou 

účinností. Pohon silového pole vede k velmi dobrému využití instalovaného 

výkonu v celé hnací charakteristice vozidla. 

 synchronní elektromotor s permanentním buzením 

 Tato varianta pohonu umožňuje velmi malý zastavěný objem motoru. 

Magnetické pole vybuzené permanentními magnety je bezdrátové. To vede 

k vysoké účinnosti. U tohoto motoru není pohon zeslabením pole možný. Proto 

musí být použito vícenásobného regulátoru výkonu akumulátoru nebo 

vícestupňové převodovky. Umožňuje-li stejnosměrný pohon nastavení pole 1:3, 

musí být u synchronního motoru s buzením permanentními magnety (při stejném 

maximálním momentu a stejných max. otáčkách) nastavení výkonu regulátoru 

střídavého proudu vyšší o faktor 3. Stejného rozsahu otáček jako u 

asynchronních motorů nelze dosáhnout, proto vyžaduje hospodárný provoz 

nejméně dvoustupňový převod. 

Magnetický elektromotor: 

 Jde o poměrně nový druh elektromotoru. Pochází z dílny firmy Magnet-

Motor. Vyniká hlavně jednoduchostí konstrukce, výbornými elektrickými 

parametry při malé hmotnosti a stavebních rozměrech. Můžeme jej zařadit ke 

skupině synchronních motorů s permanentním buzením. Vzhledem ke 

kvadratické závislosti momentu na poloměru vzduchové mezery je výhodná 
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konstrukce vnějšího rotoru. Tento rotor je složen z vylisovaných elektroplechů, 

v nichž se nachází tangenciálně magnetizované oddělené magnety (neodym – 

železo – bor) se střídavou polaritou.  

Reluktanční motory: 

 Jsou obdařeny vlastnostmi, které je pro použití v elektromobilech 

předurčují. Mají jednoduchou konstrukci, vysokou mechanickou odolnost, 

vysokou účinnost, vysoký výkon v poměru k hmotnosti a v neposlední řadě velký 

záběrový moment. Mezi nevýhody patří zejména vyšší hlučnost. Pro stavbu 

elektrických vozidel jsou nejvhodnější tzv. spínané reluktanční motory, jež jsou 

speciálními formami krokových motorů. Mají však oproti nim méně pólů. Tyto 

motory mají nejmenší výrobní náklady ze všech průmyslových elektromotorů.[6] 

Neobsahují magnety a mají jednoduchou strukturu. Nejběžnější použití SRM je 

v aplikacích, kde je potřeba po dlouhou dobu rotor držet ve stejné poloze. 

 Z následující tabulky vidíme, že všechny uvedené typy elektromotorů jsou 

pro pohon vozidel vhodné. Reluktanční motory byly v době výzkumu ještě ve 

vývoji, a proto si můžeme všimnout výrazně nižší známky rozsahu (udává rozsah 

otáček, ve kterých můžeme využít maximálního výkonu). V dnešní době je 

můžeme s úspěchem použít i v elektromobilech bez vícestupňové převodovky.  

Tab. 7: Srovnání trakčních elektromotorů podle FAT (nejlepší = 10) [1] 

Motor Cena Účinnost Hmotnost Rozsah 
Přetížitel-

nost 

Spolehli-

vost 

Stav 

vývoje 
∑ 

Stejnosměrný 10 7 6 10 10 7 10 60 

Asynchronní 8 8 6 9 10 9 9 59 

Synchronní 8 10 7 10 10 9 8 62 

Synchron. 

perm. buzení 
7 10 8 8 10 10 7 60 

SRM 9 6 7 4 10 9 5 50 

Magnetický 8 10 10 8 9 10 8 63 

 

5.1.3 Výkon elektromotoru 

 

 Jestliže známe krouticí moment trakčního motoru a jeho otáčky, můžeme 

sílu na kolech, resp. rychlost vozidla vyjádřit pomocí následujících vztahů: 
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  [N];   

       

        
  [m.s-1] 

kde 

Mm krouticí moment elektromotoru 

nm otáčky elektromotoru 

ip převodový poměr převodovky 

in převodový poměr stálého převodu 

ηc celková účinnost převodového ústrojí 
  
rd poloměr hnacích kol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Trakční charakteristika pohonu s x = 2. 

 Volba počtu stupňů převodovky závisí zejména na trakční charakteristice 

pohonu a našich požadavcích. Se zvětšující se oblastí konstantního výkonu se 

snižuje potřeba vícestupňové převodovky. Toto tvrzení platí jen tehdy, pokud 

zůstává požadovaná maximální rychlost vozidla pro všechna uspořádání 

konstantní. Na obr. 23 je příklad trakční charakteristiky pro pohon s rychlostním 

poměrem x = 2. Můžeme si všimnout, že pro dosažení rychlosti cca 190 km.h-1 

bychom zde potřebovali třístupňovou převodovku. První rychlost zde pokrývá 

oblast a-b-c, druhá d-e-f a třetí g-f-h. Pro dosažení stejné maximální rychlosti 

potřebujeme u motorů s x = 4 a x = 6 dvoustupňovou, resp. jednostupňovou 

převodovku. Protože u všech těchto provedení vychází přibližně stejná síla na 

hnacích kolech, můžeme říct, že vozidla s těmito pohony disponují stejnými 

hodnotami stoupavosti i zrychlení.  
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  Maximální rychlost určuje průsečík (h) hnací síly vozidla a průběhu odporu 

valení a vzduchu. Průsečík se poté promítne na osu rychlosti vozidla. V některých 

případech, např. u pohonů vozidel dimenzovaných na nižší rychlosti, se může 

stát, že takový průsečík neexistuje. V tomto případě použijeme pro výpočet 

maximální rychlosti následující vztah: 

     
           

            
 [m.s-1]   

kde  

nm max maximální otáčky elektromotoru 

ip min minimální převodový poměr v rámci převodovky (nejvyšší stupeň) 

 

 Stoupavost můžeme odhadnout pomocí skutečné hnací síly vozidla Fskut 

(Fskut = Fk – Of – Ov). Z obr. 23 vidíme, že směrem k vyšším převodovým 

stupňům se skutečná hnací síla snižuje, až v maximální rychlosti dosáhne nuly. 

