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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 

ABSTRAKT 

Cieľom diplomovej práce je návrh mechanických častí hnacieho ústrojenstva zadnej nápravy 

vhodného pre prestavbu daného športového automobilu na elektromobil. Úvodná časť 

v krátkosti objasňuje fyzikálne princípy pohonu a obsahuje stručné zhrnutie súčasných 

koncepcií pohonu elektromobilov. Nasleduje porovnanie a voľba vhodnej koncepcie pre 

daný elektromobil, stanovenie základných parametrov vozidla na základe výpočtu pozdĺžnej 

dynamiky a výpočet prevodovky, na základe ktorého je riešená konštrukcia. Ďalšia časť je 

venovaná výpočtovej kontrole súčastí pomocou metódy konečných prvkov. Umiestneniu 

zostavy vo vozidle a zhodnoteniu mechanizmu pohonu je venovaná záverečná časť. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Elektromobil, hnacie ústrojenstvo, prevodovka, dynamika, simulácia, model, MKP analýza 

ABSTRACT 

The aim of the diploma thesis is the design of mechanical parts of the rear axle driveline 

suitable for rebuilding of a given sports car into an electric car. The introductory part briefly 

explains the physical principles of the drive and contains a brief summary of the current 

concepts of electric vehicle propulsion. Afterwards, there is a comparison and selection of a 

suitable concept for a given electric vehicle, determination of the basic vehicle parameters 

based on the calculation of the longitudinal vehicle dynamics and the gearbox calculation on 

the basis of which the design is solved. The next part is dedicated to the computational 

inspection of parts using the finite element method. The final part deals with the placement 

of the assembly inside the vehicle and the evaluation of the drive mechanism. 
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Electric car, driveline, gearbox, dynamics, simulation, model, FEA 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Automobil – vynález, ktorý nám uľahčuje život už viac ako storočie. Prvé zmienky 

o automobile siahajú až do roku 1769, kedy vynálezca Nicolas-Joseph Cugnot postavil parou 

poháňané vozidlo schopné prepravy osôb a batožiny. Siegfried Marcus – vynálezca 

a automobilový priekopník, postavil v roku 1864 prvý spaľovací motor poháňaný benzínom, 

ktorý umiestnil do vozíka. V priebehu ďalších rokov vytvoril viacero prototypov, ktoré 

ovplyvnili vývoj ďalších automobilov. Za prvý ,,produkčný“ automobil so spaľovacím 

motorom je považované vozidlo Karla Benza z roku 1886 (postavil ich niekoľko kusov).  

V roku 1888, Andreas Flocken vynašiel Flocken Elektrowagen – prvé elektrické auto. V 19.-

20. storočí patrila elektrina medzi hlavné typy pohonu automobilov, najmä vďaka vyššej 

úrovni komfortu, ako u spaľovacích motorov v tej dobe. Časom tieto výhody prekonal 

spaľovací motor väčším dojazdom, kratšou dobou tankovania a narastajúcou infraštruktúrou 

čerpacích staníc. Najväčší úpadok elektrického pohonu spôsobila sériová výroba vozidiel so 

spaľovacím motorom (napr. Ford Motor Company), čo znížilo ceny týchto automobilov na 

menej ako polovicu v porovnaní s elektro-autami. S narastaním počtu automobilov so 

spaľovacím motorom, začali narastať obavy o životné prostredie a zásoby ropy. Cena benzínu 

začala taktiež narastať. Tieto fakty (ako aj pokrok v oblasti technológií akumulátorov) 

vzbudili opätovný záujem o elektrické autá. 

GM EV1 (1996-1999) – to bol názov prvého elektromobilu (od spoločnosti General Motors) 

vyrobeného od spomenutého úpadku elektro-aut. Automobilka po vyrobení 1 117 kusov 

výrobu skončila a všetky vozidlá EV1 za zvláštnych podmienok stiahla z predaja. Predané 

automobily GM zvolalo od zákazníkov. Všetky existujúce EV1 boli zošrotované. 

Po takmer 10 rokoch od ukončenia výroby EV1 bol ďalším elektromobilom na trhu model 

Tesla Roadster (2008-2012) od spoločnosti Tesla Motors. Nasledovníkom bola Tesla Model S 

(2012 – súčasnosť), ktorá zaujala nadštandardnými jazdnými vlastnosťami a dojazdom. Aj 

preto bola v roku 2015 vyhlásená za druhé celosvetovo najpredávanejšie auto. Prvú priečku 

obsadil elektromobil Nissan Leaf. V roku 2013 predstavila spoločnosť General Motors prvý 

elektromobil od zastavenia výroby modelu EV1 –  Chevrolet Spark EV. 

V súčasnosti sa portfólio automobiliek rozrastá o hybridné i plne elektrické vozidlá. Vyrábajú 

modely s rôznymi koncepciami pohonu a hľadajú spôsoby, ako zvýšiť ich efektivitu, resp. 

dojazd vozidla na jedno nabitie. Jednou z možností, je používanie elektromotora v oblasti 

otáčok, kde dosahuje čo najvyššiu účinnosť. Toho sa dá dosiahnuť voľbou vhodnej 

konštrukcie prevodovky, vďaka ktorej získame požadovaný prevodový pomer odpovedajúci 

zameraniu vozidla. 

Zvýšením efektivity pohonného ústrojenstva je možné dodanú energiu lepšie využiť – nižšia 

spotreba energie – čo zmierňuje negatívny vplyv na životné prostredie. Aby sme tento vplyv 

eliminovali na čo najnižšiu mieru, je nutné zvýšiť podiel elektriny vyrábanej z obnoviteľných 

zdrojov energie. Potom budeme môcť považovať elektromobily za skutočne ekologické 

vozidlá. Pretože elektromobil je tak ekologický, aká ekologická je výroba elektrickej energie, 

ktorú spotrebúva.
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1 KONCEPCIE HNACIEHO ÚSTROJENSTVA ELEKTROMOBILU 
Elektromobil je vozidlo, poháňané elektrickou energiou. Táto energia je uskladnená 

v batériách (najčastejšie lítium-iónové). Do batérií je energia dodávaná pripojením k 

elektrickej sieti, alebo pomocou rýchlo-nabíjačiek. Preto elektromobily radíme medzi plug-in 

vozidlá. 

Energiu z batérií premieňa elektromotor na točivý moment. V závislosti od koncepcie a účelu 

elektromobilu sa volí počet elektromotorov. V súčasnosti sa používajú varianty s jedným až 

štyrmi elektromotormi. Najpoužívanejšie riešenia sú zobrazené na obrázku nižšie. [1]  

 

  

 

Obr. 1.1 Koncepcie hnacieho ústrojenstva elektromobilov 
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Schéma a):  

• koncepcia elektromobilu s jednou hnacou nápravou (prednou, alebo zadnou) 

• jeden elektromotor (EM) pre pohon oboch kolies nápravy 

• nutné použiť mechanický diferenciál (D) (viď. kap. 1.1). 

Schéma b): 

• obe nápravy sú hnacie 

• totožná koncepcia s typom a) 

• komponentami spomínanými pri schéme a) sú osadené obe nápravy 

• medzinápravový elektronický diferenciál – elektromotory riadené riadiacou jednotkou 

(RJ) 

Schéma c) 

• obe nápravy sú hnacie 

• každá náprava je poháňaná dvoma nezávislými elektromotormi  

• elektromotory umiestnené priamo v náboji kolesa (nábojové elektromotory) 

• elektronický diferenciál (viď. kap. 1.2) – elektromotory riadené riadiacou jednotkou 

Schéma d) 

• obe nápravy sú hnacie 

• každá náprava je poháňaná dvoma nezávislými elektromotormi  

• elektromotory umiestnené na ráme vozidla 

• elektronický diferenciál – elektromotory riadené riadiacou jednotkou 

Elektromotory dosahujú maximálnu hodnotu točivého momentu už od nábehových otáčok. So 

zvyšovaním otáčok zostáva táto hodnota takmer konštantná až do bodu zlomu, kedy nastane 

pokles. Z toho vyplýva takmer lineárny nárast výkonu od nulových otáčok. Maximálny výkon 

motora nastáva za bodom zlomu krútiaceho momentu, a ďalej výkon klesá. Závislosť 

točivého momentu a výkonu na otáčkach motora je na obr 1.2. Pre porovnanie je obrázok 

doplnený bielou krivkou. Tá znázorňuje priebeh točivého momentu spaľovacieho motora. [1] 

Obr. 1.2 Závislosť točivého momentu a výkonu na otáčkach motora [3] 
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Elektromotory pracujú efektívne v relatívne vysokých otáčkach – tisícky otáčok za minútu. 

To je viac, ako je zvyčajne potreba na kolesách pre dosiahnutie požadovaných dynamických 

vlastností vozidla. Riešením tohto problému je použitie redukčnej prevodovky, ktorá zníži 

otáčky na výstupe, čím sa zároveň zvýši točivý moment. Fyzikálny princíp je znázornený na 

schéme nižšie a popísaný na základe vzťahov (1) a (2). [1] [4] 

nin [s
-1] .....................  otáčky na vstupe do prevodovky 

nout [s
-1] ....................  otáčky na výstupe z prevodovky 

Mtin [Nm] .................  točivý moment na vstupe do prevodovky 

Mtout [Nm] ............... točivý moment na výstupe z prevodovky 

Pin [W] .....................  výkon na vstupe do prevodovky 

Pout [W] ....................  výkon na výstupe z prevodovky 

Pw [W] .....................  stratový výkon prevodovky 

𝑖 =
𝑛𝑖𝑛

𝑛𝑜𝑢𝑡
  [-], (1)  

kde i je prevodový pomer medzi vstupnými a výstupnými otáčkami: 

 𝑖 > 1, prevod do pomala (reduktor) 

 𝑖 < 1, prevod do rýchla (multiplikátor) 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑀𝑡𝑜𝑢𝑡
∙ 𝜔𝑜𝑢𝑡 = 𝑀𝑡𝑜𝑢𝑡

∙ 2𝜋 ∙ 𝑛𝑜𝑢𝑡  [W], (2)  

kde ωout je uhlová rýchlosť na výstupe z prevodovky (vzťah platí analogicky pre veličiny na 

vstupe prevodovky). 

Motor produkuje výkon Pin prenášaný hriadeľom s otáčkami nin a točivým momentom Mtin do 

prevodovky. V prípade redukčnej prevodovky (𝑖 > 1) dôjde k zníženiu výstupných otáčok, 

teda nin > nout. Zo vzťahu (2) potom vyplýva, že pri poklese otáčok na výstupe, musí súčasne 

dôjsť k navýšeniu hodnoty točivého momentu Mtout, aby zostala hodnota Pout vo vzťahu 

zachovaná. V prípade multiplikátora (𝑖 < 1) nastáva opačný dej. Výkon z prevodovky Pout je 

znížený o stratový výkon prevodovky Pw. Jeho veľkosť závisí od typu prevodovky a jej 

účinnosti. [4] 

Voľba prevodového pomeru je teda kompromisom medzi otáčkami hnacích kolies a točivým 

momentom na nich, resp. medzi maximálnou rýchlosťou a zrýchlením vozidla. Najčastejšie 

prevodové pomery redukčných prevodoviek dnešných elektromobilov dosahujú hodnoty 

Obr. 1.3 Schéma pohonu vozidla  
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približne od 3 do 12. Ich voľba závisí od účelu automobilu, charakteristík elektromotora 

a pod.. [2] 

 

Na obr. 1.4 je zaznamenané reálne meranie dvoch rozdielnych vozidiel na motorovej brzde. 

Zobrazuje priebeh točivého momentu dodaného na kolesá v závislosti na rýchlosti vozidla. 

Čierna krivka reprezentuje automobil (Chevrolet Camaro RS) so spaľovacím motorom 

a konvenčnou prevodovkou. Modrá krivka znázorňuje charakteristiku elektromobilu (Tesla 

Roadster) s redukčnou prevodovkou so stálym prevodom 8,27:1. Z grafu je zrejmé, že 

elektromobil Tesla Roadster je sprevodovaný na nižšiu maximálnu rýchlosť, ako Chevrolet 

Camaro RS. No v nižších rýchlostiach (cca do 55 mph ≈ 90 km/h) ťaží z vyššej hodnoty 

točivého momentu, čo je výhodou pri akcelerovaní. [3] 

 

V nasledujúcich kapitolách sú vyššie spomínané typy hnacieho ústrojenstva elektromobilov 

rozobrané podrobnejšie. Podkapitoly sú zamerané na prevodové ústrojenstvá súčasných 

elektromobilov. 

 

1.1 NÁPRAVA POHÁŇANÁ JEDNÝM ELEKTROMOTOROM 

Koncepcia pohonu s použitím jedného elektromotora na nápravu je u elektromobilov pomerne 

častým riešením – obr. 1.1 schéma a), b). 

Keďže pri jazde po zakrivenej trajektórií opisujú kolesá na vonkajšej strane vozidla väčší 

polomer, ako kolesá na vnútornej strane – teda prejdú za rovnaký čas rôzne vzdialenosti – 

musí im byť umožnené dosiahnuť rozdielne uhlové rýchlosti. (Podobná situácia nastáva aj pri 

priamej jazde, napr. v prípade prejazdu nerovností vozovky, alebo pri rozdielnom tlaku 

v pneumatikách – odlišný dynamický polomer kolesa.) To ale pri koncepciách pohonu 

s jedným elektromotorom na nápravu nie je možné. Preto je nutné použiť mechanický 

diferenciál. 

 

Obr. 1.4 Porovnanie závislostí točivého momentu na kolesách na rýchlosti vozidla [5] 
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1.1.1 PREVODOVKA S PARALELNÝM HRIADEĽOM 

Prevodovka s čelným ozubeným súkolesím – s paralelnými hriadeľmi – je najčastejším 

riešením redukcie otáčok elektromotora u súčasných elektromobilov s nápravou poháňanou 

jedným elektromotorom, napr.: BMW i3, Tesla Model S, Nissan Leaf (obr. 1.5) a pod.. 

Na obrázku nižšie je zobrazená prevodovka automobilu Nissan Leaf so znázornením toku 

točivého momentu. Písmenom A je označený vstup do prevodovky (výstup z motora) 

a písmenom B výstup z prevodovky (na poloos). 

 

Obr. 1.5 Pohonné ústrojenstvo - Nissan Leaf [6] 

Obr. 1.6 Redukčná prevodovka - Nissan Leaf [7] 
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Točivý moment z elektromotora prenáša cez ozubenie vstupný hriadeľ prevodovky na hriadeľ 

predlohový. Ozubené koleso na vstupnom hriadeli má menší priemer, resp. menší počet 

zubov, ako ozubené koleso na predlohovom hriadeli, s ktorým je v kontakte. Preto dochádza 

k zníženiu otáčok a zmene zmyslu otáčania predlohového hriadeľa podľa vzťahu (3). 

V kontakte ozubenia predlohového hriadeľa s ozubením hriadeľa výstupného nastáva rovnaký 

jav – redukcia otáčok. [4] 

𝑛1 = |
𝑧𝑖𝑛

𝑧1
∙ 𝑛𝑖𝑛| = |

𝑑𝑖𝑛

𝑑1
∙ 𝑛𝑖𝑛|   [s-1], (3)  

kde: 

n1 [s
-1] ....................... otáčky predlohového hriadeľa 

nin [s
-1] ...................... otáčky vstupného hriadeľa 

z1 [-] ......................... počet zubov prvého ozubenia na predlohovom hriadeli 

zin [-] .........................  počet zubov ozubenia na vstupnom hriadeli 

d1 [m] ........................  priemer prvého ozubenia na predlohovom hriadeli 

din [m] .......................  priemer ozubenia na vstupnom hriadeli 

  

Výhody Nevýhody 

jednoduchá konštrukcia neumožňuje torque vectoring 

nenáročná elektrifikácia stály prevodový pomer 

žiadna spojka väčšie zástavbové rozmery 

 

1.1.2 KOAXIÁLNA PREVODOVKA 

Koaxiálnu prevodovku využívajú elektromobily značky Chevrolet a to hneď v dvoch rôznych 

konštrukčných vyhotoveniach. Starší model – Chevrolet Spark – dosahuje súosovosť 

mechanizmu vďaka planétovému súkolesiu. Najnovší elektrický model značky – Chevrolet 

Bolt – používa na prevod točivého momentu čelné ozubené súkolesie. Vstupný a výstupný 

hriadeľ prevodovky je (rovnako ako v prípade staršieho modelu) súosový. [8] 

KOAXIÁLNA PREVODOVKA S PLANÉTOVÝM SÚKOLESÍM 

Ako bolo spomenuté vyššie, koaxiálnu prevodovku s planétovým súkolesím využíva 

Chevrolet Spark. Schematické znázornenie  pohonu prednej nápravy je na obr. 1.7 . 

Obr. 1.7 Schéma pohonu Chevroletu Spark 
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Točivý moment vstupuje do prevodovky cez dutý hriadeľ centrálneho kolesa, ktorý je spojený 

s rotorom elektromotora. Ozubenie centrálneho kolesa je v kontakte s ozubením štyroch 

satelitných kolies spojených unášačom. Satelity sú na druhej strane v kontakte s korunovým 

kolesom, ktoré je fixované, teda statické. Na základe týchto faktov dochádza k redukcií 

uhlovej rýchlosti unášača, resp. jeho otáčok. Rovnaké otáčky ako má unášač, sú potom aj na 

výstupných hriadeľoch prevodovky (v prípade nečinnosti diferenciálu). Kinematika 

mechanizmu je znázornená na schéme nižšie: 

   Dc [m] ........ priemer centrálneho                            

                        ozubeného kolesa 

   Ds [m] ........ priemer satelitného                            

                        ozubeného kolesa 

   Du [m] ........ priemer unášača 

   Dk [m] ........ priemer korunového                            

                        ozubeného kolesa 

   vc [m/s] …... obvodová rýchlosť   

                        centrálneho kolesa 

   vu [m/s] …... obvodová rýchlosť   

                        unášača 

   vk [m/s] …... obvodová rýchlosť   

                        korunového kolesa 

   ωc [rad/s] .... uhlová rýchlosť   

                        centrálneho kolesa 

   ωs [rad/s] .... uhlová rýchlosť   

                        satelitného kolesa 

   ωu [rad/s] .... uhlová rýchlosť   

                        unášača 

   ωs [rad/s] .... uhlová rýchlosť   

                        korunového kolesa 

 

 

Reálna konštrukcia pohonného ústrojenstva prednej nápravy je na obr. 1.9 . 

