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ABSTRAKT 

Účelem této diplomové práce je seznámení se se standardy tvorby elektroinstalace ve 

vozidle a vytvoření plně funkční elektroinstalace pro elektricky pohaněnou buginu. V první 

časti diplomové práce je čtenář seznámen se standardy pro tvorbu elektroinstalace, které by 

měly být při tvorbě elektroinstalace dodrženy. Poté je pro uživatele navržen a realizován snadno 

přístupný ovládací panel s pojistkovou skříní. V poslední časti práce je již vytvořená 

elektroinstalace zapojena na buginu. 

KLÍČOVÁ SLOVA: Elektroinstalace, ovládací panel, pojistková skříň, zapojení 

ABSTRACT 

The purpose of this diploma thesis is to get acquainted with the standards of electrical 

installation in a vehicle and to create a fully functional electrical installation for an electrically 

powered buggy. In the first part of the diploma thesis, the reader is acquainted with the standards 

for the creation of electrical installations, which should be observed when creating electrical 

installations. Then an easily accessible control panel with a fuse box is designed and 

implemented for the user. In the last part of the work, the already created electrical installation 

is connected to the bugy. 

KEY WORDS: Eletrical installation, control panel, fuse box, wiring 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Označení Význam Jednotky 

U Napětí [V] 

r Průměr [mm] 

S Průřez vodiče [mm2] 

I Proud [A] 

J Proudová hustota [A/mm2] 

P Elektrický výkon [W] 

Q Průtok vzduchu [m3/H] 

F Frekvence [kHz] 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením elektroinstalace pro výukovou buggy Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Celá elektroinstalace je aplikovaná na bugy, která 

je projektem katedry materiálů a technologií pro automobilový průmysl, na niž se podílí větší 

množství studentů a akademických pracovníků VŠB. 

Elektroinstalace pro vozidlo s otevřenou střechou by měla dodržovat určité požadavky při 

provozu. Jeden z nejdůležitějších parametru pro toto zapojení je IP krytí. IP krytí nám udává 

ochranu proti vniknutí cizích předmětů do elektrických části. Protože se jedná o buginu tak zde 

musíme brát v potaz i ochranu proti vodě. Po výběru dostatečného krytí pro buginu jsem se 

zaměřil na jištění jednotlivých komponentů a také na správný výběr průřezu vodiče. Při špatném 

jištění a nevhodném průřezu vodiče muže dojít ke splanutí. 

V další části se zabývám problematikou zapojení 12 V elektroinstalace pro lehké terénní 

vozidlo. Zde řeším jednotlivé části zapojení, aby byly co nejjednodušší. Jak se budou jednotlivé 

prvky 12 V části spínat a ovládat. Většina prvků bude řízena přes tlačítka a některá se budou 

ovládat pomocí jednotky PCAN – MIO. 

Dále se zabývám vytvoření snadno přístupného ovládacího panelu s pojistkovou skříní. 

Navrhnout systém otevíraní panelu, aby byl rychlý přístup k pojistkové skříni. Vybrat 

komponenty panelu jako tlačítka, pojistkovou skříň a krabici, ve které budou tyto komponenty 

namontované. Právě tyto komponenty by měly mít vysokou ochranu proti vodě. 

Cílem diplomové práce je navrhnout a zapojit plně funkční elektroinstalaci pro buginu 

s elektrickým pohonem. Dále zhodnotit dosažené výsledky a popřípadě navrhnout další 

možnosti, které by mohly být využité pro tohle zapojení nebo pro systém ovládacího panelu. 
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2 STANDARDY ELEKTROINSTALACE VE VOZIDLECH 

Pro elektroinstalaci terénního vozidla s odkrytou střechou je nutné dodržet zásady, aby 

nedošlo k náhodnému ublížení posádky. Jednou z hlavních zásad je stupeň ochrany krytem 

takzvané IP krytí vůči nečistotám a vodě. Dalším důležitým faktorem je volba správného 

průřezu vodiče. Nesprávný průřez vodiče muže způsobit požár a mohlo by dojit k nechtěným 

událostem. Právě proto se dále řeší jištění kabelů a spotřebičů pomocí pojistek. Pro vedení 

elektroinstalace je také důležité uložení, aby nedošlo k nechtěnému prodření vodiče 

o konstrukci či nějakou ostrou hranu. Právě ke kabelové elektro instalaci patří všechny 

konektory, svorkovnice, pojistkový panel, relé skříň či ovládací panel. 

 

2.1 Stupně ochrany krytem 

Systém třídění a označovaní stupňů ochrany, které jsou realizované prostřednictvím krytů 

elektrických zařízení nám popisuje právě norma ČSN EN 60 529. Tento systém označovaní je 

vhodný pro použití u většiny elektrických zařízení, ale nemělo by se předpokládat, že všechny 

uvedené stupně ochrany jsou použitelné pro příslušný typ zařízení. Proto by měl mít výrobce 

zařízení tento fakt na zřeteli při stanovení správného stupně ochrany a správně určit, které části 

zařízení daný stupeň ochrany vyžadují. [1] 

Byl zaveden kódovací systém, který označuje stupně ochrany krytem před dotykem 

nebezpečných části, před vniknutím pevných cizích těles nebo proti vniknutí vody, a který 

poskytuje i další informace související s touto ochranou. Příslušné typy stupně ochrany se značí 

takzvaným IP kódem. Uspořádaní IP kódu vidíme na obr. 1. První číslo nám udává stupeň 

ochrany před dotykem nebezpečných částí a také před vniknutím pevných cizích těles. Další 

číslo IP kódu nám říká stupeň ochrany proti vniknutí vody. [1] 

 

Obr. 1 Uspořádání IP kódu [1]   
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2.1.1 Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných části a před vniknutí cizích 

pevných těles 

Jak již bylo jednou zmíněno, tak první číslice nám udává, že kryt zajišťuje ochranu osob 

před dotykem nebezpečných části. Omezením nebo zamezením možnosti dotyku předmětu 

drženého osobou nebo části lidského těla. Dále nám zajišťuje ochranu před vniknutím cizích 

pevných těles.[1] 

Pro každou charakteristickou číslici je nutné splnění podmínek a zkoušek. Samozřejmě, 

že když kryt označíme daným stupněm ochrany, tak vyhoví i nižším stupňům ochrany. 

V tabulce č.1 je možné vidět krátký popis a definice stupňů ochrany před dotykem 

nebezpečných části. [1] 

Tab. 1 Stupně ochrany před dotykem a před vniknutí cizích těles [1][2] 

První 

charakteristická 

číslice 

Stupeň ochrany 

Krátký popis Definice 

0 Nechráněno - 

1 

Zařízení je chráněno před vniknutí těles o 

průměru 50 mm a větších, před dotykem 

hřbetem ruky 

Sonda vniku o průměru 50 mm nesmí 

otvorem vniknout. Dotyková sonda musí 

mít přiměřenou vzdálenost od pevných 

části 

2 
Chráněno před vniknutím těles větších než 

průměr 12,5 mm a před dotykem prstu 

Zkušební prst o průměru 12 mm a délky 

80 mm musí mít dostatečnou vzdálenost. 

Sonda vniku o průměru 12,5 mm nesmí 

vůbec vniknout 

3 

Zařízení chráněno před vniknutí těles 

větších než 2,5mm v průměru a dotykem 

nástrojem 

Sonda dotyku o průměru 2,5 mm nesmí 

vniknout. Sonda vniku o průměru 2,5 mm 

nesmí vůbec vniknout 

4 
Chráněno před vniknutím těles větších než 

průměr 1 mm a dotykem drátem 

Sonda dotyku o průměru 1 mm nesmí 

vniknout. Sonda vniku o průměru 1 mm 

nesmí vůbec vniknout 

5 
Zařízení je chráněno před prachem a 

dotykem drátem 

Sonda dotyku o průměru 1 mm nesmí 

vniknout. Vniknutí prachu není úplně 

zabráněno, ale nesmí vzniknout prach 

který by měl negativní vliv na funkci 

6 
Zařízení je prachotěsné a je chráněno před 

dotykem drátem 

Sonda dotyku o průměru 1 mm nesmí 

vniknout. Žádný prach nesmí vniknout 
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2.1.2 Stupně ochrany proti vniknutí vody 

Druhá charakteristická číslice udává stupně ochrany s ohledem na škodlivé účinky vody 

vniklé do zařízení. Zkoušky na ověření krytí se provádějí sladkou vodu. Skutečná ochrana 

nemusí být vyhovující, pokud se při čištění použije zařízení s vysokým tlakem vody nebo 

rozpouštědlo. V tabulce č. 2 jsou uvedené krátké popisy a definice jednotlivých stupňů ochrany 

proti vniknutí vody uvedené druhou charakteristickou číslici. [1] 

Tab. 2 Stupně ochrany proti vniknutí vody [1][3] 

První 

charakteristická 

číslice 

Stupeň ochrany 

Krátký popis Definice 

0 Nechráněno - 

1 Chráněno proti svisle kapající vodě 
Padající kapky nesmějí způsobit žádné 

škodlivé účinky. 

