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Trakční vlastnosti elektromobilu – výkony a účinnosti 

1 Zadání 
a) Seznamte se elektromobilem a jeho uspořádáním. 

b) Projeďte trasu podle pokynů vyučujícího a stáhněte naměřená data. 

c) Z naměřených dat sestrojte graf rychlosti 𝑣. 

d) Z naměřených dat vypočítejte průběhy výkonů: Výkon odebíraný z baterie 𝑃𝑏𝑎𝑡 , výkon na výstupu 

měniče 𝑃𝑐𝑜𝑛, elektrický výkon motoru 𝑃𝑚𝑒 a mechanický výkon na kole 𝑃𝑚. 

e) Vypočtěte celkovou spotřebovanou energii 𝑊𝑡 , spotřebovanou energii bez rekuperace 𝑊𝑠  a 

rekuperovanou energii 𝑊𝑟. 

f) Z vypočtených výkonů spočítejte průběhy a průměrné hodnoty účinností: Účinnost měniče 𝜂𝑐𝑜𝑛 , 

elektrickou účinnost motoru 𝜂𝑚𝑒, účinnost mechanické soustavy 𝜂𝑚, celkovou účinnost pohonu 𝜂𝑝. 

g) Vypočtené průběhy výkonů a účinností vyneste do grafů podle pokynů na konci návodu. 

h) V grafech vyznačte úseky akcelerace, smíšené rekuperace a čisté rekuperace.  

2 Elektromobilita 
V této kapitole je uveden stručný přehledem problematiky elektromobility. Vlastní návod na měření 

naleznete v následující kapitole. Přehled je zaměřen na bateriová elektrická vozidla (battery electric vehicles – 

BEV), pro stručnost jsou dále nazývány jako elektromobily. Jedná se tedy o vozidla se zcela elektrickým pohonem 

– tzn. ne hybridy (kombinace spalovacího a elektrického pohonu) nebo vozidla s palivovými články (palivový 

článek, obvykle vodíkový, generuje elektřinu). Vozidla nevyužívají kolejí a neodebírají za jízdy elektřinu 

z trolejového vedení (tzn. ne elektrické vlaky nebo trolejbusy). Tento přehled je také především zaměřen na 

dvoustopá vozidla, tzn. ne na elektrická kola nebo motorky. 

2.1 Historie 

Poprvé byla elektřina využita v dopravě k pohonu elektrických lokomotiv a tramvají. První prototypy se 

objevují již okolo roku 1840 (Robert Davidson – první elektrické lokomotivy s bateriemi bez možnosti dobíjení), 

ale první pravidelné linky elektrické dráhy vznikají až koncem 19. století (Německo, Rusko, USA). 

Navazuje rozvoj prvních elektromobilů, především díky rozvoji akumulátorů (možnost dobíjení – jednalo se 

především o olověné baterie), který vyústil v široké rozšíření elektromobilů. Elektromobily dokonce konkurují 

vozidlům se spalovacími motory (mají lepší výkon, okamžitý start). Do roku 1920 tak bylo vyrobeno několik 

stovek tisíc elektromobilů. V roce 1899 závodník Camille Jenatzy se svým vozem „La Jamais Contente“ poprvé 

překonal hranici 100 km/h. Avšak další rozvoj elektromobilů naráží na malou kapacita akumulátorů – specifická 

energie olověné baterie odpovídá pouze 30 Wh/kg, oproti 9000 Wh/kg pro benzín. Po zlevnění výroby paliva a 

zdokonalení spalovacího motoru převážily výhody vozidel se spalovacími motory a elektromobily se prakticky 

přestaly vyrábět (cirka 1920).  V následujících desetiletích se v dopravě používá elektřina prakticky pouze pro 

drážní vozidla. 

