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Seznam použitých zkratek a symbolů 

ABS Anti-Lock Braking System (proti blokovací systém) 

BMS Battery Management System (systém správy baterie) 

CAN Controller Area Network (komunikační sběrnice) 

DC Direct Current (stejnosměrný proud) 

DC/DC měnič Stejnosměrný měnič 

Down side Anglické označení dolního spínače 

Drive by wire Elektronické řízení bez mechanické vazby 

ESP Electronic Stability Program (elektronický stabilizační program) 

High side Anglické označení horního spínače 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 

ISAD Integrated Starter Alternator Damper  

Li-Ion Lithium-Ion (typ bateriových článků) 

NdFeB Slitina neodymu, železa a boru 

NiMH Nickel-Metal Hydride (typ bateriových článků) 

Cm Kondenzátor meziobvodu 

D1 až D6 Ochranné diody 

P Pojistka 

R1 až R4 Vybíjecí rezistory 

RP Předbíjecí rezistor 

S1 Kladný hlavní stykač 
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S2 Předbíjecí stykač 

S3 Záporný hlavní stykač 

T1 až T6 IGBT tranzistory 

UBAT [V] Napětí na svorkách trakční baterie 

d Osa pravoúhlého souřadnicového systému rotoru 

q Osa pravoúhlého souřadnicového systému rotoru 
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1 Úvod  

Historie elektrických systémů v automobilovém průmyslu začíná v roce 

1912 s integrovaným startérem/generátorem představeným Charlesem Ketteringem a 

společností DELCO. Do té doby se startovalo ručně pomocí kliky. Se svým výkonem 

okolo 200 W mohl startovat vozidlo a napájet osvětlení. Tento systém byl brzy nahrazen 

odděleným startérem a generátorem a později vystřídán alternátorem, který v dnešní době 

dokáže generovat 2 kW elektrického výkonu. 21. století má prorazit s integrovaným 

startérem-alternátorem-tlumičem s rozsahem 5-20 kW. Takový nárůst dostupného 

elektrického výkonu přináší mnoho nových funkcí a poskytuje navíc mírný přírůstek hnací 

síly. Tento systém výrazně zvyšuje elektrickou účinnost, čímž otevírá dveře hybridním 

pohonům, jejíchž cílem je snížit spotřebu paliva, redukovat emise a zajistit tichý provoz. 

[2] 

V budoucnu je třeba standardní 2 kW platformu nahradit ne pouze 20 kW, ba dokonce 

až 50 kW platformou, která by umožnila nahradit dnešní mechanické hnací ústrojí ústrojím 

plně elektrickým, vybaveným inteligentním elektronickým řízením, které by 

zprostředkovalo dostatek elektrické energie pro napájení mnoha elektrických zařízení jako 

například elektrické brzdy, elektrické aktivní tlumiče podvozku, elektrické vyhřívání 

kabiny vozu atd. Tento požadavek vyžaduje nahrazení stávající 12 V palubní sítě palubní 

sítí se jmenovitým napětím 42 V. [2] 

Kombinace startéru a alternátoru umožňuje díky vyšší účinnosti nové možnosti 

v provedení stávajících funkcí pod kapotou vozu. Například hydraulické servořízení, 

hydraulická čerpadla, řemenem poháněný kompresor klimatizace mohou být nahrazeny 

účinnějšími elektricky poháněnými systémy napájenými ISAD systémem. ISAD systém 

mimo jiné zprostředkovává relativně tiché startování díky eliminaci ozubeného převodu 

běžného startéru, kdy pastorek startéru zapadá do setrvačníku motoru. Tento systém je 

schopen zvýšit startovací otáčky motoru a podporuje také akceleraci. ISAD 

zprostředkovává všechny funkce konvenčního startéru i alternátoru v jednom elektrickém 

zařízení. Kompaktní provedení tohoto zařízení také zvyšuje jeho životnost. [2] 

Systém se montuje mezi spalovací motor a převodové ústrojí vozidla na hřídel bez většího 

nárůstu hmotnosti či velikosti vozidla a je z obou stran oddělen spojkou. V takovémto 

provedení ISAD plní také funkci tlumiče vibrací a torzních kmitů spalovacího motoru tím, 
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že roztáčení klikové hřídele probíhá elektromagneticky bez kontaktu kovových dílů. 

To velmi přispívá celkové životnosti hnacího ústrojí vozidla. Zařízení tohoto typu 

konstruují například firmy Bosch, či Continental. Existuje také varianta propojení 

integrovaného startéru a alternátoru se spalovacím motorem pomocí řemenového převodu 

Tuto variantu využívají například společnosti General Motors, nebo Valeo. V tomto 

případě ale zařízení nezastává funkci tlumiče rázů a kmitů a není schopno plnit funkci 

trakčního elektromotoru, tedy zprostředkovat plně elektrický provoz automobilu. Také 

účinnost při regenerativním brzdění (viz 3.6 Regenerativní brzdění) je u tohoto provedení 

nižší. [8] 
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2 Koncepční řešení a vlastnosti systému 

Zařízení ISAD umí pracovat jako motor, tedy pohánět vozidlo a čerpat energii 

z akumulátoru. Také pracuje jako generátor, kdy zastává funkci alternátoru a dodává 

energii zpět do baterie. Krom toho je v generátorovém režimu schopno přispívat k brzdění 

vozidla. Převádí tedy elektrickou energii na mechanickou a také naopak, čili mechanickou 

energii na elektrickou energii. Nezbytná součást třífázového elektrického pohonu je 

indukční motor, tedy buďto asynchronní motor, nebo synchronní motor s rotorovými 

permanentními magnety. Dále je potřeba frekvenčního měniče, což je výkonová 

elektronika, jejímž úkolem je dodávat stejnosměrné napětí baterie na fáze elektromotoru 

ISAD zařízení tak, aby byl vytvořen třífázový napěťový systém. Obvykle je pak také 

zapotřebí použití senzorů k určení natočení rotoru za účelem dosáhnutí co nejlepšího 

využití a kvality řízení ISAD systému. [1] 

2.1 Požadavky 

Vzhledem k tomu, že systém ISAD je umístěn mezi spalovací motor a převodovou skříň, je 

potřeba, aby jeho podélný rozměr byl co nejmenší. Pokud je mezi motorem a ISAD 

systémem použita spojka, musí být integrována s ISADem, aby zabrala co nejméně 

prostoru. To je dnes možné pouze s použitím hydraulicky spínaných spojek. Dále je 

zapotřebí schopnost ISAD systému dodávat vysoký kroutící moment, ať může nastartovat 

spalovací motor rychle a bezpečně také při nízké teplotě. Také je třeba, aby ISAD systém 

disponoval rezervou točivého momentu pro plynulé nastartování motoru bez poklesu 

točivého momentu při přechodu z plně elektrického provozu vozidla. [1] 