Stejně je to i se stoupavostí. Maximální sklon, který je vozidlo schopno překonat 

v požadované rychlosti, může být zjednodušeně vyjádřen takto: 

   
   (     )

    
     [%] 

kde 

Fk hnací síla na kolech 

Of odpor vzniklý valením kol 

Ov odpor vzduchu 

mc celková hmotnost vozidla 

 

 Je třeba dodat, že v nižších rychlostech je stoupavost mnohem vyšší a 

předešlý vztah nemusí k přesnému vyjádření stoupavosti stačit. V tom případě 

použijeme následující vztah: 

     
   √       

    
 [-] 

kde 

p měrná hnací síla  

f součinitel odporu valení 
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 Měrnou hnací sílu p vypočítáme jako: 

  
     

 
 
     

    
 [-] 

 Akceleraci můžeme definovat jako čas, ve kterém je vůz schopen změnit 

rychlost z nižší (zpravidla 0 km.h-1) na rychlost vyšší. U osobních automobilů nás 

často zajímá zrychlení na 100 km.h-1. Jestliže je kladen důraz na městský provoz, 

může posloužit také údaj o zrychlení na 50 či 60 km rychlost. Čas na akceleraci 

elektrického vozidla je možno vyjádřit integrálem: 

   ∫
    

  
  
        

 

 
         

 
  

  
 

 ∫
    

  
  
        

 

 
         

 
  

  
  

  [s] 

kde 

vz základní rychlost vozidla 

vf finální rychlost vozidla 

δ součinitel rotačních hmot 

Pk výkon na kolech 

 

 Integrál je rozdělen na dvě části. Levý integrál vyjadřuje průběh do 

základní rychlosti. Pravý poté od rychlosti základní až po finální. Analytické řešení 

tohoto integrálu je poněkud složité. Pokud opomeneme odpor valení a vzduchu, 

můžeme poměr mezi časem potřebným ke zrychlení a výkonem na kolech získat 

z následujícího vztahu: 

   
    

   
(  
    

 ) [s] 

odtud zjistíme Pk
‘ 

  
 
 
    

   
(  
    

 ) [W] 

 

 Pro přesnější zjištění výkonu je třeba počítat s odporem valení a vzduchu. 

Průměrný výkon potřebný pro zrychlení je možno vyjádřit pomocí vzorce: 

  ̅  
 

  
∫ (         

 

 
         

 )   
  
 

 [W] 
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po provedení substituce  

    √
 

  
  

získáme 

  ̅  
 

 
          

 

 
          

 
  [W] 

 Celkový výkon pro zrychlení vozidla z 0 na vf m.s-1 za ta sekund získáme 

sečtením předchozích vztahů. 

     
 
  ̅  

    

   
(  
    

 )  
 

 
          

 

 
          

   [W] 

 Z této rovnice jsme schopni vyčíst, že čím jsou základní otáčky položeny 

níž vzhledem k celému rozsahu, tím je požadován nižší jmenovitý výkon 

elektromotoru. Nicméně pokud chceme přesně vyjádřit dopad snížení základních 

otáček na požadovaný výkon elektromotoru, musíme předešlý vztah derivovat 

podle vz, čímž nám vznikne: 

 
   

   
 
   

  
   [W.s2.m-1] 

ta 

Obr. 24: Volba výkonu elektromotoru podle požadovaného zrychlení a rychlostního poměru 
x 
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Obr. 26: Momentová a výkonností charakteristika 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z předešlých grafů můžeme odečíst, že zvyšování rychlostního poměru x 

nad hodnotu 6 ovlivní volbu výkonu elektromotoru jen nepatrně. Volím 

elektromotor s následujícími parametry: 

Tab. 8: Zvolený elektromotor 

Typ trojfázový asynchronní  

Rychlostní poměr x 4 

Jmenovitý výkon Pk 45 kW 

Krouticí moment Mm 202 Nm 

Základní otáčky nz 2125 min-1 

Maximální otáčky nmax 8500 min-1 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

40

42

44

46

48

50

52

54

2 4 6 8 10

d
P

k/
d

v z
 [k

W
.s

2 .
m

-1
] 

P
k 

[k
W

] 

x [-] 

Pk(x)

dPk/dvz

Obr. 25: Rozdílnost mezi sklony průběhů Pk(x) a dPk/dvz 
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5.1.4 Volba akumulátoru 

  

 Trakční baterie jsou ústředním komponentem elektropohonu. Jejich 

výkonová hustota, tj. odnímatelný elektrický výkon na jednotku hmotnosti, 

určuje konečnou rychlost a zrychlení vozidla. Jejich energetická hustota, tedy 

obsah energie na jednotku hmotnosti, určuje jejich dojezd. Na trakční baterie pro 

vozidla jsou kladeny následující požadavky: 

 možnost rychlého nabíjení, bezúdržbové, životnost nejméně 5, v lepším 

případě však 10 let, 

 umožňovat jízdní výkon více než 50 000 km, 

 dosahovat energetické hustoty alespoň 200 Wh.kg-1 a hustotu výkonu 

přibližně 100 W.kg-1 

 cena baterie by neměla přesahovat 200 USD/kWh 

 Tak jako olovo-gel baterie, tak také plynotěsná baterie nikl-kadmium 

odpovídají stavu techniky a jsou jako produkty používány. Obě jsou očekávaným 

hodnotám hustoty výkonu již velmi blízko. Ovšem ještě nedosahují požadované 

zásobní kapacity. Životnost olovo-gel baterie je mimoto velmi omezena. 

Vysokoteplotní baterie jsou dilematem, neboť jejich množství energie vzhledem 

k nádrži vozidla je jen zlomkem. Pro příklad: 60 l nafty má hmotnost přibližně 50 

kg a odpovídá 500 kWh energie. Pokud bychom se snažili shromáždit stejné 

množství energie u vysokoteplotní baterie, znamenalo by to 80x zvýšit hmotnost. 

U olověného akumulátoru dokonce 400x.[1] 

 V tab. 3 je uveden přehled důležitých údajů jednotlivých typů baterií. 

Galvanické elementy, tj. baterie, akumulátory a také palivové články, mohou 

chemickou energii měnit přímo na energii elektrickou. Baterie a akumulátory 

mají podle funkce následující principy: dvě elektrody z různých materiálů 

ponořené do kapaliny nebo pevné látky (elektrolytu) obsahující pohyblivé 

elektricky nabité částečky. To umožňuje uvnitř článku vodivé spojení mezi oběma 

elektrodami. Elektrolyt je obvykle zředěná kyselina nebo zásada či rozpuštěná 

sůl.[1] 
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Tab. 9: Přehled údajů jednotlivých typů baterií (zelená=splňuje zcela, žlutá=splňuje zčásti) [1][3] 

