
1 
 

 

 



2 
 

 



3 
 

  



4 
 

 

  



5 
 

Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá využitím sekundárních článků v automobilovém průmyslu.  

V první části se zabývá druhy sekundárních článků využívaných v praxi. V další části se 

zabývá jejich využitím u automobilů, jako jsou hybridní automobily a elektromobily. Dále 

metodami jejich nabíjení a měření kapacity. A v poslední části návrhem systému řízení a 

managementu akumulátorové baterie u elektromobilu.     

Klíčová slova:  

Elektromobil, akumulátor, nabíjení, kapacita   

Abstract 

This thesis deals with the use of secondary cells in the automotive industry. The first part 

deals with the types of secondary cells used in practice. The next section deals with the 

application in automobiles, such as hybrid cars and electric cars. Furthermore, methods of 

charging and capacity measurements. And in the last part of the system design and 

management control batteries for electric vehicles. 
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1. Úvod: 

Při stále se rozšiřující silniční dopravě a rozvíjejících se trendech ochrany životního prostředí 

se volá po nahrazení neefektivní technologie spalovacích motorů. Stále rostoucí cena ropy a 

růst její spotřeby na celém světě a mezené zásoby představuje problém do budoucna. Řešením 

je vývoj alternativních pohonů, mezi které řadíme elektrickou energii. Elektrickou energii 

ukládáme do baterií, jichž vývoj jde stále dopředu. Abychom tuto energii mohli účinně 

využívat, je nutné znát vlastnosti a chování těchto zařízení. Na trhu se pohybuje nepřeberné 

množství baterií, ale pouze některé splňují požadavky pro použití v automobilovém průmyslu. 

Cílem této práce je seznámení se s druhy současných akumulátorů a jejich využitím 

v automobilovém průmyslu. Seznámení se s metodami nabíjení, měření kapacity a jejich 

vlastnostmi pro jednotlivé akumulátory. A také rozborem systémů řízení a managementu 

akumulátorových baterií. 

2. Sekundární články 

U těchto článků lze reakční produkty, vzniklé vybíjením článku znovu převést elektrickým 

proudem z vnějšku na původní aktivní reaktanty, jsou to tedy články na více vybití. Elektrická 

energie používaná k nabití článku se v článku akumuluje ve formě chemické energie, odtud 

označení článků jako akumulátorů. Podle typu elektrolytu použitého v sekundárním článku se 

tyto akumulátory dělí na kyselé – olověné, alkalické – NiCd, NiMH a akumulátory 

s nevodnými, tuhými nebo roztavenými elektrolyty.  

 

Obr. 1 Energetický poměr váhy a objemu akumulátorů  
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Většina akumulátorů je schopna snést až stovky či tisíce cyklů nabití – vybití, což je 

životnost, která je jedním z hlavních parametrů charakterizujících daný akumulátor. Kvalitu 

akumulátoru ovlivňuje kromě jiného pasivace a samovybíjení elektrod, způsob provozování a 

další okolnosti. V automobilovém průmyslu je také důležité se stále se do budoucna 

zvětšujícím zeštíhlováním automobilů jejich energetický poměr vzhledem k jejich váze a 

zabírajícímu objemu, které u daných akumulátorů můžeme vidět na obr. 1. [24] 

 

2.1 Olověný akumulátor (Pb) 

Jedná se o jeden z nejpoužívanějších sekundárních článků, který je vyráběn v široké škále 

kapacit. Jeho velké rozšíření je odůvodněno již dobře zvládnutou technologií výroby a 

především výborným poměrem cena/výkon. Olověný akumulátor je ve své podstatě 

galvanický článek, kde v nabitém stavu aktivní hmotu záporné elektrody tvoří houbovité 

olovo a kladné elektrody oxid olovičitý (PbO2). Elektrolytem v olověných akumulátorech je 

vodou ředěná kyselina sírová (H2SO4) o koncentraci přibližně 35 obj. %. Tento roztok může 

být v článku nasáknutý do vaty ze skelných vláken nebo ztužený do formy gelu. Jeho schéma 

můžeme vidět na obr. 2. Vybíjením se aktivní hmota záporné i kladné elektrody přeměňuje na 

síran olovnatý (PbSO4) a elektrolyt je ochuzován o kyselinu sírovou a obohacován o vodu. Při 

vybíjení tedy klesá koncentrace elektrolytu a naopak při nabíjení jeho koncentrace roste. 

 

Obr. 2 Olověný akumulátor 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_olovi%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akumul%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gelov%C3%BD_akumul%C3%A1tor
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Celková reakce vybíjení: 

Pb + 2H2SO4 + PbO2 → PbSO4 + 2H2O + PbSO4 

Na záporné elektrodě: 

Pb + SO4
2−

 → PbSO4 + 2e
−
 

 Pb + HSO4
−
 → PbSO4 + H

+
 + 2e

−
 

Na kladné elektrodě: 

PbO2 + 4H
+
 + SO4

2−
 + 2e

−
 → PbSO4 + 2H2O 

PbO2 + 3H
+
 + HSO4

−
 + 2e

−
 → PbSO4 + 2H2O 

Při nabíjení probíhají uvedené reakce opačným směrem. Vybíjení akumulátoru probíhá také 

samovolně bez připojení k elektrickému obvodu – samovybíjením. Rychlost samovybíjení je 

zhruba 3-20% kapacity za měsíc. Jmenovité napětí jednoho článku je 2 V, napětí článku pod 

zátěží, při kterém se má ukončit vybíjení činí 1,75 V.[1]  