Musí být zaručena co možná největší účinnost zařízení, protože právě ta má vliv 

na spotřebu paliva, jejíž snížení je jedním z cílů použití ISAD zařízení. Dalšími požadavky 

jsou vysoká dielektrická pevnost, tichý chod (účelem ISADu v režimu elektromotoru je 

docílit tichého chodu vozidla) a dobrý odvod tepla z vinutí statoru do jeho pláště 

prostřednictvím lamelového jádra statoru. Tyto požadavky nejlépe splňuje právě výše 

zmiňovaný synchronní motor s rotorovými permanentními magnety. [1], [8] 
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2.2 Konstrukce elektromotoru ISAD systému 

Oproti asynchronním motorům, kde je velmi propletené vinutí, je u synchronních motorů 

s vnitřními rotorovými magnety vinutí rozpleteno na jednotlivá vinutí, ale pouze s jedním 

jádrem, poskládaná vedle sebe okolo statoru. Tato vinutí jsou obehnána kolem výstupků 

jednoho lamelového statorového jádra. Na sebe následující vinutí jsou propojena v série 

a připojena ke svorkovnici na svorky fází  1 až 3. Na tyto tři svorky jsou přiváděny proudy 

a to tak, že jsou vzájemně fázově posunuty vždy o 120°. Takto je ve vzduchové mezeře 

mezi statorem a rotorem vytvářeno rovnoměrně se pohybující magnetické pole s konstantní 

amplitudou. Toto pole se nazývá točivé magnetické pole, protože se v pracovní vzduchové 

mezeře mezi statorem a rotorem pohybuje v kruhu. Statorové magnetické pole reaguje 

s magnetickým polem tvořeným v elektromotoru statorovými permanentními magnety 

a tím je vyvíjena síla působící na rotor, která se projeví jako kroutící moment roztáčející 

rotorovou hřídel. Rotor se točí stejnou rychlostí, jakou rotuje magnetické pole statoru. 

Z tohoto důvodu mluvíme o synchronním motoru. Úroveň kroutícího momentu a výkonu 

je řízena velikostí amplitudy statorového magnetického pole a úhlem natočení mezi 

magnetickým polem statoru a magnetickým polem rotoru. Proto je přesnost určení pozice 

rotoru rozhodující pro kvalitu řízení otáček. [1] 

 

Obr. 1: Jednotlivé komponenty elektromotoru ISAD systému 
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2.2.1 Stator 

Lamelová jádra statoru a rotoru jsou potažena tenkou vrstvou (menší než půl milimetru) 

magneticky měkkého, elektricky vodivého plechu z oceli legované křemíkem. Tím jsou 

chráněny před vířivými proudy v železe, které způsobuje změna magnetického indukčního 

toku v okolí, což přispívá k vyšší účinnosti. Cívky statoru jsou vinuty z dvakrát 

smaltovaného měděného drátu tloušťky necelého milimetru. Pro optimální výsledek je 

nezbytné přesně vykompenzovat oblasti s vinutími (průřez drážky) a oblasti pro 

magnetický tok (průřez výstupku jádra) tak, jako počet vinutí a tloušťku drátu. Třífázový 

obvod je připojen skrze spojovací prvky, které vedou proud z hlavních svorek na cívky. Je 

také proveden vysoce kvalitní impregnační proces, který zajistí mechanické zpevnění, 

napěťovou izolaci a lepší převod tepla mezi cívkami a jádrem statoru. [1] 

2.2.2 Rotor 

Permanentní magnety v rotoru elektromotoru ISAD zařízení jsou vyrobeny ze slitiny 

NdFeB (magnetická indukce 0.46 T), tedy slitiny neodymu (což je laktanoid patřící 

do skupiny vzácných zemin), železa a boru. Použití této slitiny vede k dosažení nejvyššího 

možného točivého momentu. Životnost magnetů se uvádí řádově v desítkách let. Jejich 

nevýhodou ale je, že při zvýšené teplotě (konkrétně okolo 100°C) dochází k jejich 

demagnetizaci. Pro běžné aplikace jsou magnety synchronních motorů připevněny 

k povrchu rotoru lepením, nebo jsou připevněny pomocí pásků. Nicméně lepší volbou pro 

použití ve vozidlech s hybridními pohony, kde se komponenty zahřívají na vysokou teplotu 

a působí na ně velké odstředivé síly, je zapuštění a přilepení do jamek vyražených za tímto 

účelem do lamelového jádra rotoru. Další výhodou tohoto provedení je omezení ztrát 

způsobených vířivými proudy v magnetech, které jsou způsobeny měnícím 

se magnetickým indukčním tokem v okolí vodivých permanentních magnetů. Aby byla 

ztráta magnetů ještě nižší, jsou magnety opakovaně rozděleny ve směru osy rotoru. Proto 

je rotor konstruován z jednotlivých prstenců asi 10 mm dlouhých, které obsahují zapuštěné 

magnetické části. Výsledná délka rotoru je tedy dána počtem těchto prstenců. Takto řeší 

konstrukci rotoru firma Bosch. Existují ale také rotory synchronních motorů s takzvanými 

vnitřními permanentními magnety. Magnety mohou být v rotoru uloženy v jedné, 

ale i ve dvou vrstvách. Je možné se setkat také s koncepcí rotoru, kdy se rotor skládá 
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z 12 pólových nástavců, z nichž každý má 6 magnetů různých rozměrů, které jsou opět 

vyrobeny ze slitiny NdFeB. [1], [3], [4] 

Ložiska rotoru jsou uspořádána tak, že hlavní kuličkové ložisko se nachází v pouzdře, 

které tvoří vnitřní část pláště elektromotoru ISAD systému. K zajištění nezávislé funkce 

spojky mezi ISAD systémem a spalovacím motorem je toto ložisko doplněno o pilotní 

jehlové ložisko klikové hřídele. Ložiska jsou mazána mazivem s dlouhou životností, které 

je odolné proti vysokým teplotám, jenž se v této oblasti vyskytují. Takto je provedeno 

spojení konce klikové hřídele a elektromotoru ISAD zařízení pomocí spojky. [1] 

2.2.3 Plášť statoru 

V plášti statoru musí být veden systém vodního chlazení, protože účelem tohoto pláště je 

také odvádění tepla od samotného statoru elektromotoru ISADu. Mimo jiné plní í funkci 

ochrany statoru před vibracemi a kroutícím momentem. Součástí je i zakomponování 

nezbytného senzoru pro určování natočení rotoru a také pouzdra ložisek a spojky 

pro spojení se spalovacím motorem. Konstrukce tohoto pláště je přizpůsobena montáži 

mezi spalovací motor a převodové ústrojí automobilu, také je skrze něj vedeno připojení 

fází, senzoru polohy rotoru a hydraulika spojky. Většinou se plášť skládá ze dvou částí 

litých z hliníku, které jsou konstruovány pro konkrétní případy spojení se spalovacím 

motorem a pláštěm převodové skříně vozidla a většinou ze standardizované vnitřní části 

pláště obsahující senzor pro snímaní pozice rotoru. [1] 