Obr. 1.8 Kinematika planetového súkolesia 

Obr. 1.9 Pohonné ústrojenstvo Chevroletu Spark [8] 
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Koaxiálna prevodovka Chevroletu Spark dosahovala prevodový pomer i = 3,17. Po roku 2015 

bola modifikovaná a prevodový pomer narástol na i = 3,87. Tým vzrástol aj točivý moment na 

kolesách elektromobilu a klesli mechanické trecie straty prevodovky, vďaka čomu sa predĺžil 

dojazd v mestskom cykle. [9] 

Výhody Nevýhody 

jednoduchá konštrukcia neumožňuje torque vectoring 

nenáročná elektrifikácia stály prevodový pomer 

žiadna spojka vyššie výrobné náklady 

veľmi malé zástavbové rozmery  

vyššia účinnosť  

 

 

KOAXIÁLNA PREVODOVKA S ČELNÝM SÚKOLESÍM 

Typ koaxiálnej prevodovky s čelným ozubením (so šikmými zubmi) je pomerne novým 

konštrukčným riešením Chevroletu. Prevodovka je montovaná do nedávno predstaveného 

elektromobilu – Chevrolet Bolt (modelový rok 2017). Zabezpečuje redukciu otáčok na 

poháňanej (prednej) náprave, ktorej schéma je na obrázku nižšie. 

 

Točivý moment elektromotora vstupuje do prevodovky cez kontakt čelného ozubenia 

vstupného hriadeľa (dutý) s väčším z kolies predlohového hriadeľa. Predlohový hriadeľ 

(umiestnený paralelne) bude dosahovať nižších otáčok, ako vstupný hriadeľ prevodovky 

(fyzikálny princíp – viď. záver kapitoly 1.1.1). Točivý moment je ďalej prenášaný ozubeným 

kolesom predlohového hriadeľa s menším priemerom, ktoré je v zábere s ozubeným kolesom 

diferenciálu. To má značne väčší priemer a preto dochádza k ďalšej redukcii otáčok. Táto 

hodnota otáčok je prenášaná na výstupné hriadele prevodovky (v prípade nečinnosti 

diferenciálu). 

Podľa informácií od výrobcu je táto konštrukcia prevodovky lacnejšia, ako v prípade 

planétového súkolesia modelu Spark. Celkový prevodový pomer prevodovky je 7,05:1. 

Reálne konštrukčné vyhotovenie prevodovky je zobrazené na ďalšej strane. [8] 

Obr. 1.10 Schéma pohonu Chevroletu Bolt 
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Výhody Nevýhody 

jednoduchá konštrukcia neumožňuje torque vectoring 

nenáročná elektrifikácia stály prevodový pomer 

žiadna spojka  

malé zástavbové rozmery  

nižšie výrobné náklady  

 

1.1.3 VIACRÝCHLOSTNÁ PREVODOVKA 

Viac rýchlostných stupňov – spôsob, ako udržovať elektromotor čo najčastejšie v oblasti 

otáčok s najvyššou účinnosťou a tak predĺžiť jeho dojazd, ale aj uľahčenie rozhodovania 

konštruktérov prevodovky, pri voľbe prevodového pomeru. S ohľadom na lepšie zrýchlenie, 

alebo vyššiu maximálnu rýchlosť? S viacrýchlostnou prevodovkou je možné dosiahnuť oboje. 

Preto sa postupne vyvíjajú viacrýchlostné prevodovky aj pre elektromobily. 

BMW i8 síce nie je čisto elektrický automobil, pretože zadnú nápravu poháňa trojvalcový 

spaľovací motor, ale predná náprava je poháňaná elektromotorom. Ten je sprevodovaný 2-

rýchlostnou automatickou prevodovkou GKN. Keď je automobil v jazdnom režime eDrive 

(čisto elektrická jazda), prevodovka vždy beží na prvom prevodovom stupni (i = 11,3:1). 

Akonáhle vodič zvolí ktorýkoľvek z hybridných režimov (beží súčasne elektromotor aj 

spaľovací motor), prevodovka preradí na druhý rýchlostný stupeň (i = 5,85:1). Prevodovka 

v reze je zobrazená na obr. 1.12. V hornej časti obrázku je vidno radiaci mechanizmus na 

vstupnom hriadeli prevodovky. [10] 

Obr. 1.11 Prevodovka a elektromotor Chevroletu Bolt [8] 
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Viacrýchlostné prevodovky sú zatiaľ u čisto elektricky poháňaných automobilov len vo fáze 

vývoja. Boli už nimi osadené testovacie vozidlá, avšak u sériových elektromobilov ich zatiaľ 

nevidno. Predstavitelia medzinárodných spoločností v oblasti vývoja a výroby prevodoviek 

odhadujú, že sa situácia môže v najbližších rokoch zmeniť. U osobných elektromobilov sa 

očakáva nárast rýchlostných stupňov na tri až štyri, čo by zefektívnilo hlavne mimo mestskú 

a diaľničnú jazdu. Podľa odhadov by to spôsobilo predĺženie dojazdu až o 20%. Pre mestské 

automobily by mohli byť postačujúce dva prevodové stupne. [11] 

 

Obr. 1.13 Prevodový mechanizmus Formule E – Mahindra [12] 

Obr. 1.12 Prevodovka GKN [10] 
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Väčšina špičkových technológií má svoje počiatky v oblasti motoršportu. Rovnako je to 

i v prípade viacrýchlostných prevodoviek elektromobilov. Napríklad v šampionáte Formula 

E používajú monoposty 4-rýchlostné prevodovky (obr. 1.13). [12] 

Výhody Nevýhody 

vyššia účinnosť prevádzky komplikovanejšia konštrukcia 

väčší dynamický rozsah väčšie zástavbové rozmery 

ekonomika prevádzky (vyšší dojazd) predpokladaná vyššia cena 

 

1.1.4 CVT 

CVT 1  prevodovka sa používa u bežných automobilov so spaľovacím motorom, ale aj 

u hybridných áut. Niektorí ju majú radi kvôli plynulému záťahu bez prerušenia a trhania, iní 

ju neznášajú kvôli monotónnemu prejavu motora, trecím stratám pri preklzovaní, či nižšej 

životnosti. Do oblasti batériových elektromobilov sa zatiaľ nerozšírila, no i tak zostáva 

alternatívou do budúcnosti. CVT prevodoviek je viacero typov, napr.: s kladkou 

s premenlivým priemerom, toroidné, kužeľové, magnetické, hydrostatické, alebo planétové. 

Výhody Nevýhody 

plynulý prevod nižšia životnosť 

komfortná jazda trecie straty 

 komplikovanejšia konštrukcia 

 

 

1.2 NÁPRAVA POHÁŇANÁ DVOMA ELEKTROMOTORMI 

Koncepcie pohonu elektromobilov s dvomi elektromotormi na nápravu nepotrebujú 

mechanický diferenciál, pretože kolesá nie sú poháňané zo spoločného motora. Každé koleso 

poháňa jeden elektromotor. Kolesá medzi sebou nemajú žiadnu mechanickú väzbu. Preto je 

možné dosiahnuť na každom kolese inú uhlovú rýchlosť a dokonca aj niečo navyše. Torque 

vectoring 2  - stratégia riadenia pohonu, ktorá umožňuje vytvárať na každom poháňanom 

kolese rôznu hodnotu točivého momentu (obr. 1.14). To je možné vďaka elektronickému 

diferenciálnu (ED), ktorý pozostáva z dvojice elektromotorov na náprave a ich riadiacej 

elektroniky. Ak sú elektromotory schopné fungovať aj v generátorickom režime, je možné 

vytvoriť na kolese záporný točivý moment a tým ho pribrzdiť. Brzdným účinkom sa energia 

rekuperuje naspäť do batérií. Elektronický diferenciál teda umožňuje poháňať, alebo brzdiť, 

každé koleso nezávisle a tak zlepšiť trakciu, či dopomôcť k zmene smeru vozidla vytvorením 

otáčavého momentu. To prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a radosti z jazdy. Na obrázku 1.15 

je znázornený vplyv elektronického diferenciálu na rôzne jazdné situácie. [13] 

 

                                                 
1 Continuously Variable Transmission – prevodovka s plynule meniteľným prevodom 
2 Torque vectoring – vektorovanie točivého momentu 
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Výhody elektronického diferenciálu oproti mechanickému [15] 

regeneračné brzdenie na konkrétnom kolese jednoduchosť 

nezávislý tok točivého momentu na každé koleso nastavenie podľa preferencií vodiča 

točivý moment nie je limitovaný kolesom s nižšou 

trakciou 

informácie o rozdelení točivého 

momentu na kolesách 

 

 

 

 

Obr. 1.15 Vektorovanie točivého momentu 

Obr. 1.14 Vplyv elektronického diferenciálu na jazdu [14] 
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1.2.1 NÁBOJOVÝ ELEKTROMOTOR 

Použitie nábojového elektromotora v oblasti automobilov prináša veľa výhod, ale takisto aj 

nevýhod. Tie sa v súčasnosti snažia niektoré spoločnosti odstrániť, alebo aspoň zmierniť 

a urobiť tak túto technológiu použiteľnejšiu pre bežný život. Medzi tieto spoločnosti patrí aj 

Schaeffler, ktorá v spolupráci s automobilkou Ford pracuje na vývoji a aplikácií nábojových 

elektromotorov do áut. Ich produkt – eWheel ukrýva vo vnútri kolesa okrem elektromotora 

a potrebnej elektroniky aj chladenie a brzdu (obr. 1.16). [16] 

 

Táto technológia otvára nové možnosti v oblasti emobility. Je univerzálne použiteľná pre 

akýkoľvek typ vozidla. Umiestnenie v kolesách vytvára viac vnútorného priestoru pre 

posádku. Keďže kolesá nemajú medzi sebou žiadnu mechanickú väzbu, je potenciálne možné 

ich natočenie o 90 stupňov, čo by zjednodušilo manévrovanie v úzkych priestoroch (napr. 

parkovanie). 

Hmotnosť tejto zostavy činí 53 kg na jedno koleso, čo je o približne 45 kg viac v porovnaní 

s konvenčným kolesom automobilu. To môže byť problém hlavne vzhľadom nato, že kolesá 

vozidla patria medzi neodpruženú hmotu. Jej nárast výrazne vplýva na jazdný komfort 

a bezpečnosť. 

Cieľom vývojárov do budúcna je minimalizácia vplyvu ťažkých kolies najmä vo vysokých 

rýchlostiach, zlepšenie brzdného účinku, zaručenie minimálnych vibrácií a hluku, 

optimalizácia odpruženia a lepšie dávkovanie točivého momentu. [16] 

Výhody Nevýhody 

kompaktnosť vysoká neodpružená hmotnosť 

torque vectoring stabilita a ovládateľnosť 

absencia mechanického diferenciálu vysoká úroveň vibrácií a hluku od kolies 

absencia mechanickej väzby (poloosi a pod.) tepelné zaťaženie  

pomerne nízka hmotnosť absencia prevodovky 

Obr. 1.16 Schaeffler eWheelDrive [14] 
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1.2.2 PREVODOVKA S PARALELNÝM HRIADEĽOM 

Uchytenie elektromotora o rám, resp. karosériu automobilu, má v porovnaní 

s predchádzajúcim typom pohonu (nábojový elektromotor) niekoľko výhod. Tou 

najpodstatnejšou je oveľa nižšia hodnota neodpruženej hmotnosti, čo posúva ovládateľnosť 

vozidla a jazdný komfort na podstatne vyššiu úroveň. Ďalšou z výhod je dostatok priestoru 

pre aplikáciu prevodovky. Tých sa v prípade koncepcie pohonu s dvomi elektromotormi na 

nápravu nachádza vo vozidle viac. Ich počet závisí od počtu elektromotorov. Ak sa jedná 

o pohon len jednej nápravy, tak sú to dve prevodovky. Pri pohone oboch náprav sa ich 

počet zdvojnásobí na štyri, čím vznikne sofistikovaný pohon všetkých štyroch kolies, 

schopný vektorovať točivý moment na každom kolese nezávisle. Takýto typ pohonu 

elektromobilu je v súčasnosti pomerne ojedinelý. Preto je vidno len u niekoľkých športových 

automobiloch. U väčšiny len na úrovni prototypu. [13] 

Mercedes-Benz SLS AMG E-CELL – športový elektromobil, ktorý vznikol na základoch 

modelu s benzínovým spaľovacím motorom od AMG. Na obrázku 1.17 je porovnanie 

konštrukcie spaľovacieho (hore) a elektrického (dolu) SLS AMG. Z toho je vidieť, koľko 

priestoru zaberá veľký vidlicový osemvalec o objeme 6,3 litra spolu s príslušenstvom. 

U elektrickej verzii zaberajú väčšinu miesta akumulátory umiestnené za prednou nápravou 

(1), v spodnej časti karosérie medzi sedadlami (2) a nad zadnou nápravou (3). Voľné miesto 

v oblasti prednej nápravy umožnilo konštruktérom použiť viacprvkové nezávislé zavesenie 

kolies (multi-link) a vzpery typu push-rod. [17] 

Zostava pohonného ústrojenstva nápravy (obr. 1.18) je vzhľadom na jej výkon pomerne 

kompaktná. Pozostáva z dvojice výkonných elektromotorov, ktoré sú schopné točiť až 11 000 
1/min. Hmotnosť jedného je len 45 kilogramov. Každý elektromotor má nezávislú redukčnú 

Obr. 1.17 Mercedes-Benz SLS AMG - porovnanie konštrukcií [17] 
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prevodovku s paralelným hriadeľom (princíp funkcie viď. kap. 1.1.1). Ďalším článkom 

pohonného reťazca je výkonová elektronika. [17] 

Týmito prvkami sú osadené  obe nápravy. Celkový výkon motorov je potom 392 kW a točivý 

moment 880 Nm. Prevodový pomer prevodoviek je 5,5:1. Približne dvojtonový elektromobil 

potom zrýchli z kľudu na 100 km/h len za 4 sekundy. [17] 

 

Výhody Nevýhody 

žiadny nárast neodpruženej hmotnosti náročnejšia elektrifikácia 

torque vectoring 

 

vyššia cena 

pomer výkon / hmotnosť väčšie rozmery v porovnaní s koncepciou 

jeden elektromotor na nápravu 
absencia mechanického diferenciálu 

 

 

1.2.3 PLANÉTOVÁ PREVODOVKA 

Audi R8 e-tron je prototyp elektromobilu, ktorý je veľmi odlišný od predchádzajúcej 

spaľovacej verzie modelu Audi R8. Mnoho častí celohliníkovej karosérie pôvodného modelu 

bolo nahradených časťami z uhlíkových kompozitov. Zachované zostali len dvere, okná 

a bočné prahy. Výrazne vzrástla tuhosť karosérie, pričom jej hmotnosť klesla o 23 kg. Ďalšie 

kilogramy sa šetrili na podvozku – optimalizovaním dielcov, použitím pružín z GFRP 3 

kompozitu, alebo karbón-hliníkovou zostavou predného stabilizátora. Verzia e-tron váži len 

1780 kg (z čoho 577 kg sú batérie). Pohon zabezpečujú dva elektromotory – každý o výkone 

140 kW – umiestnené na zadnej náprave. Vďaka ním zrýchli e-tron z kľudu na 100 km/h len 

za 4,2 sekundy. Svoj podiel má na tom aj redukčná planétová prevodovka, ktorej prevodový 

pomer je 6:1. Prevodovka je umiestnená hneď za každým z elektromotorov (obr. 1.19). [19] 

                                                 
3 Glass Fiber Reinforced Polymer – polymér vystužený sklenými vláknami 

Obr. 1.18 Mercedes-Benz SLS AMG E-CELL - pohonné ústrojenstvo [18] 
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Skriňa prevodovky je prírubou spojená so skriňou elektromotora. Prevodovka je veľmi 

kompaktná. Až tak, že zostava vyzerá, akoby bol vo vnútri len elektromotor. Preto je na 

obrázku nižšie zobrazený detailnejší náhľad. 

 

Obr. 1.20 Zostava elektromotora a prevodovky - Audi R8 e-tron [21] 

Obr. 1.19 Pohon Audi R8 e-tron [20] 
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Výhody Nevýhody 

žiadny nárast neodpruženej hmotnosti náročnejšia elektrifikácia 

torque vectoring 

 

vyššia cena 

pomer výkon / hmotnosť 
 

absencia mechanického diferenciálu 

kompaktnosť  
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2 VOĽBA VHODNEJ KONCEPCIE PRE DANÝ AUTOMOBIL 
Cieľom tejto kapitoly, je výber vhodnej koncepcie pohonu, pre prestavbu športového 

automobilu na elektrický pohon. 

 

 

2.1 POŽIADAVKY NA HNACIE ÚSTROJENSTVO 

Na hnacie ústrojenstvo sú zo strany zadávateľa – spoločnosti MBtech Bohemia, kladené 

nasledovné požiadavky: 

• malé zástavbové rozmery 

• nízka celková hmotnosť 

• zachovanie nízkej neodpruženej hmotnosti 

• dosiahnuť prevodový pomer pre maximálnu rýchlosť vozidla približne 220 km/h 

• zrýchlenie vozidla z 0 na 100 km/h do 3 sekúnd 

• maximálne využitie potenciálu pneumatík po celú dobu zrýchľovania 

• schopnosť vektorovania točivého momentu na každom kolese nezávisle 

 

2.2 POROVNANIE KONCEPCIÍ POHONU 

Tab. 2.1 Porovnanie koncepcií pohonu vzhľadom na splnenie požiadaviek 

Koncepcia 
Prenos / zdroj 

točivého momentu 
Kompaktnosť 

Nárast 

neodpruženej 

hmotnosti 

Vhodný 

prevodový 

pomer 

Vektorovanie 

točivého 

momentu 

1
 e

le
k

tr
o
m

o
to

r 
n

a
 

n
á
p

ra
v
u

 

Paralelná 

prevodovka 
dobrá nie áno nie 

Koax. prevod. 

(planétové súkol.) 
lepšia nie áno nie 

Koax. prevod. 