 

2.2 Nikl-metal hydridový akumulátor (Ni-MH) 

Představuje jeden z nejčastěji používaných druhů akumulátorů. Důvody jeho velkého 

rozšíření jsou značně velká kapacita, schopnost dodávat poměrně velký proud, přitom náklady 

na jeho výrobu jsou celkem nízké. Základními prvky tohoto akumulátoru, jehož schéma 

můžeme vidět na obr. 3, jsou kladná elektroda, která je tvořena oxidem-hydroxidu niklitého – 

NiO(OH), záporná elektroda je tvořena speciální kovovou slitinou, která s vodíkem vytváří 

směs hydridů neurčitého složení. Tato slitina je většinou složena z niklu, kobaltu, manganu, 

případně hliníku a některých vzácných kovů – lanthanu, ceru, neodymu, praseodymu. 

Elektrolytem je vodný roztok hydroxidu draselného - KOH.  

Celková reakce vybíjení: 

MH + NiO(OH) → M + Ni(OH)2 

Na záporné elektrodě 

MH + OH
−
 → M + H2O + e

−
 

Na kladné elektrodě 

NiO(OH) + H20 + e
−
 → Ni(OH)2 + OH

−
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nomin%C3%A1ln%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akumul%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kobalt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lanthan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neodym
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_draseln%C3%BD
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V těchto rovnicích představuje M výše zmíněnou slitinu a MH onu slitinu s již navázaným 

vodíkem. Při nabíjení probíhají tyto reakce opačným směrem. Jmenovité napětí NiMH článků 

je 1,2 V, plně nabitý článek mlže poskytnout výstupní napětí až 1,4 V, napětí vybitého článku 

je pak 1,0 V. Hlavní nevýhodou těchto článků je takzvaný samovybíjecí efekt, který při 

pokojové teplotě (20°C) způsobuje ztrátu zhruba 15-30% kapacity článku během 30 dní. [2]     

 

Obr. 3 Příklad Ni-MH baterie [6] 

 

2.3 Nikl-kadmiový akumulátor (NiCd) 

Tento typ akumulátoru není tak rozšířen jako předchozí Ni‐MH akumulátor, důvodem je jeho 

menší měrná kapacita a obsah jedovatého kadmia. Konstrukčně je řešen stejně jako 

akumulátory Ni‐MH, liší se pouze materiály, ze kterých jsou jednotlivé části vyrobeny. 

Kladná elektroda je tvořena oxidem hydroxidu niklitého – NiO(OH), záporná elektroda je 

tvořena kadmiem – Cd, jako elektrolyt je obvykle použit vodný roztok hydroxidu draselného - 

KOH. Schéma tohoto akumulátoru můžeme vidět na obr. 4. Na těchto elektrodách pak 

nastávají následující chemické reakce: 
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Rovnice vybíjení: 

Cd + 2NiO(OH) + 2H2O → Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2 

Na záporné elektrodě 

Cd + 2OH
−
 → Cd(OH)2 + 2e

−
 

Na kladné elektrodě 

2NiO(OH) + 2H2O + 2e
−
 → 2Ni(OH)2 + 2OH

−
 

 

Při nabíjení probíhají uvedené reakce opačným směrem. 

 

Tyto chemické reakce jsou poměrně blízké chemickým reakcím v Ni‐MH akumulátorech, 

proto je jejich výstupní napětí téměř shodné, tedy jmenovité napětí je 1,2 V, plně nabitý 

akumulátor vykazuje 1,35 V a vybitý článek má 0,8 ‐ 1 V. U Ni‐Cd akumulátorů se projevuje 

takzvaný paměťový efekt, který je způsoben opakovaným nabíjením ne zcela vybitých 

akumulátorů a způsobuje tvorbu krystalků na elektrodách, což má za následek růst vnitřního 

odporu a celkový pokles kapacity. Ačkoli mají Ni‐Cd akumulátory zhruba o 40% nižší 

kapacitu než Ni‐MH, Ni‐Cd akumulátory jsou schopny pracovat za podstatně horších 

provozních podmínek - např. do teplot ‐40°C, dále mají tyto akumulátory podstatně menší 

vnitřní odpor a proto jsou schopny vyššího výkonového zatížení než Ni‐MH. Poslední 

výhodou těchto akumulátoru je možnost dlouhodobého skladování ve vybitém stavu bez 

snížení jejich kapacity, což u většiny dnes používaných akumulátorů není možné.[3] 

 

Obr. 4 Struktura NiCd článku 
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2.4 Lithium-iontový akumulátor (Li-ion)   

Jedná se o relativně nový typ akumulátoru, který dnes postupně nahrazuje Ni-MH 

akumulátory. Schéma jeho konstrikce můžeme vidět na obr. 5. Záporná elektroda je vyrobena 

z uhlíku, katoda je tvořena směsí oxidu lithia a dalších kovů jako jsou kobalt, nikl, mangan, 

vanad, titan, niob, železo-fosfát, železo-ytrium-fosfát. Jako elektrolyt je použita lithiová sůl 

v organickém rozpouštědle, mezi těmito elektrodami probíhá následující reakce: 

Li1/2CoO2 + Li1/2C6 → C6 + LiCoO2 

Výhodou tohoto chemického složení je poskytnutí napětí 3,6 V, což je trojnásobek 

jmenovitého napětí Ni-MH/NiCd akumulátorů, což je příčinou vysoké hustoty energie – 200 

Wh/kg, další výhodou je velice malé samovybíjení – do 5% a žádný paměťový efekt. Součástí 

Li-on akumulátoru je elektronická součást zajišťující bezpečný provoz. Li-ion akumulátory 

jsou velice citlivé na přebíjení a hluboké vybíjení, tyto stavy snižují jeho kapacitu a životnost. 