2 Kapající voda ve sklonu 15° 

Svisle kapky nesmějí způsobit žádné 

škodlivé účinky, jestliže kryt je natočen o 

15°. 

3 Kropení déšť Voda rozstřikovaná pod úhlem až do 60° 

4 Stříkající vodě 
Voda stříkající z jakéhokoliv směru nesmí 

způsobit škodlivé účinky. 

5 Tryskající vodě 

Voda tryskající z trysek z libovolného 

směru nesmí způsobit žádné škodlivé 

účinky. 

6 Intenzivně tryskající vodě 

Voda intenzivně tryskající z trysek 

z libovolného směru nesmí způsobit žádné 

škodlivé účinky. 

7 Dočasné ponoření 

Při stanoveném tlaku a čase nezpůsobí 

množství vody vniklé do zařízení při 

dočasném ponoření škodlivé účinky. 

8 Trvalé ponoření 

Za podmínek dohodnutých mezi výrobcem 

a odběratelem, které však musí být 

přísnější než pro charakteristickou číslici 

7. 

9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP)  

 

  



13 

 

2.1.3 Stupně ochrany přídavná písmena 

První přídavné písmeno udává stupně ochrany osob před dotykem nebezpečných části. 

Tyto písmena jsou použita buď, je-li skutečná ochrana před dotykem nebezpečných části vyšší 

než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice. Anebo je-li udaná ochrana před 

dotykem nebezpečných části a první charakteristická číslice je nahrazena písmenem X. Tento 

typ vyšší ochrany muže být zajištěn například přepážkami, vhodným tvarem otvoru nebo 

vzdáleností uvnitř krytu. Kryt smí byt označen stanoveným stupněm ochrany s uvedeným 

přídavným písmenem pouze tehdy, jestliže vyhovuje také všem nižším stupňům ochrany. 

Definice těchto přídavných písmen jsou uvedený v tabulce č.3.[1] 

Tab. 3 První přídavné písmeno [1][3] 

Přídavné písmeno 
Stupeň ochrany 

Stručný popis Definice 

A Chráněno před dotykem hřbetem ruky 

Dotyková sonda o průměru 50 mm musí 

mít přiměřenou vzdálenost od pevných 

části. 

B Chráněno před dotykem prstem 
Zkušební prstu o průměru 12 mm a délky 

80 mm musí mít dostatečnou vzdálenost. 

C Chráněno před dotykem nástrojem 

Sonda dotyku o průměru 2,5 mm, délky 

100 mm musím mít přiměřenou vzdálenost 

od nebezpečných části 

D Chráněno před dotykem drátem 

Sonda dotyku o průměru 1 mm, délky 100 

mm musím mít přiměřenou vzdálenost od 

nebezpečných části 

 

Druhé, takzvané doplňkové písmeno, se používá v příslušné výrobkové normě výrobku. 

Tyto doplňková písmena následují buď za druhou charakteristickou číslicí nebo přídavným 

písmenem. Doplňková písmena jsou vysvětlena v tabulce č.4.[1] 

Tab. 4 Doplňková písmena [1][2] 

Písemný znak Význam znaku 

H Zařízení vysokého napětí 

M Zkoušky škodlivé účinky vzniklé vody je-li pohyblivé části zařízení v pohybu. 

S Zkoušky škodlivé účinky vzniklé vody je-li pohyblivé části zařízení v klidu. 

W Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek, krytí je dosaženo 

ochrannými vlastnostmi nebo metodami 
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Pro vozidlo s odrytou střechou a bez bočních dveří by měl být dodržen vysoký stupeň 

ochrany. Tím myslím, že by zařízení mělo být prachotěsné a odolné proti vniknutí co 

nejmenších pevných částí do elektroinstalace. U terénního vozidla bychom měli dodržet 

ochranu dočasného ponoření. Není zde mít důvod mít vyšší ochranu proti vodě. Tím pádem zde 

by mělo být dodrženo IP 67. 

V tomhle případě zapojení jsem schopný vytvořit elektroinstalaci s IP 66. Většina 

součástí je dobře krytá proti vniknutí cizích předmětů. Uložení světel z 3D tisku nám zajistí 

právě jen ochranu proti prachu či vniknutí cizích těles, ale horší je to s ochranou proti vodě, zde 

není přesně jisté, jakého IP proti vodě jsme schopní u uložení světel dosáhnout. Proto zde 

udávám pouze informativní IP, které si myslím že dokáže naše vozidlo s komponenty 

dosáhnout. 
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2.2 Volba správného průřezu vodiče 

Kabeláž elektroinstalace osobního automobilu se konstruuje pro jmenovité napětí 12 V, 

přičemž provozní napětí je 14 V jedno vodičovou soustavu. Z toho důvodu je jeden vodič 

(minus pól) nahrazen kovovými částmi automobilu, které musí být vodivě pospojované. 

Kabeláž pro elektroinstalaci se vyrábí z měděných splétaných vodičů o průřezu od 0,35 mm2 

až po 35 mm2. Průřez se volí podle odebíraného proudu a výkonu jednotlivých komponent. 

Vodiče jsou uspořádaný do svazku, které v různých počtech probíhají celým automobilem. 

Izolace vodičů je z tvrzené plastické hmoty v různých barvách. Tato barva nám označuje podle 

normy funkci vodiče. Tyto svazky vodičů jsou přichyceny k různým částem automobilu 

nejčastěji plastovými příchytkami. Vodiče jsou přichycený z toho důvodu, aby nedocházelo při 

pohybu vodičů k porušení izolace a tím ke zkratovému namáhaní.[4] 

Vodiče jsou dimenzovány tak, aby nebyla překročena dovolená teplota jádra a tím 

i izolace a dovolený úbytek napětí. Maximální dovolené oteplení má rozhodující vliv na určení 

průřezu vodiče. Při určení průřezu je důležité, je-li vodič v provozu dlouhodobě nebo 

krátkodobě. Pro spouštěcí obvody je proto povolena maximální hustota proudu 20 A/mm2 až 

30 A/mm2. Pro ostatní typy obvodu je 5 A/mm2 až 10 A/mm2. V tabulce č. 5 je možné vidět 

zatížitelnost jednotlivých průřezů vodiče.[4] 

Tab. 5 Proudová zatížitelnost kabelu [5] 

Průřez S Proud Měděné vodiče 

[mm2] [A] 

0,5 7 

0,75 9 

1 11 

1,5 15 

2,5 20 

4 25 

6 33 

10 45 

16 61 

25 83 

35 103 
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2.3 Jištění elektrických obvodů 

Obvody musí být jištěny tak, aby při zkratu na kterémkoliv konci vedení se pojistka 

přetavila, aniž by se při tom vodiče nepřípustně zahřály. Tento požadavek musí být splněn 

i v případě, že je několik obvodů jištěno společnou pojistkou 

Za nevhodné a nebezpečné se považuje jištění vedení od akumulátoru k alternátoru, 

k regulátoru napětí a ke spínání výkonového obvodu spouštěče, obvodu zapalování 

a elektrického ovládání brzd. Zvláštní požadavky jsou kladeny na jištění povinného vnějšího 

osvětlení, kde nesmí dojít při přetavení jedné pojistky k výpadku celého osvětlení.  

K jištění elektrických obvodů motorového vozidla se používají tavné pojistky. Ty mohou 

být válcové (převážně u starších vozidel) nebo ploché. Tavné pojistky poskytují ochranu při 

nadproudu, to znamená, že k přerušení obvodu dojde tehdy, kdy procházející proud překročí 

stanovenou hodnotu, pro kterou je pojistka konstruována.  

Válcové pojistky jsou tvořeny keramickým nebo plastovým tělískem, ve kterém je vložen 

tavný drátek. Konce drátku jsou spojeny s vodivými kontakty na čele tělíska. Tyto pojistky se 

vkládají mezi pružné kontakty v pojistkové skříňce.  

Tělísko ploché pojistky je z plastu, kde uvnitř je uložen tavný plíšek nebo drátek. Ten je 

spojen s nožovými kontakty pojistky v její spodní straně. Nožové kontakty se zasunují mezi 

pružné kontakty v pojistkové skříňce.  