2.2.4 Systém chlazení ISAD zařízení 

Provedení chladícího systému závisí na konkrétním případu použití v hybridním 

automobilu. Avšak při plném využití všech schopností ISAD systému je nezbytné zavedení 

systému nezávislého vodního chlazení. To je provedeno vodním kanálkem, který je  tvořen 

mezerou mezi vnitřní a vnější částí pláště ISADu. S ohledem na použité materiály je 

možno použít chladící kapalinu spalovacího motoru do teploty 110°C při průtoku 

nad 8 litrů za minutu. Teplota vinutí statoru je monitorována pomocí senzorů teploty, a její 

hodnota je vyhodnocována řídicí jednotkou. Teplota musí být sledována také na rotoru, 

protože nadměrně vysoká teplota může vést k nevratné demagnetizaci magnetů ze slitiny 

neodymu. Tato teplota není přímo měřena, ale je sledována pomocí simulace prováděné 

programem řídicí jednotky. Na část se spojkou je vedeno pouze minimální množství tepla, 
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protože zde dochází ke tření pouze krátkodobě. Naopak vyšší teplo je vedeno z oblasti, kde 

probíhá přenos kroutícího momentu z ISADu na převodovku, obzvláště v případě 

konstrukce se suchou třecí spojkou. V tomto případě musí být přenosu tepla co nejvíce 

předcházeno právě konstrukčním provedením. [1] 

Chlazení výkonové elektroniky je zpravidla realizováno samostatným chladičem. Zde 

nesmí maximální teplota převýšit hodnotu 65°C a minimální průtok chladící kapaliny je 

opět 8 litrů za minutu, jako v předchozím případě. [1] 

 

Obr 2: Příklad provedení chladícího systému hybridního pohonu s ISAD zařízením 

2.2.5 Přerušovací spojka 

Nachází se mezi elektromotorem ISAD systému a spalovacím motorem. Slouží ke spojení 

spalovacího motoru a ISAD systému například při startování a odpojení při plně 

elektrickém provozu vozidla. Konec klikové hřídele je navržen bez setrvačníku, nebo 

jiného ozubeného převodu tak, aby byla roztáčena co nejmenší hmotnost kvůli požadavku 

co nejrychlejšího restartu spalovacího motoru. Cílem této spojky je navýšení maximálního 

točivého momentu oproti běžné startovací spojce. Proto oproti běžné spojce také operuje 

s většími silami. Z důvodu úspory prostoru a snadného začlenění do ISAD systému je tato 

spojka spouštěna kompaktním hydraulickým válcem. Toto zařízení je obvykle montováno 

v prostoru uložení ložisek rotoru. Aby bylo usnadněno plynulé startování, je spojka řízena 

tak, že přenášený moment je určen stavem sepnutí spojky dle charakteristiky ukládané 

v řídicí jednotce a přizpůsobené aktuálnímu provozním požadavkům. Takto řízené sepnutí 

spojky trvá při teplém startu zhruba 150 ms. Sloupec hydraulické kapaliny v hydraulickém 
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válci spojky je řízen vřetenovým DC elektromotorem. Pohyb hydraulické kapaliny je 

sledován buďto v pístu, nebo pomocí senzoru natočení elektromotoru. [1] 

 

Obr. 3: Řez elektromotorem ISAD systému 

2.3 Senzorický systém pro určování pozice rotoru 

Maximální výstupní točivý moment synchronního motoru je dán přesně spočtenou 

dodávkou proudu do vinutí statoru, závisející na operačním bodě a na aktuální poloze 

rotoru. [1] 

Senzorický systém určování polohy rotoru je založen na použití Hallových senzorů, které 

snímají magneticky měkké kolo. Na tomto kole se střídají zuby s mezerami. Ty jsou 

detekovány třemi Hallovými senzory a to ve všech třech případech digitálně, jako hodnoty 

1 a 0. Takto je možné s dostatečnou přesností určit jak pozici rotoru vůči statoru, tak směr 

jeho otáčení. Informace o směru otáčení jsou důležité zejména při vypínání a následném 

restartu spalovacího motor start-stop funkcí. Požadavek na přesnost určení polohy rotoru je 

tak vysoký, že odchylky způsobené tolerancí při konstruování musí být později detekovány 

a následně vykompenzovány. Za tímto účelem pracuje při prvním uvedení do chodu řídicí 

program v měniči ve speciálním módu, ve kterém zaznamená přesnou pozici senzorů, zjistí 

tyto odchylky a uloží do paměti korekční proměnné. [1]  
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Obr. 4: Uložení senzorů natočení rotoru 

Samotné Hallovy senzory jsou tvořeny polovodičovými destičkami napájenými proudem. 

Pracují na principu Hallova jevu, kdy magnetické pole působí na elektrony procházející 

polovodičem, které mění svou dráhu tak, že se hromadí na jedné straně polovodiče, čímž 

vzniká elektrické pole působící proti poli magnetickému a tedy se generuje Hallovo napětí. 

2.4 Elektronické řízení 

Provoz hybridních vozidel je především určován požadavky snižování spotřeby paliva 

a emisí. Strategie tohoto provozu je v podstatě rozdělit dodávku požadovaného točivého 

momentu mezi spalovací motor a elektromotor (ISAD) tak, aby spalovací motor pracoval 

v co možná nejlepším pracovním bodě s ohledem na spotřebu a emise. Dále je při provozu 

potřeba sledovat generování elektrické energie pro dobíjení baterie. [1] 

Vysoká účinnost není otázkou pouze inovativní konstrukce, ale především vysoké úrovně 

„inteligentního“ řízení. Systém tohoto řízení koordinuje jednotlivé řídící subsystémy, 

kterými je správa baterie, řízení spalovacího motoru, vlastní řízení ISAD systému, dále  

řízení převodovky a také brzdového systému. Tento řídící program ovlivňuje funkci 
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regenerativního brzdění (viz 3.6 Regenerativní brzdění), spouští start-stop funkci (viz 3.7 

Start-stop funkce), volí mezi režimy provozu zařízení ISAD a tedy koordinuje rozdělení 

produkce točivého momentu mezi ISAD a spalovací motor. [1] 

 

Obr. 5: Schéma hybridního řízení 

Hodnota točivého momentu elektromotoru systému ISAD je v podstatě závislá na osové 

šířce a průměru pracovní vzduchové mezery, pak také na velikosti proudů ve vinutích 

statoru a na intenzitě magnetického pole permanentních magnetů rotoru. Proudové zatížení 

statoru je omezeno schopností chladícího systému a proudovou zatížitelností frekvenčního 

měniče, který zprostředkovává přívod proudu na statorová vinutí. [1] 