Zlom nastal až v roce 1996, kdy GM (General Motors) začala vyrábět elektromobil EV1 (Electric Vehicle 1) 

– první moderní elektromobil s NiMH baterií (model 1998 má dojezd až 257 km). Ačkoliv byl úspěšný, v roce 

2003 GM EV1 stáhla a sešrotovala. 

Elektromobily se znovu objevují po roce 2005. Kromě rozvoje polovodičů a technik řízení elektrických 

motorů, to lze přičíst zdokonalení a masovému rozšíření lithiových akumulátorů ve spotřební elektronice. Lze tak 

bez nadsázky říci, že mobilní telefony a notebooky způsobily revoluci v dopravě. Právě nová baterie, která 

z hlediska hustoty energie a výkonu překonala všechny ostatní, stojí za úspěchem firmy Tesla Motors, prvního 

výrobce automobilů zaměřeného čistě na elektromobily. (JB Straubel sestavil tuto baterii z cca dvou tisíc článků 

Panasonic pro notebooky.) 

Tesla v roce 2008 uvedla jako svoje první vozidlo Roadster, který byl volně založený na Lotus Elise – do 

značné míry se tedy jednalo o přestavbu vozidla se spalovacím motorem, což bylo typické pro první modely 
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elektromobilů. I tak byl Roadster velmi úspěšný a započal současný rozmach elektromobilů. Po Roadsteru 

následuje Model S (2012), první vozidlo navrhované jako elektromobil, Model X (2015) a Model 3 (2017). 

Úspěch Tesla Motors je založen na kombinaci faktorů: 

• Dobře odvedený vývoj pohonu (baterie, motor), které zajišťuje dobré jízdní vlastnosti a dobrý 

dojezd. To prokázalo, že elektromobily jsou srovnatelné a v některých ohledech dokonce předčí 

vozidla se spalovacími motory (především zrychlení). 

• Filosofie od drahých modelů k levnějším, kdy první modely byly supersporty, které si tak snadněji 

našly kupce a zajistily tak potřebné příjmy.  

• Tesla si jako první uvědomila, že elektromobil musí být přitažlivý (předtím elektromobily měly 

velmi výrazný design, který odrazoval zákazníky). Všechny modely od Tesly mají konvenční, ale 

dobrý design s řadou inovativních prvků (velký integrovaný display, autopilot, …). 

• Využití vhodného okamžiku – společnost se začala více zajímat o ekologii a boj s klimatickými 

změnami. 

• Po uvedení vozidel následovaly masivní investice do nabíjecí infrastruktury, což umožnilo snadnější 

využití vozidel. 

Úspěch Tesla Motors inspiroval ostatní výrobce (Fisker Karma, Nissan, BMW, Toyota, …). Postupně 

všichni výrobci zařadili elektromobily do výrobních plánů a množství prodaných elektromobilů exponenciálně 

roste (viz Obr. 1). 

 

 
Obr. 1: Počet elektromobilů (BEV) a hybridů (PHEV) ve světě. Zdroj: IEA: Global EV Outlook 2017, dostupné na www.iea.org. 

2.2 Současný stav 

V roce 2016 dosáhl počet prodaných elektromobilů úrovně 1,2 miliónu (od roku 2010), z toho cca 500 000 

v Číně, a přesahuje tak počet prodaných hybridů PHEV (800 000) – viz Obr. 1. V roce 2017 se předpokládá prodej 

750 000 elektromobilů (viz Obr. 2). 
 

Současné elektromobily mají v porovnání s vozidly se spalovacími motory tyto výhody a nevýhody: 

 Lepší trakční vlastnosti – elektromotor má jmenovitý moment od nulových otáček až po jmenovité 

otáčky. Dosahují velmi vysokého zrychlení, bez nutnosti přesného řazení jednotlivých jízdních 

stupňů. 

 Vysoká účinnost ve velikém rozsahu otáček a momentu (80 % oproti 35 %). 

 Levnější údržba díky menšímu počtu mechanických částí. 

 Produkují minimum škodlivin v místě provozu. Celková ekologičnost závisí na způsobu provozu, ale 

i v kombinaci s tepelnými elektrárnami jsou ekologičtější než vozidla se spalovacími motory díky 

vyšší účinnosti a lepší filtraci škodlivin v elektrárnách. 

