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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a otestováním spínací a obsluţné 

jednotky pro elektromobil StudentCar. V první části jsou naznačeny přibliţné poţadavky 

na spínací jednotku a popsána jednotlivá zařízení, která jsou s jednotkou přímo propojena. 

Po návrhu schématu se druhá část zabývá výběrem vhodných součástek a popisuje samotný 

postup výroby spínací jednotky (vytvoření plošného spoje, osázení součástkami, atd.). 

V poslední části je spínací jednotka odzkoušena, je ověřena správná funkce všech výstupů 

a poté připojena na elektromobil. 

Klíčová slova:  spínací jednotka, BMS, plošný spoj, baterie 

 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is proposal, production a verification of functionality 

of the switching and electric control unit for the electric car StudentCar. The first part deals 

with requirements that are important for the switching unit, description of individual devices 

that are connected directly to it and the proposal of the switching unit. The second part 

of the thesis includes the selection of suitable components and it describes the process 

of production of the switching unit (manufacture of a printed circuit board, soldering 

of the components, etc.). The last part consists of description how the switching unit was 

tested; the functionality of all outputs was verified and the unit was connected to the electric 

car. 

Keywords:  switching unit, BMS, printed circuit board, battery 
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ÚVOD 

V dnešní době dochází k výraznějšímu vývoji elektromobilů. Jejich nejproblémovější 

částí, která vývoj brzdí, jsou baterie. Především měrná energie baterií, která ovlivňuje dojezd 

vozidla, stále nedosahuje poţadovaných hodnot. Jsou ale i další zařízení a oblasti 

elektromobilu, které je zapotřebí zdokonalovat. Proto je potřeba zaměřit se na všechny i méně 

významné komponenty, vyřešit jejich nedostatky a celkově je zjednodušit a zlepšit. Jedním 

z takových zařízení je i spínací jednotka. 

Spínací jednotka je celkem jednoduché zařízení, které můţe být sloţené ze spínacích 

prvků, jako jsou relé nebo tranzistory a jejíţ funkcí je spínat poţadované zařízení. Přesto je to 

důleţitý prvek, který navíc spojuje baterie s monitorovacím systémem. V elektromobilu tedy 

funguje tak, ţe při otočení klíčku nebo zapnutí startovacího tlačítka uvede do chodu všechny 

potřebné zařízení, které jsou nutné pro jízdu a další funkce daného vozidla. 

Nově vyráběná spínací jednotka by tedy měla sdruţovat všechny spínací prvky, které 

byly dříve individuálně rozmístěny ve vozidle. Mělo by tak dojít k celkovému zjednodušení 

a uspořádání elektrických obvodů ve vozidle. Navíc tím vznikne univerzální zařízení, které 

lze pouţít i do jiných elektromobilů a nemusí se vţdy řešit nové zapojení a umístění spínacích 

prvků. Důleţitou funkcí spínací jednotky bude především vypínání nebo zapínaní elektrického 

systému vozidla, v závislosti na stavu nabití baterií. Tuto informaci dostane spínací jednotka 

od monitorovacího systému pro baterie. 

Tato práce pojednává o výrobě spínací jednotky na základě současných parametrů 

a poţadavků elektromobilu StudentCar, pro který je vyráběna. Je ale navrţena tak, aby měla 

co největší rozsah pouţití i pro další koncepty StudentCar. 
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1. KONCEPČNÍ NÁVRH SPÍNACÍ JEDNOTKY 

ELEKTROMOBILU VČETNĚ PROPOJENÍ S VÝSTUPY 

BMS 

 

1.1. Blokový návrh a popis funkce 

Blokové schéma spínací jednotky (Obr. 1) bylo navrţeno zjednodušeně a obecně, ale 

zároveň tak aby zobrazovalo všechny důleţité prvky. Vycházelo se ze zapojení všech zařízení 

na elektromobilu StudentCar, ale i přes to by mělo být pouţitelné pro všechny elektromobily. 

 

Obr. 1 - Blokové schéma spínací jednotky 

Do spínací jednotky vstupuje po sepnutí klíčku napájení z baterie, které je uvnitř 

spínací jednotky podle poţadavku spínáno a vystupuje na jednotlivá připojená zařízení. 
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Okamţitě dojde ke spuštění vodního čerpadla, vývěvy brzd a dalších libovolných spotřebičů. 

A také k napájení monitorovacího systému baterií (BMS), který vyhodnocuje stav baterií 

a rozhoduje, jestli bude umoţněno spuštění výkonové části frekvenčního měniče pro nabíjení 

baterií a frekvenčního měniče pro motor. Pokud ano, vyšle BMS signál zpětně do spínací 

jednotky a ta umoţní napájení (zapnutí) zmíněných zařízení. Navíc můţe být do obvodu 

přidána funkce nouzový reţim, která můţe obejít systém BMS a spustit tak motor manuálně. 

1.2. Spínané spotřebiče a periférie spínací jednotky 

Pro správné navrţení spínací jednotky je důleţité znát vlastnosti a funkci jednotlivých 

připojených zařízení a to jak na straně vstupu: baterie, monitorovací systém, tak na straně 

výstupu, kde jsou frekvenční měniče, vývěva brzd, vodní čerpadlo a další potřebné spotřebiče. 

V následujících kapitolách jsou tedy stručně uvedena a popsána všechna zařízení, která 

se spínací jednotkou souvisí. 

1.2.1. Baterie 

Baterie jsou jedním ze základních komponent elektromobilu. Protoţe je spínací 

jednotka napojena na monitorovací systém, umoţňuje okamţitě reagovat na stav baterií tím 

způsobem, ţe podle potřeby připojuje, nebo odpojuje nabíjení a omezuje výstupní proudy 

na vybíjecí straně, aţ k úplnému odpojení motorů. Tím se zabezpečí, ţe nedochází 

k poškozování baterií nízkým nebo vysokým napětím. V případě nízkého napětí na trakční 

baterii pak spínací jednotka odpojuje výkonovou část automobilu, tzn. dva frekvenční měniče 

pro motor a jeden pro nabíjení. Přičemţ 12V baterie zůstává v provozu a umoţňuje tak 

bezpečné zastavení vozidla. 

Baterie jsou elektrochemické zdroje proudu, coţ znamená, ţe mění energii 

chemických vazeb přímo v energii elektrickou (Obr. 2). V principu se jedná o dvě elektrody 

z různých kovových materiálů, které jsou ponořeny do elektrolytu. Ten můţe být kapalný 

(zředěná kyselina, zásada, rozpuštěná sůl) nebo i pevný [1, 2]. 
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Obr. 2 - Princip vzniku elektrické energie [3] 

1.2.1.1. Rozdělení baterií podle principu 

Podle principu se baterie dělí na primární články a sekundární články (akumulátory). 