Typ Hustota energie Výkonová hustota Životnost Cena 

 Wh/kg Wh/l W/kg W/l cyklů let USD/kW 

olovo 30-50 70-120 150-400 350-1000 500-1000 3-5 120-150 

nikl-

kadmium 
40-60 80-130 80-175 180-350 800+ 3-10 250-350 

nikl-železo 50-60 - 80-150 - 
1500-

2000 
- 200-400 

nikl-zinek 55-75 - 170-260 - 300 - 100-300 

nikl-

metalhydrid 
70-95 150-200 200-300 400-500 

750-

1200+ 
5-10 200-300 

hliník-

vzduch 
200-300 - 160 - - - - 

železo-

vzduch 
80-120 - 90 - 500+ - 50 

zinek-

vzduch 
100-220 120-250 100 120 600+ - 90-120 

zinek-bróm 70-85 - 90-110 - 500-2000 - 200-250 

vanadové 

redoxní 
20-30 - 110 - - - 400-450 

sodík-síra 150-240 - 230 - 800+ - 250-450 

sodík-

niklchlorid 
90-120 150-175 155 255 1200+ 5-10 230-345 

lithium-FeS 100-130 - 150-250 - 1000+ - 110 

lithium-

iontová 
90-120 160-200 300 300 1000+ 5-10 200-300 

lithium-

polymer 
150 220 300 450 1000 - 250 

cíl. 

hodnoty 
80-200 135-300 75-200 250-600 600+ 5-10 120-180 

 

Olověný akumulátor: 

 Na trhu se vyskytuje již déle než století. S úspěchem se používá jako zdroj 

elektrické energie nejen ve vozidlech (nejčastěji ve formě startovací baterie), ale 

i v řadě dalších aplikací.  Velkou výhodou těchto akumulátorů je jejich nízká cena, 

vyspělá technologie, poměrně vysoký výkon a slušný počet cyklů. Na nízké ceně 

se podstatnou měrou podílí paleta použitých materiálů (olovo, oxid olovnatý, 

kyselina sírová). Proti použití v hybridních a čistě elektrických vozidlech mluví 

řada nevýhod. Mezi hlavní patří nízká hustota energie, která zřídkakdy přesahuje 
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40 Wh.kg-1. To je z velké většiny zapříčiněno velkou molární hmotností použitého 

olova. Špatná je také teplotní charakteristika. Při teplotách pod 10°C můžeme 

pozorovat rapidní pokles jak hustoty energie, tak i výkonové hustoty. Kvůli této 

vlastnosti olověný akumulátor nelze použít v oblastech s chladným podnebím. 

Zmíněné úbytky vedou mimo jiné ke snížení dojezdu. 

 Olověné baterie použité pro startování mají parametry životnosti a počet 

cyklů dvakrát větší než pro účel elektropohonu. To je zapříčiněno vyšším 

namáháním v případě pohonu vozidla. V baterii olovo-gel je elektrolyt obsahující 

kyselinu sírovou jako gel. V tomto provedení sice ztrácíme energetickou hustotu, 

avšak baterie je plynotěsná, a tedy i bezúdržbová.  

 Přítomnost vysoce agresivní kyseliny sírové se navíc může stát potenciální 

hrozbou pro cestující. Nebezpečný je také odpařující se vodík, který je vysoce 

hořlavý i v malém množství. Existují však provedení, která rizika snižují na 

minimum. S jedním se můžeme setkat od firmy Electrosource, která vyrábí tzv. 

Horizon akumulátor, který je velmi dobře zapečetěn. V rámci použitých materiálů 

dosahuje poměrně vysoké hustoty energie (43 Wh.kg-1), přičemž výkonová 

hustota dosahuje hodnot 285 W.kg-1. Počet nabíjecích cyklů přesahuje 600 a 

akumulátor disponuje velmi dobrou schopností nabíjení, kdy prvních 50% 

kapacity může být nabito již za 8 minut, celých 100% pak za méně než 30 minut. 

Pro představu cena tohoto akumulátoru se může pohybovat od 38 do 58 tisíc Kč 

(přepočteno z USD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Olověný akumulátor [1] 
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 Jeden z dalších typů olověných akumulátorů je založen na principu 

technologie spirálových článků. Oproti klasickým akumulátorům má 3x vyšší 

životnost. Nosné části jsou z čistého olova, elektrolyt je obsažen v mikroporézní 

skelné vatě separátorů. Vodík a kyslík vyvíjející se při nabíjení jsou 

nakombinovány na vodu, akumulátor je bezúdržbový. Rychlá rekombinace je 

umožněna vrstvou mezi zápornou elektrodou. Tímto uspořádáním je v článku 

vytvořeno a udržováno vakuum během cyklování a zvláště při rychlém nabíjení 

vysokými proudy. Nabíjecí proud může dosáhnout až 100 A při napětí 14,4 V, tak 

lze plné nabití zkrátit až na 1 hodinu.[1] 

Akumulátor sodík-síra: 

 Systém Na-S má čtyřnásobně vyšší energetickou hustotu než akumulátor 

olověný. Elektrody sodík a síra jsou při chemické reakci tekuté. Elektrolyt je 

tvořen oxidem hlinitým, dobrým vodičem iontů. Při vybíjení akumulátoru dochází 

k přenosu iontů elektrolytem od záporného ke kladnému pólu tak dlouho, než se 

článek vybije. Při nabíjení se ionty hromadí do záporných elektrod. Protože 

samotná síra není vodivá, používá se k vedení proudu grafitová plst, která je 

spojena s kovovou kostrou sloužící jako kladný pól. Obě tekutiny jsou od sebe 

odděleny pevným elektrolytem. Tvoří jej desky z keramické hmoty oxidu 

hlinitého beta. Ten se vyznačuje vysokou vodivostí pro sodíkové ionty, které 

reakcí se sírou vytvářejí polysulfid solný. Sodík se ve vnitřním prostoru 

akumulátoru postupně spotřebuje, hladina tekutiny klesá, současně stoupá 

hladina tekutiny ve vnějším prostoru článku. Při nabíjení dochází k obrácenému 

postupu. Pracovní teplota akumulátoru, který je tvořen velkým množstvím článků, 

je 380 °C. Články mohou být řazeny jak sériově, tak paralelně.  

 Životnost může být až 1000 cyklů. Vzhledem k vysoké ceně akumulátoru 

je životnost stále ještě neuspokojivá. Nutná je také tepelná izolace. Mezi výhody 

patří vysoká hustota energie (až 240 Wh.kg-1) a výkonová hustota (230 W.kg-1). 