(čelné súkol.) 
dobrá nie áno nie 

Viacrýchlostná 

prevodovka 
dobrá nie áno nie 

CVT horšia nie áno nie 

2
 e

le
k

tr
o

-

m
o
to

ry
 n

a
 

n
á
p

ra
v
u

 

Nábojový 

elektromotor 
najlepšia áno nie áno 

Paralelná 

prevodovka 
horšia nie áno áno 

Planétová 

prevodovka 
dobrá nie áno áno 

 

2.3 POPIS VOĽBY 

Najprv je potrebné rozhodnúť, z ktorej kategórie bude vybrané vhodné konštrukčné riešenie. 

Respektíve, či bude vhodnejšou voľbou koncepcia s jedným, alebo dvomi elektromotormi na 

nápravu. 
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Žiadna konštrukcia pohonu z kap. 1.1 neumožňuje vektorovanie točivého momentu, pretože 

ten pochádza z jedného zdroja a rozvedenie na kolesá je realizované mechanickým 

diferenciálom. Preto bude voľba zameraná len na typy konštrukcií z kap. 1.2, u ktorých 

nápravu poháňajú dva elektromotory. 

Nábojové elektromotory síce umožňujú torque vectoring, ale nespĺňajú požiadavku na 

zachovanie nízkej neodpruženej hmotnosti a takisto neumožňujú dosiahnutie vhodného 

prevodového pomeru (absencia prevodovky). 

Posledné dve koncepcie (kap. 1.2.2 a kap. 1.2.3) majú elektromotory uchytené o karosériu 

vozidla. Preto je ich hmotnosť odpružená a tak nespôsobujú žiadny nárast neodpruženej 

hmotnosti, čím spĺňajú toto kritérium. 

Vzhľadom nato, že vo vozidle je obmedzený priestor, je potreba brať ohľad na rozmery 

prevodového ústrojenstva. V tomto prípade je lepšou voľbou použitie planétovej 

prevodovky. 

Výsledná koncepcia pohonu a technické údaje o vozidle sú uvedené v nasledujúcej kapitole.  
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3 STANOVENIE ZÁKLADNÝCH PARAMETROV POHONU 
Pred návrhom prevodovky je nutné poznať technické parametre daného vozidla, vzhľadom na 

to zvoliť vhodný typ elektromotora a zistiť optimálny prevodový pomer, aby bolo možné 

splniť požiadavky kladené na pohonné ústrojenstvo (viď. kap. 2.1). Tento postup je 

zachovaný v nasledujúcich podkapitolách. 

 

3.1 PARAMETRE VOZIDLA 

Na obrázku nižšie je zobrazená výsledná koncepcia pohonu elektromobilu s uvedením 

základných rozmerov (uvedené rozmery sú v milimetroch). 

 

 
Tab. 3.1 Technické údaje vozidla 

Technické údaje 

Predpokladaná hmotnosť (vozidlo + vodič) WV = 650 + 80 = 730 kg 

Rozloženie hmotnosti (predná/zadná náprava) 50/50 

Rázvor L = 2,392 m 

Predpokladaná výška ťažiska hT = 0,32 m 

Rozmery pneumatík 195/50/15V 

Rozmery ráfikov 6.5/7J x 15 

Dynamický polomer kolies r = 0,27 m 

Trecí koeficient pneumatík μ = 1,1 

Koeficient valivého odporu pneumatík f = 0,015 

Čelná plocha vozidla Area = 1,5 m2 

Koeficient odporu vzduchu Cd = 0,7 

 

Obr. 3.1 Zvolená koncepcia pohonu 
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Predpokladaná účinnosť prevodovky ηt = 0,98 

Vplyv mechanických strát ηmechan = 0,95 

Momenty zotrvačnosti Elektromotory Im = 0,0421 kg∙m2 

 Prevodovka (odhad) It = 0,15 kg∙m2 

 Koleso IW = 0,5 kg∙m2 

 Poloos Iaxle = 0,0003 kg∙m2 

 

3.2 VOĽBA ELEKTROMOTORA 

Spomedzi veľkého množstva elektromotorov, ktoré sú ponúkané na trhu, sa dostali do užšieho 

výberu elektromotory značky EMRAX a YASA. Elektromotory od týchto výrobcov sú 

vhodné pre použitie v automobilovom priemysle hlavne vďaka výbornému pomeru výkonu 

a hmotnosti. Ten je dosiahnutý konštrukciou typu axial flux4. Preferované elektromotory: 

a) EMRAX 228: bezkartáčový synchrónny trojfázový AC5 elektromotor typu axial flux 

Režimy Motor/generátor 

Rozsah točivého momentu* Te1 = 0 - 240 Nm 

Kontinuálny točivý moment 125 Nm 

Rozsah výkonu* Pe1 = 0 - 100 kW 

Kontinuálny výkon 35-55 kW 

Pracovné otáčky ne1 = 0-5000 min-1 

Účinnosť 93-98 % 

Hmotnosť 12,3 kg 

(vyššie uvedené hodnoty sú dosiahnuté pri použití so 600 Vdc6 / 240 Arms7 regulátorom) 

 
Obr. 3.2 EMRAX 228 - výkonová/momentová charakteristika 

                                                 
4 Axial flux – magnetický tok medzi statorom a rotorom v axiálnom smere 
5 Alternating current – striedavý prúd 
6 Vdc – jednotka napätia (Volt) jednosmerného prúdu 
7 Arms – stredná kvadratická hodnota jednotky prúdu (Amper) 
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b) YASA-400: synchrónny AC motor s permanentnými magnetmi, typ axial flux 

Režimy Motor/generátor 

Rozsah točivého momentu* Te2 = 0 - 360 Nm 

Kontinuálny točivý moment 250 Nm 

Rozsah výkonu* Pe1 = 0 - 165 kW 

Kontinuálny výkon 50-70 kW 

Pracovné otáčky ne2 = 0-7500 min-1 

Účinnosť > 95 % 

Hmotnosť 24 kg 

(vyššie uvedené hodnoty sú dosiahnuté pri použití s 800 Vdc / 450 Arms regulátorom) 
* maximálne hodnoty je možné dosiahnuť krátkodobo, závisí to od účinnosti chladenia 

 

Obr. 3.3 YASA-400 - výkonová/momentová charakteristika 

S použitím vyššie definovaných typov elektromotorov je možné zostrojiť viacero variant 

pohonu všetkých kolies: 

A) EMRAX 228 na oboch nápravách 

B) YASA-400 na oboch nápravách 

C) EMRAX 228 – predná náprava; YASA-400 – zadná náprava 

 

3.3 URČENIE VARIANTY POHONU A PARAMETROV PRE NÁVRH PREVODOVKY 

Pre zistenie optimálneho riešenia vytvorím matematický model analytického výpočtu 

pozdĺžnej dynamiky vozidla pri maximálnom využití potenciálu motorov. Cieľom je 

dosiahnuť maximálne využitie priľnavosti pneumatík v celom spektre zrýchľovania, pre 
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získanie čo najlepšieho priebehu zrýchlenia vozidla od nulovej až po maximálnu rýchlosť. 

Prevodovka má byť navrhnutá pre dosiahnutie rýchlosti približne 220 km/h. Pri pohľade na 

hmotnosť vozidla a výkonové charakteristiky elektromotorov (obr. 3.2 a obr. 3.3) je možné 

predpokladať, že maximálna rýchlosť elektromobilu nebude obmedzená jazdnými odpormi, 

ale otáčkami elektromotorov, resp. ich sprevodovaním. 

Z výpočtu vyplynie prevodový pomer navrhovanej prevodovky, časové priebehy rýchlosti 

a zrýchlenia, závislosť medzi silami na kolese a rýchlosťou vozidla, priebeh zaťaženia 

prevodovky a využitie elektromotorov v celom spektre otáčok. Na základe týchto údajov bude 

možné zvoliť vhodnú kombináciu elektromotorov na prednej a zadnej náprave a ďalej 

postúpiť na návrh ozubenia prevodovky. 

 

3.3.1 ANALYTICKÝ VÝPOČET POZDĹŽNEJ DYNAMIKY VOZIDLA 

Pre overenie všetkých troch kombinácií pohonu bol zvolený nasledovný postup zostavenia 

výpočtového modelu:  

 

Obr. 3.4 Postup zostavenia výpočtového modelu 

Najskôr bol vytvorený výpočtový model8 pre štvrtinový model9 vozidla s elektromotorom 

EMRAX 228 a ďalší štvrtinový model vozidla s elektromotorom YASA-400. Tie sú 

základom pre zostavenie polovičného modelu elektromobilu, v ktorom je možné zahrnúť 

vplyv pozdĺžneho load transferu10. Celý výpočet je priložený v prílohe A, preto uvediem na 

nasledujúcich stranách  len jeho zjednodušenú formu s popisom základných krokov. Výpočet 

je inšpirovaný literatúrou [22]. 

Najprv je potreba zistiť prevodové pomery prevodoviek jednotlivých elektromotorov pre 

dosiahnutie požadovanej maximálnej rýchlosti. Pomocou jednoduchého vzťahu: 

kde Nt1,2
11  je prevodový pomer, ne1,2 sú otáčky elektromotora a v je dosiahnutá rýchlosť 

vozidla. 

                                                 
8 Výpočet v softvéri Mathcad, vo vektorovom tvare – priebehy veličín zaznamenávané do vektorov 
9 Pre zachovanie pomerov k realite sú niektoré veličiny štvrtinové, napr. Hmotnosť, čelná plocha vozidla, … 
10  Load transfer – prenos zaťaženia medzi nápravami vozidla, vznikajúci vplyvom zrýchľovania, alebo   

   spomaľovania 
11 Index 1 pre EMRAX 228; 2 pre YASA-400 

𝑁𝑡1,2 =
2∙𝜋∙𝑛𝑒1,2∙𝑟

𝑣
  [-] (4)  
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Po dosadení vstupných parametrov boli získané hodnoty prevodových pomerov: 

Tab. 3.2 Prevodové pomery 

 

 

 

Pomer prevodovky pre motor EMRAX je pomerne nízky, a preto by bolo vhodné zvážiť 

použitie planétovej prevodovky a radšej zvoliť konštrukčné jednoduchšiu alternatívu 

s paralelným hriadeľom. U planétovej prevodovky navyše dochádza so znižovaním 

prevodového pomeru pod hodnotu 4 k nárastu priemeru centrálneho kolesa a zmenšovaniu 

priemerov satelitov. Dôsledkom toho sa zvyšuje obvodová rýchlosť na centrálnom kolese 

a počet zubov satelitu sa znižuje. To zhoršuje kontaktné podmienky ozubenia a znižuje jeho 

životnosť. 

Mojou úlohou, je ale návrh prevodovky pre zadnú nápravu. Tu je hodnota prevodového 

pomeru ešte prípustná, a preto svoju voľbu z podkapitoly 2.3 nezmením. 

 

3.3.1.1 ŠTVRTINOVÝ MODEL ELEKTROMOBILU 

Na začiatku je potreba zistiť hodnoty dostupnej hnacej sily od motora v kontakte pneumatiky 

s vozovkou podľa nasledovného vzťahu: 

Všetky sily vo výpočte sa odvíjajú od tejto sily. Preto je potrebné podotknúť, že vo výpočte sa 

pracuje so silami v kontakte pneumatika-vozovka. 

Výpočet pokračuje zahrnutím odporových síl vzduchu a valenia pneumatík. Pre zahrnutie 

zotrvačných účinkov bola najskôr spočítaná fiktívna hmotnosť rotujúcich častí podľa vzorca: 

Vynásobením tejto hmotnosti okamžitým zrýchlením vozidla dostaneme hodnoty zotrvačnej 

sily (F1,2r). 

Nasledujúcim krokom je obmedzenie hnacej sily na kolese (F1,2x) vzhľadom na limit 

priľnavosti (Ftraction), aby nedochádzalo k preklzu kolies. Posúdenie obmedzenia bolo 

vyriešené pomocou funkcie IF. Ak bude F1,2x väčšia, ako Ftraction, pridelí sa jej hodnota Ftraction 

so zahrnutím vyššie spomenutých odporov. V opačnom prípade nebude sila F1,2x nijak 

obmedzená a jej priebeh sa pridelí ku premennej F1,2TC. Motor EMRAX 228 nemá pri 

aktuálnom sprevodovaní dostatok točivého momentu na prekonanie limitu priľnavosti – 

nedôjde k preklzu kolies. U YASA-400 je situácia opačná a preto je vo výpočte (príloha A) 

použitá len premenná F2TC. 

Výstupný priebeh síl z predošlej podmienky (F2TC) je vstupom pre ďalšiu podmienku IF. Tá 

sa týka už len motora YASA-400. Tentokrát je podmienka potrebná pre zistenie výslednej  

Motor Prevodový pomer 
EMRAX 228 2,313 
YASA-400 3,47 

𝐹1,2𝑥 =
𝑇𝑒1,2∙𝑁𝑡1,2∙𝜂𝑡∙𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛

𝑟
  [N], (5)  

𝑀1,2𝑟 =
(𝐼𝑚+𝐼𝑡)∙𝑁𝑡1,2

2+𝐼𝑎𝑥𝑙𝑒+𝐼𝑤

𝑟2   [kg] 
(6)  
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sily na kolese, ktorá bude zrýchľovať vozidlo. Kritériom je teraz požadovaná sila od motora 

v kontakte kolesa (FEMusage), ktorej priebeh bol získaný sčítaním Ftraction a zotrvačnej sily. Pri 

tomto úkone som vychádzal z predpokladu, že účinky zotrvačnej sily pôsobia na rotujúce 

časti, ktoré sú medzi motorom a kontaktom pneumatiky s vozovkou, a preto pridávajú záťaž 

motoru nad rámec Ftraction. Ak F1,2x > FEMusage, pridelí sa novej premennej (F2TCinert) priebeh 

z výstupu predchádzajúcej podmienky, teda F2TC. V opačnom prípade sa od F2TC odpočíta 

rozdiel medzi FEMusage a F1,2x. 

Výstupom z výpočtového modelu štvrtiny vozidla pre EMRAX 228, je dostupná sila od 

motora prepočítaná na kontakt kolesa a znížená o odpory (vzduch, valenie a zotrvačnosť). 

Ďalej bude označovaná pod premennou F1inert. Pre motor YASA-400 je výstupom priebeh 

F2TCinert. Tieto výstupy sú zároveň vstupmi pre polovičný model elektromobilu. 

Grafické vykreslenie síl na kolese v závislosti na rýchlosti vozidla je zobrazené nižšie. 

 

Obr. 3.5 EMRAX 228 - priebeh síl na kolese v závislosti na rýchlosti vozidla 

F1x [N] ............... dostupná hnacia sila od motora 

Fdrag [N] ............. odporová sila vzduchu 

F1celk [N] ……… dostupná hnacia sila od motora s odporom vzduchu a valenia 

F1inert [N] ……... dostupná hnacia sila od motora s odporom vzduchu, valenia a zotrvačnosti  

                              (sila zrýchľujúca vozidlo) 

Ftraction [N] …..… limitná sila priľnavosti pneumatík 

F1r [N] ………… zotrvačná sila 
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Obr. 3.6 YASA-400 - priebeh síl na kolese v závislosti na rýchlosti vozidla 

F2x [N] ............... dostupná hnacia sila od motora 

Fdrag [N] ............. odporová sila vzduchu 

F2celk [N] ……… dostupná hnacia sila od motora s odporom vzduchu a valenia 

F2TCinert [N] ....... dostupná hnacia sila od motora s odporom vzduchu, valenia a zotrvačnosti  

                             obmedzená trakciou a požadovanou silou od motora (sila zrýchľujúca  

                             vozidlo) 

Ftraction [N] …..… limitná sila priľnavosti pneumatík 

FEMusage [N] ....… požadovaná sila od motora 

F2r [N] ………… zotrvačná sila 

Pre lepšiu predstavu odporúčam náhľad do prílohy A, kde je dostupný kompletný výpočet, 

výpis hodnôt vektorov a ďalšie grafy. 
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3.3.1.2 POLOVIČNÝ12 MODEL ELEKTROMOBILU 

Tento matematický výpočtový model nadväzuje na štvrtinové modely z predchádzajúcej 

podkapitoly. Ich kombináciou je možné pripraviť výpočtový model, pre každú z troch variant 

pohonu (záver podkap. 3.2). 

Pre názornosť sa budem zaoberať 3. variantou pohonu13, kde použijem oba predchádzajúce 

modely. Ďalšie dve kombinácie sú dostupné v prílohe A. 

Celková trakčná sila na kolesách od oboch elektromotorov vznikne sčítaním F1inert a F2TCinert. 

Nasleduje zostavenie rovnice z momentovej podmienky síl pôsobiacich v pozdĺžnej rovine 

vozidla: 

 

Obr. 3.8 Silové pôsobenie v pozdĺžnej rovine vozidla 

kde LT je sila load transferu, ktorá odľahčí prednú a priťaží zadnú nápravu, W2 je tiaž 

polovice vozidla, m je polovičná hmotnosť vozidla a ar je reakcia na zrýchlenie vozidla. 

                                                 
12 Pre zachovanie pomerov k realite sú niektoré veličiny polovičné, napr. hmotnosť, čelná plocha vozidla, … 
13 Predná náprava- EMRAX 228; zadná – YASA-400 

𝐿𝑇 =
𝑊2∙

𝐿

2
+𝑚∙ℎ𝑇∙𝑎𝑟

𝐿
−

𝑊2

2
  [N], 

(7)  

Obr. 3.7 Zostavenie výpočtového modelu 
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Vplyvom load transferu dôjde k zmene priebehu limitu priľnavosti (FF,Rlim

14) podľa vzťahu 

(8). Vo štvrtinovom modeli mal konštantný priebeh. To sa teraz vplyvom zmeny zrýchlenia 

zmení. Čím väčšie sú hodnoty pozdĺžneho zrýchlenia vozidla, tým väčší rozkmit síl medzi 

nápravami je spôsobený load transferom. Zmena hodnoty koeficientu trenia (μ) je v závislosti 

od zmeny vertikálneho zaťaženia pneumatiky relatívne malá. Preto túto zmenu pre účely 

simulácie zanedbám a uvažujem μ = konšt.. 

Po odpočítaní odporov (vzduchu a valivý) od FF,Rlim dostaneme priebeh limitných trakčných 

síl na pneumatike (FF,R LT). Tie spôsobujú zrýchľovanie vozidla. 