2.4.1 Výkonová elektronika 

Frekvence, fáze a amplituda proudu dodávaného elektromotoru ISADu jsou určovány 

regulací pohonu v měniči podle vstupních požadavků a podmínek pro provoz. Tyto 

provozní vstupní veličiny jsou přiváděny řízením hybridního systému, které kontroluje 

všechny významné komponenty hnacího ústrojí (spalovací motor, ISAD, převodovku, 

brzdový systém vozidla a některé další prvky). K usměrnění střídavých proudů do třech 

fází slouží výkonové tranzistory. Tyto výkonové tranzistory spojují v přesně vypočítaných 

okamžicích fáze elektromotoru ISAD systému s kladným, nebo záporným pólem trakční 

baterie, která dodává stejnosměrné napájecí napětí. Cílem je vytvořit pro každou ze tří fází 
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identický sinusový průběh střídavého proudu. Jako ochrana před vysokými napěťovými 

špičkami při přepínání proudů je zde paralelně připojený kondenzátor. Bez tohoto opatření 

by docházelo k vyzařování rušivého signálu od baterie, což by nepříznivě ovlivňovalo 

veškerou elektroniku ve vozidle. Z důvodu tohoto využití a také z důvodu teplotních 

požadavků se používá foliový kondenzátor. Tento typ kondenzátoru je totiž odolný proti 

průrazu napěťovými špičkami, snese vysoké proudové zatížení a má samoregenerační 

schopnost. Dále je zde filtrační obvod, který se nachází na stejnosměrném vstupu měniče 

a zajišťuje elektromagnetickou kompatibilitu, tedy chrání před emitováním 

elektromagnetického záření, které by rušilo okolní elektroniku. Vysokonapěťový obvod 

(stejnosměrné napětí baterie a napájecí napětí  elektromotoru ISADu) je z bezpečnostních 

důvodů zcela izolován od napětí 12V elektrické sítě vozidla. [1] 

Kvůli požadované úrovni stejnosměrného napětí z trakční baterie (většinou 

od 100 V do 400 V) jsou jako výkonové spínače použity IGBT tranzistory, protože mají 

vysokou hodnotu průrazného napětí mezi kolektorem a emitorem (600 V). Jak horní 

spínače (high-side - je spojen s kladným pólem napájecího napětí), tak i dolní spínače 

(low-side - je spojen se záporným pólem napájecího napětí) tvoří ve spojení s ochrannými 

diodami proti přepětí výkonové moduly se schopností vést proud o hodnotě až 100 A. 

Každý horní i dolní spínač je tvořen několika tranzistorovými čipy. Výkonový modul má 

po jedné straně svorky pro řízení a monitorování a na druhé straně má kladnou svorku, 

zápornou svorku a fázovou svorku. Pro dobrou mechanickou odolnost a dobrý odvod tepla 

jsou lepené čipy spájeny do spoje tvořeného keramickým substrátem pokrytým po obou 

stranách měděnou vrstvou. Tento spoj je  nakonec zapájen do měděného tělíska. Spínací 

prvek je nakonec opatřen hermeticky uzavřeným pláštěm z duroplastu, aby byla zaručena 

dlouhá životnost. Tyto 100 ampérové moduly ve všech třech fázích tvoří dohromady 

třífázový měnič schopný vést proud o hodnotě až 300 A. [1] 

Na následujícím schématu na další straně je znázorněno zapojení IGBT tranzistorů T1 až T6 

a ochranných diod D1 až D6 na fáze elektromotoru ISAD systému včetně kondenzátoru 

meziobvodu Cm. UBAT je napětí na svorkách vysokonapěťové trakční baterie.  
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Obr. 6: Zapojení IGBT tranzistorů frekvenčního měniče na fáze elektromotoru ISAD systému 

2.4.2 Konstrukce měniče 

Celková struktura měniče je uzpůsobena tak, aby byl odolný vlhkosti. Má litý hliníkový 

plášť složený z několika častí s prvkem kompenzujícím tlak. Měnič je vodou chlazený 

ve spodní části pláště, ke které je přímo montován z důvodu dobré tepelné vodivosti. 

Maximální přípustná teplota měniče je 65°C. Výkonové svorky jsou přišroubovány, nebo 

vloženy ve svorkovnici. Propojení svorek s výkonovými moduly a mezi moduly navzájem 

musí být provedeno tak, aby nebylo mechanicky namáháno pro dlouhou životnost, ale také 

tak, aby byla eliminována jeho vlastní indukčnost. Řídicí mikropočítač se nachází 

na tištěném spoji poblíž výkonových modulů. Pro připojení CAN sběrnice, propojení 

se senzory atd. se využívají standardní konektory běžně používané v automobilech. 

Různých rozměrů měniče lze dosáhnout různým uspořádáním výkonových modulů, 

kondenzátoru meziobvodu a elektromagnetického filtru. [1] 

2.4.3 Řídicí elektronika ve  frekvenčním měniči 

Řízení a monitorování ISAD zařízení, vyhodnocování senzorů, komunikace skrze CAN 

sběrnici a řízení výkonových prvků je vykonáváno prostřednictvím řídicí elektroniky 

měniče. Ta je odvozena od běžné řídicí elektroniky spalovacího motoru. Vstupní 

a výstupní obvody jsou přizpůsobeny pro použití ve vozidle s hybridním pohonem. Řídicí 

obvod je doplněn o speciální oddělený spínací modul, který slouží jako ovladač bází 

výkonových tranzistorů [1] 
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Pro řízení ISAD systému je nutné zaznamenávat proměnné mnoha veličin jako je 

stejnosměrné napětí trakční sítě, 12 V stejnosměrné napětí pro kontrolu napájení 

samotného řízení. Pak alespoň dva, nebo lépe všechny tři fázové proudy a stejnosměrný 

proud trakční sítě. A dále také polohu natočení rotoru a celkovou teplotu elektromotoru 

ISAD systému. [1] 

 

Obr. 7: Blokové schéma frekvenčního měniče s integrovaným DC/DC měničem 

2.4.4 DC/DC měnič pro 12 V napájení 

DC/DC měnič napájí 12 V elektrický systém hybridního vozidla. Pokud je trakční baterie 

dostatečně nabitá, je schopen nepřetržitě napájet 12 voltový elektrický systém vozu 

elektrickou energií. Elektrická energie čerpaná z vysokonapěťové baterie je přeměňována 

na vysokofrekvenční napájecí proud transformovaný pomocí vysokofrekvenčního 

transformátoru s izolací na nízké napětí, poté usměrněn a následně dostupný jako 

stejnosměrný elektrický výkon na 12 V výstupu. Tento výstupní výkon má hodnotu 3 kW. 