 Stále nedostatečná specifická energie (Wh/kg) baterií. Současné Li-ion články dosahují okolo 200 

Wh/kg (6,5x nárůst oproti původním Pb článkům), avšak stále zaostávají za benzínem (9000 

Wh/kg). 

 Síť nabíjecích stanic je stále nedostatečná, scházejí především rychlé nabíjecí stanice. 

 Dobíjení je pomalé, i rychlé nabíjecí stanice nabíjí přes 30 až 40 minut. 
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Obr. 2: Prodeje elektromobilů. Q1-Q2 2017 – první polovina roku 2017. Q1-Q3 2017 – první až třetí kvartál roku 2017. 

Zdroj: www.ev-volumes.com 
 

Současný stav rozvoje elektromobility lze popsat těmito body: 

• Některé elektromobily už dosahují dojezdu přes 300 km – (Tesla Model S P100 D 508 km, Tesla 

Model X P90D 414 km, Chevrolet Bolt EV 384 km, BYD e6 300 km). Jsou tak použitelné i pro 

meziměstské jízdy. Většina elektromobilů má však stále dojezd pod 200 km, avšak tyto 

elektromobily jsou určené pro město. 

• Elektřina vyhrála nad ostatními alternativními palivy (palivové články, vodík, stlačený vzduch 

apod.). Mezi důvody lze započítat pokročilost technologie (elektrický pohon je zdokonalován od 

konce 19. století), dostupnost elektřiny jako paliva a existenci dobíjecí infrastruktury (i když chybí 

nabíjecí stanice, zásuvku má v rozvinutém světě každý). 

• Díky boji proti klimatickým změnám státy výrazně podporují elektromobilitu. V USA a EU existují 

výrazné pobídky na nákup elektromobilů (v USA až $7 500 – 165 000 Kč). Avšak nejvyšší prodeje 

jsou v Číně, která se tak snaží bojovat především se smogem ve svých metropolích. 

• Elektrický pohon se prosazuje i mimo osobní automobily, již se běžně vyrábějí elektrobusy (města 

usilují o ekologickou hromadnou dopravu – výrobci BYD, Proterra). Řada firem vyvíjí elektrický 

nákladní automobil (Tesla, Cummins, Daimler). Avšak elektromotor se uplatňuje i mimo oblast 

pozemní přepravy – většina oceánských lodí jsou hybridy (dieselgenerátor vyrábí elektřinu, ale loď 

pohání elektromotor, např. od ABB). 

2.3 Pohon elektromobilu 

Pohon je znázorněn na Obr. 3 (nabíjení je popsáno v 2.4). Základním blokem pohonu je motor, který převádí 

elektrický výkon na mechanický. Mechanický výkon je přenášen mechanickou soustavou (převodovka s pevným 

převodovým poměrem, diferenciál, hřídel) na kola. Energii pro pohon vozidla uchovává baterie. Napětí baterie je 

stejnosměrné – pokud by byl motor přímo napojený na baterii, nebylo by jej možné ovládat. Ovládání motoru tak 

zajišťuje měnič, který upravuje napětí připojené na motor podle pokynů řídícího systému. Napětí pohonu 

elektromobilů závisí na napětí baterie, to se v současnosti pohybuje v rozmezí 150 V až 450 V, proto bývá 

označováno jako 400 V systém (IEEE Electrification Magazine, březen 2017).  
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Obr. 3: Pohon a nabíjení elektromobilu. Zdroj: Yilmaz, Krein 2017, IEEE transactions on Power Electronics, May 2013 

2.3.1 Motor 

Elektromobily jsou obvykle vybaveny jedním motorem, který pohání buď přední nebo zadní nápravou. 

Výjimkou jsou například některé modely od společnosti Tesla Motors (např. Model S P100D), ve kterých hlavní 

motor pohání zadní nápravu a pomocný motor zhruba polovičního výkonu pohání přední nápravu. 

Motory především asynchronní (Tesla Model S, Tesla Model X, BJEV EC 180), PMSM (Nissan Leaf, BYD 

e6, BMW i3, Chevrolet Bolt), ale i synchronní motor (Renault Zoe) a BLDC (Zhi Dou D1/D2). 
 