Požadovanú silu od motora v kontakte kolesa získame pre jednotlivé nápravy nasledovne: 

A to zväčšením o straty prevodovky, mechanické straty ostatných častí a zotrvačné účinky 

rotujúcich častí – toto všetko musí elektromotor prekonať. 

 Z dôvodu nadmerného točivého momentu oboch elektromotorov by dochádzalo pri väčšom 

využití točivého momentu motorov k preklzovaniu kolies na oboch nápravách. Aj napriek 

tomu, že vplyvom load transferu dôjde k priťaženiu zadnej nápravy sa situácia pri fungovaní 

elektromotorov na vyšší výkon nezmení. Pneumatiky budú prešmykovať aj v tomto prípade. 

Preto je nutné obmedzovať točivý moment elektromotorov v závislosti na adhéznych 

podmienkach medzi pneumatikou a vozovkou. Pre potreby simulácie tento účel opäť splní 

podmienka IF, ktorá na výstupe prepíše predchádzajúcu hodnotu FF,RLT. V prípade, že je sila 

FF,REMusage väčšia, ako dostupná hnacia sila od motora, navýšená o straty prevodovky 

a mechanických častí pohonu, ktoré musí motor pokryť (FEM1,2), odpočíta sa od FF,RLT rozdiel 

silových priebehov FF,REMusage a FEM1,2. V opačnom prípade sa predchádzajúca hodnota sily 

FF,RLT zachová. 

Sčítaním priebehov FFLT a FRLT dostaneme priebeh celkovej hnacej sily na kolesách, ktorá 

spôsobuje zrýchlenie vozidla. 

Ďalšou podmienkou IF prepíšeme hodnoty premennej FF,REMusage. Ak FF,REMusage > FEM1,2, sa 

premenná FF,REMusage zmení na FEM1,2. V opačnom prípade sa zachová jej predchádzajúca 

hodnota. 

Nasleduje vykreslenie síl na kolese v závislosti na rýchlosti vozidla na ďalšej strane. Krivky 

v odtieňoch modrej patria silám prednej nápravy. Sily zadnej nápravy sú zobrazené 

v odtieňoch červenej. 

 

                                                 
14 Index F pre prednú a R pre zadnú nápravu 

𝐹𝐹,𝑅𝑙𝑖𝑚 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐿𝑇 ∙ 𝜇   [N], (8)  

𝐹𝐹,𝑅 𝐸𝑀𝑢𝑠𝑎𝑔𝑒 =
𝐹𝐹,𝑅𝑙𝑖𝑚

𝜂𝑡∙𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛
+ 𝐹1,2𝑟   [N], (9)  
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Obr. 3.9 EMRAX / YASA-400 - priebeh síl na kolese v závislosti na rýchlosti vozidla 

FF,Rlim [N] ........... limit priľnavosti pneumatík 

FF,RLT [N] ........... limitná trakčná sila na pneumatike so zahrnutím odporov (sila zrýchľujúca  

                             vozidlo) 

FEM1,2 [N] …....... dostupná hnacia sila od motora, navýšená o straty prevodovky  

                             a mechanických častí pohonu 

FF,REMusage [N] ... požadovaná sila od motora v kontakte kolesa (sila zaťažujúca prevodovku) 

 

 

Na nasledujúcej strane je zobrazený graf  časovej závislosti výslednej rýchlosti vozidla. 
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Obr. 3.10 EMRAX 228 / YASA-400 - časový priebeh rýchlosti vozidla 

Polovičné modely pre varianty pohonu EMRAX/EMRAX a YASA/YASA sú v prílohe A. 

3.3.1.3 VYHODNOTENIE DÁT ZO SIMULÁCIE 

Porovnanie akceleračných schopností, všetkých troch variant pohonu elektromobilu, 

vyplývajúcich zo simulácie je v tabuľke nižšie: 

Tab. 3.3 Porovnanie zrýchlení elektromobilu s rôznymi kombináciami elektromotorov 

Predná - zadná náprava 0 - 100 km/h 0 - 220 km/h 
EMRAX 228 / EMRAX 228 3,35 s 10,05 s 

YASA-400 / YASA-400 2,69 s 7,7 s 
EMRAX 228 / YASA-400 2,69 s 7,7 s 

 

Prvá kombinácia elektromotorov nie je schopná zrýchliť vozidlo z pokoja na 100 km/h za 

menej, ako 3 sekundy, a preto nespĺňa požiadavky zadávateľa. Príčina je zachytená v tab. 3.4. 

Tab. 3.4 Priemerné využitie motorov a pneumatík15 

Predná / zadná náprava Využitie motorov Využitie pneumatík 
EMRAX 228 / EMRAX 228 92,1 % / 100 % 100 % / 83,46 % 

YASA-400 / YASA-400 50,12 % / 76,69 % 100 % / 100 % 
EMRAX 228 / YASA-400 90,15 % / 75,85 % 100 % / 100 % 

                                                 
15  V prílohe A sú dostupné grafy využitia elektromotorov v závislosti na rýchlosti vozidla, ako aj hodnoty 

využívaného točivého momentu elektromotorov na limite priľnavosti pneumatík. 
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Motor EMRAX 228 na zadnej náprave neposkytuje dostatok točivého momentu pre 

maximálne využitie pneumatík. Pre zlepšenie pozdĺžneho zrýchlenia vozidla, je preto vhodné 

umiestniť dozadu silnejší motor – YASA-400. Druhá a tretia varianta má približne rovnaké 

dynamické vlastnosti. Je tomu tak preto, že motor YASA na prednej náprave je pri vyťažení 

na medzi priľnavosti pneumatík využívaný v priemere len na 50,12 %. Veľká časť jeho 

výkonu nemôže byť využitá, resp. motor je pre použitie na prednej náprave zbytočne 

výkonný. Pri použití menej výkonného motora EMRAX 228 na prednú nápravu, je tento 

motor využívaný na 90,15 % pri vyťažení na medzi priľnavosti. Motoru ešte zostáva 

výkonová rezerva, no i tak je jeho použitie pre pohon kolies prednej nápravy racionálnejšie. 

Rezervu výkonu má aj motor YASA na zadnej náprave, keďže na limitných podmienkach 

pneumatík je možné využiť 75,85 % jeho výkonu, resp. točivého momentu. V tomto prípade 

je rezerva o čosi väčšia, no pri prieskume ponuky elektromotorov bolo zistené, že  slabšie 

elektromotory vhodné pre aplikáciu do automobilu, by už výkonovo nepostačovali. 

Vzhľadom nato, že na trhu momentálne nie je elektromotor vhodnejší pre dané podmienky, 

volím pre pohon kolies zadnej nápravy elektromotor YASA-400. 

Na základe vyššie popísaných dôvodov, volím pre pohon daného elektromobilu tretiu variantu 

pohonu: EMRAX 228 – predná náprava; YASA-400 – zadná náprava. 

Ďalej je potrebné, pre zvolenú variantu zistiť kritické zaťaženie prevodoviek. 

Z obr.3.9 je zrejmé, že prevodovky na prednej náprave budú najviac zaťažené pri rýchlosti 

neďaleko maxima (cca 200 km/h) – krivka FFEMusage. Vtedy motor ešte dokáže poskytnúť 

dostatočnú silu na kolese vzhľadom na postupné priťažovanie prednej nápravy, resp. nárast 

limitu adhézie medzi pneumatikou a vozovkou. Najväčšie zaťaženie prevodoviek vzadu 

nastáva pri akcelerácií z miesta, keď priťaženie zadnej nápravy umožní preniesť na vozovku 

väčšiu silu, resp. točivý moment elektromotora – krivka FREMusage . Výpis hodnôt vektorov 

týchto zaťažujúcich síl s vyznačením maxima je zobrazený na obr. 3.11. 

 

 

Obr. 3.11 EMRAX 228/YASA-400 - zaťaženie prevodoviek 

Maximálnu hodnotu sily na kolese, ktorá zaťažuje prevodovku zadnej nápravy → 3097 N, 

použijem pre výpočet planétovej prevodovky (príloha B). 
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4 NÁVRH PREVODOVKY 
 

4.1 TYP KONŠTRUKCIE PLANÉTOVEJ PREVODOVKY 

V literatúre [23] je uvedené, že jednostupňová planétová prevodovka je postačujúca pre 

prevodové pomery do 11,3. Pre realizáciu redukčného prevodového pomeru 3,47, je preto 

plne postačujúca jednoduchá jednostupňová planétová prevodovka. Mechanizmus by mohol 

vyzerať približne ako na schéme nižšie. 

 
Obr. 4.1 Schéma mechanizmu pohonu s planétovou prevodovkou 

 

4.2 ANALYTICKÝ VÝPOČET PLANÉTOVEJ PREVODOVKY 

V tejto kapitole sa budem zaoberať kompletným výpočtom prevodovky, v ktorého úvode 

stanovím základné parametre planétového súkolesia a geometriu ozubenia. Zistím silové 

pomery mechanizmu a skontrolujem ozubenie z hľadiska únavovej životnosti (dotyk boku 

zubov a ohyb v päte zubu). Nadimenzujem hriadele, overím ich kritické prierezy a zvolím 

ložiská podľa požadovanej trvanlivosti. V závere kapitol zistím účinnosť prevodovky, zvolím 

spôsob mazania a utesnenia skrine. Výpočet rieši najkritickejší stav zaťaženia prevodovky – 

maximálne otáčky a zaťaženie. Bol zostavený podľa literatúry [4], [23], [24]. V ďalších 

podkapitolách v stručnosti popíšem priebeh výpočtu. Pre lepšiu predstavu použijem náhľady 

do zdrojového výpočtu v prostredí softvéru Mathcad, alebo sa odkážem na prílohu B. 

 

4.2.1 OZUBENÉ SÚKOLESIE 

ZÁKLADNÉ PARAMETRE 

Najskôr je potreba, zvoliť si niektoré parametre ozubeného súkolesia, na ktorých je závislý 

ďalší výpočet. Tieto parametre sa dajú potom iteratívne meniť na základe ďalších výsledkov. 

Volím q = 3 satelity, orientačný priemer koruny d2 = 230 mm16, a počet zubov centrálneho 

kolesa z1 = 4317. 

Pre odstránenie periodického sčítania chýb ozubenia, je vhodné voliť počet zubov 

v prvočíslach, pokiaľ to nespôsobí zväčšenie chyby prevodu18 nad prípustný rozsah. 

                                                 
16 Neskôr sa zmení voľbou normalizovaného modulu ozubenia. 
17 Index centrálneho kolesa 1, resp. c; index satelitu s; index koruny 2, resp. k 
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Z prevodového pomeru (it) a zvoleného počtu zubov centrálneho kolesa, vyplynie počet 

zubov korunového kolesa (z2) s vnútorným ozubením19. Počet zubov satelitu (zs) sa stanoví na 

základe podmienky súosovosti a kontroluje podmienkou montáže a polohy, viď. obr. 4.2. 

 
Obr. 4.2 Náhľad výpočtu – príloha B, str. 2 

Vzhľadom na úpravu počtu zubov pre splnenie predchádzajúcich podmienok sa zmení aj 

reálny prevodový pomer, čo priamo ovplyvní maximálnu rýchlosť vozidla. V tomto prípade 

sa zmenil prevodový pomer z hodnoty stanovenej simuláciou 3,47 na 3,488. Požadovaná 

maximálna rýchlosť sa zmení z 220 km/h na 218,8 km/h – zanedbateľný rozdiel. 

Z pomeru priemeru k počtu zubov korunového kolesa vyšla hodnota modulu 2,15 mm. 

Najbližší normalizovaný modul má hodnotu 2 mm. Zmena modulu znamená opätovné 

prepočítanie priemerov koruny, satelitu a centrálneho kolesa. 

GEOMETRIA OZUBENÉHO SÚKOLESIA 

Nasleduje výpočet geometrie ozubeného súkolesia so šikmými zubmi. Nakoľko sa jedná 

o zdĺhavý výpočet, uvediem len zhrnutie základných parametrov v tabuľke 4.1. Celý výpočet 

je podrobne rozpracovaný v prílohe B (str. 4-7). 

                                                                                                                                                         
18 Odchýlka reálneho prevodového pomeru od stanoveného.  
19 Vnútorné ozubenie využíva zápornú znamienkovú konvenciu. 
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Tab. 4.1 Základné parametre ozubeného súkolesia 

Veličina Centrálne koleso Satelit                     Unášač Korunové koleso 

Počet zubov 43 32 - 107 

Otáčky* 125 s-1 119,818 s-1             35,833 s-1 0 s-1 

Modul 2 mm 

Priemer rozstupovej kružnice 91,519 mm  68,107 mm           159,627 mm - 227,734 mm 

Priemer základnej kružnice 85,341 mm  63,51 mm                         - - 212,361 mm 

Priemer hlavovej kružnice 95,519 mm  72,107 mm                       - - 223,734 mm 

Priemer pätnej kružnice 86,519 mm  63,107 mm                       - - 232,734 mm 

Osová vzdialenosť 79,813 mm - 79,813 mm 

Uhol sklonu zubu 20° 

Počet zubov virtuálneho kolesa 51,822     38,565                             - - 128,951 

Súčinitel kroku 2 

Šírka ozubenia 38 mm 36,742 mm 

* maximálna hodnota 

KINEMATICKÉ PARAMETRE MECHANIZMU 

Parametre kinematiky, ako napríklad obvodové, či uhlové rýchlosti jednotlivých elementov sú 

znázornené na nasledujúcej schéme. Hodnoty obvodových rýchlostí sú v tabuľke vedľa 

obrázku. 

 

 
          Tab. 4.2 Obvodové rýchlosti 
 

 

 

 

 

 
*maximálne hodnoty 

 
Obr. 4.3 Kinematická schéma planétovej prevodovky 

Točivý moment je do prevodovky privádzaný na centrálne koleso. Koruna je zastavená 

a moment vystupuje cez unášač. Pretože sa jedná o redukčnú prevodovku, obvodová rýchlosť, 

aj otáčky unášača sú nižšie, ako v prípade centrálneho kolesa na vstupe do prevodovky. 

 

 
Obvodová 
rýchlosť* 

Centrálne 
koleso 

35,94 m∙s-1 

Satelit 25,637  m∙s-1 

Unášač 17,97  m∙s-1 

Korunové 
koleso 

0  m∙s-1 
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SILOVÉ POMERY 

Moment prechádzajúci prevodovkou je prenášaný kontaktom ozubených súkolesí a na boku 

zubov  spôsobuje silové pôsobenie. To sa rozkladá na tangenciálnu, radiálnu a v prípade 

šikmého ozubenia aj axiálnu zložku sily. V kontakte ozubenia medzi jednotlivými kolesami 

platí zákon akcie a reakcie. Točivý moment z centrálneho kolesa sa rozvetvuje na viacero 

satelitov, a preto vznikajú v ozubení menšie tangenciálne sily (Ft), vzhľadom na  prenášaný 

moment20. Z konštrukcie planétovej prevodovky vyplýva, že  u všetkých častí, uložených 

súosovo s osou centrálneho hriadeľa , dochádza k vyrušeniu účinkov radiálnych síl (Fr). Platí 

to pre centrálne koleso a korunu. U satelitov sa síce účinky radiálnych síl od ozubenia vyrušia 

tiež, ale keďže konajú okrem rotačného pohybu aj pohyb translačný, resp. sú unášané, pôsobí 

na nich dostredivé zrýchlenie. Jeho účinkami vytvárajú satelity na hriadeľoch odstredivú silu 

(Fo), ktorej veľkosť závisí priamoúmerne na ich hmotnosti a otáčkach unášača. Axiálnu silu 

(Fa) centrálneho kolesa zachytáva ložisko vstupného hriadeľa reakčnou silou (Ra) v opačnom 

smere. Na satelitoch sa posuvný účinok axiálnych síl vyruší, ale keďže sily nepôsobia v jednej 

osi, vytvoria na hriadeli satelitu ohybový moment s ramenom o veľkosti polomeru 

rozstupovej kružnice satelitu. Axiálna sila koruny je zachytená skriňou prevodovky. Pod 

odsekom sa nachádza ilustrácia silového pôsobenia v prevodovke a prehľad veľkostí síl. 

 
Obr. 4.4 Silové pôsobenie v planétovej prevodovke 

Tab. 4.3 Sily v prevodovke 

 

 

 

 

 

                                                 
20 V porovnaní s bežnými prevodovkami s paralelným hriadeľom. 

Veličina Centrálne koleso      Satelit                    Unášač Korunové koleso 

Točivý moment 239,708 Nm           -                        836,19 Nm 596,482 Nm 

Obvodová zložka sily 1 746 N      1 746 N                    3 492 N 1 746 N 

Radiálna zložka sily 676,3 N      676,3 N                           - 676,3 N 

Axiálna zložka sily 635,5 N      635,5 N                           - 635,5 N 

Odstredivá sila -           -                            2 500 N - 

Výsledná sila 1 977 N      1 977 N                     4 295 N 1 977 N 
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MATERIÁL SÚKOLESIA 

Ďalším potrebným krokom je voľba materiálu súkolesia. Zvolený materiál s výpisom jeho 

mechanických vlastností potrebných pre výpočet je v tab. 4.4. 

Tab. 4.4 Materiál súkolesia 

Materiál ozubeného 
súkolesia 

1.1191 (12 050), kalené 
plameňom/indukčne 

Medza pevnosti 700 MPa 

Zmluvná medza klzu 490 MPa 

Medza únavy v dotyku 1 220 MPa 

Medza únavy v ohybe 370 MPa 

Tvrdosť na boku zuba HRC 57 

 

PEVNOSTNÁ KONTROLA OZUBENIA 

Pevnostná kontrola je zameraná na vplyv únavovej životnosti. Pomerne rozsiahlym výpočtom 

zistím hodnoty bezpečnosti v dotyku na boku zubu a ohybe zubu v mieste päty. Analytický 

výpočet vykonám pre predpokladaný najkritickejší kontakt medzi centrálnym kolesom 

a satelitom, pretože v tomto kontakte je nižšia hodnota súčiniteľa záberu21, ako v kontakte 

satelitu s korunovým kolesom. Z kontaktu centrálneho kolesa a satelitu, by mal vyjsť 

z dôvodu menšieho počtu zubov, kritickejšie satelit. Pre overenie správnosti predpokladu, 

vykonám úplný výpočet oboch kontaktov v prostredí softvéru Kisssoft, ktorým disponuje 

zadávateľ. Vstupnými hodnotami zadanými do softvéru budú doteraz spočítané parametre 

prevodovky. Pre rozsiahlosť analytických výpočtov uvediem len zhrnutie výsledkov 

bezpečností v tabuľke pod odsekom. Kompletný výpočet je dostupný v prílohe B (str. 9-16). 