Samotný DC/DC měnič je integrován v plášti frekvenčního měniče a využívá jeho systému 

chlazení a vysokonapěťových svorek. Může být ale navržen také jako samostatná 

jednotka. [1]  
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2.4.5 Řídicí program měniče 

Řídicí program, který běží na mikropočítači, nacházejícím se na tištěném spoji řídicí 

elektroniky, umožňuje synchronnímu elektromotoru ISAD zařízení pracovat v souladu 

s metodou vektorového řízení. Tento program společně s monitorováním kritických teplot 

v elektromotoru zprostředkovává co nejlepší využití ISAD zařízení z hlediska 

poskytovaného točivého (krouticího) momentu a výkonu. Je možné nastavit jak žádanou 

hodnotu točivého momentu (vyžádanou vyšší úrovní elektronického řízení vozidla skrze 

CAN sběrnici) tak přesnou úhlovou rychlost elektromotoru ISAD zařízení. Při provozu 

mohou být touto cestou (komunikace po sběrnici CAN) zasílány také různé stavové 

proměnné a diagnostické informace z ISAD systému do hlavní elektronické řídicí jednotky 

vozidla. V hybridních vozech má elektromotor přímý vliv na celkový pohonný systém, 

a proto je vybaven víceúrovňovým kontrolním systémem, který se také běžné využívá u 

vozů vybavených systémem drive by wire, dohlížejícím, zda mikropočítač elektronické 

řídicí jednotky pracuje správně a že nehrozí žádné kritické, či poruchové stavy. [1] 

 

Obr. 8: Orientační zjednodušené blokové schéma řídicího programu měniče 
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Za normálního provozu dodává ISAD žádanou hodnotu točivého (krouticího) momentu, 

která je určována vyšší úrovní elektronické řízení hybridního systému, což je podmíněno 

stavem nabití baterie a charakteristikou elektromotoru ISADu. Je rozdíl mezi 

charakteristikou maximálního točivého momentu elektromotoru systému ISAD, který je 

dostupný pouze krátce a za předpokladu, že elektromotor není příliš zahřátý 

a charakteristikou plynulého momentu, který je omezen opět stavem chlazení. Veškeré 

momenty mezi těmito limitními charakteristikami jsou v závislosti na stavu zahřátí ISAD 

zařízení dostupné po omezený čas. Výkon ISADu je redukován dle proměnné 

charakteristiky tak, aby teploty nepřekračovaly přípustnou hranici. [1] 

 

Obr. 9: Mechanická charakteristika elektromotoru ISADu 

Při prvním startu nastane speciální provozní mód, při kterém se nakalibruje senzorický 

systém pro určování polohy natočení rotoru. Během tohoto módu se detekují konstrukční 

tolerance po obvodu rotoru, které jsou následně uloženy jako korekční proměnné pro 

následné operace. Tento proces zaručuje nejlepší možný přínos výkonu poskytovaného 

systémem ISAD. V případě nevhodného provozního stavu je elektromotor ISAD systému 

odpojen od baterie pomocí tranzistorů na jejím kladném pólu. Elektromotor je tak 

zkratován přes tranzistory připojené na záporný pól baterie. Buzení elektromotoru 

permanentními magnety by jinak mohlo vést k nepřijatelně vysokému napětí na svorkách. 

Řídicí jednotka vozidla je informována o takovýchto poruchových stavech komunikací 
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po CAN sběrnici a na základě toho jsou iniciována bezpečnostní opatření jako například 

odpojení baterie, snížení otáček a tak dále. [1] 

2.4.6 Princip metody vektorového řízení 

Jedná se o velice přesnou metodu řízení, jejíž výhodou je přesné řízení optimálního 

provozu elektromotoru nejen v ustáleném stavu, ale i během přechodových dějů. U této 

metody je nutné, aby regulační obvod magnetického toku a regulační obvod momentu 

motoru byly vzájemně na sobě nezávislé. Princip samotného řízení spočívá v rozdělení 

vektoru statorového proudu na dvě kolmé složky, z nichž každá se reguluje nezávisle na té 

druhé. Jedná se o složku magnetizační, která je ve fázi s výsledným vektorem 

magnetického toku a momentovou, která je kolmá na předchozí. Tyto složky se 

vypočítávají v pravoúhlém souřadnicovém systému rotoru d a q, v němž je také prováděna 

regulace rychlosti. Elektromotor systému ISAD řízený touto metodou je schopen jak 

dodávat konkrétní požadovanou hodnotu točivého momentu, tak být roztáčen na přesnou 

požadovanou úhlovou rychlost. [5], [6] 

2.5 Vysokonapěťový bateriový systém 

Vysokonapěťový systém pro napájení elektromotoru ISAD systému se skládá z bloku 

článků baterie, elektronického systému správy baterie, chladícího zařízení s odvodem 

výparů, stykače a pojistky. Skříň baterie neslouží pouze k tomu, aby držela jednotlivé 

články pohromadě a chránila je před mechanickým zatížením, ale také jako napěťová 

izolace. [1] 

Pokud je vozidlo vypnuto, stykače jsou rozpojeny, aby nedocházelo k vybíjení baterie 

proudy v uzavřeném obvodu. Po nastartování vozidla je baterie předbíjena přes předbíjecí 

rezistor, aby byla chráněna před nadměrně vysokým počátečním nabíjecím proudem. 

Za normálního provozu je baterie připojena ke zbytku sítě hlavními stykači. [1] 

Elektrické schéma na následující straně zobrazuje obvod vysokonapěťového bateriového 

systému s kladným hlavním stykačem S1, záporným hlavním stykačem S3, pojistkou P, 

jednotlivými bateriovými články a předbíjecím rezistorem RP, který je s baterií spojován 

pomocí předbíjecího stykače S2. 
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Obr. 10: Elektrické schéma vysokonapěťového bateriového systému 

2.5.1 Systém správy baterie 

Úlohou elektronického systému správy baterie (anglicky BMS – Battery Management 

System) je zajišťování bezpečného provozu vysokonapěťového bateriového systému, 

měření stavu charakteristických veličin baterie a také zajištění dostatečného chlazení 

řízením chladícího zařízení bateriového systému (viz 2.5.2 Chlazení trakční baterie). 

Systém správy baterie měří proud odebíraný z baterie a napětí jednotlivých článků a jejich 

teplotu. Z těchto veličin pak určuje stav nabití jednotlivých článků a přípustný výkon 

baterie. V případě přetížení, nedostatečného nabíjení, či přehřívání systém správy baterie 

baterii odpojí, nebo vyšle požadavek na její odpojení konkrétní řídicí jednotce. Systém 

správy baterie nemá přímý vliv na nabíjecí proud, či stav nabití, ale pouze posílá informace 

o stavu trakční baterie příslušným řídicím jednotkám prostřednictvím CAN sběrnice. [1] 

2.5.2 Chlazení trakční baterie 

Baterie by neměla překročit teplotu 45 až 60°C (závisí na konkrétním systému). Jedna 

z možností realizace chlazení je chlazení klimatizačním zařízením. Výparník klimatizace je 

integrován v baterii a úroveň chlazení je nastavována ventilem, který je aktivován 

systémem správy baterie. Další varianta je chlazení vzduchem z kabiny vozidla. V tomto 

případě je vzduch, kterým je baterie ofukována, nasáván z kabiny ventilátorem řízeným 

systémem správy baterie. Teplota nasávaného vzduchu je měřena a pokud přesáhne teplotu 

baterie, je ventilace přerušena. Poslední možností je chlazení vodou. Je třeba ale brát 
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v úvahu, že některé typy bateriových článků nemusejí pracovat optimálně při příliš nízkých 

teplotách. Pak je třeba měřit i dolní hranici teploty trakční baterie. [1] 