Akumulátory typu Na-Ni-Cl jsou konstrukčně podobné, mají ovšem trochu horší 

výkonové parametry.[4] 
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Akumulátor nikl-železo: 

 Akumulátor tohoto typu je využíván od počátku 20. století. Můžeme jej 

najít u vysokozdvižných vozíků, důlních lokomotiv, vozidel kyvadlové dopravy a u 

motorizovaných ručních vozíků. Stěžejní problémy u těchto akumulátorů jsou 

vypařování elektrolytu, koroze a poměrně rychlé samovybíjení. Tyto problémy 

jsou částečně nebo zcela vyřešeny zatím jen u prototypů, které se ještě 

nedostaly na trh. V současném stavu jsou zmíněné baterie složité na údržbu. Je 

zde nutno dodržovat určitou hladinu vody a také je třeba starat se o odcházející 

vodík a kyslík při vybíjení. Akumulátor nikl-železo je rovněž náchylný na nižší 

teploty, ovšem ne tolik jako baterie olověná. V porovnání s olověnou baterií je 

tato mnohem dražší, ale nabízí až dvojnásobnou životnost z hlediska počtu cyklů. 

Akumulátor nikl-kadmium: 

 Baterie nikl-kadmium mají pro elektrovozidla velký význam. Jsou ve 

spotřebitelském oboru vyráběny jako malé, plynotěsné, uzavřené knoflíkové 

články. Jako velké baterie jsou dosud používány ve tvaru otevřených článků. 

Mají-li být pro elektrovozidlo vyrobeny jako bezúdržbové, musí být vyvinuty 

v plynotěsné verzi. Jejich kapacita může být zvýšena speciální stavbou elektrod. 

Ty jsou složeny z vláken obsahujících elektricky vodivé niklem vrstvené materiály. 

Obě aktivní hmoty, nikloxid a kadmium, dovolují silné vybití baterie. Elektrolytem 

je vodní roztok hydroxidu draselného, který se ostatně jako zředěná kyselina 

sírová olověné baterie nepodílí na reakci, ale jen na transportu iontů mezi 

elektrodami. Baterie může být velmi rychle nabíjena.[1] 

 Vozidlo osazené tímto typem baterií má o 50% vyšší dojezd než 

s olověnými bateriemi stejné hmotnosti. Je zde ovšem paměťový efekt, což 

znamená, že k dosažení plné kapacity musí být baterie pravidelně zcela vybíjena. 

Proti použití v elektrovozidlech hovoří také samotné kadmium, které patří mezi 

jedovaté kovy. Má tedy karcinogenní účinky a je poměrně nešetrný k životnímu 

prostředí. Tyto akumulátory disponují velmi dobrou dobíjecí schopností, kdy se 

ze 40 na 80% kapacity můžeme dostat za 18 minut. Vhodné jsou také k použití 

v chladnějších prostředích. Dokáží operovat v teplotách od -40 do 85°C. Pokud 

se týká samovybíjení, je tento typ baterie na vysoké úrovni. Denní samovolné 

úbytky mají hodnotu menší než 0,5% celkové kapacity. Koroze je zde taktéž 

zanedbatelná. Životnost může dosáhnout až 1500 cyklů při dojezdu 120 000 km. 
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 Hlavními celosvětovými výrobci nikl-kadmiových baterií jsou SAFT a VARTA. 

Tento typ akumulátoru můžeme najít v elektromobilech Chrysler TE Van, Citroën 

AX, Mazda Roadster, Mitsubishi EV, Peugeot 106 a Renault Clio. 

Akumulátor nikl-metalhydrid: 

 Podobná baterii nikl-kadmiové je baterie nikl-metalhydridová, která je 

v moderních elektrovozidlech využívána nejvíce. Na trhu se vyskytuje od roku 

1992. Její anoda je na bázi sloučenin niklu, záporná elektroda ze slitiny pohlcující 

vodík. Elektrolytem je zředěný roztok hydroxidu. Mezitím je separátor naplněný 

basickým elektrolytem, většinou ředěným roztokem vápenného nebo lithiového 

hydroxidu. Při vybíjení je nikloxid-hydroxid (NiOOH) redukován na anodě s vodou 

na niklhydroxid, přitom odebírá z molekuly jeden elektron. Tvoří se skupina OH, 

která putuje ke katodě, kde předá hydrid jeden elektron a jeden atom vodíku. 

Elektron protéká vnějším proudovým obvodem, atom vodíku tvoří se skupinou 

OH vodu.[1] 

 I když jsou akumulátory typu Ni-MH stále ve vývoji, již dnes nabízí velmi 

dobré hodnoty hustoty energie (až 95 Wh.kg-1) a výkonové hustoty (až 300 

W.kg-1). Baterie je ekologická a dá se snadno nabíjet. Díky těmto parametrům se 

řadí mezi nejlepší akumulátory na bázi niklu. Nicméně patří také k nejdražším a 

paměťový efekt je prakticky stejný jako v případě baterie nikl-kadmium. Pro 

blízkou budoucnost však patří stále mezi nejatraktivnější zdroje elektrické 

energie pro elektrická a hybridní vozidla. 

 Od roku 1993 se na vývoji těchto baterií podílí velké množství značek. 

Uveďme si např. GM Ovonic, GP, Panasonic, SAFT, VARTA a YUASA. V současné 

době je můžeme nalézt u vozidel značek Toyota a Honda, konkrétně u modelu 

Prius, resp. Insight. 

Akumulátor lithium-polymer: 

 Anoda je z lithiové a katoda z kovové fólie se zakotveným 

organosulfidovým polymerem. Podle použitého materiálu elektrod může článek 

dosahovat napětí 1,8 až 3 V. Hustota energie je 150 Wh.kg-1 při výkonové 

hustotě W.kg-1. Pracovní teplota je v rozsahu 40-150 °C. Za podmínek rychlého 

nabíjení může být dosaženo nabíjecí účinnosti až 90%.[4] 
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Akumulátor lithium-ion: 

 Katoda lithium-iontové baterie je složena z Li2MnO2, nebo LiCoO2 a nebo 

LiNiO2. Anoda je z uhlíkové matrice připravené z grafitisovaných částí koksu. 

Elektrolyt je z vodivé soli (např. LiPF6) a rozpouštědla. Mezi elektrodami vzniká 

rozdíl potenciálu 3,6 až 3,7 V. Při nabíjení se ukládají ionty lithia do mřížky uhlíku 

katody. Při vybíjení jsou opět uvolňovány. Typický tvar článku je válcový.[1] 

  

 

 

 

 

 

 

 Energetická a výkonová hustota je v tomto případě na vysoké úrovni. 

Cyklová pevnost je srovnatelná s akumulátory Ni-MH. Měrná energie se pohybuje 

kolem 120 Wh.kg-1 a životnost přesahuje 1000 cyklů. Není zde paměťový efekt, 

Obr. 28: Příklad uspořádání článků Ni-MH v hybridním vozidle [7] 

Obr. 29: Průřez Li-ion baterií používanou ve voze Mercedes-Benz S400 Hybrid [7] 
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ale kapacita je závislá na teplotě. Pokud se dostaneme mimo optimální rozsah 

teplot (5 – 30 °C), kapacita rychle klesá.  