Primární články jsou pouze na jedno vybití, nelze je nabíjet. Sekundární články lze 

elektrickým proudem přivedeným z vnějšku opět nabít a obnovit tak jejich funkci. Přiváděná 

elektrická energie potřebná pro nabití se v článku akumuluje ve formě chemické energie, 

a proto jsou sekundární články označovány jako akumulátory [1]. Pro trakční účely jsou 

důleţité především sekundární články (akumulátory). 

1.2.1.2. Spojování článků 

 Samostatné elektrochemické články mají většinou poměrně nízké napětí, řádově 

jednotky voltů a proto se články spojují sériově nebo paralelně. Teprve skupina dvou a více 

spojených článků tvoří (akumulátorovou) baterii. Při sériovém spojení stejných článků, je 

napětí baterie oproti jednomu článku tolikrát vyšší, kolik je článků v sérii zapojeno. Kapacita 

zůstává stejná jako u jednoho článku. Naopak při paralelním zapojení dojde ke zvýšení 

kapacity a to tolikrát, kolik je článků spojeno paralelně, ale napětí zůstává stejné jako 

u jednoho článku [1]. V praxi se pak často pouţívá kombinace obou typů zapojení tedy serio-

paralelní zapojení. 
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1.2.1.3. Důleţité parametry baterií: 

Pro trakční baterie je důleţitá především měrná energie. To je energie baterie vztaţená 

na její hmotnost [W·h·kg
-1

]. Do elektromobilu je tedy nejlepší pouţít baterie s co největší 

měrnou energií. Pokud navíc měrnou energii vyjádříme ve vztahu k objemu [W·h·dm
-3

] 

dostaneme informaci o prostorové náročnosti akumulátorů [2,4]. 

 

Mezi další důleţité parametry pak patří ţivotnost, která vyjadřuje dobu uţívání baterie 

za předepsaných podmínek počtem cyklů a také kapacita, coţ je mnoţství elektrického 

náboje, které můţe baterie při vybíjení dodat. Kapacita se uvádí v ampérhodinách [Ah], nebo 

miliampér hodinách [mAh] [5]. 

 

 

1.2.1.4. Lithiové akumulátory 

Pro trakční pouţití se dnes perspektivně jeví především lithiové akumulátory. Ty jsou 

také pouţity v automobilu StudentCar. Mají mezi ostatními akumulátory nejlepší měrnou 

energii, další výhodné vlastnosti a jejich vývoj stále pokračuje. Jejich hlavní uplatnění je 

zatím u mobilních telefonů a notebooků. 

Lithium je kovový chemický prvek, který má standardní elektrolytický potenciál 

3.045V. Myšlenka lithiových baterií tedy vychází z pouţití takového materiálu záporné 

elektrody, který má největší náboj i energii. V porovnání platí ţe 7g lithia odevzdá stejný 

náboj jako 103,5g olova. Navíc je lithium ve svých elektrolytech nejvíce negativní a to 

ze všech existujících látek. Proto jsou lithiové baterie chemické zdroje proudu s největší 

měrnou energií. [6]. V dnešní době dosahují aţ na 200 Wh/kg a běţné jsou články s měrnou 

energií okolo 130 Wh/kg. Mezi další výhody patří vysoké napětí článku, přibliţně 3,6-3,7 V, 

dlouhá ţivotnost, nízké samovybíjení (okolo 5% za měsíc) a nezávadnost pro ţivotní prostředí 

oproti jiným typům baterií [7]. 

Při vybíjení lithiových baterií dochází k poklesu napětí, coţ je výhodné, protoţe lze 

dobře sledovat zbytkovou kapacitu akumulátoru, ale v zařízeních, které potřebují stálý příkon, 
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dochází při poklesu napětí zároveň k růstu vybíjecího proudu. Nevýhodné vlastnosti, jsou pak 

také delší doba nabíjení, u běţně pouţívaných akumulátorů velký vnitřní odpor, nebo 

náchylnost na přebíjení a podvybíjení. Většina baterií proto obsahuje řídící elektronické 

obvody, které se starají o vyrovnávání napětí na jednotlivých článcích akumulátoru a to při 

vybíjení i nabíjení [5].   

Základní princip činnosti lithiových akumulátorů (Obr. 3) je takový, ţe ionty Li
+ 

přecházejí při nabíjení z kladné elektrody na zápornou a při vybíjení naopak, ze záporné 

na kladnou. Elektrody těchto článků, jsou z tzv. interkalačních sloučenin a to znamená, 

ţe mohou do své krystalové mříţky přijmout cizí atomy nebo molekuly [1]. 

 

Obr. 3 - Princip činnosti Li-ion článku [5] 

A zároveň probíhá následující (zjednodušená) chemická reakce: 

Li1

2

CoO2 + Li1

2

C6 ↔ C6 +  LiCoO2 

Elektrolyt je sloţen z vodivé soli a rozpouštědla. Poměr mezi vodivou solí 

a rozpouštědlem je zvolen tak, aby byl elektrolyt maximálně vodivý. Jako rozpouštědlo 

se pouţívají různé směsi ethylen- , prophylen-, dimethyl-, diethyl- nebo metyletylkarbonát. 

Vodivou solí bývá např. hexafluorofosfát lithný (LiPF6) [1]. 
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Materiálem kladných elektrod bývají sloučeniny LiCoO2, LiMn2O4 nebo LiNiO2 

a materiálem pro záporné elektrody je uhlíková matrice, která musí především co nejlépe 

přijímat (interlakovat) ionty lithia a zároveň je dobře uvolňovat, aby byl děj vratný [1]. 

1.2.1.4.1. Li-Pol 

Lithium polymerové akumulátory (Li-pol), (Obr. 4), fungují na stejném principu jako 

ostatní Li-ion, jen s tím rozdílem, ţe tekuté, nebo gelové elektrolyty nasáklé v separátorech 

(konstrukční část článku, která umoţňuje prostup iontů, a zabraňuje kontaktu mezi 

elektrodami) se nahrazují polymery. Jsou tak dalším vývojovým stupněm Li-ion akumulátorů 

[5]. 

Hlavní výhodou  Li-pol a také rozdílem oproti klasickým Li-ion akumulátorům je 

jejich niţší hmotnost. Nemají totiţ kovový obal a většina dnes vyráběných Li-pol 

akumulátorů je zabalena do hliníkové flexibilní fólie. Proto je také lze v omezené míře 

mechanicky formovat. Kladná i záporná elektroda je pak z baterie vyvedena pomocí pásku. 