2.5.3 Kompenzace stavu nabití 

Jednotlivé bateriové články mohou mít v jednom okamžiku různý stav nabití. To je 

způsobeno například jejich různou teplotou a podobně. Proto je třeba, aby byl stav nabití 

jednotlivých článků průběžně kompenzován. V případě nikl-metal hydridových článků, 

zkráceně NiMH (viz 2.5.4 Typy používaných bateriových článků), se kompenzace provádí 

přebíjením velice malým proudem. Pokud by byl tento proud příliš vysoký docházelo 

by k úniku plynů z elektrolytu a přehřívání baterie. Opačný princip se využívá, jsou-li 

použity články typu Li-Ion, což je zkratka pro lithium-iontové akumulátory (viz 2.5.4 Typy 

používaných bateriových článků). Stav jejich nabití se kompenzuje tak, že  více nabité 

články se pomalu vybíjí přes paralelní vybíjecí rezistor (v následujícím schématu R1 až R4), 

dokud nepoklesne rozdíl stavu nabití jednotlivých článků na přípustnou hodnotu. Toto 

vybíjení aktivuje logika kompenzace stavu nabití. [1] 

 

Obr. 11: Schéma systému kompenzace stavu nabití článků typu Li-Ion   
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2.5.4 Typy používaných bateriových článků 

Velmi výkonné jsou nikl-metal hydridové články, zkráceně také NiMH. Mají alkalický 

elektrolyt. Výhodou je, že provoz v částečně nabitém stavu nemá negativní dopad 

na životnost tohoto typu článků. V různých stavech nabití je možné dosáhnout vysoké 

účinnosti a vysokých nabíjecích a vybíjecích proudů. Nevýhodou je značné samovybíjení 

těchto článků a výrazný pokles výkonu při nízkých teplotách. Nepříznivým faktorem je 

také relativně nízké napětí naprázdno. Články jsou vybaveny přetlakovými ventily kvůli 

vypouštění vodíku při kritických provozních stavech. Při provozu je důležité dostatečné 

ventilování a je třeba zajistit, aby nedocházelo k nepřiměřeně vysokému přebíjení. [1] 

Dalším typem jsou lithium-iontové akumulátory (zkratka Li-Ion), s napětím článku okolo 

3,6 V. Výroba elektrod těchto článků je levná. Použitím lithia je možné dosáhnout výroby 

elektrod tenčích než 0,5 mm, což usnadňuje konstruovat celky s vysokými výkony 

(3 kW/kg při stavu nabití 60%, teplotě 25°C a době trvání pulzu 10 s). Elektrolyt těchto 

článků je organický. Během provozu je třeba články monitorovat a předejít přebíjení 

a přehřívání. Speciálním typem jsou lithium-polymerové články s pevným elektrolytem. 

[1]
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3 Provozní režimy a funkce 

Vzhledem k provoznímu stavu a požadovanému točivému momentu přispívá spalovací 

motor a ISAD systém k celkové hnací síle v různém rozsahu. Jak je popsáno v kapitole 

2.4 Elektronické řízení, elektronické řízení hybridního systému rozděluje dodávání 

točivého momentu mezi tyto dvě jednotky. Způsob spolupráce mezi ISADem, spalovacím 

motorem a akumulátorem definují různé operační režimy: hybridní provoz, elektrický 

provoz, režim pomocného elektromotoru, generátorový režim (alternátor) a regenerativní 

(rekuperační) brzdění, někdy označováno také pouze jako rekuperace. [1] 

3.1 Hybridní provoz 

Stavy, kdy jak spalovací motor, tak ISAD systém generují točivý moment, označujeme 

jako hybridní provoz. Elektronické řízení při dodávce točivého momentu v tomto režimu 

bere v úvahu stav nabití akumulátoru a oteplení elektromotoru ISAD systému tak, aby byla 

spotřeba paliva a emise co nejmenší. [1] 
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3.2 Plně elektrický provoz (režim elektromotoru) 

V tomto režimu je spalovací motor zcela odpojen od ISADu, zatímco spojka mezi ISAD 

zařízením a převodovkou je sepnuta. Eliminace spalovacího motoru přináší velice tichý 

provoz a především provoz bez emisí. ISAD pracuje v tomto režimu jako elektromotor 

pohánějící automobil, přičemž je napájen z vysokonapěťové trakční baterie 

prostřednictvím frekvenčního měniče. Z toho plyne, že doba tohoto pracovního režimu je 

omezena kapacitou trakční baterie. Například společnost Iskra uvádí, že při použití plně 

nabité baterie s parametry 24 V a 200 Ah je jejich ISAD zařízení schopno pracovat v tomto 

režimu po dobu okolo půl hodiny. [1], [7] 

 

Obr. 12: Energetický tok v režimu elektromotoru 

3.3 Režim pomocného elektromotoru 

Při tomto pracovním režimu dodává spalovací motor i ISAD systém maximální točivý 

moment pro co největší hnací sílu. ISAD je tedy ve spojení jak se spalovacím motorem tak 

s převodovkou a tedy hnanou nápravou. Tento režim je významný i z pohledu efektivity 

spalovacího motoru, kdy je i při nižších otáčkách spalovacího motoru, za současného 

eliminování emisí, dodáván dostatečný točivý moment a tím zachována dobrá akcelerace 

vozu. Při vyšších otáčkách spalovacího motoru, například nad 3000 otáček za minutu, je 

příspěvek točivého momentu ISAD zřízení v podstatě zanedbatelný. Blokové Schéma 

zachycující energetický tok během tohoto režimu se nachází na následující straně. [1], [7] 
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Obr. 13: Energetický tok v režimu pomocného elektromotoru 

3.4 Režim startéru 

Ve funkci startéru je systém ISAD odpojen od převodovky a je v přímém spojení pouze 

se spalovacím motorem. Směr otáčení elektromotoru systému ISAD je v různých 

případech spalovacích motorů možné přizpůsobit směru otáčení spalovacího motoru. ISAD 

napájený z akumulátoru roztočí motor na jmenovité otáčky výrazně rychleji (cca za 0,2 

sekundy, tedy asi desetina doby běžného startování), než je tomu u konvenčního startéru. 