Je také nutné hlídat teplotu akumulátoru, při vyšší zátěži se akumulátor výrazně zahřívá a 

absencí elektronické ochrany by mohlo dojít k explozi akumulátoru. Mezi další nevýhody 

patří možnost úniku elektrolytu a omezení životnosti akumulátoru na 3 roky, po kterých 

dochází k rozkladu elektrod a skokovému zhoršení vlastností akumulátoru.[4]  

 

Obr. 5 Příklad konstrukce Li-ion akumulátoru [5] 

 

2.5 Lithium-polymerový akumulátor (Li-Pol)  

Li-Pol akumulátory mají obdobné vlastnosti jako Li-ion akumulátory, ale akumulátory Li-Pol 

používají místo tekutého elektrolytu pevný elektrolyt, díky němuž nedojde k vytečení 

akumulátoru, čímž odpadá nutnost použití pevného pláště, což umožňuje výrobu lehkých 
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akumulátorů. Katoda je vyrobena z oxidů lithia a kobaltu, nebo lithia, niklu a kobaltu, do 

jehož krystalické mřížky byly vloženy ionty lithia. Anodu tvoří sloučeniny grafitu. Schéma 

uspořádání můžeme vidět na obr. 6. Díky tuhému elektrolytu dochází ke snížení celkové 

hmotnosti akumulátoru, cenou za to je nižší hustota energie, proto pro dosažení stejné 

kapacity jako u Li-ion akumulátoru je zapotřebí pouze 90% hmotnosti, ale za to o 15% více 

objemu akumulátoru.[5] 

 

Obr. 6 Uspořádání Li-Pol akumulátoru [5] 

 

2.6 Lithium-železo-fosfátový akumulátor (LiFePO4) 

 

Obr. 7 Struktura LiFePO4 článku 

Jedná se o druh lithium-iontového akumulátoru, který používá jako katodový materiál 

LiFePO4, jeho strukturu můžeme vidět na obr. 7. LiFePO4 bylo objeveno jako vhodný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium-iontov%C3%BD_akumul%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katoda
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katodový materiál pro dobíjecí lithiové baterie. Brzy vzbudil zájem trhu vzhledem k nízké 

výrobní ceně, netoxicitě, dostupnosti železa, vynikající tepelné stabilitě, bezpečnostním 

vlastnostem, dobrému elektrochemickému výkonu a vysoké specifické kapacitě. Hlavní 

bariéra pro širší komerční využití byla nízká vnitřní vodivost. Tento problém byl vyřešen 

potažením LiFePO4 částic vodivými materiály jako např. uhlíkem a částečně využitím 

takzvaných dopovaných polovodičů. Používají se postupy dopování a nauhličování za 

použití kationtů materiálů jako hliníku, niobia a zirkonia. LiFePO4 akumulátory využívají 

chemických reakcí s Lithiem a sdílí mnoho vlastností s Li-ion akumulátory. Mezi klíčové 

výhody LiFePO4 patří bezpečnost jako je odolnost proti tepelným únikům a schopnost 

dodávat vysoký proud při špičkových odběrech. Mezi nevýhody patří předčasné selhání, 

pokud jsou akumulátory "hluboko cyklovány" - vybity pod úroveň 33%, a zkrácení životnosti 

při rychlém nabíjení. Zatímco články využívající LiFePO4 mají nižší napětí a energetickou 

hustotu v porovnání s obvyklými Li-ion LiCoO2 akumulátory, tato nevýhoda je časem 

vykompenzována pomalejším snižováním maximální kapacity. LiFePO4 je podstatně 

bezpečnější katodový materiál než LiCoO2. [7]  

 

3. Elektromobily 

Seznam vozidel je sestaven z celosvětově nejprodávanějších vozidel v roce 2012 

využívajících elektrický pohon. [8]  

 

3.1 Toyota Prius 

 

Obr. 8 Toyota Prius [9] 

Jedná se o hatchback nižší střední třídy zobrazený na obr 8, který se začal prodávat již v roce 

1997 a od roku 2009 se vyrábí a prodává již jeho 3. generace. Automobil pohání 1,8 l 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dopov%C3%A1n%C3%AD_(polovodi%C4%8De)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kationty#Ionty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Niobium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zirkonium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tepeln%C3%BDm_%C3%BAnik%C5%AFm&action=edit&redlink=1
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benzínový motor o výkonu 73 kW, který společně s elektromotorem dodává výkon 100 kW. 