 Stejně jako u baterií Ni-MH i zde počaly výzkumy v roce 1993. Do vývoje 

se zapojily následující firmy: SAFT, GS Hitachi, Panasonic, SONY a VARTA. Za 

zmínku stojí počin firmy SAFT, která vytvořila vysokoenergetický akumulátor pro 

elektromobily s měrnou energií 150 Wh.kg-1 a měrnou hustotou 420 W.kg-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzhledem k tomu, že je automobil navrhován pro mírný podnebný pás, 

kde každý rok dochází k teplotám nižším než 0 °C, volím bezúdržbový 

akumulátor Ni-MH od firmy Panasonic. Na obr. 30 vidíme závislost dojezdu 

vozidla na hmotnosti baterie. Uvedené hodnoty jsou pro střední elektromobil o 

celkové hmotnosti 1200 kg. Zjištění skutečného dojezdu vozidla je složitá 

procedura, protože velmi záleží na stylu jízdy řidiče a také účinnosti 

rekuperačního systému. Předběžný dojezd vozidla volím 150 km. Z grafu vidíme, 

že bude nutno obstarat akumulátory o hmotnosti 200 až 300 kg. V tab. 4 jsou 

uvedeny základní údaje článku baterie. 

Tab. 10: Údaje o jednom článku akumulátoru 

typ bezúdržbový Ni-MH akumulátor 

výrobce Panasonic 

hustota energie  90 Wh.kg-1 

napětí článku 13,2 V 

kapacita článku 4 Ah 

hmotnost (včetně konstrukce) 14 kg 

Obr. 30: Závislost dojezdu vozidla na hmotnosti baterie pro uvedené hodnoty 
hustot energie 
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Výpočet parametrů akumulátoru: 

 Protože není stanoven žádný blok, do kterého by se články ukládaly, 

můžeme stanovit libovolný počet článků podle hmotnosti. Ve skutečnosti se 

počet optimalizuje z hlediska maximálního využití prostoru, jak je vidět na obr. 

28., kde jsou články uloženy do modulů a ty potom naskládány za sebe. 

Vycházejme z nejnižší hmotnosti: 

       
      

  
 
   

  
       [-] 

kde 

mb min minimální hmotnost akumulátoru 

mč hmotnost jednoho článku 

 

 Minimální počet článků je tedy 15. Volím nč = 20 článků. Proveďme 

kontrolu hmotnosti celého akumulátoru: 

                280 kg 

Napětí akumulátoru: 

                  264 V 

Kapacita akumulátoru: 

               80 Ah 

Hodinový výkon akumulátoru: 

                 21,12 kWh  

Prostorová náročnost: 

   
  

  
 
     

   
  121 dm3 

 Hustota energie v předešlém vztahu je značena ρp = 175 Wh.dm-3. 

Příslušenství k akumulátoru této velikosti je přibližně 55 kg.[7] V tab. 5 je souhrn 

parametrů zvoleného akumulátoru.  
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Tab. 11: Souhrn parametrů zvoleného akumulátoru 

hmotnost akumulátoru 280 kg 

hmotnost příslušenství 55 kg 

napětí akumulátoru 264 V 

kapacita akumulátoru 80 Ah 

výkon akumulátoru 21,1 kWh 

prostorová náročnost 121 dm3 

  

5.1.5 Stanovení hmotnosti vozidla 

 

 Pro další výpočty je nutno získat přesnou hmotnost vozidla. Tu získáme 

z následujícího vztahu: 

      ∑     ∑     [kg] 

kde 

mp původní hmotnost vozidla 

mi hmotnost i-tého členu, který již ve vozidle není zapotřebí 

mj hmotnost j-tého členu, který do pohonu přibyl 

 

 Mezi odebírané členy patří spalovací motor, vícestupňová převodovka a 

zadní sedadla. Do vozidla naopak přidáváme akumulátor s příslušenstvím, 

elektromotor a jednostupňovou převodovku, u které je zatím třeba hmotnost 

odhadnout. 

Tab. 12: Tabulka hmotností 

pohotovostní hmotnost automobilu 805 kg [8] 

spalovací motor 118 kg 

hmotnost nádrže s palivem 50 kg 

pětistupňová manuální převodovka 45 kg [8] 

zadní sedačky 30 kg 

elektromotor 50 kg 

odhad hmotnosti jednostupňové převodovky 20 kg 

 

      ∑     ∑                                

    947 kg 



53 

 

5.1.6 Návrh převodovky 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Díky vhodné charakteristice elektromotoru (EM) si můžeme dovolit 

nahradit vícestupňovou převodovku jednostupňovou. V provedení před úpravou 

(A) vidíme, že tok momentu jde od spalovacího motoru (SM) přes zvolený stupeň 

pětistupňové převodovky (ip) do nápravné převodovky s diferenciálem (in), a 

odtud přes hnací hřídele kol až k samotným kolům s dynamickým poloměrem rd. 

Ve verzi B (po úpravě) redukujeme počet stupňů převodovky (ip) na jeden. Na 

celém procesu se nyní nepodílí spojka, kterou můžeme z pohonu vyřadit. 

Výpočet minimálního převodového poměru: 

 Výpočet vychází z podmínky dosažení požadované maximální rychlosti 

vozidla při daných parametrech elektromotoru. Maximální rychlost elektromobilu 

by se měla pohybovat kolem 100 km.h-1, aby v případě provozu na městských 

obchvatech nedocházelo ke zpomalování provozu. Je možno vyjít z následujícího 

vztahu: 

       
           

          
 [-] 

Obr. 31: Schéma pohonu vozidla. A před úpravou, B po úpravě 
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 Neznáme rd a in. Dynamický poloměr můžeme vypočítat z rozměrů 

pneumatiky. Pro náš model jsou předepsány pneumatiky typu 165/65 R 14 a 

185/55 R 14, dále bude ovšem figurovat pouze typ první. Pro výpočet in známe 

počet zubů pastorku zp = 17 a kola zk = 64 nápravné převodovky.  

   
 

 
 
     

 
 [m] 

Kde 

D průměr pneumatiky 

H průměr disku 

P profil pneumatiky 

 

Protože je průměr v palcích, musíme jej převést na metry: 

 

  
       

    
  0,3556 m 

 

              0,10725 m 

 

   
     

 
 
                

 
  0,285 m 

 

   
  

  
 
  

  
  3,7647  

 

       
           

          
 

            

                
 
           

           
  2,4258 

 

 Volím ip = 2,5. Nyní proveďme kontrolu maximální rychlosti.  