Asynchronní motor 

Pro pohon elektromobilů se používá asynchronní motor (ASM, v anglické literatuře označován jako indukční 

motor, zkráceně IM). ASM má klecovou kotvu, která je však vyrobená z mědi – v porovnání s hliníkovou dosahuje 

nižších ztrát. Konstrukce motoru je znázorněna na Obr. 4 vpravo. Motor pracuje na principu magnetické indukce: 

Třífázové statorové vinutí vytváří otáčivé magnetické pole. Toto pole indukuje napětí v kotvě, a jelikož jednotlivé 

závity klecové kotvy jsou zkratované, kotvou protéká proud. Rotorový proud vytváří magnetické pole, které roztáčí 

motor. Podmínku indukce napětí v rotoru je rozdílná frekvence (a tedy nenulový skluz) statorového ( 𝑓𝑠 ) a 

rotorového (𝑓𝑟) magnetického pole. V motorickém režimu platí 𝑓𝑠 > 𝑓𝑟 a v generátorickém 𝑓𝑠 < 𝑓𝑟. Mapa účinnosti 

motoru pro motorický režim (závislost účinnosti na otáčkách a momentu) je znázorněna na Obr. 5 vlevo. Mapa 

účinnosti motoru pro generátorický režim (rekuperace) má stejné hodnoty účinností, jen je převrácená podle osy 

otáček – moment motoru je záporný. 
 

Synchronní motor s permanentními magnety 

Nejčastěji se však v elektromobilech využívá synchronní motor s permanentními magnety – PMSM 

(Permanent Magnet Synchronous Motor). Jak název napovídá, na rozdíl od asynchronního motoru se rotor PMSM 

otáčí se stejnou frekvencí, jako je frekvence magnetického pole generovaného statorovým vynutím. To odpovídá 

chování běžného synchronního motoru, avšak na rozdíl od něj PMSM magnetické pole rotoru nevytváří rotorové 

vynutí, ale permanentní magnety. Konstrukce motoru je zobrazena na Obr. 4 vlevo. Pro výrobu permanentních 

magnetů se používají slitiny kovů (neodym-železo-bór, samarium-kobalt) s vysokou magnetizací (dosahuje 0,8 až 

1,2 T – pro porovnání ferrity dosahují 0,4 T).  
 

Výhody 

• V porovnání s asynchronním motorem dosahuje PMSM vyšších účinností (96 %), a to ve větším 

rozsahu momentu a otáček (Obr. 5 vpravo). 

• Díky vyšší účinnosti může PSMS menší rozměry. 
 

Nevýhody 

• Vyšší cena, jelikož se permanentní magnety vyrábějí z vzácných kovů. 
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• Teplotní omezení – Při překročení určité hranice (závisí na materiálu) začne demagnetizace 

permanentních magnetů.  

• Malé rozměry – Není možné tak vysoké přetížení (není kam akumulovat teplo). 

• PMSM je méně odolný než ASM. 
 

 
Obr. 4: Porovnání konstrukce PMSM (vlevo) a asynchronního motoru (vpravo). 

 

  
Obr. 5: Mapa účinnosti motoru pro motorový režim. Vlevo – asynchronní motor (AM) s měděnou klecovou kotvou. 

Vpravo – synchronní motor s permanentními magnety (PMSM). 
 

Metody řízení asynchronního motoru 

Mezi nejvýznamnější metody řízení ASM patří vektorové řízení a přímé řízení momentu. Vektorové řízení 

(anglicky občas označováno jako Field Oriented Control - FOC) spočívá vlastně v převodu ASM na 

stejnosměrný motor s cizím buzením (SSM). Na začátku jsou měřeny proudy jednotlivých fází ASM, které 

odpovídají třem osám posunutým o 120° elektrických souřadnicového systému popsaného indexy 𝑎, 𝑏, 𝑐. Měřené 

proudy jsou převedeny pomocí Clarkové transformace z tříosého na dvouosý systém souřadnic 𝛼, 𝛽. Souřadnicový 

systém 𝛼, 𝛽 je statický – souřadnice jsou pevně spojené se statorem. Proudy 𝑖𝛼, 𝑖𝛽  jsou dále převedeny pomocí 

Parkovy transformace do dvouosého systému souřadnic 𝑑 , 𝑞 . Tyto souřadnice se otáčejí spolu se statorovým 

polem. 