Toyota Prius je označována jako kombinované hybridní vozidlo, které může být poháněno 

benzínovým a elektrickým pohonem současně, ale také pouze elektrickým pohonem a to do 

rychlosti 40 km/h. Pro uskladnění elektrické energie Toyoty Prius slouží NiMH baterie, které 

jsou vidět na obr. 9. Tyto baterie poskytují 1,78 kWh při napětí 273,6 V a váží 53,3 kg, jejich 

dodavatelem je Panasonic EV Energy. Tyto baterie jsou obvykle nabity mezi 40 - 60% 

maximální kapacity pro prodloužení životnosti baterie.[9] 

 

Obr. 9 Modul NiMH baterie Toyoty Prius [9] 

Motor: Spalovací motor a elektromotor 

Výkon: 100kW 

Převodovka: e-CVT 

Baterie: NiMH, 1,78 kWh  

Cena: 600 000 Kč [10] 

 

3.2 Honda Insight 

Jde o hybridní vozidlo, jehož první generace byla vyráběná od roku 1999 do roku 2006 jako 

třídveřový hatchback. Druhou generaci vozu vyráběnou od roku 2009 jako pětidvéřový 

hatchback, kterou vidíme na obr. 10, pohání 1,3l benzínový motor o výkonu 73 kW a 

elektrický motor o výkonu 10 kW, který je umístěn mezi spalovacím motorem a převodovkou 

CVT. Tento systém nazývá Honda IMA (Integrated Motor Assist). Tento elektrický motor je 

napájen NiMH bateriemi umístěnými pod podlahou zavazadlového prostoru mezi zadními 

koly. Tyto baterie o kapacitě 0,58 kWh a napětí 100,8 V. Baterie se dobíjí automaticky 

klidovým výkonem motoru, v případě potřeby a při rekuperačním brždění. [11] 
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Obr. 10 Honda Insight [11] 

Motor: Spalovací motor a elektromotor 

Výkon: 83 kW 

Převodovka:  CVT 

Baterie: NiMH, 0,58 kWh 

Cena: 550 000 Kč [12] 

 

3.3 Chevrolet Volt 

 

Obr. 11 Chevrolet Volt [13] 

Tento hybridní automobil koncernu General Motors zobrazený na obr. 11, který pohání 

vpředu umístěný elektrický motor o výkonu 111 kW, napájený z Li-ion akumulátorů, které 
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nabíjí spalovací motor/generátor o výkonu 55 kW. Li-ion baterie o kapacitě 16 kWh o váze 

197 kg je sestavená z 288 článků uspořádaná do 9 modulů.  Schéma umístění pohonu a 

akumulátoru je zobrazeno na obr. 12. Li-ion baterie je řízena prostřednictvím systému 

energetického managementu, aby došlo k užití pouze 10,3 kWh kapacity baterie s cílem 

maximalizovat životnost baterií. Z tohoto důvodu není akumulátor nikdy úplně nabit ani vybit 

a software umožňuje baterii fungovat ve stavu nabití okolo 65% kapacity, při kterém motor 

udržuje stav nabití v blízkosti této úrovně. Minimální stav nabití se mění v závislosti na 

provozních podmínkách. Je-li zapotřebí více energie, jako je například horský režim, spodní 

hranice stavu nabití se zvýší na 45% s cílem zajistit k dispozici dostatek energie. Vzhledem 

k provozu automobilu v různých provozních podmínkách jsou baterie díky chlazení 

udržovány v optimálních teplotách. Dojezd automobilu činí 40 – 80 km při napájení 

z akumulátoru v závislosti na provozních podmínkách a dalších 600 km při napájení ze 

spalovacího generátoru při spotřebě 6 l/100 km a velikosti palivové nádrže 35 l. [13]  

 

Obr. 12 Schéma umístění pohonu a akumulátoru 

Motor: elektromotor a spalovací generátor 

Výkon: 111 kW elektromotor, 55 kW spalovací motor 

Převodovka: automatická 1 stupňová 

Baterie: Li-on, 16kWh 

Cena: 1 200 000 Kč [14] 
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3.4 Nissan Leaf 

 
Obr. 13 Nissan Leaf [15] 

 

Tento elektromobil, který vidíme na obr. 13, byl představen v Japonsku a Spojených státech 

v prosinci 2010. K pohonu tohoto elektromobilu slouží synchronní elektromotor o výkonu 80 

kW, který pohání přední nápravu. Tento motor je napájen z 24 kWh Li-ion baterie, které 

vidíme na obr. 14. Tato Li-ion baterie se skládá ze 48 modulů, kde každý modul obsahuje 4 

články, cože je dohromady 192 článků. Tato baterie je chlazená vzduchem a je složená 

z laminovaných článků akumulátoru s lithium manganovou katodou. Tato baterie včetně 

řídícího modulu společně váží 300 kg. Dojezd elektromobilu činí 160 km, může se však lišit 

v závislosti na provozních podmínkách. Pomocí palubní 3,3 kW nabíječky lze elektromobil 

plně dobít z 220 V/30 A napájení za 8 hodin. [15]  

 

Obr. 14 Umístění Li-ion baterií Nissanu Leaf [15] 
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Motor: Asynchronní 

Výkon: 80 kW 

Převodovka: 1stupňová 

Baterie: Li-on, 24kWh 

Dojezd: 160km 

Cena: 715 000 Kč [16] 

 

3.5 Mitsubishi i-MiEV 

 
Obr. 15 Mitsubishi i-MiEV [17] 