Tab. 4.5 Výsledky pevnostnej kontroly ozubenia 

Veličina 
Centrálne 

koleso 

Kontakty satelitu 
Korunové 

koleso Central                               Satelit   
Satelit                                Koruna 

Bezpečnosť v dotyku 1,36/1,35* 1,36/1,35*                            2,29* 2,29* 

Bezpečnosť v ohybe 3,197/3,1* 3,165/2,09*                          2,35* 3,46* 
*hodnoty spočítane v softvéri Kisssoft 

Z výsledkov bezpečností spočítaných v Kisssofte môžem skonštatovať, že môj predpoklad sa 

potvrdil. Najkritickejší je kontakt medzi centrálnym kolesom a satelitom. Z toho dôvodu už 

nebudem analyticky počítať kontakt medzi satelitom a korunovým kolesom, ktorý je 

bezpečnejší. Hrubo vyznačené výsledky pochádzajú z analytického výpočtu. Ak ich 

porovnám s výsledkami z výpočtového softvéru zistím, že hodnoty bezpečností v dotyku sa 

líšia len nepatrne (o 0,01). Pomerne malý rozdiel je aj medzi bezpečnosťami v ohybe 

u centrálneho kolesa (0,097). U satelitu v kontakte s centrálnym kolesom je odchýlka 

pomerne veľká (1,075). Môže byť spôsobená tým, že softvér Kisssoft zahŕňa vo výpočte 

viacero faktorov, ako výpočtový postup podľa literatúry [4], ktorej som sa držal pri 

pevnostnej kontrole ozubenia. Hodnoty bezpečností v kontakte satelitu s korunou nie sú tak 

kritické, ako v predchádzajúcom prípade. Na strane korunového kolesa sú bezpečnosti 

najlepšie. 

                                                 
21 Celkový priemerný počet párov zubov v zábere 
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4.2.2 HRIADELE A LOŽISKÁ 

V tejto kapitole určím dĺžky hriadeľov, aby bolo možné zistiť ich VVU 22 . Na základe 

vnútorných účinkov stanovím potenciálne kritické prierezy, ktoré výpočtovo overím, resp. 

zistím minimálnu hodnotu priemeru kruhového prierezu hriadeľov. Následne podľa 

priemerov hriadeľov a silového pôsobenia zvolím ložiská. Ich trvanlivosť skontrolujem 

výpočtom. 

 
Obr. 4.5 Schéma umiestnenia ložísk 

Obr. 4.5 zobrazuje rozmiestnenie ložísk v skrini prevodovky, resp. dĺžky hriadeľov. Tieto 

rozmery ďalej použijem pre zistenie priebehov VVÚ. 

Pred výpočtom VVÚ, zvolím materiály hriadeľov. Ich vybrané mechanické vlastnosti sú 

v nasledujúcej tabuľke: 

Tab. 4.6 Materiály hriadeľov 

Materiál vstupného 
hriadeľa 

1.1191 (12 050), zušľachtená 

Medza pevnosti 700 MPa 

Zmluvná medza klzu 490 MPa 

Youngov modul 
pružnosti 

210 000 MPa 

Materiál hriadeľa 
satelitu (unášača) 

1.5223 (13 242), zušľachtená 

Medza pevnosti 932 MPa 

Zmluvná medza klzu 686 MPa 

Youngov modul 
pružnosti 

210 000 MPa 

                                                 
22 Výsledné vnútorné účinky 
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VSTUPNÝ HRIADEĽ PREVODOVKY 

Pri výpočte VVÚ sa budem riadiť prútovými predpokladmi23. 

Sily: Hriadeľ centrálneho kolesa je namáhaný súčtom axiálnych síl zo všetkých troch 

kontaktov centrálneho kolesa a okolitých satelitov (rov. 10). Voči prierezu hriadeľa sa jedná 

o normálovú silu. Silu zachytáva ložisko vo vzdialenosti z = 49 mm. 

kde q je počet satelitov prevodovky, Fa1 je axiálna sila v kontakte centrálneho kolesa s jedným 

satelitom a Ra1 je násobkom axiálnej sily počtom satelitov. Graf výsledných vnútorných 

účinkov vyzerá nasledovne: 

 

Obr. 4.6 Priebeh VVÚ od normálovej sily na vstupnom hriadeli 

 

Momenty: Cez vstupný hriadeľ vstupuje do prevodovky točivý moment od motora (M1 = 

239,708 Nm) a spôsobuje krútenie tohto hriadeľa po celej dĺžke, až po kontakt so satelitmi. 

Priebeh VVÚ: 

 

Obr. 4.7 Priebeh VVÚ od krútiaceho momentu na vstupnom hriadeli 

                                                 
23 Prút je charakterizovaný strednicou a prierezom; zaťaženie pôsobí v osi, alebo kolmo na os, ... 

𝑅𝑎1 = 𝐹𝑎1 ∙ 𝑞 = 635,54 ∙ 3 = 1907 𝑁 , (10)  
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Kritické prierezy: Na vstupnom hriadeli boli prešetrené tri kritické prierezy. Úplný výpočet sa 

nachádza v prílohe B (str.20-22). Pre stručnosť uvediem len zhrnutie hlavných faktov: 

Tab. 4.7 Kritické prierezy vstupného hriadeľa 

Oblasť z1 = 39 mm z2 = 49 mm z3 = 65,85 mm 

Priemer hriadeľa 35,95 mm 37,5 mm 40 mm 

Koncentrátor napätia drážkovanie hriadeľa drážka poist. krúžku prechodový rádius 

Spôsob namáhania krut tah/tlak + krut tah/tlak + krut 

Bezpečnosť 2,282 2,844 6,478 

 

 

HRIADEĽ SATELITU 

Na hriadeli sú osadené dve ložiská, umiestnené symetricky voči stredu ozubenia, resp. voči 

rovine pôsobenia síl. Preto sa pôsobenie síl rozloží rovnomerne na obe ložiská. Hriadeľ 

satelitu je namáhaný tangenciálnou silou, ktorá vytvára na unášači točivý moment, ďalej 

odstredivou silou od hmotnosti satelitu a ložísk a ešte ohybovým momentom od axiálnych síl. 

Rameno momentu má veľkosť polomeru rozstupovej kružnice satelitu. Tento moment je 

zachytený ložiskami satelitu, a preto je možné ho nahradiť dvojicou síl s ramenom o veľkosti 

polovice šírky ložiska24. Z obrázku 4.4 (str. 44) je vidieť, že na hriadeľ satelitu pôsobia sily 

v dvoch, na seba kolmých rovinách. Preto aj priebehy VVÚ zobrazím pre každú rovinu 

zvlášť. 

Sily v rovine x: V tejto rovine pôsobí odstredivá sila a moment od axiálnych síl ozubenia, 

prepočítaný na sily od ložísk. Voči prierezu hriadeľa sa jedná o posúvajúce sily. Tie prenášajú 

ložiská vo vzdialenosti z = 0 mm a z = 18 mm. Silové maximum má hodnotu 3 625 N. Graf 

VVÚ potom vyzerá nasledovne: 

 

Obr. 4.8 Priebeh VVÚ od posúvajúcich síl na hriadeli satelitu v rovine x 

 

Sily v rovine y:  Tu sa prejavuje len pôsobenie tangenciálnej sily prenesenej dvomi ložiskami 

vo vzdialenosti z = 0 mm a z = 18 mm. Silové maximum je na hodnote 3 492 N. Tie majú 

voči prierezu hriadeľa posúvajúci charakter. Ich účinky sú zobrazené na ďalšej strane. 

                                                 
24 Pretože ložiská budú z dôvodu nedostatku priestoru v axiálnom smere umiestnené tesne vedľa seba. 
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Obr. 4.9 Priebeh VVÚ od posúvajúcich síl na hriadeli satelitu v rovine y 

Momenty v rovine x: Jedná sa o ohybové momenty vzniknuté v dôsledkom posúvajúcich síl. 

Rameno momentu má veľkosť vzdialenosti sily od miesta votknutia prútu 25 . Maximum 

ohybového momentu činí hodnotu 21,97 Nm v mieste votknutia – viď. obr. 4.10. 

 
Obr. 4.10 Priebeh VVÚ od ohybových momentov na hriadeli satelitu v rovine x 

Momenty v rovine y: Aj momenty v tejto rovine sú dôsledkom posúvajúcich síl. Maximálna 

hodnota 62,86 Nm je vo votknutí. 

 
Obr. 4.11 Priebeh VVÚ od ohybových momentov na hriadeli satelitu v rovine y 

                                                 
25 Prechod hriadeľa satelitu do ramena unášača. 
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Kritický prierez: Vektorovým súčtom momentov v kolmých rovinách x a y dostaneme 

veľkosť výsledného ohybového momentu. Jeho maximálna hodnota je 66,59 Nm a nachádza 

sa v mieste prechodu hriadeľa do ramena unášača. Z toho vyplýva, že kritický prierez sa 

nachádza v tomto mieste (z = 27 mm). Kritické miesto navyše oslabuje koncentrátor napätia 

v prechode na väčší priemer. Ostrá hrana v tomto mieste by spôsobila nežiadúcu koncentráciu 

napätia v tomto mieste. Preto je vhodné použiť rádius26, alebo zápich. V analytickom výpočte 

vyšla lepšie varianta s rádiusom (obr. 4.12). Lenže súčiniteľ tvaru zohľadňuje len prechodový 

rádius, nie celkový tvar zápichu. Preto je toto porovnanie zavádzajúce. Pre objektívnejšie 

zhodnotenie porovnám koncentráciu napätia v tomto mieste pomocou metódy konečných 

prvkov po vyhotovení CAD modelu unášača. 

 

Obr. 4.12 Náhľad výpočtu – príloha B, str. 25 

V prílohe B na strane 24 je spočítaný aj maximálny priehyb hriadeľa.  

 

                                                 
26 Veľkosť rádiusu obmedzená rádiusom na dosadacej hrane ložiska (1 mm). 
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V prípade, že do prevodovky privedieme točivý moment v opačnom smere, dôjde k zmene 

smeru tangenciálnej sily na  unášači, ale aj ohybového momentu od axiálnych síl. 

V predchádzajúcom prípade tento moment znižoval účinky odstredivej sily. Keďže smer 

odstredivej sily sa ani pri zmene zmyslu otáčania nezmení, musí nastať opačný jav – ohybový 

moment bude podporovať účinok odstredivej sily a nastane kritickejší prevádzkový stav, 

ako ten predchádzajúci (viď. príloha B, str. 26-29). Tento problém vyriešim tak, že 

kritickejší zmysel otáčania bude využívaný pre režim reverzácie – spiatočky. Pretože na 

spiatočku nie je potreba dosahovať maximálnu rýchlosť 220 km/h, na základe dohody so 

zadávateľom, obmedzím rýchlosť reverzácie na približne 50 km/h a dopočítam maximálnu 

prípustnú hodnotu točivého momentu, aby bol prípad reverzácie menej kritický, ako v prípade 

jazdy vpred. To mi umožní dimenzovať unášač, aj ostatné komponenty prevodovky, na 

zaťaženie, ktoré vzniká pri jazde vpred, a je podstatne nižšie, ako by bolo v opačnom prípade. 

Na základe výpočtu (príloha B, str.29-31) bolo zistené, že pre splnenie rýchlostného limitu na 

spiatočku, bude motor v tomto zmysle otáčania elektronicky obmedzený na 1750 min-1. Pre 

túto hodnotu obmedzenia otáčok vyšla maximálna prípustná hranica točivého momentu na 

úrovni 160 Nm. 

 

VOĽBA A KONTROLA LOŽÍSK 

Ložiská boli volené na základe maximálneho silového pôsobenia v prevodovke, ktoré budú 

zachytávať a prenášať na skriňu prevodovky.  

Ložisko vstupného hriadeľa: Pri výbere ložiska bol braný ohľad nato, že v tomto mieste 

pôsobí axiálna sila 1 907 N. Radiálne sily na centrálnom kolese sa vyrušia vplyvom 

rovnomerne27 rozmiestnených satelitov. Preto jediná radiálna sila, ktorá na ložisko pôsobí je 

tiažová sila centrálneho hriadeľa. Pre zachovanie minimálnej hmotnosti vstupného hriadeľa 

bol najmenší možný  priemer pod týmto ložiskom 40 mm28.To bolo ďalšie kritérium voľby. 

Týmto základným požiadavkám vyhovelo  guličkové valivé ložisko SKF-6008. 

 

Obr. 4.13 Ložisko SKF-6008 [25] 

 

Ložisko hriadeľa satelitu: Na ložisko satelitu pôsobia len sily v radiálnom smere, ale 

podstatne väčšie. Preto bolo zvolené použitie dvoch ložísk vedľa seba. Ložiská prenášajú na 

                                                 
27 Po 120°. 
28 Pevnostne vyhovel. 
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hriadeľ satelitu  tangenciálnu silu od točivého momentu, odstredivú silu od hmotnosti 

satelitov počas rotácie unášača  a taktiež zachytávajú ohybový moment od axiálnych síl 

z kontaktov ozubenia.  Výsledná sila na kritickejšie namáhané ložisko je až 4 051 N. 

Vnútorný priemer ložiska je totožný s priemerom hriadeľa satelitu (20 mm), ktorého hodnota 

je podložená vyššie uvedeným pevnostným výpočtom. Požiadavky splnilo valčekové  valivé 

ložisko SKF-NU 2204. 

 

Obr. 4.14 Ložisko SKF-NU 2204 [26] 

 

Ložisko unášača: Ramená unášača sú síce značne namáhané silami od satelitu, ale keďže je 

namáhanie symetrické, na výstupnú časť unášača sa dostane už len točivý moment. Ostatné 

sily od ozubenia satelitu sú prenášané cez korunové koleso do skrine prevodovky. Z tohto 

dôvodu je ložisko unášača namáhané len tiažovou silou podzostavy unášača29. Preto by si 

unášač vystačil s menším ložiskom. Ale z dôvodu konštrukčného zámeru, ktorý bude 

vysvetlený neskorej,  bolo zvolené  pomerne veľké guličkové ložisko – SKF-61820, 

s vnútorným priemerom až 100 mm, ktoré vyzerá nasledovne: 

 

Obr. 4.15 Ložisko SKF-61820 [27] 

Životnosť všetkých ložísk bola overená výpočtom modifikovanej trvanlivosti, ktorá na rozdiel 

od základnej výpočtovej trvanlivosti, zohľadňuje  viacero faktorov vplývajúcich na životnosť 

                                                 
29 Unášač + satelity + ložiská satelitov. 
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ložiska30. Kompletný výpočet je v prílohe B (str.31-36). Pre prehľadnosť len zhrniem dôležité  

fakty v nasledujúcej tabuľke. 

Umiestnenie Centrálny hriadeľ Satelity Unášač 
Ložisko SKF-6008 SKF-NU 2204 ECP SKF-61820 
Typ Valivé - guličkové Valivé - valčekové Valivé - guličkové 
Radiálna sila [N] 26,1 4 051 57 
Axiálna sila [N] 1 907 0 0 
Prevádzkové otáčky [min-1] 5 000* 6 226* 1 433* 
Modifikovaná trvanlivosť [h] 10 650 11 820 1,8∙10^10 
Požadovaná životnosť [h] 10 000 10 000 10 000 
Množstvo [ks] 1 2/satelit 1 
*hodnota otáčok: 2/3 maxima → priemerná rýchlosť počas životnosti: 145 km/h (kombinácia premávka/okruh) 

Všetky ložiská vyhoveli požiadavkám. 

 

4.2.3 ÚČINNOSŤ PREVODOVKY 

Účinnosť prevodovky bola spočítaná na základe vzťahu [23]: 

kde it je skutočný prevodový pomer prevodovky a η0 účinnosť porovnávacieho súkolesia. 

 

4.2.4 MAZANIE A TESNENIE 

Prevodovka bude mazaná olejom viskóznej triedy VG 150 rozstrekom oleja pri brodení 

satelitov. Maximálne obvodové rýchlosti31 ozubených kolies síce nadobúdajú hodnoty nad 25 

m∙s-1, čo je hraničná hodnota medzi vhodnosťou mazania rozstrekom a obehovým mazaním 

pod tlakom, ale v prípade obehového mazania pod tlakom by to znamenalo pridanie čerpadla 

a ďalšieho príslušenstva pre realizáciu tohto typu mazania. Na základe konzultácie so 

zadávateľom bolo prihliadnuté na fakt, že vozidlo bude zriedka dosahovať maximálne 

rýchlosti, resp. maximálne otáčky elektromotora. Predpokladá sa využívanie hlavne stredného 

pásma otáčok. Z toho dôvodu by mohlo byť postačujúce aj mazanie rozstrekom, ktoré bude 

po vyrobení prototypu predmetom testovania. 

Ďalej je potreba odhadnúť potrebné množstvo oleja. Pre výpočet odhadu som vychádzal 

z predstavy, že sa pri roztočení komponentov prevodovky na vyššie otáčky vytvorí po obvode 

skrine olejová vrstva (prstenec). Aby bolo zabezpečené dostatočné mazanie valčekových 

ložísk satelitu, hodnota vnútorného priemeru bola zvolená tak, aby bol valček v spodnej časti 

ložiska ponorený do polovice v oleji. Z výpočtu vyšla hodnota potrebného objemu oleja na 

1,074 litra (príloha B, str. 37), čo je pomerne veľa, preto bude jeho výsledná hodnota 

                                                 
30 Napr.: čistotu oleja, jeho viskozitu, a pod. 
31 Centrálne koleso 35,94 m∙s-1; satelit 25,64 m∙s-1. 

𝜂𝑡 =
𝑖𝑡∙𝜂0−1

𝑖𝑡−1
=

3,488∙0,985−1

3,488−1
= 0,979  [-], (11)  
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korigovaná na základe experimentu. Pre lepšiu predstavu o rozstrekovaní oleja v planétovej 

prevodovke pridávam obrázok z CFD32 , kde je porovnanie prúdenia oleja pri rozličnom 

množstve. 