Oba typy pojistek vidíme na obr. 2. Bývají barevně rozlišeny a popsány podle toho, pro 

jaké jmenovité proudy jsou určeny. [4] 

 

Obr. 2 Barevné značení válcových a nožových pojistek [6] 
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3 NÁVRH ELEKTROINSTALACE VOZIDLA 

V návrhu schématu pro lehké terénní vozidlo řeším, které komponenty zde budou zapojeny 

a jaký budou mít celkový odběr, abych mohl dobře navrhnout celkové jištění těchto 

komponentů. Ve dvanácti voltové části budou zapojeny všechny světlomety, směrová světla, 

klakson, ventilátory pro elektromotory a display na 5 voltů. Dále zde jsou zapojené dvě řídicí 

jednotky PCAN MIO a PCAN micromod analog 2.  

V druhé části elektroinstalace je 50 V, takzvaná silová část na ovládání motoru. V této části 

jsem řešil přepínač na změnu směru jízdy a také zapojení pomocí relé na změnu směru jízdy. 

Dále celkové schéma zapojení motoru a jejích stykačů. 

 

3.1 Komponenty ve dvanácti voltové části 

V této 12 V části jsou zapojeny světlomety, kdy většina těchto světel je od firmy HELLA. 

Pouze dálková světla jsou od firmy AUTOLAMP. Firma Hella neudává přesný odběr některých 

námi vybraných světel. Proto jsme museli jednotlivá světla připojit na zdroj a pomocí 

ampérmetru, který jsem zapojil do série zjistit jejich proud při dvanácti voltech. Na obr. 3 

můžeme vidět, jak jsem měřil odběr jednotlivých světelných komponentů. 

 

Obr. 3 Měření odběru světel 

Většina těchto světelných komponentů využívá pro svícení jako světelný zdroj LED. 

LED je zkratka z anglického Light-Emitting Diode, v našem jazyce to znamená 

elektroluminiscenční dioda. Právě do potkávacího světla je možné použit jako světelný zdroj 

normální žárovku H7 anebo také LED žárovku H7, tyto žárovky musí mít správnou 

homologaci. Sada denního svícení obsahuje dva modulové řetězy pro možnost uspořádání, 

které nám vyhovuje. Používá pro svícení dvě vysoké výkonné LED diody v každém modulu. 
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V přední části vozidla využívají blinkry pro svícení šest LED diod, přičemž v zadní části 

využívají blinkry pro svícení žárovku PY21W. Dálkové světlomety využívají pro osvětlení 12x 

LED 3 W OSRAM. Mlhové a zpětná světla jsou podobná a skládají se ze 6 LED diod. Zadní 

kombinovaná světla pro denní svícení a brzdění jsou složená z 12 LED diod. Velké brzdové 

světlo je dodáno rovnou s montovací lištou, takže zde není problém vymýšlet uchycení. Tohle 

světlo jako světelný zdroj používá LED diody. Jednotlivá světla jsou zobrazena na obr. 4. Jejich 

jednotlivá označení či jejich odběr je zobrazen v tabulce č. 6.[7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 

 

Obr. 4 Zdroje světla [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 

 

Tab. 6 Odběr jednotlivých světel [7][8][9][10][11][12][13] 

ČISLOVANÍ 
TYP 

SVĚTLOMETU 

KATALOGOVÉ 

ČÍSLO 

PROUD 

[A] 

VÝKON 

[W] 

POČET 

SVĚTEL 

1 
Dálkové 

Světlo 

A3002 

EAN: 8594058762635 
1,6 21,6 2 

2 Denní svícení 2PT 010 458-731 0,6 7,2 2 

3 Potkávací světlo 1KL 009 486-001 1,12 14 2 

4 Přední blinkr 2BA 011 172-001 0,26 3,12 2 

5 
Zadní 

světlo/brzda 
2SB 008 405-137 

0,0178/ 

0,18 

0,22/ 

2,2 
2 

6 
Mlhovka 

Zpátečka 

2NE 011 172-081 

2ZR 011 172-101 
0,158 1,9 

1 

1 

7 Zadní blinkr 2BA 008 221-047 1,75 21 2 

8 
Velké brzdové 

světlo 
2DA 357 015-001 0,21 2,5 1 
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Dalšími komponenty ve 12 V zapojení jsou ventilátory pro chlazení elektromotoru. Dále 

display na 5 V a dvě programovatelné řídicí jednotky. Pro chlazení elektromotoru byly vybrané 

právě čtyři odstředivé ventilátory. Vybrané ventilátory jsou řady RG160 jejich výrobní číslo je 

RG160-28/12 N. Příklad použitého ventilátoru lze vidět na obr. 5. Jak už zde bylo zmíněno, tak 

jsou to odstředivé ventilátory, které jsou navrženy pro aplikaci s omezeným prostorem. Mají 

schopnost vysokého statického tlaku a proud vzduchu je v pravém úhlu k sání. Tyto ventilátory 

dokážou fungovat již při nízké teplotě a jejich průtok vzduchu je 209 m3/H. Odběr těchto 

ventilátorů při 12 V byl 1,7 A při výkonu 20 W. [14] 

 

Obr. 5 Odstředivý ventilátor RG160-28/12 N [14] 

Pro zobrazení rychlosti či nabití baterie je zde zapojen display, který nám ukazuje 

všechny potřebné hodnoty, které musíme znát. Zvolili jsme programovatelný display od firmy 

4D SYSTEMS. Byl vybrán právě model GEN4-ULCD-70D, kdy tento model je kompatibilní 

s WORKSHOP 4 IDE a jeho čtyřmi různými vývojovými prostředími. To nám jako uživateli 

poskytuje celou řádu možností pro programování a ovládaní systému. Pro provoz je nutné mít 

napájení v rozsahu od 4 V až 5,5 V. Tento model má čtyři montážní otvory pro mechanickou 

montáž pomocí šroubů M6. Je zde možnost připojení paměťových karet micro-SD pro účely 

ukládaní a kontroly dat. Již naprogramovaný a námi zvolený display vidíme na obr. 6.[15] 

 

Obr. 6 Na programový display GEN4-ULCD-70D 
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3.1.1 Řídicí jednotky PCAN mio, PCAN micromod analog 2 

Řídicí jednotka MIO (Multiple Input Output) je univerzální jednotka pro použití jak 

v průmyslu, tak i v automobilovém průmyslu. Jednotka má dvě rozhraní CAN a více 

analogových a digitálních vstupu a výstupu. CAN je datová sběrnice. Příchozí signály mohou 

být zpracovány mikrokontrolerem a poté předány CAN rozhraním nebo výstupními kanály. Pro 

tento účel můžeme jednotku PCAN-MIO volně konfigurovat pomocí komplexního softwaru 

PPCAN Editor 2. Velký počet funkčních bloků a dalších nastavení je k dispozici uživateli při 

vytváření takové konfigurace. Hlavní řídicí jednotka je na obr. 7.[16] 

Specifikace: 

• 2 vysokorychlostní kanály CAN prostřednictvím zásuvných modulů 

transceiveru 

• Alternativně, Low-speed, Single-wire a opto-decoupled Highspeed moduly 

a vysokorychlostní moduly bez probouzecí funkce 

• Vyhovuje specifikacím CAN 2.0 A (11bitové ID) a 2.0 B (29bitové ID) 

• Probuzení přes samostatný vstup nebo sběrnici CAN. CAN ukončení lze 

přepínat 

• 8 digitálních vstupů s nízkou propustností 

• 8 digitálních výstupů, z toho 2 PWM 

• 6 analogových vstupů, rozsah měření unipolární 0 V–10 V, rozlišení 10 bit, 

vzorkovací frekvence 1 kHz 

• 2 analogové výstupy, 0 V–10 V, každá 20 mA, rozlišení 10 bitů 

• Komplexní konfigurace se softwarem Windows 

• PPCAN-Editor 2 

• Modul může uložit až 15 konfigurací 

• Různé funkční bloky pro propojení a modifikaci dat K dispozici 

s průmyslovými konektory (svorka Phoenix spring konektory) nebo 

automobilové konektory (konektory Tyco) 

• Hliníkový profil s montážní přírubou 

• Možnost montáže na DIN lištu na vyžádání 

• Napětí 9 až 27 V, přepětí a přepólování ochrana 

• Rozšířený rozsah provozních teplot -40 až +85 ° C (-40 až +185 ° F) [16] 

 
Obr. 7 PCAN – MIO [16]  
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Základní desky pro PCAN micromod poskytují univerzální aplikační prostředí. Typické 

vlastnosti této skupiny produktů zahrnují široký rozsah napájecího napětí a ochranný obvod pro 

vstupy a výstupy. Kompletně je možné tuhle jednotku naprogramovat pomocí editoru PPCAN, 

který běží na platformě Windows. Druhou řídicí jednotku můžeme vidět na obr. 8.[17] 