 

Mitsubishi i-MiEV zobrazený na obr. 15, kde MiEV je zkratkou Mitsubishi inovativní 

elektrická vozidla, je pětidvéřový hatchback a elektrická verze Mitsubishi i v Evropě 

prodávaná koncernem PSA jako Citroen C-Zero a Peugeot iOn. Prodej i-MiEV byl zahájen 

v roce 2010. K pohonu vozu slouží synchronní elektromotor o výkonu 47 kW umístěný na 

zadní nápravě. Motor je napájen z 16 kWh Li-ion baterie. Tato baterie umístěná v podlaze 

automobilu se skládá z 88 článků, zapojených do 22 článkových modulů v sérii s napětím 330 

V. Baterie má nucený chladící systém, aby se zabránilo přehřátí při vysokých nabíjeních a 

vybíjeních a následnému poškození.  Dojezd tohoto elektromobilu činí 160 km. Baterii lze 

dobít z 220 V zásuvky za 7 hodin. [17]    
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Motor:  Synchronní 

Výkon: 47 kW 

Převodovka: Jednorychlostní redukční převodovka 

Baterie: Li-ion, 16 kWh  

Cena: 899 900 Kč [18] 

 

3.6 Tesla Model S 

 
Obr. 16 Tesla Model S [19] 

Tento elektrický sportovní sedan firmy Tesla Motors, který vidíme na obr. 16, byl poprvé 

veřejnosti představen v roce 2009 na autosalonu ve Frankfurtu jako prototyp, maloobchodní 

dodávky začaly ve Spojených státech v červnu 2012. Třífázový střídavý asynchronní motor o 

výkonu 310 kW pohání kola zadní nápravy. Tento motor je napájen z 85 kWh Li-ion baterie, 

které umožňují dojezd 480 km. Li-ion baterie firmy Panasonic, skládající se z více než 7000 

článků, která je umístěná v podlaze vozidla využívá nikl-kobalt-hliníkové katody. Doba 

nabíjení se liší v závislosti na stavu kapacity baterií, napětí v síti a dostupném proudovém 

jističi. Z 240 V/40 A zásuvky lze za hodinu nabíjení obnovit 50 km. [19]      

 

Motor: Třífázový střídavý asynchronní 

Výkon: 310 kW 

Převodovka: Jednorychlostní 

Baterie: Li-ion, 85 kWh 

Cena: 2 400 000 Kč [20]   
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Tab. 1 Srovnání elektromobilů s automobilem na spalovací pohon 

 

Značka a 

model 

automobilu 

Toyota 

Prius 

Honda 

Insight 

Chevrolet 

Volt 

Nissan 

Leaf 

Mitsubishi 

i-MiEV 

Tesla Model 

S 

Škoda 

Octavia 1,2 

TSI 77 kW 

Druh 

pohonu 

Spalovací 

a 

elektrický 

Spalovací 

a 

elektrický 

Elektrický 

a 

spalovací 

Elektrický Elektrický Elektrický Spalovací 

(přeplňova

ný 

zážehový)  

Druh a 

kapacita 

baterie 

NiMH/ 

1,78 kWh 

NiMH/ 

0,58 kWh 

Lio-ion/ 

16 kWh 

Li-ion/ 24 

kWh 

Li-ion/ 16 

kWh 

Li-ion/ 85 

kWh 

 

Spotřeba  4,7 l/100 

km* 

5,6 l/100 

km* 

3,8 l/100 

km* 

2 l/100 

km* 

2,1 l/100 

km* 

2,64 l/100 

km* 

4,9 l/100 

km[21]  

Cena 600 000 

Kč 

550 000 

Kč 

1 200 000 

Kč 

715 000 

Kč 

899 900 

Kč 

2 400 000 

Kč 

362 900 

Kč[21] 

*Hodnota vypočítána dle americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) 

  

Jak je vidět z tabulky, automobil Škoda Octavia využívající k pohonu přeplňovaný benzínový 

motor, nemůže konkurovat elektromobilům z hlediska spotřeby, kde je jeho spotřeba 

dvojnásobná, za to z hlediska ceny, kde jeho cena je poloviční oproti nejlevnějšímu 

elektromobilu Nissan Leaf.      

  

4. Metody nabíjení akumulátorů 

Základním rozlišujícím hlediskem nabíječů je způsob nabíjení daný nabíjecí charakteristikou 

přístroje. Jsou to tři druhy nabíjecích charakteristik: 

I…charakteristika konstantního proudu 

U…charakteristika konstantního napětí 

W…charakteristika klesající 

Dále mohou být doplněny o následující indexy: 

a…automatické vypínání 

o…samočinné přepínání na jinou charakteristiku. 
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Jejich kombinací vznikly další charakteristiky. Při popisu nabíjecího režimu se používají 

uvedené zkratky v pořadí udávajícím časový průběh nabíjecího postupu. 

4.1 Nabíjení podle charakteristiky I, popř. Ia 

Nabíjí se od počátku do konce konstantním proudem a vypíná se se ručně - I, nebo 

automaticky - Ia. Použití pro nabíjení malých olověných akumulátorů a Ni-Cd akumulátorů, 

kde nabíjecí proud je omezen teplotou elektrolytu. 