Skriňa prevodovky bude na prírubách a ďalších tesniacich spojoch kovových súčastí 

utesnená lepením a vytvorením predpätia utiahnutím skrutiek. Vstup a výstup hriadeľa zo 

skrine prevodovky bude  utesnený guferom. Keďže mazivo sa bude v prevodovke zohrievať, 

a teda aj rozpínať, bude do skrine navŕtaný odvzdušňovací kanálik. Bude umiestnený 

z vnútornej strany skrine, pred guferom. Tento konštrukčný detail by mal zabrániť pretláčaniu 

oleja cez guferá a následnému úniku. Jeho funkcia bude po vyrobení prototypu 

experimentálne odskúšaná. V prípade, že sa tento detail neosvedčí, bude nahradený 

expanznou nádobkou, alebo odpúšťacím ventilom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Computational fluid dynamics – výpočtová dynamika kvapalín 

Obr. 4.16 Prúdenie oleja v planétovej prevodovke [28] 
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5 PRENOS TOČIVÉHO MOMENTU Z PREVODOVKY NA KOLESÁ 
Točivý moment z výstupného hriadeľa prevodovky, resp. unášača, je potreba preniesť na 

poloos a z nej na náboj kolesa automobilu. Počas prejazdu nerovností dochádza v závislosti 

od kinematiky nápravy k vertikálnemu, ale aj horizontálnemu pohybu kolesa, počas ktorého 

sa koleso uhlovo vychyľuje. Preto musí byť poloos na oboch koncoch uchytená väzbami, 

ktoré umožňujú počas prenosu točivého momentu – teda rotácie, súčasne aj posuv v smere osi 

unášača a naklápanie v priečnej rovine automobilu. Spojenie musí počas rotácie a vyššie 

opísaných pohybov zachovávať konštantnú uhlovú rýchlosť otáčania, aby nedochádzalo 

k nerovnomernosti pohonu kolesa. Pre splnenie týchto požiadaviek sa v súčasnosti 

najčastejšie používajú homokinetické a tripoidné kĺby. [29] 

Kĺb s pevnými guličkami [29]: Najčastejšie sa používa na predných nápravách osobných 

vozidiel – na strane pri kolese. Umožňuje maximálny uhol natočenia až do 47° a preto je 

vhodný pre riadené nápravy. 

 

Obr. 5.1 Kĺb s pevnými guličkami [29] 

 

Tripoidný kĺb [29]: Je vhodný pre použitie na strane prevodovky – pre predné nápravy, alebo 

pre poháňané zadné nápravy s maximálnou uhlovou výchylkou do 23°. Umožňuje posuv  50 

mm. 

 

Obr. 5.2 Tripoidný kĺb [29] 
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Kĺb s pohyblivými guličkami [29]: Obľúbená voľba pre poloosi zadnej nápravy. Umožňuje 

posuv 50 mm a maximálny pracovný uhol až 31°. Preto je tiež vhodný pre aplikáciu 

u vozidiel s vysokým zdvihom odpruženia. 

 

Obr. 5.3 Kĺb s pohyblivými guličkami [29] 

 

Pre dané vozidlo bude najvhodnejšou voľbou použitie tripoidného kĺbu na strane 

prevodovky. Keďže sa jedná o športový automobil s predpokladom nízkeho zdvihu 

odpruženia, uprednostňujem zo strany od kolesa použitie tripoidného kĺbu, pred kĺbom 

s pohyblivými guličkami. 
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6 KONŠTRUKCIA SÚČASTÍ 
V tejto kapitole predstavím skonštruované súčasti prevodového mechanizmu. Komponenty 

prevodovky boli konštruované s ohľadom na ich funkciu, silové pôsobenie a nízku hmotnosť. 

Na prvom mieste, však bolo dosiahnutie požadovanej bezpečnosti voči medzným stavom. 

 

6.1 VSTUPNÝ HRIADEĽ PREVODOVKY 

 
Obr. 6.1 Vstupný hriadeľ prevodovky 

Cez drážkovanie vstupného hriadeľa vstupuje točivý moment od elektromotora do 

prevodovky. Na druhej strane vstupného hriadeľa je prenášaný cez kontakt ozubenia na tri 

satelity prevodovky. Na hriadeli je osadené guličkové ložisko SKF-6008, ktoré drží tiaž 

súčiastky a zachytáva axiálne sily od ozubenia. Zľava je axiálne poistené poistným krúžkom 

a osadením skrine. Z pravej strany osadením hriadeľa a vnútorným poistným krúžkom 

v skrini. Gufero slúži pre utesnenie priestoru skrine od priestoru elektromotora. 

 
Obr. 6.2 Vstupný hriadeľ prevodovky – pôdorys 

Hriadeľ je vyrobený z ušľachtilej uhlíkovej ocele 1.1191, ktorá je zušľachtená. Ozubenie 

centrálneho kolesa je kalené. Kritické prierezy hriadeľa sa nachádzajú v prechode 

drážkovania, drážke poistného krúžku a v prechodovom rádiusy na osadení ložiska. Všetky 

boli preverené analytickým výpočtom (príloha B, str. 20-22) a vyhoveli. 



BRNO 2017 

 

 

58 
 

KONŠTRUKCIA SÚČASTÍ 

 
6.2 UNÁŠAČ 

 

 

Obr. 6.3 Unášač 

Obrázok vyššie zobrazuje model unášača s ukážkou umiestnenia jednotlivých komponentov.   

Na hriadeli satelitu sa nachádza dvojica valčekových ložísk SKF-NU 2204. Ich axiálne 

poistenie je zabezpečené osadením na unášači (pravá strana) a vonkajším poistným krúžkom 

na ľavej strane. Pri konštrukcií tohto komponentu, som sa snažil spojiť unášač satelitov 

a  unášač tripodu (z opačnej strany), do jednej súčasti. Preto som v podkap. 4.2.2 schválne 

zvolil ložisko unášača s veľkým vnútorným priemerom (Ø 100 mm), aby bolo možné vo 

vnútri namodelovať protikus ku tripodu (obr. 6.4).  Touto konštrukčnou úpravou dosiahnem 

ušetrenie axiálneho priestoru  medzi prevodovkou a kolesom, s čím súvisí aj menšia uhlová 

výchylka poloosi. Unášač tripodu bude schovaný vo vnútri skrine a tým získa celá zostava 

prevodovky kompaktnejší charakter. Navyše, veľký priemer guličkového ložiska SKF-61820, 

zaistí výrazne vyššiu tuhosť uloženia tejto súčasti.  Ložisko neprenáša do skrine prevodovky 

žiadne významné axiálne sily. Jediná sila v tomto smere bude od trenia tripodu pri axiálnom 

posúvaní. Preto je ložisko poistené poistným krúžkom a z opačnej strany osadením unášača. 

Keďže  sa jedná o súčasť na výstupe prevodovky, na výstupnej strane je medzi unášačom 

a skriňou osadené hriadeľové tesnenie (gufero). Súčiastka je vyrobená z ušľachtilej zliatinovej 

ocele 1.5223, ktorá je zušľachtená. 
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Obr. 6.4 Unášač s vnútorným vybraním pre tripod 

Súčiastka unášača je priestorovo zložitejšie teleso, s ťažko definovateľným prierezom, ktorý 

sa priebežne mení. Preto nebolo možné komponent nahradiť prútovým telesom a skontrolovať 

analytickým výpočtom na základe prútových predpokladov. Z toho dôvodu bola táto 

problematika riešená metódou konečných prvkov v prostredí softvéru ANSYS Workbench. 

 

6.2.1 PEVNOSTNÁ ANALÝZA 

Vstupom pre analýzu je CAD model súčiastky. Ten je potreba vysieťovať a následne určiť 

okrajové podmienky33. Ďalej je nutné nastaviť veličiny, ktoré majú byť vypočítané34 a spustiť 

výpočet. Po ukončení výpočtu je možné pristúpiť k vyhodnoteniu výsledkov. 

 

PRÍPRAVA SIETE 

Pre sieťovanie bola zvolená metóda hex dominant35, ktorej vygenerovanie je náročnejšie, ale 

následné riešenie modelu, je menej náročné na výpočtový výkon, resp. čas. Veľkosť prvkov 

telesa je 3 mm. Sieť bola manuálne zjemňovaná na základe výsledkov structural error. 

Vhodnejšie by bolo použitie funkcie convergence, ale z dôvodu nedostatku výpočtového 

výkonu to v tomto prípade nebolo možné. Dodatočné zjemnenie siete bolo vykonané na 

miestach prechodových rádiusov z hriadeľov satelitu na ramená unášača (0,2 mm), ďalej 

v oblasti osadenia ložiska (1 mm)  a na ramenách unášača (2 mm). Výsledná sieť obsahuje 

286 991 elementov, 792 340 uzlov a je zobrazená na ďalšej strane. 

                                                 
33 Väzby a zaťaženie. 
34 Deformácie a napätia v rôznych smeroch, redukované napätie, a pod.. 
35 Sieťovanie prevažne hexa prvkami; miesta kde to nie je možné, vysieťuje pomocou iných prvkov (tetrahedron) 
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Obr. 6.5 Unášač - sieť 

 

VÄZBY A ZAŤAŽENIE 

V mieste priemeru pre ložisko a v osadení ložiska bola použitá väzba compression only36. 

Rovnaký typ väzby bol použitý na plochy kontaktu  unášača s tripodom. Je jasné, že 

v skutočnosti  valivé kamene tripodu nebudú doliehať na celú plochu, ale ich kontakt bude 

viacej koncentrovaný do jedného miesta. Tento problém by šlo vyriešiť pomocou zostavy 

týchto telies a použitia funkcie contact medzi telesami. To by zvýšilo výpočtovú náročnosť 

a na dostupnom zariadení by bola úloha z dôvodu nedostatku výpočtového výkonu 

nespočítateľná. Napätie v týchto miestach, preto nebudem pokladať za dôveryhodné. 

Maximálne hodnoty napätí predpokladám v miestach prechodových rádiusov hriadeľov 

satelitov na ramená unášača. 

Zaťaženie unášača je aplikované na plochy hriadeľov satelitov. Jedná sa o odstredivé sily 

o hodnote 3 625 N, ohybové momenty od axiálnych síl  o veľkosti 43,285 Nm a tangenciálne 

sily od točivého momentu s hodnotou 3 492,3 N. Zaťaženie je znázornené na obrázku na 

ďalšej strane. 

                                                 
36 Väzby umožňuje len tlakové pôsobenie na teleso. 
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Obr. 6.6 Unášač – zaťaženie 

 

VÝSLEDKY ANALÝZY 

Finálnemu tvaru unášača satelitov predchádzalo viacero návrhov. Preto porovnám deformácie 

a napätia výsledného návrhu a jedného z predchádzajúcich. 

 

Obr. 6.7 Porovnanie deformácií rozdielnych variant unášačov; vpravo finálna varianta 
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Predchádzajúci typ (vľavo) má inak tvarované ramená, ktoré sú pootočené o 60° a inak 

riešenú čelnú plochu medzi ramenami (obr. 6.8). Na predošlej variante nebolo ložisko axiálne 

poistené v oboch smeroch, čo sa zmenilo u verzií finálnej. Hodnota maximálnych deformácií 

sa nachádza v oboch prípadoch na koncoch hriadeľov satelitov. U staršieho návrhu dosahuje 

hodnotu 0,17 mm, u nového len 0,11 mm. Nasleduje porovnanie hodnôt redukovaných napätí 

na obr. 6.837. 

 
Obr. 6.8  Porovnanie redukovaných napätí rozdielnych variant unášačov; vpravo finálna varianta 

Farebné oblasti zobrazujú intenzitu napätia, ktorá je odstupňovaná podľa stupnice vľavo od 

telesa. U finálneho návrhu je viditeľný pokles napätí v kritických miestach. V mieste 

prechodového rádiusu z hriadeľa satelitu do ramena unášača poklesla hodnota napätia z 

pôvodných 310,55 MPa na 281,76 MPa. V zaoblení na ramene unášača nastal ešte výraznejší 

pokles z 215,21 MPa na 106,22 MPa. 

 
Obr. 6.9 Porovnanie napätí rozdielnych variant unášačov; vpravo finálna varianta 

                                                 
37 Obrázok je len ilustračný, obrazová dokumentácia v lepšej kvalite je dostupná v prílohe C 



BRNO 2017 

 

 

63 
 

KONŠTRUKCIA SÚČASTÍ 

 
Z opačnej strany telesa je vidno najkritickejšie miesto pôvodného návrhu – prechodový rádius 

osadenia ložiska. Tu sa napätie skoncentrovalo až na maximálnu hodnotu 328,3 MPa. 

U finálneho návrhu sa podarila táto hodnota znížiť na 135,04 MPa. Ďalšie kritické miesto je 

vidieť na ramene unášača. Hodnota napätia tu dosahuje 135,28 MPa. Aktuálny návrh 

dosahuje v tomto mieste hodnotu redukovaného napätia len 86,23 MPa. Na základe týchto 

faktov je zrejmé, že zmeny tvaru majú pozitívny vplyv na deformáciu a napätosť v telese.  

Vzhľadom nato, že vo finálnom návrhu je najkritickejším miestom prechodový rádius 

hriadeľa satelitu do ramena unášača, rozhodol som sa porovnať napätosť v zaoblení 

s polomerom 1 mm a normalizovanom zápichu F 2,5x0,3. Výsledok je vidieť na obr. 6.10. 

 

Obr. 6.10 Porovnanie napätosti v zápichu (vľavo) a v rádiuse (vpravo) 

Na ľavej strane obrázku je varianta so zápichom, kde napätie skoncentrovalo až na 371,51 

MPa. U varianty so zaoblením je koncentrácia napätia nižšia. Jej hodnota je 281,76 MPa. 

Z porovnania vyplýva, že vhodnejšou variantou vo vyšetrovanom prechode je zaoblenie. 

Keďže vodič elektromobilu bude točivý moment elektromotorov dávkovať podľa potreby, 

komponenty pohonného ústrojenstva budú namáhané nepravidelným miznúcim zaťažením. 

Koeficient zníženia dovoleného napätia 38  je cII =0,7 [30]. Bezpečnosť voči medzi klzu 

materiálu súčasti39 , ktorej hodnota je  686 MPa, sa vypočíta podľa vzťahu: 

kde Re je medza klzu materiálu súčasti a σred je redukované napätie. 

Minimálna hodnota bezpečnosti stanovená zadávateľom bola 1,5. S výslednou hodnotou 

bezpečnosti 1,7 súčiastka toto kritérium spĺňa. Tvarovými modifikáciami sa podarilo znížiť 

                                                 
38 Pre ušľachtilé ocele a miznúce zaťažovanie. 
39 Vzhľadom na najkritickejšie miesto – zaoblenie s redukovaným napätím 281,76 MPa 

𝑘𝑟𝑒𝑑 =
𝑅𝑒∙𝑐𝐼𝐼

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

686∙0,7

281,76
= 1,7  [-], (12)  
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hmotnosť unášača z pôvodných 3,6 kg na hodnotu 3,12 kg. To činí úsporu 0,48 kg a pri 

otáčkach unášača až 2150 min-1, to môže mať výrazný vplyv na zotrvačnosť. 

 

6.3 SATELITY 

 
Obr. 6.11 Satelity 

Satelit prenáša točivý moment od centrálneho kolesa na unášač. Je osadený dvoma 

valčekovými ložiskami, ktoré sú umiestnené na hriadeli satelitu na unášači. Tie umožňujú 

vzájomnú rotáciu satelitov voči hriadeľom, na ktorých sú uložené. Z ľavej strany sú ložiská 

axiálne poistené vonkajším poistným krúžkom na hriadeli satelitu a osadením zvnútra satelitu. 

Na opačnej strane zabraňuje axiálnemu pohybu ložísk, resp. satelitu, osadenie na unášači 

a vnútorný poistný krúžok v drážke satelitu. Satelity sú vyrobené z ušľachtilej uhlíkovej ocele 

1.1191. Zuby sú kalené. Pevnostná kontrola ozubenia bola vykonaná v podkap. 4.2.1 a je 

dostupná v prílohe B (str.9-16). 

 

6.4 KORUNOVÉ KOLESO 

Koruna zachytáva sily z ozubenia satelitov a prenáša 

ich do skrine prevodovky. Proti rotácií je poistená 

štyrmi výstupkami, ktoré zapadajú do drážok skrine. 

Korunu axiálne poisťuje príruba veka skrine 

a v prípade reverzácie, na opačnej strane koruny zase 

osadenie skrine. Koruna je vyrobená z ušľachtilej 

uhlíkovej ocele 1.1191 a ozubenie je zakalené. 

 

 

 

 

 

 Obr. 6.12 Korunové koleso 
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6.5 SKRIŇA PREVODOVKY 

Skriňa je na obrázku vpravo zobrazená 

spolu s vekom, ktoré je k nej 

priskrutkované ôsmimi závrtnými 

skrutkami M8x25. Celá podzostava je 

vyrobená z hliníkovej zliatiny A 356-T6 

a jej hmotnosť je 5,4 kg. Na prírubu je 

z pravej strany umiestnený elektromotor, 

ktorý je pripevnený ôsmimi skrutkami 

M8x90. Skriňa má štyri dosadacie plochy, 

ktoré slúžia pre uchytenie o rám vozidla 

pomocou štyroch samostatných držiakov. 

Na každej ploche sú dve závitové diery pre 

skrutky M8. Utesnenie spojenia s vekom je 

zabezpečené lepením a následne stiahnuté 

predpätím skrutiek. Tesnenie v okolí 

vstupného a výstupného hriadeľa je 

realizované hriadeľovými tesneniami – 

guferami. Na oboch stranách skrine sa 

nachádza priezor pre možnosť kontroly 

hladiny oleja. 

 

 

 

6.5.1 PEVNOSTNÁ ANALÝZA SKRINE 
 

PRÍPRAVA SIETE 

Pre tvorbu siete bola použitá metóda hex dominant  s veľkosťou základnej siete 5 mm.  Sieť 

bola ďalej zjemňovaná podľa výsledkov structure error. Výsledná sieť má v oblasti 

dosadacích plôch držiakov veľkosť elementov 2 mm a na rádiusoch týchto plôch len 0,5 mm.  

V miestach dier je sieť zjemnená na 2 mm a v drážkach pre korunové koleso len na 0,5 mm. 