     
               

     
 
                

          
 
        

       
  97 km.h-1 

 Podle zákona 361/2000 Sb. je možno takové vozidlo provozovat také na 

dálnici. Minimální povolená rychlost je totiž 80 km.h-1. 



55 

 

 Je důležité poznamenat, že v běžných podmínkách nemáme možnost 

využít maximální potenciál uvedeného pohonu. Provoz je zvláště ve městech 

velmi nerovnoměrný. Průběh této jízdy sleduje například Agentura pro ochranu 

životního prostředí Spojených států amerických (EPA). Testy se rozdělují na 

městské s možností vyjížďky na silnice vyšších tříd (city nebo urban) a ryze 

silniční (highway). Pro tento projekt je stěžejní test první, tzv. UDDS. Tato 

simulace městského provozu sestává z 23 zastavení v průběhu 31 minut. 

Průměrná rychlost je 32 km.h-1 a maximální rychlost činí 90 km.h-1. Průběh 

podobného testu z roku 2007 si můžeme prohlédnout na obr. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

Díky těmto údajům můžeme přibližně vypočítat oblast otáček, která by měla 

být vzhledem k využívání vozidla nejúčinnější.  

 

   
        

        
 
               

           
 

      

        
  2759 min-1 

 

 Všeobecně se dá říct, že elektromotory s rychlostním poměrem 4 mají 

nejvyšší účinnost v oblasti ¼ až 1/3 rozsahu otáček. V našem případě to je 2125 

až 2833 min-1. Účinnost zde může přesáhnout hodnotu 0,9. Pokud porovnáme 

tyto otáčky s předchozím výsledkem, je možno konstatovat, že pohon byl 

z tohoto hlediska navrhnut vhodně.  

 

Obr. 32: EPA UDDS, délka 1369 s, ujetá vzdálenost 12 km, průměrná rychlost 
31,5 km.h-1 
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Kontrola stoupavosti: 

 Výpočet vychází z podmínky minimální stoupavosti 30%. Vzhledem 

k malým rychlostem zanedbáváme odpor vzduchu. Stoupavost zkontrolujeme 

podle maximálního převodového stupně: 

       
   (                     )

        
 [-] 

kde 

mc celková hmotnost vozidla 

α úhel sklonu vozovky ve stupních 

MM maximální moment na hřídeli elektromotoru 

ηc celková účinnost 

 

 Z průzkumu bylo prokázáno, že nejčastější počet cestujících včetně řidiče 

je roven 2. K hmotnosti vozidla tedy připočteme 2 x 75 kg. Celkovou 

mechanickou účinnost získáme ze vztahu: 

         [-] 

kde 

ηp účinnost jednostupňové převodovky 

ηn účinnost nápravové převodovky 

 

              0,94  

       
      (                                         )

               
 
      

      
  1,2946 

musí platit, že 

           

           

 Převodový poměr převodovky vyhovuje. Protože je krouticí moment 

v nízkých rychlostech konstantní, nemusíme kontrolovat stoupavost při 

stanovené minimální rychlosti, jak se to obvykle dělá u vozidel se spalovacím 

motorem. 
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Soukolí převodovky: 

 Soukolí bylo optimalizováno demoverzí programu MITCalc 1.60 v prostředí 

„Čelní ozubení s přímými a šikmými zuby“ [mm/ISO]. Vstupní údaje pro 

optimalizaci jsou následující: 

 Přenášený výkon je nejvyšší výkon elektromotoru (45kW). 

 Otáčky pastorku jsou otáčky, při kterých elektromotor dosahuje 

nejvyššího krouticího momentu (teoreticky 2125 min-1).  

 Požadovaný převodový poměr zvolen a zkontrolován v předešlé 

kapitole (2,5). 

 Materiál pro pastorek se vždy navrhuje z kvalitnějších materiálů (viz 

tabulka). 

 Stupeň přesnosti se podle ISO1328 pro automobily volí 6-7. Volím st. 6. 

 

Tab. 13: Použité materiály 

Materiál pastorku Materiál kola 

Konstrukční ocel ušlechtilá 34CrNiMo6 

(Rm=965 MPa) povrchově kalená 

Konstrukční ocel uhlíková Ck 10 

(Rm=440 MPa) cementovaná kalená 

 

Optimalizační kritéria: 

 Poměr šířky pastorku k jeho průměru (Ψd) maximální hodnota 1,1. 

 Doporučená šířka ozubení 59 – 100 mm. 

 Součet jednotkových posunutí min. hodnota -1,932 modulu. 

 Obvodová rychlost na roztečné kružnici max 30 [m.s-1]. 

 Minimální koeficient bezpečnosti pro pastorek 1,3, pro kolo 1,6. 

 Podrobný popis výsledků viz příloha A. 

 

 

 

 

Obr. 33: Schéma soukolí vygenerované programem 
MITCalc 
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5.1.7 Dynamika elektromobilu 

 

 Nyní určíme dynamické vlastnosti vozidla při obsazení 2 osobami (2 x 

75kg). 

Tab. 14: Údaje o vozidle 

Nejvyšší výkon elektromotoru  Pm = 45 kW při otáčkách 2125 – 8500 min-1 

Nejvyšší točivý moment Mm = 202 Nm při otáčkách 0 – 2125 min-1 

Nejvyšší otáčky elektromotoru nmax = 8500 min-1 

Stálý převod převodovky ip = 2,5 

Stálý převod hnací nápravy rozvodovky in = 3,7647 

Pneumatiky 165/65 R14; rd = 285 mm 

Hmotnosti  pohotovostní 947 kg, užitečná 393 kg, celková 1340 kg 

Vnější rozměry (d x š x v) 3718 x 1595 x 1370 mm  

Čelní plocha Sx = 1,748 m2 

Součinitel odporu vzduchu cx = 0,32 

 

 

Obr. 34: Vnitřní charakteristika elektromotoru 
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 Pro výše uvedené hodnoty momentové křivky vypočítáme následující 

parametry (vzorový výpočet bude proveden pro bod při otáčkách n = 3000 min-1. 

Hnací síla: 

 Pro výpočet hnací síly použijeme momentovou křivku: 

   
          

  
 
                   

     
  4439 N 

Rychlost vozidla: 

  
        

     
 
            

          
  9,51 m.s-1 

                  34,25 km.h-1 

Odpor vzduchu: 

 Stanoven pro hodnotu rychlosti z předešlého vztahu, součinitel odporu 

vzduchu a čelní plocha převzata z tab. 8. 

               
                          32,8 N 

Měrná hnací síla: 

 V tíze vozidla G figuruje celková hmotnost vozidla. 