Při sníţení hmotnosti tedy dochází oproti prizmatickým lithiovým akumulátorům, ke zvětšení 

měrné energie a to o více jak 20% [5, 7]. 

Při správném zacházení jsou Li-pol akumulátory zcela bezpečné. Nebezpečí ale hrozí 

při špatném postupu nabíjení, nebo pokud dojde ke zkratu. V tom případě se článek začne 

přehřívat a můţe dojít k jeho poškození vyvíjenými plyny. Protoţe se vystříknutá náplň 

na vzduchu sama vznítí, dochází pak k explozi a poţáru [8, 7]. 

 

Obr. 4 - Li-pol akumulátory [9] 
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Li-polymerové akumulátory jsou stejně jako Li-ion, vhodné pro pouţití v běţné 

elektronice, tedy pro mobilní telefony, notebooky, PDA, hodně se také pouţívají pro napájení 

RC modelů, ale s pokračujícím vývojem této technologie a vzhledem k jejich vysoké měrné 

energii (Obr. 5) je výhodné pouţití i pro náročnější aplikace jako jsou elektromobily, 

elektrokola, nebo záloţní napájecí zdroje [9]. 

 

Obr. 5 - Graf srovnání měrné energie různých akumulátorů [9] 

1.2.1.5. Olověné akumulátory 

Olověné akumulátory jsou nejpouţívanější sekundární zdroje proudu. Důvodem jejich 

rozšíření je relativně nízká cena, vysoká spolehlivost, dobrá účinnost a dostatečný výkon. 

Navíc se vyrábějí ve velkém rozsahu kapacit, řádově od 1 do 10000Ah a v různých 

provedeních podle konkrétního způsobu pouţití [1]. 

Olověný akumulátor tvoří dvě olověné desky (elektrody), které jsou ponořeny 

do zředěné kyseliny sírové. Tak je vytvořen jeden článek. Dále se články řadí do série, čímţ 
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se vytvoří akumulátorová baterie. Jeden článek dává napětí přibliţně 2V, ale při vybíjení se 

napětí postupně sniţuje. „Kapacita akumulátoru je přímo úměrná ploše elektrod, nebo přesněji 

řečeno, mnoţství činné hmoty, která se účastní vratné chemické přeměny“ [1]. Dále kapacita 

závisí i na velikosti vybíjecího proudu, a proto výrobce udává zaručenou minimální kapacitu 

při určitém proudu. Samovybíjení se u nových akumulátorů projevuje minimálně ztrátou 2-

3% kapacity za měsíc. Při stárnutí a pouţívání akumulátorů se můţe ztráta zvýšit aţ na 30%. 

Měrná energie olověných akumulátorů můţe být aţ 85 Wh/kg [1, 6]. 

Nejběţnější pouţití olověných akumulátorů je v automobilech jako startovací baterie 

(Obr. 6). Ty slouţí ke spouštění záţehových a vznětových motorů a k napájení dalšího 

příslušenství v automobilu. Klasická automobilová baterie s napětím 12V je tedy sloţena z 6 

článků zapojených sériově. Vyrábějí se také trakční olověné baterie, ale vzhledem k jejich 

nízké měrné energii není jejich pouţití do budoucna příliš perspektivní [1, 2]. 

V automobilu StudentCar je kromě hlavní trakční Li-pol baterie pouţit právě i olověný 

12V akumulátor. Ten slouţí pro napájení různých zařízení a také k bezproblémovému 

zastavení vozidla, pokud dojde k vybití trakční baterie. Olověný akumulátor je nabíjen z Li-

pol baterie přes frekvenční měnič. 

 

Obr. 6 - Startovací olověný akumulátor [2] 
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1.2.2. Monitorovací systém 

Pouţitím monitorovacích systémů můţeme sledovat chovaní akumulátorů při jejich 

vybíjení a nabíjení. Tím získáme důleţité informace, které můţeme vyuţít k zlepšení jejich 

nabíjecích a vybíjecích průběhů, zamezení jejich poškození a k celkovému určení stavu 

ve kterém se akumulátor právě nachází. Monitorovací systém se označuje zkratkou BMS, 

která vychází z anglického Battery management system, proto bude dále uváděna jen tato 

zkratka. 

Stav akumulátoru se nejčastěji vyhodnocuje měřením kapacity, kterou můţeme 

zjišťovat několika způsoby. U otevřených článků je moţné měřit hustotu elektrolytu, nebo 

měřit koncentrace vybraných látek v něm. Tento způsob není moţný aplikovat na hermeticky 

uzavřené články, proto se u nich kapacita stanovuje měřením elektrických veličin a to 

měřením prošlého náboje a měřením napětí s korekcí vnitřního odporu [1]. 

1.2.2.1. Stanovení kapacity měřením prošlého náboje 

První způsob jak stanovit kapacitu akumulátoru je měřit náboj, který se přenese 

z baterie do spotřebiče. Náboj se určí jako součin proudu a času: 

𝑄 = 𝐼 ∙ 𝑡 

Aby se dosáhlo přesnějších výsledků, je nutné brát v úvahu i jevy, kterými se liší 

skutečné baterie od ideálních a které proto mohou ovlivnit přesnost sledovaných veličin. 

Zařazují se proto korekční členy. Například kvůli závislosti kapacity na velikosti odebíraného 

proudu a na zvyšující se teplotě se zařazuje proudová a teplotní korekce (Obr. 7) [1].  
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Obr. 7 - Blokové schéma pro stanovení kapacity měřením prošlého náboje [1] 

1.2.2.2. Stanovení kapacity měřením napětí baterie s korekcí 

vnitřního odporu 

Druhá moţnost jak stanovit kapacitu je sledovat okamţité napětí a podle toho určit 

zbytkovou kapacitu akumulátoru. Je ovšem potřeba zařadit korekční člen, který eliminuje 

úbytek napětí na vnitřním odporu akumulátoru (Obr. 8). Pro návrh korekčního členu je 

potřeba údajů naměřených na vzorcích konkrétních baterií při různých zatíţeních [1] 

 

Obr. 8 - Blokové schéma pro stanovení kapacity měřením napětí baterie s korekcí vnitřního 

odporu [1] 

Tyto dva uvedené způsoby měření jsou základní metody. Pro dokonalejší 

vyhodnocení, univerzální pouţití a splnění všech poţadavků na monitorovací zařízení, 

je potřeba mnohem sloţitější zařízení, které obsahuje mikroprocesor, má k dispozici 
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statistické údaje, je opatřeno zařízením pro sběr dat a můţe komunikovat s PC. Systém BMS 

by také měl komunikovat s inteligentním nabíjecím zařízením. Díky tomuto spojení je moţné 

nastavit optimální reţim nabíjení, např. podle okamţitého stavu baterie [1].  