Dosadacie plochy prírub majú veľkosť siete 3 mm. Sieť má celkovo 486 742 elementov 

a 1 454 763 uzlov. Vykreslená sieť je na obr. 6.14. 

Obr. 6.13 Skriňa prevodovky 
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Obr. 6.14 Skriňa – sieť 

VÄZBY A ZAŤAŽENIE 

Aby bolo možné umiestniť na dosadacie plochy držiakov reakčné sily s ramenami od miest 

uchytenia držiakov na ráme, musel som postupovať pri stanovení väzieb inverzným 

spôsobom. Príruba skrine zo strany motora – odkiaľ v skutočnosti prechádza reakčný moment 

motora na skriňu, bola zaväzbená a na dosadacie plochy držiakov – ktoré sú v skutočnosti 

uchytené držiakmi o rám, boli aplikované remote forces 40 . Tie reálnejšie imitujú sily na 

ramene, ktoré na dosadacích plochách vznikajú. Na prírubu od elektromotora bola použitá 

compression only support a zamedzenie posuvov plôch príruby v osi x a z, aby sa skriňa 

počas simulácie nepohybovala. Pre zamedzenie rotácie bol na túto plochu aplikovaný reakčný 

moment s hodnotou 239,71 Nm. 

Skriňa prenáša zaťaženie všetkých vnútorných komponentov cez držiaky na rám vozidla. 

Preto bolo potreba pri zostavovaní výpočtového modelu zachytiť všetky pôsobiace vplyvy. 

Výsledkom snaženia je rozsiahly zoznam síl a momentov, ktoré teleso zaťažujú. Axiálna sila 

od vstupného hriadeľa o veľkosti 1 907 N pôsobí v mieste osadenia jeho ložiska. Na stykové 

plôšky medzi drážkami skrine a výstupkami korunového kolesa, bol aplikovaný moment 

s hodnotou 596,48 Nm, ktorým koruna pôsobí na skriňu. Ďalší silový účinok pochádza taktiež 

od koruny – tentokrát od axiálnej sily ozubenia a má hodnotu 1 907 N. Tú zachytáva osadenie 

na prírube veka, ktoré je s predpätím 4 000 N/skrutku41 pritláčané ku skrini. Preto sa axiálna 

sila od korunového kolesa prenesie cez skrutky veka na závitové diery v skrini. Na prírube 

skrine – zo strany od elektromotora, je hodnota predpätia skrutiek taktiež 4 000 N/skrutka. 

                                                 
40 Sila so vzdialeným pôsobiskom. 
41 Hodnota predpätia je odhadovaná. Reálna hodnota bude zadávateľom upravená na základe výsledkov testov. 
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Rovnaké hodnoty predpätia sú aplikované aj na plochy závitových dier pre uchytenie 

držiakov. Ďalej bola na plochy držiakov aplikovaná sila reprezentujúca tiaž zostavy. Súčet 

momentov od korunového kolesa a reakcie od elektromotora reprezentujú sily so vzdialeným 

pôsobiskom – v mieste uchytenia držiakov na rám. Veľkosti každej sily je 1 462 N a dĺžka 

ramena k dosadacej ploche na skrini, je u každého držiaku odlišná – vychádza zo súradníc 

bodov uchytenia na ráme. Ilustrácia zaťaženia skrine je pod textom. 

 
Obr. 6.15 Skriňa – zaťaženie 

 

VÝSLEDKY ANALÝZY 

Najväčšiu deformáciu42  spôsobuje sila so vzdialeným pôsobiskom od držiaka s najdlhším 

ramenom (0,047 mm). Aj u ostatných držiakov je zaznamenaná deformácia, avšak nie tak 

významná (do 0,025 mm). Výraznejšia deformácia vzniká ešte v mieste uloženia ložiska 

vstupného hriadeľa (do 0,035 mm). Na ďalšej strane sú tieto výsledky na telese skrine farebne 

odstupňované. 

 

                                                 
42 Jedná sa o celkovú deformáciu. 
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Obr. 6.16 Skriňa – deformácia 

Hodnoty redukovaných napätí vystúpili hlavne v miestach držiakov. Ich veľkosti odpovedajú 

vzdialenosti dosadacej plochy držiaku od miesta uchytenia na ráme vozidla. Najhoršie je na 

tom miesto uchytenia najdlhšieho držiaka – maximálne napätie dosahuje hodnotu 89,08 MPa. 

 
Obr. 6.17 Skriňa – napätie 
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Obr. 6.18 Skriňa – napätie 1 

Hodnota bezpečnosti voči medzi klzu sa spočíta analogicky podľa vzťahu (12). Zmena 

nastáva v súčiniteli cII, ktorý má pre zliatiny ľahkých kovov hodnotu 0,65 [30]. Medza klzu 

hliníkovej zliatiny A 356-T6 má hodnotu 206 MPa. V tom prípade je hodnota bezpečnosti 

najkritickejšieho miesta skrine 1,5. 

 

 

6.5.2 PEVNOSTNÁ ANALÝZA VEKA SKRINE 

 

PRÍPRAVA SIETE 

Sieť veka má základnú veľkosť 5 mm. V mieste príruby je sieť zjemnená na 3 mm a domčeky 

dier majú sieť o veľkosti 1 mm. Diery skrutiek a ich osadenie ma veľkosť siete len 0,25 mm. 

Sieť telesa pozostáva z 485 995 elementov a 1 534 700 uzlov. Záber na detail diery je nižšie. 

 
Obr. 6.19 Veko – detail siete 
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VÄZBY A ZAŤAŽENIE 

Veko je v miestach osadení skrutiek zaväzbené compression only väzbou. V rovnakých 

miestach je väzba zabraňujúca posuvu v osi x a z. Zaťaženie bolo aplikované na plochu 

príruby. Pôsobí tu axiálna sila od korunového kolesa o veľkosti 1 907 N a celková sila od 

predpätia skrutiek s hodnotou 6 000 N 43 . V mieste ložiska unášača pôsobí tiažová sila 

podzostavy unášača a v opornej ploche poistného krúžku zase axiálna sila, spôsobená trením 

tripodu pri posúvaní, počas prepruženia kolesa elektromobilu. 

 

Obr. 6.20 Veko skrine – zaťaženie 

 

VÝSLEDKY ANALÝZY 

Najväčšia deformácia vzniká na prírube v miestach medzi domčekmi skrutiek, kde nie je sila 

predpätia sťahujúca prírubu veka ku prírube skrine taká intenzívna. Táto deformácia dosahuje 

maximálnu hodnotu 0,0096 mm.  Obrázok s jej farebným odstupňovaním sa nachádza na 

ďalšej strane. 

 

 

                                                 
43 Sila prepätia bude korigovaná zadávateľom po testoch prototypu. 
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Obr. 6.21 Veko skrine – deformácia 

V miestach prechodových rádiusov do obvodovej plochy veka dosahuje napätie maximálne 

hodnoty do 10,5 MPa. 

 
Obr. 6.22 Veko skrine – napätie 
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Koncentrácia napätia nastáva hlavne v miestach domčekov skrutiek. Najväčšie hodnoty 

napätia figurujú v osadeniach dier pre skrutky, kde dosahujú maximálne hodnoty až 102 MPa. 

 

Obr. 6.23 Veko skrine – detail 

Materiál veka je rovnaký, ako v prípade skrine – hliníková zliatina A 356-T6. Bezpečnosť 

veka skrine voči medzi klzu  materiálu so zahrnutím súčiniteľa cII je len 1,31. Je zrejmé, že 

výrazný vplyv na bezpečnosť má v tomto prípade predpätie skrutiek. To bude korigované 

zadávateľom na základe výsledkov testovania prototypu. Preto teraz nebudem robiť žiadne 

ďalšie opatrenia. 
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7 UMIESTNENIE MECHANIZMU VO VOZIDLE 

 
Obr. 7.1 Zástavbový priestor vo vozidle 

Pre vyhovujúce umiestnenie zostavy elektromotora a prevodovky na daný rám automobilu 

som si zvolil základné body, ktorých sa chcem pri návrhu držať: 

• minimálna výchylka osi zostavy od osi kolesa44 

• spoľahlivé prenesenie silového pôsobenia na rám 

• vyrobiteľnosť 

• jednoduchosť 

• nízka hmotnosť 

• dostatok priestoru pre montáž/demontáž pri údržbe 

 

 
Obr. 7.2 Zástavbový priestor vo vozidle 1 

                                                 
44 Menšie uhlové odchýlky poloosi v miestach tripoidných kĺbov. 
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7.1 DRŽIAKY 

Pri návrhu držiakov som sa snažil brať do úvahy 

predchádzajúce ciele. Hlavným cieľom bolo 

dostať zostavu do osi náboja kolesa, pre dôvod 

popísaný vyššie. Keďže bolo potreba vyhnúť sa 

oceľovému profilu rámu, zostava je umiestnená 

o niečo nižšie. Pretože sa jedná o rám, ktorý 

nebol stavaný na montáž elektromotorov do 

zadnej časti, nebolo jednoduché všetky 

stanovené body  splniť bez kompromisu. Týka sa 

to hlavne držiakov spodnej časti. Pre veľké 

vzdialenosti dosadacích plôch skrine od miest 

úchytu na ráme vozidla, musia byť aj tieto 

držiaky dlhšie. Ich veľkosť sa samozrejme 

prejaví na hmotnosti. A čo je horšie, reakčný 

moment od skrine elektromotora môže byť 

umocnený dlhými ramenami a v kontaktoch 

spôsobovať zvýšené hodnoty napätí. Pre zistenie 

správania držiakov pri zaťažení pripravím 

pevnostnú analýzu. 

 

7.1.1 PEVNOSTNÁ ANALÝZA 

Postup riešenia je pri každom držiaku analogický. Z toho dôvodu predvediem prípravu siete a 

zaťaženie na vybranom držiaku. 

PRÍPRAVA SIETE 

Rovnako ako u ostatných telies bola 

zvolená metóda tvorby siete hex 

dominant – pre vytvorenie siete 

prevažne z hexa-prvkov. Základná 

veľkosť siete je u horných (kratších) 

držiakov 2 mm a u dolných (dlhších) 

o veľkosti 3 mm. Zaoblenia, diery a iné 

detaily majú hustejšiu sieť s veľkosťou 

elementov v rozmedzí 0,5 až 1 mm.  

Ďalej bolo potreba zjemniť sieť na 

základe výsledkov structural error – v 

niektorých oblastiach až na 0,2 mm. Sieť 

na telese držiaku_2 je zobrazená na 

obrázku vpravo. 

 

 

Obr. 7.3 Rozostavenie držiakov 

Obr. 7.4 Držiaky – sieť 
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VÄZBY A ZAŤAŽENIE 

Na miesto uchytenia držiaku o rám auta bola použitá väzba compression only45 – z dôvodu, že 

stykové plochy s rámom môžu byť pri vychýlení držiaka len stláčané. Aby bolo pri zaťažení 

držiaku zabránené jeho pohybu v priestore, na bočnú plochu boli umiestnené tri body, ktorým 

bol zamedzený posuv v osi x46 – uhnutie držiaku do strany. Bodové uchytenie bolo použité 

z toho dôvodu, aby sa plocha medzi bodmi mohla deformovať aj v tomto smere. Aby počítač 

úlohy spočítal, musel som zamedziť ešte ďalšiemu posuvu telesa – tentokrát v smere osi y. Na 

malej plôške v mieste pod uchytenie o rám47 bola pridaná väzba zamedzujúca posuv v tomto 

smere – pozdĺž držiaku.  Podľa výsledkov, na tejto plôške nedochádza ku koncentrácií 

napätia. Takže vplyv väzby na rozloženie napätia v telese by mal byť minimálny.  

Túto úlohu by bolo ideálne riešiť ako zostavu telies s použitím funkcie kontaktov v miestach 

ich dotykov. Aj v tomto prípade mi to dostupný výpočtový výkon môjho zariadenia 

neumožnil. Preto boli sily predpätia aplikované na  celé plochy, kde dosadajú skrutky.  Som si 

vedomí toho, že napätie v miestach dier nebude reálne. Preto tieto miesta nebudem 

vyhodnocovať a zameriam sa hlavne na rozloženie napätia v tele držiaku, resp. v priečnikoch, 

spájajúcich stykové miesta medzi skriňou a rámom. Ďalšie významné zaťaženie držiaku je od 

reakčného momentu skrine prevodovky. Ten bol prepočítaný na silu v kontakte držiakov 

s dosadacou plochou skrine. Veľkosť tejto sily je 1 462 N. Na toto miesto pôsobí ešte tiažová 

sila zostavy elektromotora a prevodovky. Jej účinok je menej významný. Väzby a zaťaženie 

sú zobrazené na držiaku_4 – obr. 7.5. 

 
Obr. 7.5 Držiaky – zaťaženie 

                                                 
45 Väzba G 
46 Väzba I 
47 Väzba H 
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VÝSLEDKY ANALÝZY 

Výsledky analýzy potvrdili najväčšie namáhanie dolných držiakov, ktoré majú (od kontaktu 

so skriňou po uchytenie na rám) najdlhšie rameno. Držiak_4 (vľavo dole) sa deformoval 

najviac. Maximálna deformácia u neho dosahuje hodnotu 0,4 mm. O niečo lepšie je na tom 

držiak_3 (vpravo dole), ktorého maximálna deformácia je 0,33 mm. Držiak_1 (vľavo hore) je 

na tom s najväčšou deformáciou 0,08 mm podstatne lepšie. Najlepšie dopadol držiak_2 

(vpravo hore), ktorý sa v kritickom mieste zdeformoval len o 0,049 mm. Porovnanie je na 

obrázku nižšie. 

 
Obr. 7.6 Porovnanie deformácie držiakov 

 

Najvyššia hodnota redukovaného napätia u držiaku 1, sa nachádza v zaoblení na strane úchytu 

k rámu a dosahuje hodnotu 178,32 MPa. Hodnoty napätia na ďalších miestach už nie sú také 

vysoké. Na miestach prechodových rádiusov dosahujú lokálne maximá hodnoty v rozmedzí 

60 až 68 MPa. Tieto hodnoty sú vyznačené na obr. 7.7. 
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Obr. 7.7 Napätia na držiaku_1 

Držiak číslo 2 dosahuje globálne maximum redukovaného napätia v tom istom prechode , ako 

predchádzajúci držiak. Jeho hodnota je podstatne nižšia, ako v predchádzajúcom prípade – len 

67,8 MPa. Ďalšie lokálne maximá  sa tiež nachádzajú v miestach prechodových zaoblení. 

V tomto prípade dosahujú hodnoty od 26 do 53 MPa. Ilustračný obrázok je pod textom. 

 

Obr. 7.8 Napätia na držiaku_2 

Najkritickejší je držiak číslo 3. Celkové maximum napätia je až 351,87 MPa. Ďalšie miesta so 

zvýšeným napätím sa nachádzajú v prechodoch do ramien držiaka. Tu sa napätie koncentruje 

na 128,22 MPa. V rádiusy na strane od skrine je zvýšená hodnota napätia 47,04 MPa. Ostatné 

miesta dosahujú nižšie  napätia. Globálne maximum, ale aj lokálne maximá sú vyznačené na 

obrázku 7.9. 
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Obr. 7.9 Napätia na držiaku_3 

Posledný – štvrtý držiak v poradí, dosahuje maximálnu hodnotu napätia na obvyklom mieste. 

Jej hodnota je 221,26 MPa. Lokálne maximá vyznačené na obrázku 7.10 majú veľkosť 161,22 

a 139,15 MPa. 

 

Obr. 7.10 Napätia na držiaku_4 

Vzhľadom na podstatne vyššiu hodnotu napätia u držiaku 3, volím pre jeho výrobu použitie 

odolnejšieho materiálu – ušľachtilú zliatinovú oceľ 1.8159 s medzou klzu až 800 MPa. 

Ostatné – menej namáhané držiaky si vystačia s uhlíkovou oceľou 1.1191 s medzou klzu 490 

MPa. Hodnoty bezpečností voči medzi klzu materiálu sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. 7.1 Bezpečnosti držiakov 

Držiak 1 2 3 4 

Max. red. napätie [MPa] 178,32 67,798 351,87 221,26 

Medza klzu [MPa] 490 490 800 490 

Súčiniteľ cII 0,7 0,7 0,7 0,7 

Bezpečnosť [-] 1,92 5,06 1,59 1,55 

 

Bezpečnosti prvých dvoch držiakov sú postačujúce, no dokonca majú ešte rezervu. 

Bezpečnosť držiaku 4 je na hrane48 a držiak 3 by požiadavku bezpečnosti nespĺňal, ak by bol 

vyrobený z rovnakého materiálu, ako ostatné držiaky. Treba podotknúť, že výpočtový model 

držiakov nezahŕňa kontakty skrutiek. Je pravdepodobné, že v prípade výpočtu zostavy so 

zahrnutím kontaktov, by mohlo pôsobenie skrutiek ovplyvniť kritické miesta, prípadne 

prispieť k vzniku nových kritických miest, kde by boli maximálne hodnoty napätia ešte 

vyššie. Preto nemôžem považovať navrhnuté držiaky za úplne optimálne riešenie uchytenia 

mechanizmu. Hlavným dôvodom sú dolné držiaky, ktorých dĺžka spôsobuje značný ohybový 

moment. Ten môže v miestach úchytov držiakov vyvolať kvôli predpätiu skrutiek páčiví 

efekt, ktorý spôsobí otláčanie hrany držiaka na dosadacej ploche skrine, alebo dokonca 

vylamovanie skrutiek zo závitov v skrini. Ako bolo možné vidieť z výsledkov analýzy – na 

druhej strane držiakov – v miestach uchytenia na rám, sa tento ohybový moment prejavuje 

zvýšenou koncentráciou napätia v prechodových rádiusoch profilu. Preto sa pokúsim 

v nasledujúcej podkapitole navrhnúť koncepčne lepšie riešenie, u ktorého nebude pôsobiť na 

držiaky taký značný ohybový moment. 

 

 

7.1.2 NÁVRH MODIFIKÁCIE 

Ako alternatívu k predchádzajúcemu 

návrhu som vymyslel riešenie, 

u ktorého nebudú dosadacie plochy 

držiakov na skrini umiestnené takmer 

kolmo na obvod skrine (ako 

v predošlej verzii), ale budú 

v podstate predĺžením príruby skrine. 