 

4.2 Nabíjení podle charakteristiky W, popř. Wa 

Během nabíjení při narůstajícím napětí proud stále klesá až na ustálenou hodnotu - konečný 

nabíjecí proud. Nabíjení se ukončuje buď ručně - W, nebo automaticky – Wa. Nabíječe 

s touto charakteristikou většinou nejsou regulované, velikost výstupních parametrů je závislá 

na kolísání sítě střídavého napětí. Tato nabíjecí charakteristika zobrazená na obr. 17 se 

používá pro nabíjení olověných a Ni-Cd akumulátorů s vypínáním po plném nabití.   

    

Obr. 17 Nabíjecí charakteristika Wa [24] 

 

4.3 Nabíjení podle charakteristiky WoWa a WoW 

Nabíjí se ve dvou stupních s vyšším počátečním. Proud s rostoucím napětím baterie klesá, po 

dosažení plynovacího napětí je proud snížen, ale má opět klesající průběh. Nabíjení se ukončí 

buď po uplynutí nastaveného času ve fázi nabíjení, nebo po překročení plynovacího napětí ve 
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druhé části nabíjení anebo po dodání potřebného náboje. Nabíjecí charakteristika zobrazená 

na obr. 18 se používá pro nabíjení olověných akumulátorů s automatickým vypínáním po 

plném nabití, což umožňuje zkrátit dobu nabíjení.          

 

Obr. 18 Nabíjecí charakteristika WoWa [24] 

 

4.4 Nabíjení podle charakteristiky U 

Nabíjení začíná s velkým počátečním proudem, který poklesne v průběhu nabíjení na nižší 

hodnoty. Velký počáteční proud způsobí rychlé ohřátí elektrolytu, které opět poklesne 

s klesajícím proudem. Plynovací napětí nesmí být překročeno o více než 1%.  Použití pro 

nabíjení olověných a NiCd akumulátorů.      

 

4.5 Nabíjení podle charakteristiky IU nebo WU 

Nabíjí se ve dvou úsecích. V prvním úseku se nabíjí velkým, avšak omezeným proudem 

konstantní hodnoty nebo s mírně klesající charakteristikou. Ve druhém úseku se nabíjí 

s konstantním plynovacím napětím. 

 

4.6 Nabíjení podle charakteristiky IUIa 

Nabíjí se ve třech stupních. V prvním stupni se baterie nabíjí konstantním proudem až do 

plynovacího napětí. Ve druhém stupni, při konstantním plynovacím napětí, klesá proud. Ve 

třetím stupni se nabíjí konstantním proudem při rostoucím napětí až do úplného nabití. 

Nabíjení se ukončí buď po uplynutí nastaveného času ve třetí fázi nabíjení, nebo po dodání 
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potřebného náboje. Tento způsob zobrazený na obr. 19 se používá k nabíjení olověných 

baterií v co možná nejkratším čase.    

 

Obr. 19 Nabíjecí charakteristika IUIa [24] 

4.7 Rychlé nabíjení    

Rychlé nabíjení akumulátorů spočívá ve spojitém sledování vnitřního elektrochemického 

stavu nabíjené baterie během nabíjecího procesu. Průběh nabíjecí charakteristiky na obr. 20, 

ukazuje jednotlivé části nabíjecí charakteristiky, oblast přebíjení odpovídá účinnému nabíjení 

Ni-Cd akumulátoru, kdy dodaný elektrický náboj se při velkých nabíjecích proudech účastní 

výlučně účinného nabíjení při trvalé kontrole hodnot napětí naprázdno měřeného během 

krátkodobého odpojení akumulátoru od nabíjení. Na nabíjecí charakteristice následuje oblast 

podbíjení, v níž pokračuje účinné nabíjení sníženým nabíjecím proudem.  

 

Obr. 20 Nabíjecí charakteristika rychlého nabíjení [24] 
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Po zapnutí nabíječe je po dobu několika sekund akumulátor testován z hlediska kvality a 

napětí. Následuje test malým testovacím proudem, je-li výsledek testu uspokojivý, spustí se 

nabíjení. Nabíječ proud průběžně zvyšuje a při tom kontroluje napětí baterie. V tento okamžik 

může proud klesat nebo stoupat až na maximální hodnotu, a to do okamžiku, kdy přejde 

nabíječ do pracovní fáze. V této fázi je akumulátor nabíjen maximálním proudem, který může 

akumulátor dodat. Když akumulátor přestane přijímat takovéto množství energie, přejde 

nabíječ do stavu regulovaného nabíjení. Velikost proudu je omezena a stále aktualizována dle 

stavu akumulátoru.  Rychlé nabíjení lze výhodně uplatnit zvláště u baterií Ni-Cd, především 

pro charakter tohoto typu elektrochemické soustavy i pro konstrukční řešení těchto baterií, 

dovolující nabíjení vysokými proudy. Rychlé nabíjení se s úspěchem aplikuje i u baterií 

NiMH a Li-ion. Rychlé nabíjení akumulátorových baterií elektrických vozidel tedy splňuje 

oba základní požadavky, kterými je podmíněno rozšíření použití elektrických vozidel 

v městském provozu – delší dojezd a prodloužení životnosti. Životnost Ni-Cd a NiMH baterií 

je prokazatelně nejméně 2,8 krát delší při rychlém nabíjení než při běžném nabíjení. [24]                      

 