Specifikace: 

• Vysoko rychlostní připojení CAN (ISO 11898.2) 

• Přenosové rychlosti od 10 kbit/s až do 1 Mbit/s 

• Provozní napětí 11 V až 30 V 

• Hliníkové pouzdro s pružinovými koncovkami  

• K dispozici upevnění na din lištu 

• Rozšířený rozsah provozních teplot od -40 °C do 85 °C 

• 8 analogových vstupů 

o Měřicí rozsah bipolární -10 V až 10 V 

o Rozlišení 16 bitů 

o Vzorkovací frekvence závisí na počtu použitých kanálů (2 kHz / n) 

o Ochrana proti přepětí 

• 4 analogové výstupy 

o Rozsah napětí 0 v až 10 V 

o Výstupní proud 20 mA na kanál 

o Ochrana před zkratem 

• Stavové LED diody pro napájení a digitální výstup [17] 

 

Obr. 8 PCAN MicroMod Analog 2 [17] 
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3.2 Elektroinstalace vozidla 

Po prostudovaní pro mě dostupných schémat, které jsem měl k dispozici jsem byl 

schopný vytvořit plně funkční elektroinstalaci vozidla. Nechal jsem se inspirovat 

elektroinstalaci automobilu Škoda Felicie ročník 96. Právě v tomhle případě elektroinstalace 

staršího modelu vozidla pro mě byla dobrou inspirací, neboť ve straších vozech byly pouze 

jednoduše spínané komponenty. Komponenty zde byly jednoduše spínané tlačítky (světla, 

ventilátory). Jako nástavba systému je pro tento typ zapojení právě jednotka řízení a 

zobrazovaní. Tento styl zapojí budu vytvářet právě pro tento model vozidla. Samozřejmě jsem 

musel dodržet některé již daná pravidla jako jsou, že mlhové světlo nejde zapnout, pokud 

nemáme zapnutá potkávací světla. Celkové schéma, jak jsou jednotlivé komponenty zapojené 

nalezneme v Příloze A.  

V První části jsem řešil jištění všech spínacích prvků jako jsou všechny ovládací tlačítka, 

brzdový spínač, výstražné tlačítko, ovládaní dálkových světel, ovládaní blinkru. Pro spínací 

prvky buginy jsou vyhrazeny dvě 5 A pojistky. V pojistkové skříni jsou to právě první a druhá 

pojistka. V tabulce č. 7 lze vidět využití pojistek v pojistkové skříni. 

Tab. 7 Pojistky pojistkové skříně 

1. Pojistka 5 A 2. Pojistka 5 A 3. Pojistka 5 A 4. Pojistka 5 A 

Tlačítko denního 

svícení 
Tlačítko ventilátoru Denní svícení Mlhovka 

Tlačítko potkávacích 

světel 
Brzdový spínač 

  

Tlačítko mlhovky 
Ovládaní dálkových 

světel 

  

Tlačítko výstražných 

světel 

Volantový přepínač 

blinkru 

  

Přepínač směru jízdy    

Display    

 

Další pojistky jsou pak pro jištění jednotlivých komponentů. Museli jsme jistit levou 

a pravou stranu ventilátoru, aby při spálení jedné pojistky nedošlo k vypnutí obou ventilátorů, 

které chladí elektromotory a tím by došlo k přehřátí motorů. Proto každá pojistka pro sadu 

ventilátorů. Jeden ventilátor, který je v přední části bugy a druhý, který je v zadní části.  
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A Tím by nemělo dojít k nechtěnému odstavení obou ventilátorů na sadu dvou motorů. Při 

spálení pojistky by měl být funkční aspoň jeden ze sady. Také jsme rozdělili jištění levé a pravé 

strany blinkru zvlášť. Pro tento případ máme taky dvě pojistky. Dalším jištěným komponentem 

jsou dálková, potkávací, denní světla a mlhové světlo. Komponenty jako jsou dálková a 

potkávací světla jsou spínány přes relé. Další komponenty, které jsou spínány přes relé, jsou 

ventilátory, levá a pravá strana blinkru. Pro tyto komponenty jsou pojistky uložené v relé skříní. 

V další tabulce vidíme jednotlivá relé a pojistky, které jsou uloženy v relé skříni. 

Tab. 8 Relé a pojistky v relé skříní 

Relé Pojistka [hodnota pojistky] 

1. Dálkových světel 1. Levá strana ventilátoru [5 A] 

2. Potkávacích světel 2. Potkávací světla [10 A] 

3. Ventilátoru 3. Dálková světla [5 A] 

4. Levá strana blinkrů 4. Levá strana blinkrů [5 A] 

5 Pravá strana blinkrů 5. Pravá strana blinkrů [5 A]  

 6. Pravá strana ventilátoru [5 A] 

 

  



24 

 

Schématický příklad zapojení pomocí relé můžeme vidět buď v plné verzi celého 

zapojení, ale abych danou problematiku přiblížil, tak zde bude zobrazen určitý výtažek ze 

schématu. Použitý systém zapojení pomocí tlačítek a spínacího relé můžete vidět na obr. 9. 

 

Obr. 9 Příklad zapojení pomocí relé 

 

Jiný typ příkladu zapojení pomocí relé jsou dálková světla a blinkry. Dálková světla jsou 

ovládaný přes páku, kde jsou blinkry. Přitažením paky k sobě je probliknutí a když paku dáme 

od sebe tak se nám zapnou dálková světla. Zde je to řešeno tak, že páka se vrátí vždycky do 

neutrální polohy. A proto nám dálková světla ovládá jedna z řídicích jednotek. U blinkru je to 

řešeno tak, že řídicí jednotka funguje jako blikač pro jednotlivou stranu blinkru. Při zapnutí 

výstražných světel jde pouze signál do řídicí jednotky a ta automaticky sepne blikaní obou stran 

blinkrů. 
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Při zapnutí a vypnutí dálkových světel jsme do okruhu připojili diodu, která má za úkol 

nepropouštět při probliknutí proud k řídicí jednotce. Styl zapojení dálkových světel je zde na 

obr. 10. 

 

Obr. 10 Zapojení dálkových světel 

Dále zde je ukázka, jak jsou zapojeny blinkry přes řídící jednotku, která funguje jako 

blikač. Je zde vidět použití dvou relé, pro každou stranu jedno. Zapojení blinkrů můžeme vidět 

na obr. 11. 

 

Obr. 11 Zapojení blinkru s řídicí jednotkou jako blikač 
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Další ukázkou je zapojení denních světel s potkávacími. Při zapnutí potkávacích světel 

dochází k utlumení denního svícení a možnosti rozsvítit mlhovku. Zapojení denního svícení je 

na obr. 12. 

 

Obr. 12 Zapojení denního svícení s potkávacím a mlhovým světlem 

Jak už zde bylo několikrát zmíněno, tak ve dvanácti voltové části jsou zapojeny dvě 

řídicí jednotky. První jednotka se skládá ze dvou konektorů. Zapojení těchto konektorů nám 

zobrazuje obr. 13. V první jednotce jsou připojené vstupy blinkrů, výstražných, dálkových 

světel a snímače otáček. Dále jsou zde výstupy pro levou a pravou stranu blinkru a výstup pro 

dálková světla. 

 

Obr. 13 Zapojení konektoru PCAN – MIO  
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V druhé řídicí jednotce jsou vstupy od snímačů teplot jednotlivých motorů. Je zde 

zapojena analogová zem. Pro každý motor zvlášť je zde zapojený výstup na ovládání 

jednotlivých motorů. Zapojení konektoru pro Pcan – micromod analog 2 máme zde na obr. 14 

a použité řídicí jednotky můžeme vidět na obr. 15. 

 

Obr. 14 Konektor Pcan micromod analog 2 

 

Obr. 15 Použité řídicí jednotky 
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Problém byl vymyslet, jak umožnit vozidlu změnu směru. Pro změnu směru jsem 

vymyslel systém ovládání pomocí relé. Relé nám zajistí, že nedojde k zařazení obou směrů 

najednou, a aby zde nemohl být změněný směr bez zařazení. Jsou zde zapojené dvě relé, na 

které je přivedený velký proud až 50 V. Z těchto relé pokračujeme na dvě sady dvou relé. 

Protože máme dva motory v přední části a dva motory v zadní části vozu. A proto jsou pro 

každou sadu motoru dvě další relé. Jedno relé nám umožní změnu směru dopředu pro dané 

motory a druhé nám samozřejmě umožní změnu směru dozadu. Celkové schéma pro ovládání 

motoru je v Příloze B. Systém na změnu směru pomocí relé vidíme na obr. 16. 