Při takovém startování není nutné spalovat tolik velmi bohaté palivové směsi, což je 

významný faktor v oblasti redukování emisí. Další výhodou tohoto startování je nízká 

hlučnost, což je vhodné k využití start-stop funkce v městském provozu (viz start-stop 

funkce). [7], [8] 

 

Obr. 14: Energetický tok při startování spalovacího motoru 
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3.5 Generátorový režim (alternátor) 

Během provozu v generátorovém operačním režimu plní zařízení ISAD funkci alternátoru, 

tedy dobíjí akumulátor. Pro tento účel spalovací motor pracuje tak, že produkuje větší 

množství energie, než je potřeba pro požadovaný pohon vozu. Nadbytečné množství 

energie je vedeno do elektromotoru ISADu a je převáděno na elektrickou energii, přičemž 

se prostřednictvím měniče dobíjí 12 V akumulátor i trakční baterie vysokonapěťového 

sytému sloužícího pro napájení ISADU v režimech, kdy pracuje jako elektromotor. ISAD 

je do tohoto režimu uveden zpravidla bezprostředně po nastartování, nebo do něj přechází 

z režimu pomocného elektromotoru. Generátorový režim je aktivní i v případě funkce 

regenerativního brzdění (viz regenerativní brzdění). To znamená, že systém ISAD dobíjí 

baterie nejen při zatěžování spalovacího motoru, ale také při brzdění vozu, což běžný 

alternátor nedokáže a kinetická energie se tak při brzdění vytrácí do okolí v podobě tepla. 

[1], [7] 

 

Obr. 15: Energetický tok při generátorovém režimu 

3.6 Regenerativní brzdění 

Nazývá se také rekuperační brzdění, či pouze rekuperace. Toto brzdění znamená, 

že vozidlo není brzděno, nebo pouze brzděno, třením brzd, ale spíše brzdným momentem 

elektromotoru sytému ISAD v generátorovém režimu, přičemž kinetická energie 

brzděných kol, která by jinak unikla v podobě tepla způsobeného třením, je 

elektromotorem ISADu převáděna na elektrickou, což zvyšuje celkovou účinnost provozu. 

Takto je využita i energie, která uniká u standardně koncipovaných vozidel poháněných 
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spalovacími motory při takzvaném „brzdění motorem“. V tomto ohledu neplní ISAD 

pouze funkci akumulování elektrické energie, ale také přispívá k zabrzdění vozidla. Tato 

funkce je velice významná v oblasti hybridních pohonů, protože je zde kladen velký důraz 

na co nejefektivnější dobíjení akumulátorů elektrické energie, které je v těchto systémech 

potřeba jednak kvůli četným restartům motoru, způsobených start-stop funkcí (viz start-

stop funkce) v městském provozu, ale zejména také k pohonu ISAD zařízení v režimu 

elektromotoru a pomocného elektromotoru. Krom dobíjení akumulátoru může ISAD takto 

generovanou elektrickou energii využít přímo k napájení některých elektrických spotřebičů 

palubní sítě. [1] 

V případě plně hybridních vozidel, což jsou taková, kdy integrovaný startér-alternátor 

dokáže plnit funkci elektromotoru, je při regenerativním brzdění spalovací motor zcela 

odpojen a jeho funkce při brzdění je plně nahrazena ISAD systémem. Pokud spalovací 

motor nemůže být odpojen, jak je tomu v případě takzvaných mild-hybrid vozidel, kde 

se využívá startér-alternátor spojený se spalovacím motorem pomocí řemenu, zvyšuje 

startér-alternátor při brzdění otáčkami spalovacího motoru jeho brzdný moment, ale 

nenahrazuje plně jeho funkci, tudíž dochází k úniku kinetické energie spalovacího motoru  

do okolí v podobě tepla. Stále je ale zajištěna přeměna kinetické energie kol na energii 

elektrickou při běžném brzdění brzdami. [1] 

Pokud bereme v potaz jízdní vlastnosti, nemůže být nahrazením brzdného momentu 

spalovacího motoru brzdným momentem systému ISAD dosaženo dobré decelerace. 

Problémem je rozdílný regenerativní brzdný moment při individuálních brzdných situacích 

a  různá výsledná brzdná síla. Toto musí být přizpůsobeno aktuálnímu stavu nabití baterie 

a tepelné zátěži elektrického pohonu. Například, když výrazně stoupne teplota baterie 

po několika brzděních, je nutné za těchto okolností využít regenerovanou energii 

k napájení zátěží baterie za účelem předejití přehřátí systému. [1] 

Samotný brzdový systém vozidla musí být upraven vzhledem k dalšímu využití kinetické 

energie při decelraci. Při nahrazování části, nebo veškerého třecího momentu brzd 

brzdným momentem systému ISAD je třeba, aby při sešlápnutí brzdového pedálu 

do konstantní polohy zůstalo konstantní také zpomalení vozidla. To je realizováno 

kooperativně regenerativním brzdovým systémem, kdy hlavní řídicí jednotka a brzdový 

systém spolupracují tak, že třecí moment brzd se zvyšuje s nahrazováním brzdného 

momentu spalovacího motoru brzdným momentem ISAD systému. Kooperativně 



34 

 

regenerativní brzdový systém musí zajistit požadované zpomalení udané řidičem, musí 

vhodně rozdělit celkový brzdný moment na tření brzd a regenerativní brzdění ISADu tak, 

aby byl celkový brzdný moment stabilní a co nejvíce účinný jak z pohledu energetického, 

tak i z pohledu brzdného efektu. Nutností při použití tohoto brzdového systému je 

upravený ABS a ESP program. [1] 

ISAD v generátorovém režimu přispívá různým brzdným momentem v závislosti na 

otáčkách. Nejvyšší konstantní brzdný moment ISADu je v určitém rozsahu nízkých otáček. 

Při zvyšování otáček tento brzdný moment postupně klesá. Konstantní zpomalení vozu 

vyžaduje konstantní brzdný moment na kolech. To znamená, že s klesající rychlostí vozu 

je plynule redukováno tření brzd, protože se zvyšuje brzdný moment elektromotoru ISAD 

systému. Když otáčky elektromotoru ISADu klesnou příliš, přestane ISAD dodávat brzdný 

moment a vozidlo je plynule dobrzděno opětovným zapojením brzd. Během brzdění 

z původní rychlosti vozu do úplného zastavení není rozdělení brzdného momentu mezi 

ISAD a brzdy ovlivněno pouze tímto faktorem, ale samozřejmě také polohou a rychlostí 

sešlápnutí brzdového pedálu. [1] 

 

Obr. 16: Blokové schéma kooperativně regenerativního brzdového systému 
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3.7 Sart-stop funkce 

Dalším úkolem systému ISAD je zprostředkování takzvané start-stop funkce, která 

přispívá ke snížení spotřeby a emisí při městském provozu.  Když je vozidlo zastaveno, 

řídicí jednotka  motoru vyhodnotí, jestli není zařazen žádný převodový stupeň, zda-li 

snímače otáček ABS indikují nulu a také zda elektronický senzor baterie indikuje 

dostatečné množství energie pro nastartování. Pokud jsou tyto požadavky splněny, je 

spalovací motor automaticky vypnut. Jakmile je aktivní spojka, ISAD dostane signál 

k opětovnému nastartování motoru. Pro tuto funkci je tedy krom systému ISAD potřebný 

doplňující program centrální řídicí jednotky, který mimo jiné ukládá informace 

o překročení limitu emisí pro pozdější diagnostiku, dále senzor stavu nabití baterie, který 

informuje řídicí jednotku před vypnutím motoru o aktuálním stavu nabití baterie. Z důvodu 

četných startů musí být baterie vhodná pro cyklické použití. [1] 