1.2.2.3. Systém BMS v automobilu StudentCar 

Při návrhu spínací jednotky se počítalo s konkrétními parametry a vlastnostmi systému 

BMS pouţitého v elektromobilu StudentCar. Bateriový box v elektromobilu obsahuje mnoho 

samostatných bateriových článků, které je potřeba monitorovat. Pokud se pak poškodí jeden 

článek, nedojde k poškození dalších. V našem konkrétním případě jsou kaţdé 3články 

spojeny paralelně a tyto bloky pak sériově na poţadované napětí. Kaţdá trojice paralelně 

zapojených článků je opatřena vlastním, inteligentním, balancujícím a řídícím obvodem. 

Řídící obvod je pak ovládán centrální řídící jednotkou, která kromě řízení balancujících 

obvodů zprostředkovává také měření napětí, teplot, proudů, bezpečnostní odpojování 

bateriového boxu, komunikaci s nabíječkou, komunikaci s regulátorem motorů a komunikaci 

s obsluhou (Obr. 9) [10]. 

 

Obr. 9 - Blokové schéma BMS [10] 
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Jednotlivé balancující jednotky jsou vyuţívány jako měřící i v rámci vybíjení baterie. 

Opět je řídící jednotkou vyhodnocován stav kaţdého jednotlivého článku, hlídána teplota, 

napětí, vnitřní odpory kaţdého článku, celkový proud a celkový stav oproti ostatním článkům. 

V případě překročení nastavených limitů je výkonová část elektromobilu odpojena 

(frekvenční měniče nebudou pracovat). Jednotka můţe rovněţ v předstihu upozorňovat na 

blíţící se vybití, upozorňovat na poškozené, nebo vadné články a tím předejít haváriím jako je 

úplné zničení článku a nedojetí do cíle. [10].  

Řídící jednotka můţe sama ovládat různé ukazatele, např. zbývající energii, odebíraný 

proudu a další, nebo můţe tyto informace poskytovat jinému systému přes CAN sběrnici 

např. zobrazovací jednotce, frekvenčním měničům, atd. [10]. 

Řídící jednotka BMS navíc umoţňuje dlouhodobě ukládat naměřená data k pozdější 

analýze, která můţe kdykoli přenést do připojeného počítače přes USB rozhraní. Výhodou je 

také ţe se systém BMS můţe přizpůsobit pro všechny současné typy trakčních článků [10]. 

1.2.3. Vývěva brzd 

Další součástí elektromobilu, která souvisí se spínací jednotkou, je vývěva brzd. 

Po otočení klíčku, sepnutí spínací skříňky, by měla spínací jednotka zabezpečit funkci brzd 

tím, ţe uvede do chodu právě vývěvu brzd. Toto elektrické zařízení je u elektromobilu 

důleţité, protoţe nahrazuje sací efekt spalovacího motoru. To znamená, ţe vytváří podtlak, 

který je potřebný pro funkci posilovače brzd. Jako vývěva brzd se pouţívá vakuové elektrické 

čerpadlo, které potřebuje napájení vysokými proudy. V elektromobilu StudentCar je pouţita 

vývěva, která je napájena proudem aţ 40A, z toho důvodu je také nutné pouţít relé, schopné 

takové proudy spínat. 

1.2.4. Vodní (chladicí) čerpadlo 

Elektromotor i přes jeho vysokou účinnost (přes 90%) produkuje kromě mechanické 

energie také značné mnoţství tepelné energie, proto je nutné ho chladit a stejně tak 
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i frekvenční měnič, popřípadě další zařízení. Chlazení můţe být vzduchové nebo kapalinové. 

Při pouţití kapalinového chlazení je potřeba napájet elektrické vodní čerpadlo, které zajišťuje 

cirkulaci kapaliny v chladícím obvodu. Neţ tedy dojde k samotnému spuštění motoru, musí 

spínací jednotka zajistit spuštění elektrického čerpadla. 

1.2.5. Frekvenční měniče 

Frekvenční měnič je zařízení, které reguluje otáčky elektromotoru tím způsobem, ţe 

mění proud o určité frekvenci na proud jiné frekvence. Můţe také měnit stejnosměrný proud 

na střídavý coţ je potřeba, pokud je v elektromobilu pouţit například tří fázový asynchronní 

motor [11]. 

V elektromobilu StudentCar jsou pouţity dva typy frekvenčních měničů, o jejichţ 

spuštění se stará právě spínací jednotka. Jeden má označení XP POWER SMR800PS12 

a slouţí pro transformaci trakčního napětí na napětí pro 12V okruh automobilu. Druhý 

frekvenční měnič je pak Sevcon GEN4 Size8. Ten mění stejnosměrné napětí bateriového 

boxu na střídavé, kterým jsou napájeny BLDC s výkonem 66 kW. Základní parametry těchto 

frekvenčních měničů jsou uvedeny v následující tabulce (viz. Tabulka 1). 

POWER SMR800PS12 

Vstupní/výstupní napětí 100-240V / 15-19V 

Vstupní/výstupní proud (max) 12A / 50A 

Vstupní frekvence 47-63Hz 

Maximální výstupní výkon 750W 

 

Sevcon GEN4 Size8 

Pracovní napětí 128-400V 

Výstupní proud 200A (trvale) 

Maximální výstupní výkon 100kW 

Tabulka 1 - Parametry frekvenčních měničů 
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1.3. Vytvoření schématu zapojení 

Schéma zapojení (Obr. 10) vychází z blokového návrhu spínací jednotky, které je 

na začátku práce (Obr. 1). Schéma bylo vytvořeno v programu Eagle a obsahuje součástky 

popsané v kapitole 2.1. Vybrané součásti a jejich vlastnosti (str. 18-26). Při vytvoření byl 

brán ohled na všechny výše uvedené periférie a připojené spotřebiče. Konkrétně jsou to Li-pol 

a Pb baterie, systém BMS, vývěva brzd, dva frekvenční měniče, kapalinové čerpadlo, 

případně další spotřebiče. Schéma je nakreslené jako uzavřená jednotka, 

se sjednocenými výstupy na pravé straně. Z výstupů je pak pouze naznačeno připojení 

konkrétních zařízení. 
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Obr. 10 Schéma spínací jednotky 
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1.3.1. Popis funkce schématu 

Elektromobil je uveden do provozu sepnutím spínací skříňky – otočením klíčku. Dojde 

tak k napájení kontrolní LED diody, systému BMS a ovládacích cívek relé K1 a K2, které 

se sepnou. Relé K1 pak propojí výstup na baterii s výstupem na vodní čerpadlo a další 

(volitelné) spotřebiče, takţe dojde k jejich napájení (spuštění).  