 

Obr. 16 Schéma ovládaní směru jízdy 

 

Celkové schéma zapojení motorů je ve formátu A3, a proto zde uvedu přiklad zapojení 

a ovládaní jednoho motoru. Plyn pro motory je řídicí jednotkou Pcan micromod analog 2. 

V zapojení motoru je zapojení od bateriového boxu, tohle zapojení vidíme na obr. 17. Napětí 

je přivedeno na stykač, poté na měnič a poté na elektromotor. 

 

Obr. 17 Zapojení elektro motoru 
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4  NÁVRH OVLADACÍHO PANELU S POJISTKOVOU 

SKŘÍNÍ 

V této části bylo úkolem vymyslet ovládací panel a pojistkovou skříň z dostupnosti 

uživatele. Proto jsem vymyslel systém odklopení panelu, který nám umožní rychlý přístup 

k pojistkové skříni přímo ze sedadla. Prozatímní řešení je pomocí dvou imbusových šroubu 

M6. Na obr. 18 vidíme palubní desku se zvýrazněným panelem. Modře zvýrazněný kus je právě 

ta část, která nám umožní vyklopení a poté nám zajistí přístup k pojistkové skřín. 

 

Obr. 18 Návrh ovládacího panelu v palubní desce 

 

4.1 Komponenty panelu 

Pro panel terénního vozidla jsem vybral několik komponentů, které nám umožní 

dosáhnout dostatečného IP krytí. IP krytí nám zajistí, že se do panelu nedostanou žádné 

nečistoty či voda. Hlavním stavebním komponentem panelu byla průmyslově vyráběna 

instalační krabice o rozměrech 177x177x100 mm, která je vyrobena z ABS plastu. Tato krabice 

má ochranu proti vniknutí cizích těles a vodě IP65. Tohle IP je pro nás dostačující. [18] 

Pro jištění jsem našel vyráběnou pojistkovou skříň. Tato pojistková skříň obsahuje slot pro 

deset pojistek a také notifikaci pomocí LED diody, které signalizují, kdy jsou pojistky vypálené. 

Ve skříni je dále možnost uložit šest náhradních pojistek. Konektor této skříně je z FASTONU, 

který nám umožnuje dobré uchycení. K balení je přibalená gumová izolace, která nám zajistí 

dobré uchycení do krabice. [19] 
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Specifikace:   

• Pojistkové sloty: 10 

• Jmenovité napětí: 32 V dc max. 

• Aktuální hodnocení: 25 A max. na okruh 

• Stupeň krytí: IP56 (chráněn proti prachu a vysokotlakým vodním paprskům) 

• Materiál těla: Černý PBT 

• Materiál obalu: Čirý polykarbonát 

• Materiál koncovky: Poniklovaná mosaz 

• Svorky: 20 x 6,3 mm samčí čepel 

• Průměr otvoru: 5 mm 

• Rozteč upevňovacích otvorů: 75,5 x 109,7 mm 

• Minimální velikost výřezu panelu: 60 (V) x 93 (H) mm 

• Celkové rozměry: 125 (D) x 90 (V) x 54,2 (H) mm 

• Max. výčnělek dopředu od montážního povrchu: 37,5 mm 

• Montážní plocha ke koncovkám svorek: 16,6 mm [19] 

Ukázku pojistkové skříně odolné vůči vodě a prachu můžeme vidět na obr. 19. Zde vidíme 

mechanismus otevíraní. Jedná se o jednoduchý šroub, který člověk povolí rukou, a to nám 

zajisti rychlý přístup k pojistkám bez nářadí. 

 

Obr. 19 Pojistková skříň [19]  
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Pro tento panel jsou vybraná tlačítka od firmy Hella Model série 3100 obr. 20. Tyto tlačítka 

mají širokou škálu možností konfigurace. Přímo na stránce od firmy Hella je konfigurátor. Zde 

si můžete vybrat z obrovského množství ikon a druhu podsvícení. Výběr právě ikony pro dané 

tlačítko nám přesně ukazuje, co by mělo dané tlačítko spínat. Je zde možnost vybrat i typ 

tlačítka, zda bude přepínací či se bude vracet do první polohy. Pro náš panel jsem vybral 

přepínací tlačítka. 

 

Obr. 20 Tlačítka od firmy Hella [20] 

Specifikace: 

• IP 68 vyhovuje zkušební normě IEC EN 60529 

• Vysoce spolehlivý i za extrémních podmínek 

• Ideální pro použití v zemědělských a stavebních strojích 

• Široká škála funkcí spínačů pro 12/24 V 

• N / O kontakt / přepínací kontakt 

• Spínače s okamžitým kontaktem / udržované kontakty 

• Zamykací funkce 

• Spínač výstražných světel 

• Rozmanité standardní a zákaznické laserové symboly 

• Specifické osvětlení symbolů pomocí jedné nebo dvou LED diod 

• Snadná instalace buď přímo do montážního otvoru, nebo pomocí modulárního 

montážního rámu [20] 
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4.2 Návrh panelu 

Prvotní návrh ovládacího panelu byl takový, že do průmyslové krabice vyřežeme dva otvory 

pro umístění ovládacích tlačítek. Krabice nám zajistí, aby nedošlo k dotyku jiných části s kabely 

od tlačítek. Budou zde dva tlačítkové panely po pěti. Zde je první verze nakreslená v programu 

SolidWorks, která nám ukáže přibližné rozložení panelu. Rozložení panelu můžeme vidět na 

obr. 21. Mezi panely je mezera čtyři centimetry, aby nedocházelo k náhodnému přehmátnutí na 

jiné tlačítko. 

 

Obr. 21 Prvotní návrh v SolidWork 

Na opačné straně krabice je umístěna pojistková skříň, která by měla mít opět dostatečnou 

vzdálenost, aby nedoházelo k dotyku kabelu. Možnosti tohoto prozatímního návrhu jsem 

konzultoval s hlavním konstruktérem celého projektu, z důvodu omezeného prostoru na 

vozidle. Boční pohled můžeme vidět na obr. 22. 

 

Obr. 22 Návrh panelu pohled z boku s pojistkovou skříni  
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Tento panel bude zabudovaný v palubní desce buginy. Proto jsem vymyslel jednoduchý 

systém otevíraní, který nám umožní rychlý přístup k pojistkové skříni. Otevření mechanismu 

závisí na povolení dvou imbusových šroubů. Tento systém otevření v současnosti není 

nejlepším řešením. Poté lze panel odklopit a tohle nám umožní i přistup k elektroinstalaci 

vozidla. Systém vyklopení je založen na uložení 3D tisku ke krabici. S 3D tiskem je krabice 

vložena do palubní desky. Zde jsou dva čepy s vnitřním závitem. Do těchto čepů je pak ze stran 

našroubován šroub s hlavou pro křížový šroubovák. Celkovou dokumentaci pro přední panel 

nalezneme v Příloze C, zde na obr. 23 můžeme vidět část dokumentace přední strany panelu. 

 

Obr. 23 Dokumentace přední strany panelu 
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4.3 Realizace Ovládacího panelu 

Jedním z prvních úkolu při realizací panelu bylo vyřezat do průmyslové krabice otvory 

pro připevnění pojistkové skříně a také pro montážní rám tlačítek. Odměřil jsem přesné 

parametry pro správné uchycení tlačítek. Mezi dvěma sadami tlačítek je prostor 40 mm, kdy 

nám tento prostor zaručí, že nedojde k nechtěnému sepnutí jiných tlačítek. Pro montážní rám 

tlačítek jsem musel vyřezat do panelu dva otvory o rozměrech 105,5 mm x 37 mm. U pojistkové 

skříně jsme vyřezali dva otvory o rozměrech 80 mm x 20 mm a čtyři díry o průměru 5 mm. Zde 

na obr. 24 je možné vidět již namontovaný rám s tlačítky a přichycenou pojistkovou skříň. 

 

Obr. 24 Příprava ovládací panelu  
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Dále jsem zde vytvořil otvor pro námi vybraný 35 pinový konektor. Dalším úkolem bylo 

připravit tuto krabici na montáž do buginy. Proto jsme museli průmyslovou krabici nabarvit na 

černou barvu. Zde jsme použili černou barvu ve spreji na plasty. Na krabici jsme nanesli tři 

vrstvy barvy, aby došlo k dobrému překrytí všech míst. Po zaschnutí černého nástřiku jsem 

použil čirý saténový lak. Zhotovený nástřik krabice můžeme vidět na obr 25. 

 

Obr. 25 Hotový nástřik naší krabice 
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Pro uchycení krabice do palubní desky byl na 3D tiskárně vytiskly přední kryt. Tento 

kryt nám dodává designový vzhled, aby panel byl estetický s palubní deskou. Pro 3D výtisk 

byla použita 3D tiskárna od firmy Prusa model i3 MK3. Tento model tiskárny můžeme vidět 

na obr. 26 a jejích specifikace jsou v tabulce č. 9. 