 

Obr. 17: Blokové schéma start-stop funkce 
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4 Krizové stavy, jejich prevence a řešení 

Jelikož je zařízení ISAD velice komplexní systém, který má přímý vliv na provoz vozidla 

a tedy i na většinu ostatních komponentů hnacího ustrojí, jako je spalovací motor, 

převodovka, ale také brzdový systém atd. musí být předcházeno jeho nežádoucím 

provozním stavům a v případě že takové stavy nastanou, musí být od zbytku hnacího 

ústrojí odpojen. Z tohoto důvodu je ISAD systém opatřen víceúrovňovým kontrolním 

systémem, který mimo jiné kontroluje správný chod, funkce a vyhodnocování stavů 

mikropočítače řídicí jednotky systému ISAD. [1] 

4.1 Snímání teploty 

Důležité je také snímaní teploty jednotlivých častí ISAD systému, jako je samotný 

elektromotor, frekvenční měnič, kterým je elektromotor napájen a řízen a také 

vysokonapěťová trakční baterie, jenž je zdrojem elektrické energie systému ISAD. Pokud 

by došlo k oteplení elektromotoru ISAD zařízení nad povolenou hodnotu, došlo by 

k nenávratné demagnetizaci permanentních magnetů rotoru a ISAD systém by byl zcela 

vyřazen z provozu. Obdobně je tomu v případě měniče, kdy by nadměrná teplota rušila 

správnou funkci výkonové elektroniky v měniči. [1] 

4.2 Bezpečnostní opatření elektromotoru 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4.5 Řídicí program měniče, v případě, že k zabránění 

nežádoucích provozních stavů nestačí snížení otáček elektromotoru ISADu, je 

elektromotor odpojen  od svého zdroje, tedy vysokonapěťové trakční baterie, horními 

spínači, což jsou tranzistory připojené na její kladný pól a elektromotor je tak zkratován 

přes dolní spínače, tedy tranzistory připojené na záporný pól trakční baterie. [1] 

4.3 Bezpečnostní opatření trakční baterie  

Blok článků vysokonapěťové trakční baterie a zbytek vysokonapěťového elektrického 

systému jsou od sebe izolovány stykači vysokonapěťové baterie. Když je automobil náhle 

vypnut, nebo dojde-li k nehodě, je tento stykač rozpojen logikou systému správy baterie, 

nebo jinou řídicí jednotkou. Vysokonapěťový elektrický systém je tak odpojen od trakční 

baterie a není tedy do něj přiváděno napětí. Nezbytné elektronické řídicí jednotky a stykače 
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ale musejí být stále napájeny z 12 V elektrické sítě. Pokud dojde k porušení 

12 V elektrické sítě, vysokonapěťový elektrický systém nemůže být odpojen, aby mohl 

tyto spotřebiče napájet skrze frekvenční měnič ISADu s integrovaným DC/DC měničem 

pro napájení 12 V sítě. Baterie může být odpojena tímto způsobem i v případě jejího 

přetížení. [1] 

V případě, že se články trakční baterie nachází v prostoru pro cestující a při nehodě by 

mohly uniknout toxické, hořlavé, nebo žíravé látky, musí být vedení pro odvod plynů a par 

navrženo tak, aby tyto nebezpečné látky neunikly do interiéru vozidla a byly odváděny 

například kostrou karoserie. Z tohoto důvodu je každý článek opatřen přetlakovým 

ventilem, který zajišťuje vedení zplodin mimo prostor cestujících. [1] 

4.4 Vliv ABS a ESP 

Protože při regenerativním brzdění má systém ISAD přímý vliv na brzdový systém 

vozidla, musí být program řídicí jednotky systémů ABS a ESP upravený tak, aby 

spolupracoval s řídicím programem ISAD systému a aby vzájemně nerušily své funkce. 

Z tohoto důvodu je vhodné, aby byla funkce regenerativního brzdění potlačena při 

nestabilitě vozu během jízdy, nebo při nadměrném prokluzu během brzdění. Zpomalení 

i zásahy do stability vozu pak jsou v takovém případě realizovány pouze třením brzd. Jinak 

by mohlo dojít k narušení optimální regulace prokluzu kol. Řídící jednotka ISAD systému 

s jednotkou ABS a ESP se také musí vzájemně informovat o možných poruchách obou 

systémů, aby takto navzájem neohrožovaly svou funkci a také aby nebyla ohrožena 

celková funkce brzdového systému vozidla. [1] 
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5 Závěr 

Hlavním záměrem aplikace ISAD systému ve vozidlech s hybridními pohony je snížení 

spotřeby paliva nutného pro provoz spalovacího motoru a tedy zvýšení účinnosti 

celkového provozu automobilu. To se dále projevuje snížením tvorby emisí během 

provozu. Emise jsou snižovány také schopností systému ISAD na omezenou dobu zcela 

nahradit funkci spalovacího motoru. 

Tím, že systém ISAD slučuje v jednom elektrickém zařízení funkci startéru, generátoru 

i elektromotoru, se velice zvyšuje životnost hnacího ústrojí. Jeden synchronní elektromotor  

totiž nahrazuje použití konvenčního startéru, což je stejnosměrný sériový motor, dále 

synchronního motoru běžného alternátoru a trakčního motoru hybridního pohonného 

systému. Z toho plyne, že je snížen celkový počet pohyblivých částí v automobilu a tedy 

i menší nutnost údržby a již zmiňovaná zvýšená životnost. Krom toho má také aplikace 

zařízení ISAD příznivý vliv na životnost spalovacího motoru a převodovky, protože je 

ISAD montován mezi tyto dva prvky pohonného ústrojí a eliminuje jejich mechanické 

namáhání, rázy a napětí hřídele, protože k přenosu krouticího momentu spalovacího 

motoru na převodovku  nedochází mechanickým kontaktem, ale elektromagneticky. To má 

za následek další přínos tohoto systému a to je nízká hlučnost, která se projevuje také při 

startování vozu. Samotné startování probíhá oproti startování konvenčním startérem 

mnohem rychleji a při vyšších otáčkách, což je další příspěvek ke snížení spotřeby paliva 

spalovacího motoru, který se projeví především při používaní start-stop funkce.  

Konstrukce ISAD zařízení je z důvodu jeho umístění v prostoru mezi spalovacím motorem 

a předovkou limitována jeho velikostí. Dalším požadavkem je přítomnost vysokonapěťové 

sítě. ISAD totiž musí být napájen z vysokonapěťové trakční baterie, jinak by nebyl 

schopen dodávat požadovaný elektrický výkon.  

Efektivita tohoto zařízení spočívá především ve velmi přesném řízení řídicím programem 

frekvenčního měniče s IGBT tranzistory metodou vektorového řízení za pomoci 

senzorických systémů. V posledních letech je tato technologie dodávána několika 

světovými výrobci a využívaná mnoha automobilovými značkami. Dá se říci, že je dalším 

krokem k přechodu na plně elektrizované pohony automobilů. 
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