Spínací kontakt relé K2 propojuje také baterii a „další spotřebiče“, ale navíc napájí 

relé K6 a K3. Relé K6 tak přepíná tři přepínatelné kontakty, které mohou být pouţity 

pro libovolnou funkci. A relé K3 slouţí pro spínání vysokých proudů, které jsou potřeba 

pro napájení vývěvy brzd. Záporný pól ovládacího kontaktu relé je navíc veden nejprve 

na podtlakový spínač a teprve přes něj (mimo spínací jednotku) na záporný pól baterie. 

Další relé v obvodu má označení K4 a je ovládáno napájením ze systému BMS, jeho 

sepnutím totiţ dojde ke spuštění frekvenčního měniče pro nabíjení 12V baterie a také 

k napájení zásuvky ve vozidle. 

Zbývající relé K5 je také ovládáno přes systém BMS. Je přepínací a umoţňuje 

spuštění frekvenčního měniče pro napájení motoru. Systém BMS tedy rozhoduje, na základě 

stavu baterií, jestli bude umoţněna jízda vozidla. Pro výjimečné případy je ale přiveden ještě 

jeden vstup k ovládání relé K5. Je to tlačítko v automobilu, označené jako nouzový reţim. 

To spíná relé a umoţňuje tak jízdu i v případě ţe to systém BMS nedovoluje.  
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2. VÝBĚR SOUČÁSTÍ A ZHOTOVENÍ SPÍNACÍ JEDNOTKY 

2.1. Vybrané součásti a jejich vlastnosti 

V následující kapitole jsou popsány součástky, které byly pouţity pro výrobu spínací 

jednotky. Jak vyplývá z výše uvedeného schématu, bylo potřeba vybrat 3 typy relé, diody, 

pojistky a k nim pojistková pouzdra. Dále konektor s dostatečným počtem pinů a krabičku pro 

uloţení celého vyrobeného obvodu. 

2.1.1. Relé 

Relé je elektrotechnická součástka (Obr. 11), která slouţí ke galvanicky oddělenému 

spínání obvodu. Jeho výhodou je, ţe můţe i pomocí malého řídícího proudu spínat velký 

provozní proud. Klasické relé se skládá z budící cívky s ţelezným jádrem, pohyblivé kotvy 

a jednoho nebo více kontaktů. Pokud teče budící cívkou proud, dojde k přitáhnutí pohyblivé 

kotvy k zmagnetizovanému jádru a kotva tak ovládá přes izolované mezičlánky kontakty. 

Kontakty bývají tvořeny jako spínací (pracovní kontakt), rozpínací (klidový kontakt), nebo 

kombinací těchto kontaktů vznikne přepínací kontakt. [3] 

 

Obr. 11 - Konstrukce relé [3] 
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2.1.1.1. Vybrané relé 

Pro výrobu spínací jednotky byly vybrány následující tři typy relé. Jejich konkrétní 

parametry jsou uvedeny v tabulce (viz. Tabulka 2), na konci kapitoly: 

 Vysokoproudé automobilové relé FRA12-WD: 

Pro spínání frekvenčního měniče XP power (měnič pro nabíjení) a vývěvy brzd bylo 

potřeba pouţít relé, které spíná vysoké proudy. Tomu vyhovují dvě pouţitá relé FRA 12-WD 

(Obr. 12), které umoţňují spínat aţ 40A. Ve schématu zapojení jsou označeny jako relé K3 

a K4. Dále je uveden technický výkres s přesným rozmístěním kontaktů relé (Obr. 13). Ten je 

důleţitý pro pozdější vytvoření knihoven součástek v programu Eagle, aby byl navrţen přesný 

plošný spoj. 

 

Obr. 12 - Relé FRA12-WD 

 

Obr. 13 - Rozmístění kontaktů relé [12] 
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 Relé s přepínacími kontakty RM699V-P-12: 

Toto relé (Obr. 14, Obr. 15), má celkem 5 výstupů z toho dva kontakty jsou ovládací 

a tři se mezi sebou přepínají, tzn., ţe v klidu jsou kontakty 1 a 2 vzájemně rozpojené a 

kontakty 2 a 3 spojené. V případě ţe ovládacím relé prochází proud, je tomu naopak. 

V obvodu jsou umístěny, dvě relé, ale zatím je vyuţito jen jedno a to pro standardní spínání 

kontaktů frekvenčního měniče. Ve schématu zapojení jsou relé označena jako K5 a K6. 

 

 

Obr. 14 - Relé 699V-P-12 

 

Obr. 15 - Rozmístění kontaktů relé [12] 
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 Relé se zdvojenými výstupy RM85-Z-12V: 

Tato relé (Obr. 16, Obr. 17) jsou v obvodu taky dvakrát a slouţí jako hlavní, které 

umoţňují sepnutí dalších relé a všech ostatních spotřebičů ve vozidle. Mají zdvojené výstupy, 

ale těch není v obvodu vyuţito. Ve schématu zapojení jsou relé označeny jako K1 a K2. 

 

 

Obr. 16 - Relé RM85-Z-12V 

 

Obr. 17 - Rozmístění kontaktů relé [12] 
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Všechna relé jsou elektromagnetická, určena pro montáţ na desku plošného spoje a pracují 

v teplotách od -40°C do 85°C. Další parametry uváděné výrobcem jsou pro všechna relé 

shrnuty v následující tabulce (viz.  Tabulka 2). 