 

Obr. 26 Prusa i3 MK3 [21] 

Tab. 9 Specifikace 3D tiskárny [21] 

Pracovní prostor 250 x 210 x 210 mm 

Výška vrstvy 0,05 – 0,35 mm 

Maximální teploty: Hotend/ Heatbed 300 °C / 120 °C 

Počet extruderů 1 

Tiskový povrch 
Vyměnitelný ocelový plat s PEI  

Vyhřívaná magnetická podložka 

Maximální rychlost posuvu 200 mm/s 

Senzory 
4 Termistory, senzor extruderu, senzor 

ventilátorů, senzor filamentu 

Kalibrace Automatická 

Podporované materiály Všechny termoplasty 

Zdroj pro tisk SD karta 
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Pro 3D tisk byl vybrán materiál PET. PET je materiál (polyester), který se pyšní svou 

vysokou tvrdostí, pevností a chemickou odolností. Tento materiál lze využit tam, kde se jiné 

termoplasty jako například PLA anebo ABS deformují. Díky jeho nízkému smrštění jsou námi 

vzniklé výtisky méně náchylné k deformaci. PET materiál má širokou škálu využití, nejvíce 

v prototypové výrobě. Už z názvu je patrné že se tento materiál používá pro výrobu PET láhví. 

Využití také nachází ve zdravotnictví a také ve sportovních potřebách. Filamenty PET materiálu 

jsou příznivé i svou cenou díky které patří k těm cenově nejdostupnějším. Pro začátečníky muže 

byt tisk PET materiálu náročný. Pro tento materiál musí být v extruderu nastavena teplota cca 

210–240 °C zde zaleží na konkrétním typu filamentu. Teplo podložky je většinou okolo 60–80 

°C. Zde na obr. 27 můžeme vidět již hotový 3D tisk přední strany panelu.[22] 

 

 

Obr. 27 3D tisk přední strany panelu 
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Pro namontování přední stěny ovládacího panelu k průmyslové krabici byly použity 

šrouby. Tyto šrouby byly našroubovaný do předem vytištěných otvoru. Na průmyslové krabici 

jsou pro tuto možnost na každé straně tři otvory, které nám umožní uchycení. Zde na obr. 28 

můžeme vidět jíž hotový panel, který je uchycený do části palubní desky. Druhá část nám 

ukazuje možnost odklopení panelu. 

 

Obr. 28 Ovládací panel (zajištěný/otevřený)  



39 

 

5  MONTÁŽ NÁVRŽENÉ ELEKTRO INSTALACE 

Navržená elektroinstalace byla namontována na vozidlo. V této části jsem musel zapojit 

vnitřní část ovládacího panelu. Správně navolit piny v konektoru, aby nedošlo k přepálení 

jednotlivých pinu konektoru z důvodu proudového zatížení. Popsat všechny připojené kabely 

a správně je zaizolovat. Vymyslet trasy vedení kabelu a jejich uchycení na vozidlo. Poté námi 

natažené dráty správně zapojit do konektoru, který je většinou před spotřebičem.  Vymyslet 

uchycení relé skříně, aby byla dostupná pro uživatele. Po celkovém zapojení otestovat všechny 

komponenty, zda fungují. 

5.1 Vnitřní zapojení ovládacího panelu 

V krabici od ovládacího panelu je vložený 35 pinový konektor od firmy AMPSEL. Tento 

typ konektoru má krytí IP69. Tohle krytí je pro nás velmi dobré, jelikož je zde možné tento 

konektor vystavit i tlakové vodě. Samec a samice konektoru mají rozdílný jmenovitý proud, 

který jsou schopné vydržet. Pro samce je tento proud 8 A přičemž pro samici to je až 17 A. 

Technické parametry tohoto typu konektoru najdeme v Příloze D. Do průmyslové krabice jsem 

namontoval DIN lištu, která nám pomocí svorek zajistí propojení jednotlivých části uvnitř 

krabice. Takto se vyhneme zbytečnému tažení kabelu z krabice a zase zpátky. Zde na obr. 29 

vidíme zapojení DIN lišty i barevné kombinace kabelů. 

 

Obr. 29 Zapojení din lišty  
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V krabici jsou také zapojena dvě relé na 50 A, které mají za úkol řídit stykače a relé na 

změnu směru vozidla. Konektor v krabici byl z velké části vyplněn, ale stále zde zůstalo dost 

místa pro zapojení dalších komponentů. V pojistkové skříni jsou zatím pouze využité čtyři 

pojistky. V tabulce č. 10 vidíme jednotlivé pojistky a jejich popis a na obr. 30 vidíme pořadí 

pojistek 

Tab. 10 Popis pojistek v pojistkové skříní 

Číslo 

pojistky 

Hodnota 

pojistky  

[A] 

Jištěný prvek 

Pozice na konektoru 

a 

Vstupy a výstup 

1. 5 

Jištění spínacích prvků (Tlačítka 

denních, potkávacích, výstražných 

světel a přepínač směru jízdy. 

1 – Přívod 12 V 

6 - Výstup na prvky 

2. 5 

Jištění spínacích prvků (Tlačítko 

ventilátoru, volantový přepínač 

blinkru, ovládaní dálkových světel 

a brzdový spínač 

2 - Přívod 12 V 

7 - Výstup na prvky 

3. 5 Pojistka denního svícení 

3 - Vstup od tlačítka denního 

svícení 

8 – Výstup na Denní svícení 

4. 5 Pojistka mlhovky 
4 – Vstup od tlačítka mlhovky 

9 – Výstup na mlhovku 

 

 

Obr. 30 Pojistková skříň  
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Pro tlačítka byl výrobcem dodán konektor na FASTONY. Všechny tlačítka mají od firmy 

Hella typ konektoru I, jen tlačítko výstražných světel má typ II. Zde vidíme, jak se zapojovali 

tlačítka.  Na obr. 31 vidíme dva typy použitých konektoru pro tlačítka. Konektor vlevo je model 

I a konektor vpravo je typ II. [23] 

 

Obr. 31 Popis konektoru tlačítek [23] 

Zde v tabulce č. 11 můžeme vidět, jak jsou jednotlivá tlačítka zapojena. Rozdíl mezi 

jednotlivým zapojením je minimální.  

Tab. 11 Zapojení konektoru 

Typ I Typ II 

Pozice na konektoru Zapojení Pozice na konektoru Zapojení 

2 + 12 V 2 + 12 V 

3 Výstup na spotřebič 3 Výstup na spotřebič 

7 Kostra (-) 8 + Na LED tlačítek 

8 + Na LED tlačítek 10 Kostra (-) 
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Pro označování jednotlivých pinů na konektoru jsem použil štítkovač. Štítkovač nám 

přesně vytiskl požadovaný nápis na smršťovací pásku pro daný pin. Zde v tabulce č. 12 můžeme 

vidět přesný popis všech využitých pinů v konektoru.  

Tab. 12 Zapojení 35 pinového konektoru 

Číslo 

pinu 
Využití 

Číslo 

pinu 
Využití 

1 Vstup + 12 V 19 Výstup LZ denní 

2 Nevyužitý pin 20 Výstup PZ denní 

3 Vstup směru dopředu 21 Výstup LP denní 

4 Vstup 50 A 22 Výstup PP denní 

5 Vstup 50 A 23 Výstup na relé ventilátoru 

6 Vstup 50 A 24 Nevyužitý pin 

7 Vstup směru dozadu 25 Nevyužitý pin 

8 
Výstup na stykač motoru (směr 

dopředu) 
26 Nevyužitý pin 

9 
Výstup na stykač motoru (směr 

dopředu) 
27 Nevyužitý pin 

10 
Výstup na stykač motoru (směr 

dozadu) 
28 Nevyužitý pin 

11 
Výstup na stykač motoru (směr 

dozadu) 
29 Nevyužitý pin  

12 Výstup na paku směru 30 Nevyužitý pin 

13 Výstup na mlhovku 31 
Kostra levého relé na změnu 

směru 

14 Výstup na paku blinkru 32 
Kostra pravého relé na změnu 

směru 

15 
Výstup na paku dálkových 

světel 
33 

Kostra levého relé na změnu 

směru 

16 Výstup na brzdový spínač 34 
Kostra pravého relé na změnu 

směru 

17 
Výstup na relé potkávacích 

světel 
35 Výstup kostra (-) 12 V 

18 Výstup výstražné PCAN   
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Zde na obr. 32 vidíme plně zapojený ovládací panel, který je připravený pro montáž na 

vozidlo. Jsou zde vidět právě zmíněné piny konektorů, které jsou popsané. 