4.8 Nabíjení Li-ion akumulátoru 

Principem nabíjení Li-ion akumulátoru, jehož průběh můžeme vidět na obr. 21, je nabíjení 

konstantním proudem 0,2 C až 0,7C , kde C je vybíjecí kapacita měřená v mAh, dokud 

akumulátor nedosáhne 4,2 V na článek. Poté držet napětí na 4,2 V, dokud nabíjecí proud 

neklesne na 10% počátečního nabíjecího proudu. Podmínkou ukončení je pokles nabíjecího 

proudu na 10%. Napětí článku dosáhlo 4,2 V, což je 40 – 70% plné kapacity, pokud se nabíjí 

velmi pomalu. Z tohoto důvodu je třeba, aby se i nadále nabíjel klesajícím proudem, a ukončil 

nabíjení nízkým nabíjecím proudem.  

 

Obr. 21 Nabíjecí profil Li-ion akumulátoru 
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Udržovací nabíjení a přebíjení není vhodné pro Li-ion akumulátory. Každý Li-ion akumulátor 

by měl mít bezpečnostní obvod, který monitoruje nabíjení a vybíjení akumulátoru a zabraňuje 

nebezpečným situacím jako je teplota při nabíjení mimo rozsah 0 až 45 °C, nabíjecí proud 

větší než 0,7C, ochrana proti přebití při vzrůstu napětí nad 4,3 V na článek a ochrana proti 

přílišnému vybití při napětí pod 2,3 V na článek. [25]           

 

5. Metody měření kapacity baterie 

 

5.1 BMS (Battery Management Systems ) – Systémy řízení baterie 

Správa baterií elektromobilu je náročná, musí komunikovat s řadou dalších systémů ve 

vozidle, musí pracovat v reálném čase a v rychle se měnících nabíjecích a vybíjecích 

podmínkách, když automobil zrychluje anebo brzdí. 

Funkce BMS vhodné pro hybridní elektrická vozidla jsou: 

- monitorování stavu jednotlivých článků, které tvoří baterii 

- kompenzace případné nerovnováhy parametrů článků v rámci řetězce baterie 

- nastavení provozu baterie, aby při rekuperačním brzdění a nabíjení nedošlo k přebíjení 

baterie 

- poskytování informací o stavu nabití baterie 

- poskytování informací o zdravotním stavu baterie, kde toto měření poskytuje 

informaci o stavu použitého akumulátoru vzhledem k nové baterii. 

- reakce na změny v režimu provozu vozidla 

 

5.1.1 Ochrana článků 

Jednou z hlavních funkcí BMS je poskytnout nezbytné sledování a kontrolu ochrany článku 

v rámci okolních nebo provozních podmínek. To je zvláště důležité v automobilovém 

průmyslu kvůli drsnému pracovního prostředí. Stejně jako individuální ochranu článků 

automobilový systém musí být navržen tak, aby reagovat na vnější poruchové stavy. 

Například musí být zapnuto chlazení baterie, pokud dojde k jejímu přehřátí, pokud se tak 

nestane, baterie by měla být odpojena.  
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5.2 Stav nabití baterie 

Zjištění stavu nabití baterie je druhá hlavní funkce BMS. BMS sleduje a vypočítává stav 

nabití každého článku v baterii pro kontrolu rovnoměrného náboje ve všech článcích, aby 

bylo možné ověřit, zda jednotlivé články nejsou přetížené. Indikace stavu nabití se také 

používá k určení ukončení nabíjecího a vybíjecího cyklu. Nadměrné nabíjení a vybíjení jsou 

dvě hlavní příčiny selhání baterie a BMS musí udržovat články baterie v požadovaném 

provozních limitu jak je vidět na obr. 22. [22] 

  

Obr. 22 Oblast použití akumulátoru  

5.2.1 Metody zjišťování stavu nabití 

Lze použit několik metod pro měření stavu nabití baterie, některé z nich jsou specifické pro 

konkrétní typ článku. 

5.2.2 Přímé měření 

Jednalo by se o snadný způsob, pokud by se baterie vybíjela konstantní rychlostí. Při vybíjení 

se však napětí baterie snižuje obvykle nelineárním způsobem a vybíjecí proud není 

konstantní.  Není možné měřit ani efektivní náboj v baterii z důvodu ztrát během cyklu 

nabíjení a vybíjení. Což znamená, že baterie bude dodávat menší výkon během vybíjení, než 

výkon, který jsme ji dodali během nabíjení. 

5.2.3 Měření pomocí měrné hmotnosti 

Jedná se o obvyklý způsob určování stavu nabití u olověných akumulátorů. Závisí na měření 

změn hmotnosti aktivních látek. Při vybíjení se aktivní elektrolyt, kterým je kyselina sírová 
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spotřebovává a její koncentrace ve vodě se snižuje, což má za následek snížení hustoty 

roztoku. Hustota roztoku může je proto použita jako údaj o stavu nabití akumulátoru. 

 

5.2.4 Měření založené na stanovení napětí 

To používá napětí článků baterie jako základ pro výpočet stavu nabití nebo zbývající 

kapacity. Výsledky se mohou lišit v závislosti na aktuální úrovni napětí, teploty, rychlosti 

vybíjení a stáří článku. Například u olověného akumulátoru napětí článku klesá přímo úměrně 

se zbývající kapacitou. Problémy mohou nastat u některých jiných článků, zejména 

lithiových, které vykazují jen velmi malou změnu napětí přes většinu nabíjecích a vybíjecích 

cyklů. 