Typ relé FRA12-WD RM699V-P-12 RM85-Z-12V 

Spínaný proud 40A 6A 16A 

Spínané napětí 

(DC) 
75V 24 300 

Odpor cívky 90 848 360 

Napětí cívky 12V 12 12 

Doba sepnutí - 8ms 7ms 

Doba rozepnutí - 4ms 3ms 

Hmotnost 23g 6g 14g 

Rozměry 26x22x22,3 29x12,7x15,7 28x5x15 

Materiál 

kontaktů 
AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2 

Tabulka 2 - Parametry pouţitých relé 

2.1.2. Diody 

Dioda (Obr. 18) je elektronická polovodičová součástka, která propouští proud pouze 

jedním směrem. Ve spínací jednotce je dioda připojena ke kaţdému relé. Při rychlém odpojení 

budícího proudu cívky relé dochází k indukci vysokého napětí, které opaluje kontakty a můţe 

také poškodit elektronické polovodičové prvky v obvodu. Ve stejnosměrných obvodech se 

toto indukované napětí omezuje paralelním zapojením odlehčovacích diod (Obr. 19). [3] 

V zapojení se pouţilo čtyř usměrňovacích diod, parametry jsou uvedeny v tabulce 

(viz. Tabulka 3). 
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Obr. 18 - Dioda 1N5408 

 

Obr. 19 - Zapojení odlehčovací diody k relé 

Typ diody Usměrňovací dioda 1N5408 

Max. závěrné napětí 1kV 

Proud 3A 

Tabulka 3 - Pouţité diody 

2.1.3. Pojistky 

Pojistka je elektrotechnická součástka, která chrání obvod před zkratem a průchodem 

nadměrného proudu, který by mohl poškodit důleţité součástky. Při průchodu vyššího neţ 

jmenovitého proudu pojistky, dochází k takovému zahřátí, ţe se pojistka přetaví. 

Standardní automobilové pojistky (Obr. 20) jsou vhodné vzhledem ke své jednoduché 

výměně a právě všeobecnému pouţití v automobilovém průmyslu.  



24 

 

Jsou jednoduše rozeznatelné podle barev. Ty charakterizují, pro jaký nejvyšší jmenovitý 

proud jsou určeny. Jmenovité napětí automobilových pojistek je 12 - 24V. Vybrané pojistky 

jsou uvedeny v tabulce (viz. Tabulka 4). 

Symbol 
Ijmen 

[A] 

Ujmen 

[V] 
Barva 

Rozměr 

[mm] 

0257005.PXPV 5 32 Světle hnědá 19 

025707.5.PXPV 7,5 32 Hnědá 19 

0257015.PXPV 15 32 Světle modrá 19 

0257040.PXPV 40 32 Oranţová 19 

Tabulka 4 - Pouţité pojistky 

 

Obr. 20 - Pouţité pojistky [12] 

Pojistky se usazují do pojistkového pouzdra (Obr. 21) určeného pro montáţ na tištěný spoj. 

 

 

Obr. 21 - Pojistkové pouzdro 
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2.1.4. Konektory 

Konektory musí splňovat poţadavky na vodotěsnost, maximální moţný protékající 

proud a musí být uzpůsobeny pro montáţ do tištěného spoje. 

Vybrán byl vodotěsný konektor Ampseal (přesný název – Header assembly, 35 

position, snap-in, ampseal) s 35 výstupy (Obr. 22). Tento konektor přenáší proud do velikosti 

16A na jeden pin a do teploty 105°C. Obsahuje také pojistné prvky proti samovolnému 

odpojení konektoru od patice. 

 

Obr. 22 - Konektor Ampseal [13] 

2.1.5. Krabička 

Spínací jednotka vyrobená jako tištěný obvod je uloţena do vhodné krabičky. Vybraná 

krabička s označením Combiplast CP-17- 6B1 (Obr. 23) je vyrobena z profilovaného hliníku, 

který dobře odvádí teplo ze samotného obvodu a je také dostatečně pevný proti případnému 

mechanickému poškození. Krabičku je moţné otevřít ze dvou stran, odšroubováním bočních 

panelů, na kterých je ještě těsnící rám z ABS plastu.  Krabička je také uzpůsobena 

k jednoduché montáţi na podloţku pomocí šroubů. Do čela krabičky se vytvoří otvory 
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pro konkrétní typ pouţitého konektoru, nebo jiného prvku. Všechny parametry a rozměry jsou 

uvedeny v tabulce (viz. Tabulka 5). 

Výrobce Combi plast 

Délka 175mm 

Šířka 148mm 

Výška 48mm 

Váha 0,51kg 

Materiál hliník 

Tabulka 5 - Parametry krabičky 

 

Obr. 23 - Krabička combiplast CP-17-6B1 
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2.2. Vytvoření knihoven vybraných součástek 

Pro vytvoření schématu spínací jednotky (jak jiţ bylo výše uvedeno) a následného 

návrhu tištěného spoje se pouţil program Eagle. Jeho základem jsou knihovny schematických 

značek součástek a symbolů. Program obsahuje poměrně velkou knihovnu jiţ vytvořených 

součástek a také editor k vytváření nových. (Obr. 24) Pro návrh spínací jednotky bylo tedy 

potřeba vytvořit knihovny pro 3 typy pouţitých relé, konektor a pojistková pouzdra. Vyuţily 

se při tom informace a výkresová dokumentace od výrobců součástek. Kaţdá nadefinovaná 

součástka obsahuje schematickou značku, pouţitou ve schématu, reálný rozměr pouzdra 

s přesně umístěnými výstupy a název, popřípadě další doplňující vlastnosti součástky [14]. 

 

Obr. 24 - Základní prostředí programu Eagle pro vytváření knihoven součástek 
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2.3. Návrh tištěného spoje 

Návrh tištěného spoje (Obr. 25) v programu Eagle, probíhá tím způsobem, ţe se 

součástky umístí na poţadovaná místa na panelu. Součástky se zobrazují v půdorysu s jejich 

vývody. Ty jsou propojeny vzdušnými čarami podle předem vytvořeného schématu. 

Po rozmístění součástek se všechny „vzdušné čáry“ propojí cestami pro měď a to především 

tak, aby se nekříţily. Cesty musí být dostatečně široké především v místech, kde jsou vedeny 

velké proudy. Z tohoto důvodu jsou některé piny konektoru, které jsou dimenzovány na 16A, 

propojeny po třech, a na několika místech, kde nebylo moţné cesty od konektoru vyvést, nebo 

byly příliš tenké, se propojení provedlo dodatečně připájením drátu (Obr. 30). 

 

Obr. 25 - Návrh tištěného spoje 
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2.4. Výroba tištěného spoje 

Z navrhnutého tištěného spoje se nejprve vytvoří negativ a vytiskne se na pauzovací papír, 

nebo speciální fólii. (Obr. 26). 

 

Obr. 26 - Vytisknutý negativ 

K výrobě byla zvolena cuprexitová deska o tloušťce mědi 70μm s fotocitlivou vrstvou 

Photec H-6238. Důvodem pouţití takto hrubé desky, jsou vysoké proudy, které by deska měla 

přenášet, aniţ by došlo k nebezpečnému přehřívání.  

Deska se nejprve nařezala na přibliţný rozměr, o něco větší neţ je velikost plošného 

spoje. Na desku se přiloţila vytisknutá předloha a nechala se osvítit výbojkou po dobu 

40 sekund. Ihned potom se deska ponořila na 2 minuty do vývojky z uhličitanu 

sodného (Na2CO3) o koncentraci 1%. Při vyvolávání ve výbojce se deska přetírala malým 

štětcem. Poté se deska důkladně opláchla a vysušila. 