Pre uchytenie držiakov budú použité 

lícované skrutky namáhané strihom. 

Tým by sa malo zabrániť páčivému 

efektu skrutiek, ktorý by mohol 

vznikať v predchádzajúcom návrhu. 

Rovnako, ako pri navrhovaní 

predošlého typu uchytenia, aj teraz 

bol braný ohľad na vyrobiteľnosť – 

skriňu je možné odliať. Dosadacie 

plochy držiakov budú v rovine príruby 

aj z dôvodu možnosti odliatia skrine 

v prípade sériovej výroby. Koncept 

uchytenia by mohol na skrini 

prevodovky vyzerať ako na obr. 7.11. 

                                                 
48 Vzhľadom na minimálnu bezpečnosť 1,5 stanovenú zadávateľom. 

Obr. 7.11 Koncept úchytov držiakov 



BRNO 2017 

 

 

80 
 

UMIESTNENIE MECHANIZMU VO VOZIDLE 

 
Pre zvýšenie tuhosti uchytenia som sa rozhodol namiesto štyroch držiakov použiť len dva. 

Preto je jeden montážny bod skrine spojený s dvoma na ráme. V tomto prípade by nemal na 

držiaky vplývať taký razantný ohybový účinok, ale prednostne by mali byť namáhané na 

ťah/tlak. Na ďalšom obrázku sa nachádza náznak konštrukcie. 

 

Obr. 7.12 Náznak konštrukcie novej varianty držiakov 

Koncept na obrázku by som dodatočne upravil, aby dokázal lepšie odolávať axiálnym silám. 

Preto by som držiaky ohol do vonku – v smere osi skrine prevodovky, v mieste od uchytenia 

na skrini po uchytenie na ráme. Ohyb by som vykonal vo vrchnej, aj spodnej časti držiaku. 

Následne by som ku každému držiaku priskrutkoval z opačnej strany dosadacích plôch na 

skrini ďalší držiak s ramenami ohnutými do opačnej strany. Tým by sa ramená držiakov 

akoby „rozkročili“ od seba a uchytenie by získalo väčšiu stabilitu aj v axiálnom smere. Úchyt 

ramien držiakov o rám by mohol byť riešený podobným spôsobom, ako u predchádzajúcej 

varianty. 

Pretože ani toto riešenie nepovažujem za optimálne, nebudem ho ďalej rozpracovávať. 

Dôvody popíšem v nasledujúcom odseku. 

Vzhľadom nato, že rám vozidla nebol pôvodne navrhovaný so zámerom upevnenia 

elektromotorov do zadnej časti, predpokladám, že dodatočné pôsobenie reakčných momentov 

od zostavy hnacieho ústrojenstva by nedokázal vhodne rozložiť na viacero elementov. Rám 

bude nutné najskôr výpočtovo skontrolovať vzhľadom na dodatočné zaťaženie od 

predpokladaného hnacieho ústrojenstva – dvojice elektromotorov. Na základe výsledkov 

pevnostnej analýzy by bolo vhodné vykonať potrebné modifikácie rámu. V rámci zmien by 

bolo veľmi vhodné myslieť aj na potrebu montáže zostáv pohonného ústrojenstva v blízkosti 
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osí kolies, a preto umiestniť oporné plochy rámu pre uchytenie týchto zostáv bližšie 

v porovnaní s tým, ako to je teraz (hlavne v dolnej časti).  

Pretože bude vyriešenie nejasností spomenutých vyššie nejakú dobu trvať, nebudem mať 

možnosť – z dôvodov časového harmonogramu práce, vypracovať novú alternatívu uchytenia 

na upravený rám vozidla. Preto moja výsledná zostava vyzerá na danom ráme vozidla 

nasledovne: 

 
Obr. 7.13 Umiestnenie pohonného ústrojenstva na rám 

 

 
Obr. 7.14 Pohľad na vozidlo zozadu 
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8 ZHODNOTENIE KONŠTRUKCIE MECHANIZMU 
V záverečnej časti práce by som rád zrekapituloval celkovú zostavu a súčasti, z ktorých je 

zložená. V poslednej časti sa budem v stručnosti venovať otázke výroby a ekonomickej 

stránke. 

 

8.1 ZOSTAVA MECHANIZMU POHONU 

V kap. 6 boli postupne predstavené samostatné súčasti a ich význam v zostave. Teraz je čas 

pozrieť sa na to, ako sú komponenty usporiadané vo vnútri skrine. 

 
Obr. 8.1 Rez skriňou prevodovky 

V rovine rezu je vidno rozmiestnenie ložísk, gufier a poistných krúžkov. V hornej časti je 

napúšťací otvor pre olej uzavretý skrutkou, v dolnej časti je zase vypúšťacia skrutka 

s integrovaným magnetom pre zachytávanie kovových triesok v oleji. Počas rozrotovania 

unášača je predpoklad, že bude olej vplyvom odstredivej sily rozstrekovaný po skrini, no i tak 

bol k ložisku centrálneho hriadeľa vytvorený malý kanálik. Pre prípad zohriatia oleja 

a zvýšenia tlaku v skrini je medzi ložiskom unášača a guferom malý kanálik smerom dohora 
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pre odvzdušnenie skrine. Po doplnení vypočítaného množstva oleja49, bude vnútro skrine 

vyzerať nasledovne: 

 
Obr. 8.2 Skriňa naplnená olejom 

Automatické prevodovky automobilov a prevodovky elektromobilov učených pre premávku 

po cestných komunikáciách musia byť vybavené parkovacou brzdou. Keďže dané vozidlo je 

navrhované pre súťažné účely, prevodovka nebude takýmto zariadením vybavená. 

Zostava pohonného ústrojenstva sa skladá zo súčastí  vypísaných v nasledujúcom zozname 

položiek: 

Tab. 8.1 Zoznam položiek 

                                                 
49 Množstvo oleja bude korigované na základe testov prototypu. 

Číslo 
položky 

Názov - označenie Materiál 
Hmotnosť 

[kg] 
Množstvo 

[ks] 

Hmotnosť 
množstva 

[kg] 

1 Vstupný hriadeľ 1.1191 (12 050) 2,658 1 2,658 

2 Satelit 1.1191 (12 050) 0,618 3 1,854 

3 Koruna 1.1191 (12 050) 2,151 1 2,151 

4 Unášač 1.5223 (13 242) 3,12 1 3,12 

5 Skriňa prevodovky A 356-T6 3,644 1 3,644 

6 Veko skrine A 356-T6 1,631 1 1,631 

7 Držiak 1 1.1191 (12 050) 0,544 1 0,544 

8 Držiak 2 1.1191 (12 050) 0,486 1 0,486 
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Obr. 8.3 Rozložená zostava hnacieho ústrojenstva 

9 Držiak 3 1.5223 (13 242) 1,146 1 1,146 

10 Držiak 4 1.5223 (13 242) 0,803 1 0,803 

11 Ložisko - SKF 6008 - 0,19 1 0,19 

12 Ložisko - SKF NU 2204 - 0,14 6 0,84 

13 Ložisko - SKF 61820 - 0,3 1 0,3 

14 Gufero 40x52x7 - 0,003 1 0,003 

15 Gufero 100x120x12 - 0,0427 1 0,0427 

16 Poistný krúžok vonkajší Ø40 - 0,006 1 0,006 

17 Poistný krúžok vnútorný Ø68 - 0,019 1 0,019 

18 Poistný krúžok vonkajší Ø20 - 0,001 3 0,003 

19 Poistný krúžok vnútorný Ø47 - 0,007 3 0,021 

20 Poistný krúžok vnútorný Ø125 - 0,058 1 0,058 

21 Poistný krúžok vonkajší Ø100 - 0,053 1 0,053 

22 Skrutka M8x90 - 0,043 8 0,344 

23 Skrutka M8x25 - 0,017 16 0,272 

24 Skrutka M8x50 - 0,025 8 0,2 

25 Matica M8 - 0,009 8 0,072 

26 Plniaca zátka - M12x8 - 0,005 1 0,005 

27 Vypúšť. zátka s magnetom - M10x10 - 0,006 1 0,006 

28 Priezor hladiny oleja - 0,004 2 0,008 

Celkom bez elektromotora 76 20,48 

29 Elektromotor YASA-400 - 24 1 24 

Celkom 77 44,48 

30 Olejová náplň VG 150 0,895 1,074 0,96 

Celkom s náplňou 45,44 
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Zostava pohonného ústrojenstva sa skladá celkovo zo 77 súčastí – vrátane elektromotora. 

Hmotnosť zostavy  prevodovky je 20,48 kg. S elektromotorom to bude 44,48 kg. Po doplnení 

vypočítaného množstva oleja celková hmotnosť vzrastie na 45,44 kg. 

 

8.2 TECHNOLOGICKÁ A EKONOMICKÁ ROZVAHA 

Navrhnutá zostava mechanizmu  je primárne určená pre prototypovú výrobu niekoľkých 

kusov. Preto som sa snažil o jednoduchosť súčastí. V tomto prípade je výhodnejšou voľbou 

trieskové obrábanie, pretože výroba foriem na odlievanie by bola pre kusovú výrobu finančne 

náročná.  Súčasti, ako napríklad skriňa a veko skrine sú navrhnuté tak, aby bolo možné ich 

v prípade potreby odlievať.  

Presnú cenovú kalkuláciu výrobných nákladov sa nepodarilo zistiť, pretože závisí od 

množstva vyrobených kusov, ktoré zatiaľ nie je presne stanovené. Vzhľadom nato, že sa jedná 

o prototyp, bude jeho cena podstatne vyššia, ako v prípade sériového produktu. 
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ZÁVER 
Cieľom tejto práce bolo navrhnúť mechanickú časť pohonu zadnej nápravy, pre prestavbu 

daného vozidla s konvenčným pohonom – od spaľovacieho motora, na elektrický pohon. 

Hnacie ústrojenstvo bolo navrhované so zámerom splniť požiadavky zadávateľa – spoločnosti 

MBtech Bohemia, ktoré boli nasledovné: 

• malé zástavbové rozmery 

• nízka celková hmotnosť 

• zachovanie nízkej neodpruženej hmotnosti 

• dosiahnuť prevodový pomer pre maximálnu rýchlosť vozidla 220 km/h 

• zrýchlenie vozidla z 0 na 100 km/h do 3 sekúnd 

• maximálne využitie pneumatík po celú dobu zrýchľovania 

• schopnosť vektorovania točivého momentu na každom kolese nezávisle 

Zo súčasne používaných koncepcií pohonu elektromobilov bola zvolená tá, ktorá najlepšie 

vyhovela stanoveným požiadavkám – pohon nápravy dvojicou elektromotorov v kombinácií 

s planétovými prevodovkami pre  redukciu otáčok na požadovanú hodnotu. 

Pre účel voľby vhodnej kombinácie elektromotorov na prednej a zadnej náprave, a zistenie 

prevodového pomeru ich prevodoviek, (vzhľadom na dosiahnutie dynamických parametrov 

vozidla, podľa požiadaviek zadávateľa) bol zostavený matematický model, pomocou ktorého 

som nasimuloval dynamické vlastnosti elektromobilu v pozdĺžnom smere. Výpočet bol 

vykonaný pre všetky tri kombinácie pohonu všetkých kolies. Na základe výsledkov simulácie 

bola najlepšou voľbou varianta pohonu, kde bola predná náprava osadená výkonovo slabšími 

elektromotormi EMRAX 228 a zadná výkonnejšími elektromotormi YASA-400. Výstupom 

zo simulácie bol aj priebeh zaťaženia prevodovky, ktorého maximálna hodnota bola použitá 

pre výpočet ozubenia. Od tejto hodnoty sa odvíjalo aj ďalšie silové pôsobenie v prevodovke. 

Návrh planétovej prevodovky so šikmým ozubením zahŕňal kompletný výpočet ozubenia, 

hriadeľov a ložísk, ale aj určenie spôsobu mazania. 

Po prepočítaní prevodovky bol zvolený prenos točivého momentu z prevodovky na kolesá 

pomocou tripoidných kĺbov na oboch stranách poloosi. 

Navrhnuté súčasti boli výpočtovo skontrolované a následne bola stanovená bezpečnosť voči 

medzi klzu materiálu. 

Pre umiestnenie zostavy pohonu do vozidla boli navrhnuté držiaky. U niektorých z nich sa po 

vykonaní výpočtovej kontroly zistila zvýšená koncentrácia napätia v miestach uchytenia 

o rám, spôsobená ohybovým momentom na páke držiaku. Preto bol vytvorený koncept 

nového uchytenia, u ktorého boli eliminované nedostatky z predchádzajúceho návrhu. 

Vzhľadom nato, že daný rám vozidla nebol pôvodne uvažovaný pre montáž elektromotorov, 

mohla by ich dodatočná montáž na tento rám spôsobiť pevnostné komplikácie. Preto by bolo 

vhodné rám výpočtovo overiť, následne vhodne modifikovať a prispôsobiť pre uchytenie 

zostáv s elektromotormi. Až potom bude možné zabezpečiť optimálne uchytenie zostavy na 

rám vozidla. 
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Na záver môžem skonštatovať, že požiadavky zadávateľa boli splnené nasledujúcim 

spôsobom: 

• zástavbové rozmery mechanizmu hnacieho ústrojenstva sú dostatočne kompaktné 

nato, aby bolo možné umiestniť do zadnej časti rámu dvojicu zostáv - jednu zostavu 

pre každé koleso (viď. str. 81 obr. 7.14) 

• celková hmotnosť prevodovky je 20,48 kg, spolu s elektromotorom je to 44,48 kg a aj 

s olejovou náplňou činí 45,44kg – väčšiu časť hmotnosti zostavy tvorí elektromotor 

• zostava pohonu je umiestnená na ráme vozidla, preto je jej hmotnosť odpružená 

a neprispieva k nárastu neodpružených hmôt 

• prevodovka bola navrhovaná na maximálnu rýchlosť vozidla 220 km/h, ale pre 

zachovanie podmienok súosovosti, montáže a polohy planétového súkolesia bolo 

nutné zmeniť počet zubov, a preto vznikla odchýlka reálneho prevodového pomeru od 

stanoveného z dynamickej simulácie, čo nepatrne zmenilo maximálnu rýchlosť 

vozidla na 218,8 km/h 

• podľa simulácie vozidlo zrýchli z 0 na 100 km/h za 2,69 sekundy 

• áno, zo simulácie vyplýva, že vozidlo je schopne využiť plný potenciál pneumatík 

počas celého priebehu zrýchľovania 

• áno, koncepcia pohonu s dvomi elektromotormi na náprave (funkciu mechanického 

diferenciálu plní elektronický) to umožňuje 

Z toho vyplýva, že navrhnutá konštrukcia je pre dané vozidlo vhodná. 

Pretože sa jedná o prvotný návrh, možnosti vylepšenia sa ukážu po testovaní prototypu 

v reálnych podmienkach. To overí správnosť konštrukcie a môže priniesť nové vstupy pre 

simulácie, čo povedie k spresneniu ich výstupov. Posunutie dopredu v oblasti vývoja dielov 

by mohlo priniesť vytvorenie multibody modelu simulácie s použitím redukovaných pružných 

telies. V prípade, že by bolo zrejmé, na akých okruhoch bude automobil súťažiť, bolo by 

prínosné vytvoriť dynamickú simuláciu vozidla pre konkrétny okruh, a tak získať korektnejšie 

dáta pre výpočet prevodovky. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

ar [m∙s-2] reakcia na zrýchlenie vozidla 

d1 [m] priemer prvého ozubenia na predlohovom hriadeli 

Dc [m] priemer centrálneho ozubeného kolesa 

din [m] priemer ozubenia na vstupnom hriadeli 

Dk [m] priemer korunového ozubeného kolesa 

Ds [m] priemer satelitného ozubeného kolesa 

Du [m] priemer unášača 

F1,2r [N] zotrvačná sila 

F1,2x [N] dostupná hnacia sila od motora v kontakte pneumatiky s vozovkou 

Fa1 [N] axiálna sila v kontakte centrálneho kolesa s jedným satelitom 

FF,REMusage   [N] požadovaná silu od motora v kontakte kolesa 

FF,Rlim [N] priebehu limitu priľnavosti 

Ftraction  [N] limitná sila priľnavosti pneumatík 

i [-] prevodový pomer medzi vstupnými a výstupnými otáčkami 

it [-] skutočný prevodový pomer prevodovky 

kred   [-] Bezpečnosť voči medzi klzu materiálu súčasti 

LT [N] sila load transferu 

m [kg] polovičná hmotnosť vozidla 

M1,2r [kg] fiktívna hmotnosť rotujúcich častí 

Mtin [Nm] točivý moment na vstupe do prevodovky 

Mtout [Nm] točivý moment na výstupe z prevodovky 

n1   [s-1] otáčky predlohového hriadeľa 

ne1,2 [s-1] otáčky elektromotora 

nin  [s-1] otáčky na vstupe do prevodovky 

nout  [s-1] otáčky na výstupe z prevodovky 

Nt1,2   [-] prevodový pomer 

Pin [W] výkon na vstupe do prevodovky 

Pout [W] výkon na výstupe z prevodovky 

Pw [W] stratový výkon prevodovky 

q [-] počet satelitov 

Ra1 [N] celková axiálna sila 

Re [MPa] medza klzu materiálu súčasti 



BRNO 2017 

 

 

92 
 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

 

v [m∙s-1] dosiahnutá rýchlosť vozidla 

vc [m∙s-1] obvodová rýchlosť centrálneho kolesa 

vk   [m∙s-1] obvodová rýchlosť korunového kolesa 

vu  [m∙s-1] obvodová rýchlosť unášača 

W2 [N] tiaž polovice vozidla 

z1 [-] počet zubov prvého ozubenia na predlohovom hriadeli 

zin [-] počet zubov ozubenia na vstupnom hriadeli 

η0  [-] účinnosť porovnávacieho súkolesia 

ηt [-] účinnosť prevodovky 

σred [MPa] redukované napätie 

ωc [rad∙s-1] uhlová rýchlosť centrálneho kolesa 

ωout  [rad∙s-1] uhlová rýchlosť na výstupe z prevodovky 

ωs [rad∙s-1] uhlová rýchlosť satelitného kolesa 

ωs   [rad∙s-1] uhlová rýchlosť korunového kolesa 

ωu [rad∙s-1] uhlová rýchlosť unášača 
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