  
     

 
 
     

    
 
         

         
  0,41 N.kg-1 

Součinitel odporu valení: 

 Do rychlosti 50 km.h-1 je považován součinitel odporu valení f za 

konstantní (roste jen nepatrně). Zde se bude počítat s f = 0,015. Pro vyšší 

rychlosti je třeba respektovat růst součinitele odporu valení. Je proto třeba volit 

předpokládaný průběh f(V). Ideální by bylo znát skutečnou (naměřenou) 

závislost f(V), ta však obvykle není k dispozici. Pro určení f se proto používá 

vzorců, které ji mají nahradit. Pro výpočet součinitele odporu valení pro rychlost 

převyšující 50 km.h-1 tedy použijeme následující vzorec: 

        [        (    )]  
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 Pro příklad v rychlosti 80 km.h-1 bude součinitel odporu valení následující: 

        [        (     )]   0,017925 

Zrychlení automobilu: 

 Velikost zrychlení zjišťujeme opět pro otáčky elektromotoru n = 3000 min-1. 

Hodnotu součinitele rotačních hmot volím δ = 1,1. 

  
 

 
 (   )  

    

   
 (          )   3,51 m.s-2 

Převrácená hodnota zrychlení: 

 Pro určení časového průběhu rychlosti vozidla při rozjezdu je třeba znát 

také průběh 1/a(v). Vypočtené hodnoty sestavíme do tabulky a vykreslíme 

charakteristiku měrné hnací síly p(V), zrychlení a(V), součinitele odporu valení 

f(V) a kinematickou charakteristiku n(V). 

 

Tab. 15: Zkrácená tabulka dynamických hodnot vozidla 

 nz     nmax 

n [s-1] 16,67 35,42 50,00 66,67 83,33 100,00 116,67 141,67 

n [min-1] 1000 2125 3000 4000 5000 6000 7000 8500 

Mm [Nm] 202 202 143 107 86 72 61 51 

Pm [kW] 20 42 45 45 45 45 45 45 

Fk [N] 6271 6271 4439 3322 2670 2235 1894 1583 

v [m.s
-1

] 3,17 6,74 9,51 12,68 15,86 19,03 22,20 26,95 

V [km.h-1] 11,42 24,26 34,25 45,66 57,08 68,49 79,91 97,03 

Ov [N] 3,64 16,46 32,80 58,32 91,12 131,21 178,59 263,34 

p [N.kg-1] 0,58 0,58 0,41 0,30 0,24 0,20 0,16 0,12 

f [-] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

a [m.s-2] 5,06 5,05 3,52 2,57 2,00 1,59 1,26 0,92 

1/a [s-2.m-1] 0,20 0,20 0,28 0,39 0,50 0,63 0,79 1,09 



61 

 

 

0,00000

0,10000

0,20000

0,30000

0,40000

0,50000

0,60000

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

p
 [

N
.k

g-1
] 

a 
[m

.s
-2

] 

V [km.h-1] 

a(V)

p(V)

f(V)
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Maximální rychlost vozidla: 

 Z obr. 36 vidíme, že průběh měrné hnací síly a odporu valení se neprotíná. 

Maximální rychlost je tedy určena maximálními otáčkami elektromotoru. Vztah ze 

str. 54 je tedy platný a Vmax=97 km.h-1. 

Čas jízdy: 

 je možno určit ze vztahu: 

   ∫
 

 
  

  
  

  

 Počítáme tedy plochu pod křivkou průběhu 1/a(v) mezi sousedními 

rychlostmi. Z tab. 9 vidíme, že např. rychlostem 3,17 a 9,51 m.s-1 odpovídají 

převrácené hodnoty zrychlení 0,2 resp. 0,28 s2.m-1. Při výpočtu předpokládejme 

lineární průběh mezi body jdoucími za sebou. Přírůstek času tedy bude součtem 

ploch obdélníků a trojúhelníků. Pro názornost počítejme interval mezi rychlostmi 

odpovídajícími otáčkám 2500 až 3000 min-1.   

   (         )      (         ) 
(         )

 
  0,41 s 

 Tímto způsobem zjistíme přírůstky času pro celý rozsah rychlostí. Součtem 

těchto inkrementů poté můžeme zjistit celkový čas pro zrychlení vozidla. 

Podrobnosti viz tab. 10. 

Tab. 16: Zkrácená tabulka rozjezdu vozidla 

v [m.s-1] 3,17 6,74 9,51 12,68 15,86 19,03 22,20 26,95 

V [km.h-1] 11,42 24,26 34,25 45,66 57,08 68,49 79,91 97,03 

1/a [s-2.m-1] 0,20 0,20 0,28 0,39 0,50 0,63 0,79 1,09 

Δt [s] 0,31 0,08 0,41 0,57 0,75 0,95 1,19 1,64 

∑t [s] 0,63 1,33 2,00 3,06 4,47 6,26 8,50 12,94 

Δs [m] 0,75 0,51 3,58 6,82 11,23 17,24 25,44 42,78 

∑s [m] 0,99 4,49 9,96 21,83 41,91 73,22 119,62 229,15 
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Známe-li závislost V(t) rozjezdu vozidla, můžeme určit přírůstek dráhy. Platí 

totiž následující: 

   ∫    
  
  

  

Pro zjištění dráhy ujeté při rozjezdu provádíme podobnou integraci jako při 

výpočtu přírůstku času. Následující vztah slouží k vyjádření přírůstku dráhy mezi 

časy, kdy otáčky elektromotoru jsou 2500 a 3000 min-1. 

   (      )      (      ) (         )   3,58 m  
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Obr. 37: Průběh převrácené hodnoty zrychlení 1/a 
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Stoupavost vozidla: 

 Maximální úhel, který elektromobil překoná, můžeme díky absenci spojky 

a vysokému počátečnímu krouticímu momentu počítat pro rychlost nižší, než je 

tomu u vozidel se spalovacím motorem. Použijme 2. bod charakteristiky (obr. 

34), který odpovídá rychlosti cca 5,71 km.h-1. 