Následně se deska ponořila na dobu 75 minut při teplotě 25°C do roztoku chloridu 

ţelezitého (FeCl3) pro plošné spoje, který leptá měď podle následující redoxní reakce: 
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2 FeCl3 +  Cu → 2 FeCl2 +  CuCl2 

 Délka ponoru byla dána tloušťkou odleptávané vrstvy, teplotou kapaliny a dobou 

předchozího pouţívaní roztoku. Po vyleptání se deska opět důkladně omyla a vysušila. 

Nakonec bylo potřeba odstranit fotocitlivou vrstvu. To se provedlo, tzv. stripováním v 1% 

roztoku NaOH dokud se film úplně neodstranil. Tím byl hotový samotný tištěný spoj 

(Obr. 27).  

 

Obr. 27 - Hotový tištěný spoj 

 

2.5. Připájení součástek a dokončení spínací jednotky 

Deska tištěného spoje se zarovnala na poţadovaný rozměr (na šířku krabičky). Tištěný 

spoj se odvrtal na stojanové vrtačce podle velikosti konektorů součástek a úchytu na pojistky 

a konektor (Obr. 28). 
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Obr. 28 - Ořezaný plošný spoj s vyvrtanými otvory 

Plošný spoj se postupně osazoval součástkami (Obr. 29), které se z druhé strany 

připájely k měděným cestám. Připájel se také vodič pro kontrolní LED diodu, která 

se umístila do čelního panelu vedle konektoru. LED dioda signalizuje, ţe spínací jednotka je 

připojena k napětí. Nakonec se připájely dráty pro posílení cest, které vedou vysoké proudy 

(Obr. 30). Po dokončení pájení se deska očistila od kalafuny a dalších nečistot a přelakovala 

ochranným lakem na plošné spoje. 

 

Obr. 29 - Deska osazená součástkami 
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Obr. 30 - Deska s připájenými součástkami a kabely 

Čelní panel krabičky se připevnil šrouby na konektor s tištěným spojem, připojila se 

LED dioda a poté se vsunul tištěný spoj jednoduše do dráţek krabičky. 
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2.6. Popis jednotlivých pinů konektoru spínací jednotky 

V této kapitole, jsou stručně popsány všechny výstupy spínací jednotky, tzn. jednotlivé 

piny konektoru s číselným označením (Obr. 31). 

 

Obr. 31 – Nákres konektoru s číselným označením pinů [13] 

1. Vstup/výstup přepínacího kontaktu relé K5 (např. pro spuštění/vypnutí frekvenčního 

měnič motoru) piny 1 a 2 jsou v klidu rozepnuté (spínací kontakt) 

2. Vstup/výstup přepínacího kontaktu relé K5 (např. pro spuštění/vypnutí frekvenčního 

měnič motoru) 

3. Vstup/výstup přepínacího kontaktu relé K5 (např. pro spuštění/vypnutí frekvenčního 

měnič motoru) piny 2 a 3 jsou v klidu sepnuté (rozpínací kontakt) 

4. Vstup/výstup přepínacího kontaktu relé K6 (pro další spotřebiče) piny 4 a 5 jsou 

v klidu rozepnuté (spínací kontakt) 

5. Vstup/výstup přepínacího kontaktu relé K6 (pro další spotřebiče) 

6. Vstup/výstup přepínacího kontaktu relé K6 (pro další spotřebiče) piny 5 a 6 jsou 

v klidu sepnuté (rozpínací kontakt) 

7. Přívod (+) od klíčku pro ovládání relé: K1 a K2 

8. Přívod (+) napájení od baterie na pojistku 5A (výstup: pin20) 

9. Výstup na spotřebiče spínané přes relé K1 jištěné pojistkou 7,5A (přívod: pin23) 

10. Výstup na spotřebiče spínané přes relé K1 jištěné pojistkou 7,5A (přívod: pin23) 

11. Výstup na spotřebiče spínané přes relé K2 jištěné pojistkou 7,5A (přívod: pin12) 

12. Přívod (+) od baterie na spínaný kontakt relé K2přes pojistku 15A (pro další 

spotřebiče připojené na piny: 11,22) 

13. Přívod (+)od BMS na ovládání přepínacích kontaktů reléK5 

14. Přívod (+) od spínače pro nouzový reţim na ovládání přepínacích kontaktů relé 

K5(v případě ţe BMS nepovoluje jízdu) 
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15. Přívod (+), (ztrojený) od nabíjecího frekvenčního měniče (12V)na spínaný kontakt 

relé K4 (výstupní piny: 32,33,34 a 35) 

16. Přívod (+), (ztrojený) od nabíjecího frekvenčního měniče (12V) na spínaný kontakt 

relé K4 (výstupní piny: 32,33,34 a 35) 

17. Přívod (+), (ztrojený) od nabíjecího frekvenčního měniče (12V) na spínaný kontakt 

relé K4 (výstupní piny: 32,33,34 a 35) 

18. Pin pro kontrolní LED diodu sepnutí klíčku a napájení BMS (přímé propojení s pinem 

na klíček) 

19. Přívod (+) od BMS, pro ovládání relé K4 (povoluje nabíjet 12V baterii 

z frekvenčního měniče (výstup: piny 15, 16, 17) 

20. Výstup na klíček (spínací skříňku) z 5A pojistky (přívod: pin8) 

21. Výstup na spotřebiče spínané přes relé K1jištěné pojistkou 7,5A (přívod:pin23) 

22. Výstup na spotřebiče spínané přes relé K2jištěné pojistkou 7,5A (přívod: pin12) 

23. Přívod (+) od baterie na spínaný kontakt relé K1přes pojistku 15A (pro další 

spotřebiče na pinech: 9, 10, 21) 

24. Přívod (-) pólu od baterie pro ovládání relé K1,K2, K4, K5, K6 

25. Přívod (-) pólu od podtlakového spínače pro ovládání relé K3 (relé pro spínání vývěvy 

brzd) 

26. Výstup (ztrojený) pro napájení vývěvy brzd od spínaného kontaktu relé K3, jištěného 

40A pojistkou (přívodní piny: 29, 30, 31) 

27. Výstup (ztrojený) pro napájení vývěvy brzd od relé K3, jištěného 40A pojistkou 

(přívodní piny: 29, 30, 31) 

28. Výstup (ztrojený) pro napájení vývěvy brzd od relé K3, jištěného 40A pojistkou 

(přívodní piny: 29, 30, 31) 