5.2.5 Měření založené na stanovení proudu - počítání náboje 

Energie obsažená v elektrickém náboji se měří v coulombech a je rovna integrálu v průběhu 

času na proudu v průběhu nabíjení.  Zbývající kapacita v článku může být vypočtena na 

základě měření proudu při vstupu – nabíjení, nebo výstupu – vybíjení článku a jeho integraci 

– akumulaci, v průběhu času. Referenčním bodem je plně nabitý článek a stav nabití je získán 

odečtením toku náboje z nabíjení plně nabitého článku. Tato metoda, známá jako počítání 

náboje, poskytuje vyšší přesnost než většina ostatních měření stavu nabití, protože přímo měří 

tok náboje. [23] 

  

6. Systémy pro řízení a management akumulátorových baterií  

 

6.1 BMS – hvězdicová topologie 

Tento systém zobrazený organizuje články do bloků nebo modulů s jedním řídícím slave pro 

každý modul. V uvedeném příkladu na obr. 23 je šestnáct 3,2 V článků uspořádáno do 

modulu s výstupním napětím 51,2 V. Slave - každý článek má teplotní senzor stejně jako 

připojení pro měření napětí, který se připojí ke slave, který monitoruje stav a provádí 

vyvážení článku. Master – sleduje proud a integruje ho v průběhu času k výpočtu náboje 

upraveného pomocí napětí a dat z teplotních senzorů slave pro výpočet stavu nabití baterie. 

Rovněž ovládá hlavní izolační stykače baterie vzhledem k datům ze snímačů proudu, napětí a 

teploty ze slave. Výhodou této konfigurace je neumístění desky s plošnými spoji na každém 

článku, možnost přidání dalších modulů a použití vysokého proudu baterie. Nevýhodou je 
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komunikace mezi senzory v analogové formě a tedy náchylnost k šumu a velký počet 

snímacích vodičů, kdy jsou požadovány 4 na každý článek.   

 

Obr. 23 Schéma hvězdicové topologie BMS 

 

6.2 BMS – kruhová topologie 

 

Obr. 24 Schéma kruhové topologie BMS 
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Kruhová topologie, kterou můžeme vidět na obr. 24, používá malý jednoduchý slave plošný 

spoj umístěný na každém článku k přizpůsobení napěťovému a teplotnímu senzoru s AD 

převodníkem, stejně jako proudovému přepínači k vyrovnání článku při spuštění nabíjení a 

vestavěnou kapacitní izolací pro příjem a přenos dat v digitální podobě. Slave je napájen 

z článku, který je monitorován a trojvodičová datová sběrnice RS 485 spojuje uzly všech 

slave na master, který zkoumá v každém uzlu pořadí a požaduje aktualizaci stavu článku. 

Slave neprovádí žádné zpracování signálu, kromě AD konverze, to vše provádí master spolu 

se vším monitorováním, ochranou a komunikační funkcí. Mezi hlavní výhody této topologie 

patří jednodušší design a konstrukce a potenciál pro vyšší spolehlivost v automobilovém 

prostředí. Mezi nevýhody patří velké množství desek s plošnými spoji, které jsou nutné pro 

každý článek, obtížná montáž pro některé typy článků a vyšší zátěž zpracování pro master. 

[22] 

7. Závěr: 

Cílem této práce bylo využití akumulátorů u automobilů, respektive u hybridních a 

elektrických vozidel. V první části jsem psal o jednotlivých druzích akumulátorů používaných 

u hybridních a elektrických vozidel, popsal jejich konstrukci, složení a vlastnosti. Ve druhé 

části jsem psal o nejprodávanějších hybridních a elektrických vozidlech, krátce je popsal 

z hlediska vzniku, používaného druhu pohonu a typu akumulátoru a také ceny. To vše jsem na 

konci shrnul v tabulce a porovnal s konvenčním automobilem využívající k pohonu spalovací 

motor, kde tento automobil Škoda Octavia měl sice dvojnásobnou spotřebu, ale ve srovnání 

s elektromobilem byl o polovinu levnější. V další kapitole jsem popsal metody vhodné 

k nabíjení akumulátorů, kde rychlé nabíjení je vhodné k nabíjení NiCd a NiMH akumulátorů, 

po němž se prodlužuje životnost a nedochází ke snižování kapacity. Kdežto u nabíjení Li-ion 

akumulátorů pro prodloužení životnosti je třeba použít nízké nabíjecí napětí a nízký 

ukončovací nabíjecí proud a zaručit správné podmínky při jejich nabíjení jako je optimální 

teplota. V další kapitole jsem se věnoval metodám měření kapacity akumulátorů, z nichž 

každá metoda je vhodná jen pro určitý typ akumulátoru. U Li-ion akumulátorů používaných 

v elektromobilech je důležitý sytém řízení baterie – BMS, který udržuje akumulátor v daných 

mezích kapacity 40-80%, pro prodloužení životnosti akumulátoru, ovšem s nevýhodou nižší 

využitelné kapacity. Tento systém BMS může řídit baterie ve dvou různých topologiích, které 

jsou uvedeny v poslední kapitole.     
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