     
   √       

    
 
             √                 

        
  0,5703 

               34°46´ 

odtud je možno vypočítat sklon vozovky 

                         69,4 % 

Tab. 17: Výsledná tabulka dynamických parametrů 

Parametr Symbol Jednotka Výpočet Průzkum WTW 

Nejvyšší rychlost vozidla Vmax km.h-1 97 120 180 

Nejvyšší hodnota měrné hnací síly vozidla pmax N.kg-1 0,58 - - 

Nejvyšší hodnota zrychlení amax m.s-2 5,06 - 4 

Čas potřebný k dosažení V = 50 km.h-1 t50 s 3,6 - 4 

Čas potřebný k dosažení Vmax t97 s 12,9 10 - 15 13 

Čas potřebný k ujetí dráhy s = 400 m t400 s 19,3 - - 

Čas potřebný k ujetí dráhy s = 1000 m t1000 s 41,5 - - 
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Obr. 39: Ujetá dráha v závislosti na čase 
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6 Zhodnocení a doporučení 

 

 Z výsledků jde vidět, že požadavky respondentů byly uspokojeny až na 

maximální rychlost, která je o 23 km.h-1 nižší. Stanovený automobil je však 

určen zejména pro jízdu ve městě, takže rychlost 97 km.h-1 postačí. Slabou 

stránkou elektromobilu je dojezd, který bude za optimálních podmínek roven 200 

km. Při směřování na největší procento dotázaných lidí to odpovídá přibližně 4 

jízdním dnům. Z hlediska zrychlení automobil splňuje dokonce celoevropské 

požadavky na konvenční vozidlo. Zrychlení přesahující požadované 4 m.s-2 je 

vozidlo schopno nabídnout až do rychlosti 30 km.h-1. Maximální rychlost 97 km.h-

1 je podobná hodnotě 100 km.h-1, takže požadavky z WTW a časová hodnota 

získaná charakteristikou jsou ve společném řádku. K dosažení vyššího dojezdu a 

maximální rychlosti by bylo třeba navrhnout vozidlo s hybridním pohonem. 

 K dnešnímu dni je v ČR kolem 200 dobíjecích stanic. Nejvíce se jich 

nachází na ose Praha – Brno a nadprůměrná koncentrace je také v oblastech 

Olomouckého a Zlínského kraje. V těchto místech by tedy bylo možno 

elektromobil používat. Je třeba dodat, že v některých světových velkoměstech se 

zavádí zóny, do kterých můžou vjíždět jen elektromobily. U nás by se však tento 

radikální systém uchytil jen těžko. Pozvolné zavádění by bylo snazší, a to jak 

z hlediska koncepce, tak i plošných zón. Premisou je postupné vytlačení 

konvenčních vozidel na dálkové jízdy a v centrech používat nejdříve hybridní a 

poté čistě elektrická vozidla. 

 Tato práce by mohla sloužit také jako podnět pro další řešení. Jedná se 

zejména o zpřesňující úlohy v rámci elektrotechniky, kdy je třeba např. 

zkonstruovat elektromotor podle uvedených požadavků. V minulosti byl podobný 

agregát (trojfázový asynchronní o výkonu 40 kW) navrhnut firmou Škoda Plzeň a 

použit v elektromobilu Tatra Beta EL.  

 Protože bylo navrženo pouze soukolí jednostupňové převodovky, bylo by 

záhodno dořešit uložení hřídelů, stanovit velikost a typ ložisek, navrhnout skříň 

převodovky atd. Elektromotor, převodovka a diferenciál mohou být také 

v celistvé formě. Tento typ řešení nabízí pro elektrický Peugeot 106 firma Leroy-

Sommer. 



66 

 

7 Závěr 

  

 Byla zjištěna data z poslední analýzy well to wheel. Posloužila k ověření 

celkové energetické účinnosti od rafinace ropy, až po převodová ústrojí 

vybraných vozidel. Pro stanovení přesných požadavků na vozidlo byli vyzpovídáni 

104 lidé. V dotazníku se nacházely otázky směřující k vnitřním rozměrům i 

dynamické stránce vozidla. Na základě odpovědí z první části ankety byl zvolen 

automobil s vhodnou karosérií. Druhá část poté posloužila k návrhu nového 

pohonu vozidla. Dále byly stanoveny parametry a typ elektromotoru. Následuje 

přehled akumulátorů, volba a jejich uložení ve vozidle. Kvůli velkým 

hmotnostním změnám bylo vozidlo pro další výpočty převáženo. Je třeba dodat, 

že jsme nepřekročili maximální hmotnost vozidla, takže nebylo nutné kontrolovat 

podvozek a brzdovou soustavu. Jako další bylo navrženo soukolí jednostupňové 

převodovky. Výsledný převodový poměr poté posloužil k vytvoření dynamických 

charakteristik vozidla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

8 Použitá literatura 

 

[1] KAMEŠ, Josef. Alternativní pohony automobilů. Praha : BEN, 2004. 232 s. 

ISBN 80-7300-127-6 

 

[2] ŠEBOR, Gustav; POSPÍŠIL, Milan; ŽÁKOVEC, Jan. Technicko – ekonomická 

analýza vhodných alternativních paliv v dopravě. 2. část [online]. Praha : 

VŠCHT, 2006. 190 s. Dostupný z WWW: <http://www.mdcr.cz>.  

 

[3] EHSANI, Mehrdad; GAO, Yimin; GAY, E., Sebastien; EMADI, Ali. Modern 

Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles. Boca Raton, London, New 

York, Washington, D.C. : CRC Press LLC, 2005. 424 s. ISBN 0-8493-3154-4 

 

[4] VLK, František. Alternativní pohony motorových vozidel. Brno : Prof. Ing. 

František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, 2004. 234 s. ISBN 80-

239-1602-5. 

 

[5] PAVELKA, Jiří; ČEŘOVSKÝ, Zdeněk; JAVŮREK, Jiří. Elektrické pohony. 

Praha : ČVUT, 2001. 221 s. ISBN 80-01-02314-1 

 

[6] KOPECKÝ, Ladislav. Reluktanční motor a elektromobil. [online]. Brno : VUT, 

2008. 11 s. Dostupný z WWW: <http://www.elektromobily.org> 

 

[7] PISTOIA, Gianfranco. Electric and Hybrid Vehicles. Amsterdam : Elsevier, 

2010. 645 s. ISBN 978-0-444-53565-8 

 

[8] DRAYTON, S.; BROWN, L. Jak na to? České Budějovice : nakladatelství 

KOPP, 2005. 325 s. ISBN 80-7232-262-1 

 

[9] HUSAIN, Iqbal. Electric and Hybrid Vehicles Design Fundamentals. Boca 

Raton, London, New York, Washington, D.C. : CRC Press LLC, 2005. 388 s. 

ISBN 0-203-00939-8 

 

[10] JRC, Institute for Energy and Transport. Well-to-Wheels analysis of future 

automotive fuels and powertrains in the European context. 2007. 100 s. 

Dostupný z WWW: <http://iet.jrc.ec.europa.eu> 

 

 

 

http://www.mdcr.cz/
http://www.elektromobily.org/
http://iet.jrc.ec.europa.eu/


68 

 

 Přílohy 9
 

Příloha A Výsledky optimalizace soukolí jednostupňové převodovky 

Příloha B Tabulka dynamických parametrů vozidla 

Příloha C Tabulka rozjezdu vozidla 

Příloha D Trakční charakteristika elektromobilu 

 