29. Přívod (+), (ztrojený) od baterie, na spínaný kontakt relé K3, jištěný 40A pojistkou 

(pro napájení vývěvy brzd), (výstupní piny: 26, 27, 28) 

30. Přívod (+), (ztrojený) od baterie, na spínaný kontakt relé K3, jištěný 40A pojistkou 

(pro napájení vývěvy brzd), (výstupní piny: 26, 27, 28) 

31. Přívod (+), (ztrojený) od baterie, na spínaný kontakt relé K3, jištěný 40A pojistkou 

(pro napájení vývěvy brzd), (výstupní piny: 26, 27, 28) 

32. Výstup (ztrojený), pro nabíjení 12V baterie od spínaného kontaktu relé K4 přes 40A 

pojistku (přívodní piny: 15, 16, 17) 

33. Výstup (ztrojený), pro nabíjení 12V baterie od spínaného kontaktu relé K4 přes 40A 

pojistku (přívodní piny: 15, 16, 17) 

34. Výstup (ztrojený), pro nabíjení 12V baterie od spínaného kontaktu relé K4 přes 40A 

pojistku (přívodní piny: 15, 16, 17) 

35. Výstup pro zásuvku autozapalovače od spínaného relé K4 přes 15A pojistku (přívodní 

piny: 15, 16, 17) 
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3. ZAPOJENÍ JEDNOTKY NA ELEKTROMOBIL A 

PROVOZNÍ ZKOUŠENÍ VČETNĚ KONTROLY KRAJNÍCH 

STAVŮ BMS 

Vyrobená spínací jednotka se osadila pojistkami o hodnotě 10A (Obr. 32) a její funkce 

se odzkoušela pomocí stejnosměrného zdroje AX-3003D-3 (Obr. 33), na kterém je, z důvodu 

ochrany zařízení, moţno nastavit maximální proud a vhodné napětí. 

 

Obr. 32 - pouţití pojistek na 10A 

 

Obr. 33 - stejnosměrný zdroj AX-3003D-3 
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Pomocí kabelů se postupně ke zdroji připojovaly jednotlivé piny konektoru spínací 

jednotky. Nejprve se připojila zem celé spínací jednotky a napájení pro základní okruh, čímţ 

se simulovalo otočení klíčku v elektromobilu. Na spínací jednotce se rozsvítila kontrolní 

LED dioda a byl slyšet zvuk sepnutí relé K1 a K2 (Obr. 34). Kontrola sepnutí a měření napětí 

na výstupních kontaktech, bylo prováděno digitálním multimetrem. 

 

 

Obr. 34 - Základní připojení jednotky 

Po připojení dalšího kabelu pro napájení spínacího kontaktu relé K1 se sepnula i relé 

K3 a K6.  Pomocí multimetru se ověřilo, jestli jsou spínací kontakty napájených relé opravdu 

sepnuté (Obr. 35). V případě přepínacího relé K6 se mezi sebou dva kontakty spojily a dva 

rozpojily. Všechna relé fungovala správně. 

 

Obr. 35 - Celkové připojení a kontrola multimetrem 

Kontrolní LED dioda 



37 

 

Relé K1 by tedy umoţnilo napájení libovolných spotřebičů, sepnutí relé K6 

a především také napájení relé K3, které následně uvede do provozu vývěvu brzd. Relé K2 

spíná napájení vodního čerpadla a dalších volitelných spotřebičů. 

Při otočení klíčku se také okamţitě spustí systém BMS. Pomocí multimetru se tedy 

ověřilo, jestli je na pinu, který slouţí pro napájení BMS správné napětí. Za předpokladu, ţe je 

systém BMS uveden do provozu, můţe jeho prostřednictvím dojít ke spuštění dvou 

frekvenčních měničů: pro nabíjení baterií a pro jízdu. Proto byla následně odzkoušena 

i zbývající relé K4 a K5. Opět se záporný pól zdroje připojil na zem spínací jednotky a kladný 

pól se připojil na pin pro napájení relé K4 a následně pin pro napájení relé K5. Multimetrem 

se vţdy ověřilo, jestli jsou spínací kontakty relé sepnuty. 

Později byla jednotka zapojena přímo na elektromobil (Obr. 36). Odzkoušeny byly 

opět všechny funkce a vše fungovalo správně. 

 

Obr. 36 - Spínací jednotka připojena na elektromobil 
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ZÁVĚR 

Spínací jednotka byla navrţena a vyrobena tak jak bylo zamýšleno. Oproti minulému 

systému spínání, kde byla relé rozmístěna na různých místech automobilu, je změna 

především v integraci všech spínacích součástek do jednoho zařízení. Navíc jsou do spínací 

jednotky zakomponovány všechny pojistky, takţe konektorem jsou uţ připojeny rovnou 

jednotlivé spotřebiče a zařízení. Pro elektromobil StudentCar je jednotka plně funkční a můţe 

být i dále pouţívána pro jiné automobily. Jednotka je upevněna ve vozidle a připojena jedním 

konektorem ke všem relevantním zařízením. Systém BMS, který se stará o stav Lithium 

polymerových akumulátorů dává spínací jednotce informace pro spojování nebo odpojování 

frekvenčních měničů (pro motor - typ Sevcon GEN4 Size8 a nabíjení - XP POWER 

SMR800PS12), spuštění vodního čerpadla, vývěvy brzd a dalších zařízení. 

Při výrobě bylo potřeba pouţít dráty na posílení cest tištěného spoje, ani deska 

o tloušťce mědi 70μm totiţ není dostačující (při dané velikosti tištěného spoje) pro vysoké 

proudy potřebné pro napájení vývěvy brzd a frekvenčního měniče XP POWER, který slouţí 

pro 12V okruh automobilu. Z tohoto důvodu by bylo nejspíš vhodnější umístit obě pouţitá 

silová relé mimo spínací jednotku a ovládat je prostřednictvím jiných relé. Tím by byl celý 

systém sloţitější a spínací jednotka by byla méně univerzální. Další moţností je úprava 

tištěného spoje a pouţití jiného dalšího silového konektoru, např. z druhé strany krabičky. 

V současném řešení můţe být jednotka připojena i k jiným elektromobilům 

s obdobnou technikou. Problém by mohl nastat u jiného typu monitorovacího systému. Pak by 

musel být obvod poupraven pro konkrétní případ. Jinak však jednotka nabízí spínání 

dostatečného mnoţství připojených spotřebičů. A je tak jednoduchým, ale potřebným prvkem 

především v elektromobilu StudentCar.  
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