 

 

Obr. 32 Zapojený panel připravený pro montáž 
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5.2  Zapojení relé skříně 

V relé skříní jsou zapojená relé, které nám spínají některé komponenty, jakou jsou 

ventilátory, dálková a potkávací světla a blinkry. Dále zde je uložených šest pojistek pro jištění. 

Zde na obr. 33 můžeme vidět umístění všech relé a pojistek, a kterou funkci plní v tabulce č. 13. 

Červeně označené nám ukazují pozice jednotlivých relé. A žlutě nám ukazují pozice pojistek. 

 

 

Obr. 33 Zapojení relé skříně 

Zde v tabulce vidíme popis jednotlivých relé a jakou mají funkci. A hodnotu pojistek 

a jakou část zapojení jistí. 

Tab. 13 Popis relé skříně 

Relé Pojistky 

Pozice Funkce Pozice Jištěný prvek Hodnota [A] 

1 Dálková světla 1 Leva sada ventilátoru 5 

2 Potkávací světla 2 Potkávací světla 10 

3 Ventilátory 3 Dálková světla 5 

4 Levé blinkry 4 Levé blinkry 5 

5 Pravé blinkry 5 Pravé blinkry 5 

  6 Pravá sada ventilátoru 5 
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5.3 Zapojení ovládací páky blinkru a páky směru 

Pro ovládání blinkru, dálkových světel a změny směru byla vybraná ovládací páčka firmy 

Hella s katalogovým číslem 6BA 001 539-047, kterou lze vidět na obr.34. Tato páka má 6 -ti 

pinový konektor s FASTONY. V tabulce č. 14 můžeme vidět zapojení jak páky směru, tak 

ovládání blinkru. Pro páku směru využijeme pouze 3 piny.  Ovládání směru funguje tak, že při 

horní poloze máme zařazený směr dopředu, při spodní poloze máme směr dozadu. 

Tab. 14 Zapojení paky směru a paky blinkru 

Paka směru Paka blinkru 

Číslo pinu Vstup /výstup 
Číslo 

pinu 
Vstup /výstup 

1 
Výstup na relé směru 

dozadu 
1 Výstup do PCAN levé blinkry 

2 Nezapojeno 2 Výstup na relé dálkových světel 

3 Nezapojeno 3 
Výstup do PCAN zap/vyp dálkových 

světel 

4 
Společný vstup 12 v pro 

změnu směru. 
4 Společný vstup 12 V pro blinkry 

5 
Výstup na relé směru 

dopředu 
5 Výstup do PCAN Pravé blinkry 

6 Nezapojeno 6 Společný vstup 12 V pro dálkové světla 

 

 

Obr. 34 Páka směru a páka směrových světel [24]  
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Zde na obr. 35 můžeme vidět kde jsou umístěny ovládací páky pro směrová světla a pro 

změnu směru. Je zde zobrazeno, jak se volí směry pro jízdu vozidlem. Když zařadím horní 

pozici na ovládací páce směru tak se mužů pohybovat vozidlem dopředu. Dolní pozice nám 

zařadí zpátečku. 

 

Obr. 35 Řazení směru jízdy a směrová světla 
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5.4 Trasy kabelu a použité konektory 

Pro vedení kabelů na bugině jsem využil její rám. Pro vedení všech kabelů byly použity 

ochranné trubice, takzvaný husí krk. Některé úseky vedení kabelu jsme vedli uvnitř profilu 

rámu. Pro přichycení kabelu mimo profily jsem použil plastové stahovací pásky, které nám 

zajistili dobré uchycení. Do přední části vozu jsem vedl dvě trasy kabelů, a to pro levou a pravou 

stranu světel. Pro zadní část je pouze jedna trasa, která se až v zadní části vozidla rozvětví. Aby 

nedošlo, při vedení kabelu do zadní časti k jeho porušení, tak jsem využil středovou část mezi 

sedadly, kde se naše ochranná trubice dobře skryla. Poté kabely pokračovaly po levé straně za 

blatníkem zadního kola a pod korbu buginy. Zde na obr. 36 můžeme vidět použité trasy. 

Červeně značené trasy nám ukazují vedení v profilu. Modré označení trasy nám ukazuje, kde 

jsme kabely vedli a přichytili k profilu. 

 

Obr. 36 Hlavní trasy vedení kabelu 

 

Obr. 37 Ukázka vedení kabelů  
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Pro celkové zapojení byly použité automobilové konektory řady AMP Superseal. Tyto 

konektory dokážou vydržet jmenovitý proud až 14 A. Mají pro nás potřebné krytí IP66. 

Konektory se vyrábí v provedení od 1 pinového až po 6 pinový konektor. Na obr. 38 vidíme 

celou sadu pro konektor AMP Superseal. Skládá se ze samice a samce a pro lepší krytí jsou zde 

dodávány i gumová těsnění na kabely. 

 

Obr. 38 Sada konektoru AMP Superseal [25] 
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5.5 Zapojení elektro instalace na vozidlo 

Poté co jsme si připravili jednotlivé komponenty jsme je namontovali na námi určené 

pozice ve vozidle. Poté jsme si natáhli jednotlivé trasy pro zapojení světel a dalších 

komponentů. Do přední části vozu jsme vedli dva stejné svazky vodičů. Tento svazek se skládal 

ze sedmi vodičů v průřezu 0,5 a 1 mm2. Zvláštní trasu mají vodiče pro ovládání předních 

ventilátorů. Zde jsou použité pouze dva vodiče, a to fialový a zelený v průřezu 0,5 mm2. Pro 

kostru (-) je v celém voze použitá černá barva vodiče 

Do zadní části buginy byl tažen jeden hlavní svazek vodičů, který nám ovládá zmíněné 

komponenty. Všechno to jsou vodiče o průřezu 0,5 mm2. Svazek se skládá z černého, modrého, 

zeleného, fialového, červeno-modrého, bílo – černého a červeného. Všechny tyto zmíněné 

vodiče se shlukují za ovládacím panelem v palubní desce. Tyto vodiče můžeme vidět na obr. 

39. Zde došlo k celkovému propojení všech vodičů. Pro propojení jsem používal spojovací 

dutinky.  

 

Obr. 39 Kabeláž před zapojením a po zapojením za ovládacím panelem  
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Pro přední světla byly použité čtyř pinové konektory. Obě strany světel mají stejné 

zapojení konektorů. Dálkové světla mají svůj vlastní dvou pinový konektor. Tento konektor se 

skládá z červeného a černého vodiče. Černý vodič je kostra a červený je přívod. Potkávací 

světla jsou rovnou připojena na žárovku, kde přívod je žlutý a kostra černá. Tabulka č. 16 nám 

udává správné zapojení předních konektoru. Na obr. 40 vidíme již zapojený 4 pinový konektor. 

Tab. 15 Zapojení předních 4 pinových konektorů 

Samec Samice 

1.Denní bílý 1.Denní bílý 

2.Denní černý 2.Denní černý (-) 

3.Blinkr černý 3.Blinkr oranžový 

4.Blinkr bílý 4.Blinkr hnědý (-) 

 

 

Obr. 40 Zapojený přední 4 pinový konektor 
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V zadní části vozu máme zapojené dva typy konektorů, a to pro hlavní světla 5 pinový 

konektor. A pro mlhovku se zpátečkou máme 2 pinový konektor. Konektory pro hlavní zadní 

světla mají rozdílné barevné kombinace vodičů. Tabulka č. 17 zapojení 5 pinových konektorů. 

Tab. 16 Zapojení zadních 5 pinových konektoru (blinkr, denní svícení a brzda) 

Levá strana Pravá Strana 

Samec Samice Samec Samice 

1. Brzda bílý 1. červeno-modrý 1. Brzda bílý 1.Červeno – modrý 

2. Denní černý 2. Fialový 2. Denní černý 2. Modrý 

3. Denní hnědý 3. Černý 3. Denní hnědý 3. Černý 

4. Šedo – červený 

blinkr 
4. Bílo černý 

4. Šedo – červený 

blinkr 
4. Zelený 

5. Šedý blinkr 5. Černý 5. Šedý blinkr 5. Černý 
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Pro mlhovku a zpátečku jsou zvolené dvou pinové konektory. Příklad zapojení 2 

pinových konektoru je v tabulce č. 18. Přiklad plně zapojeného 5 a 2 pinových konektoru 

můžeme vidět na obr. 41. Také pro ventilátory jsou zvolené tyto2 pinových konektorů. 

U ventilátorů je vždycky v prvním pinu přívod (fialový nebo zelený) zaleží na straně 

ventilátoru. A druhý pin je určený pro kostru. 

Tab. 17 Zapojení 2 pinového konektoru mlhovka zpátečka 

Mlhovka Zpátečka 

Samec Samice Samec Samice 

1. Černý (+) 1. Oranžový 1. Černý (+) 1. Červený 

2. Bílý 2. Černý (-) 2. Bílý 2. Černý (-) 

 

 

Obr. 41 Zapojený 5 a 2 pinový konektor 
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6 HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ A NÁVRH 

DALŠÍCH ŘEŠENÍ 

Po zapojení celé elektroinstalace na vozidle došlo k celkové kontrole, zda jsou všechny 

dané komponenty správně zapojené a jsou plně funkční. Již při první kontrole jsem neobjevil 

žádný zkrat nebo nějakou jinou chybu, která by zapříčinila nefunkční elektroinstalaci vozidla. 

Po přivedení napětí na 12 V část jsem vyzkoušel postupně spínat všechny světelné komponenty. 

Jednotlivé světelné komponenty byli plně funkční a nedocházelo k žádnému problému. Po 

celkové zkoušce 12 V části jsem zhodnotil, že elektroinstalace je plně funkční a nedochází 

k žádným problémům. 

V elektroinstalaci vozidla máme ještě stálé mnoho možnosti pro další zapojení určitých 

komponentů, které by se mohly postupem času přidávat na terénní vozidlo. Jedním 

z komponentů, který se nám v budoucnu muže hodit je právě naviják. Naviják nám může 

pomoct při zapadnutí vozu v terénu. V budoucnu by mohlo dojít k možnosti změny diferenciálu 

a k uzavření nápravy z důvodu testování nebo přidaní systému na regulaci prokluzu kol. 

K elektroinstalaci vozidla můžeme stále přidávat prvky, které budou potřeba pro další testování 

v rámci katedry. Na obr. 42 můžeme vidět plně funkční ovládací panel. 

 

Obr. 42 Funkční ovládací panel  
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Byl vytvořen plně funkční systém výklopného panelu, který nám zajistí rychlý přístup 

k pojistkám vozu. Zde je požit systém otevírání pomocí imbusových šroubů. Tento první typ 

otevírání není pro nás moc pohodlný, a to z toho důvodu že pro otevření musíme použít 

imbusový klič. Proto zde je možnost navrhnout více typů systému otevírání, které by pro 

posádku vozu byly přínosné. Systém otevírání by měl být jednoduchý a neměl by právě nějak 

vystupovat z palubní desky, aby nedošlo k úrazu posádky. Proto bych doporučil změnit systém 

otevírání tak, aby se nemusel požívat imbusový klič. Pro nový systém otevíraní bych doporučil 

se inspirovat systémem otevírání přihrádky u spolujezdce ve vozidle. Tento systém požívá při 

zavření pouze zaklapnutí do předem připraveného otvoru. A pro otevření se požívá pouze klika 

nebo nějaké tlačítko, které by nám uvolnilo panel.  

Při otevřeném panelu lze vidět, že panel je vyklopený do nevhodné pozice. Dochází zde 

k lehkému mechanickému namáhaní všech vodičů. Na obr. 43 vidíme plné otevření panelu. 

Tento vyklopený panel je pro nás v nevhodné pozici. Proto by se zde mohl navrhnout systém, 

který nám zastaví panel ve vhodné pozici. 

 

Obr. 43 Plně otevřený panel 
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Zde bych doporučil pro vhodnou pozici přidat systém dorazu, které nám zabrání 

k úplnému otevření panelu. Panel se nám zastaví ve vhodné pozici, což pro nás znamená, že je 

kolmý k palubní desce. Na obr. 44 vidíme nákres systému dorazu. V palubní desce by se 

vytvořila půl kruhová drážka. V této drážce by se pohyboval zde zobrazený jezdec (tvarový 

výstupek). Poté co by panel dorazil na konec drážky zůstal by v této pozici a nedošlo by 

k plnému otevření. 

 

Obr. 44 Návrh systému dorazu pro ovládací panel 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit plně funkční elektroinstalaci pro lehké terénní 

vozidlo a navrhnout ovládací panel s dostupnou pojistkovou skříni. 

V teoretické části jsem se seznámil se standardy pro tvorbu elektroinstalace na vozidle. 

Detailně zde rozebírám IP ochranu elektrických části. Právě tato ochrana byla při tvorbě a 

výběru komponentů důležitá. Dále jsem se zaměřil na výběr správného průřezu vodiče, aby byl 

dostatečný průřez pro požadované proudy. A v poslední řadě zde bylo jištění všech komponentů 

a elektrických prvků vozidla. 

Praktická část mé diplomové práce má tři části. V první části se věnuji vytvoření plně 

funkční elektroinstalaci pro vozidlo. Právě v té části jsem řešil již zmíněné jištění všech 

elektrických prvků a volbu správného průřezu vodiče dle elektrického proudu. Dále jsem zde 

vytvořil plně funkční ovládací panel s předem vybranými komponenty, které splňovali pro nás 

dostatečné IP krytí. Vymyslel jsem systém odklopení panelu, který je snadno dostupný z místa 

řidiče a spolujezdce. Po odklopení panelu nám byl umožněn přistup k pojistkové a relé skříní. 

Hlavním úkolem zde bylo již vytvořenou elektroinstalaci zapojit na vozidle. Zde jsem musel 

vymyslet trasy pro vedení kabelu. Vybrat konektory s dostatečným IP krytím pro celkové 

zapojení.  

Ve vozidle jsem dokázal dosáhnout maximálně stupně krytí IP66. Toto krytí pro nás je 

dostatečné. V případě potřeby vyššího IP krytí doporučuji přidat do uložení světel nějaký typ 

izolace, který by zajistil nepropouštění vody. Celkový odběr celého zapojení jsem rozdělil na 

dva režimy jízdy, a to při jízdě ve dne a v noci v plném využití světelných komponentů a všech 

ventilátorů. Potřebný proud při jízdě ve dne je kolem 13 A, to odpovídá výkonu 156 W. U jízdy 

v noci dochází k nárustu proudu z důvodů využití silnějších světelných zdrojů. Odběr v noci 

odpovídá 204 W a proudu 17 A. Energetická náročnost elektroinstalace se pohybuje od 6 A až 

po již zmíněných 17 A. 

V předchozí kapitole hodnotím celkové funkční zapojení. Popřípadě jaké by mohly být 

další možnosti, které by se mohli přidat do vytvořené elektroinstalace. Dále zde hodnotím 

systém otevírání ovládacího panelu, a navrhuji zde další možnosti otevírání. K systému 

otevíraní doporučuji udělat některé z navržených změn jako jsou dorazy pro otevírání panelu. 
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Příloha A – Schéma zapojení 12 V části 

Příloha B – Schéma zapojení motorů 50 V 
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Příloha D – Technické parametry konektoru firmy AMPSEL (samice/samec) 

Provedení konektoru Zásuvka, rovná 

Typ zapojení konektoru Automotive 

Řada (konektory) AMPSEAL 

Počet pólů 35 

Kolíkový tvar Kulatý 

Jmenovitý proud 17 A 

Množství 1 ks 

Vnější délka 33.6 mm 

Typ (výrobce) AMPSEAL 

Teplota (max.) +125 °C 

Teplota (min.) -40 °C 

Kód 6&20 

Připojení (součástky) Krimpované 

Počet řádků 3 

Materiál pouzdra Termoplastický plast 

Jmenovité napětí 250 V/AC 

Finální úprava kontaktu Pocínovaný 

Izolační materiál Termoplastický plast 

Vnější výška 34.6 mm 

Splňuje RoHS Ano 

Krytí IP6K9K 

Kategorie produktu Zásuvkový konektor na kabel 

Vnější šířka 63.4 mm 
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Technické parametry 

Provedení konektoru Zástrčka, rovná 

Typ zapojení konektoru Automotive 

Řada (konektory) AMPSEAL 

Počet pólů 35 

Kolíkový tvar Kulatý 

Jmenovitý proud 8 A 

Množství 1 ks 

Teplota (min.) -40 °C 

Vnější délka 32.1 mm 

Vnější výška 34.25 mm 

Připojení (součástky) Do DPS 

Počet řádků 3 

Izolační materiál Termoplastický plast 

Teplota (max.) +105 °C 

Materiál kontaktu Slitina mědi 

Materiál pouzdra Termoplastický plast 

Typ (výrobce) AMPSEAL 

Vnější šířka 76.9 mm 

Finální úprava kontaktu Pocínovaný 

Jmenovité napětí 250 V/AC 

Kategorie produktu Vestavná pinová lišta (vyšší kvality) 

Splňuje RoHS Ano 

Krytí IP6K9K 

 