V souřadnicovém sytému 𝑑, 𝑞 probíhá regulace proudů, proud 𝑖𝑑 odpovídá tokotvorné složce, a tedy proudu 

buzení SSM, proud 𝑖𝑞 odpovídá tokotvorné složce, a tedy proudu kotvy SSM. Existují různé varianty řízení proudu, 

např.: 

• Žádaný moment vstupuje na kaskádu 3 PI regulátorů. První regulátor reguluje 𝑖𝑞, druhý na základě 

výstupu regulátoru 𝑖𝑞 reguluje žádanou hodnotu 𝑖𝑑
∗  a konečně třetí reguluje skutečnou hodnotu 𝑖𝑑. 

• Další možností je oddělené řízení 𝑖𝑞, 𝑖𝑑 dvěma PI regulátory. 

Vypočtené hodnoty 𝑢𝑞 , 𝑢𝑑 , které jsou na výstupu regulátorů 𝑖𝑞 , 𝑖𝑑 , jsou převedeny zpětnou Parkovou 

transformací na 𝑢𝛼, 𝑢𝛽 a dále zpětnou Clarkové transformací na 𝑢𝑎, 𝑢𝑏, 𝑢𝑐. Ty odpovídají napětím jednotlivých 

vinutí a vstupují do regulátorů jednotlivých fází měniče motoru. 
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Obr. 6: Blokové schéma vektorového řízení 

 

V případě přímého řízení momentu (DTC – Direct Torque Control) je moment regulován ve zvoleném 

tolerančním pásmu spolu s průběhem prostorového vektoru magnetického toku. Podobně jako v případě 

vektorového řízení jsou měřeny proudy jednotlivých fází a následně převedeny z 𝑎, 𝑏, 𝑐 do 𝛼, 𝛽. Převedené proudy 

spolu s otáčkami vstupují do modelu motoru, který má na výstupu moment a magnetický tok. Hysterezní regulátory 

regulují moment a amplitudu magnetického toku. Na základě výstupních veličin regulátorů jsou voleny kombinace 

sepnutí tranzistorů měniče motoru (třífázový měnič – 8 kombinací, 6 aktivních, 2 pasivní). Na základě aktivních 

kombinací lze rozdělit 360° elektrických na 6 úseků podle os daných jednotlivými aktivními kombinacemi (viz 

Obr. 7 vlevo). Pracovní úsek je dán úhlem magnetického toku v 𝛼 , 𝛽  souřadnicích. Každý úsek – PWM 

z vhodných aktivních kombinací a pasivní kombinace. Na základě úhlu magnetického toku v 𝛼, 𝛽 je dán pracovní 

úsek a z vhodných aktivních kombinací a pasivní kombinace jsou na výstupu bloku logiky generovány spínací 

PWM signály pro měnič. Volba kombinací závisí na typu metody (např. Takahashi – viz Obr. 7 vpravo). 
 

       
Obr. 7: Přímé řízení momentu. Vlevo – Spínací kombinace (kx) a úseky spínání (sx). Vpravo – blokové schéma DTC dle 

Takahashiho. 

 

Obě metody řízení jsou nadále rozvíjeny, je kladen velký důraz na prediktivní řízení (např. MRAS – Model 

Reference Adaptive Control).  
 

Metody řízení PMSM 

Metody řízení PMSM se podobají metodám řízení asynchronního motoru (prakticky stejná struktura statoru) 

– taktéž převažuje vektorové řízení (FOC) a přímé řízení momentu (DTC). 



B1M14EPT, 2017/18 

- 7 - 

2.3.2 Mechanická část 

V případě elektromobilů je výkon přenášen z motoru na kola podobným způsobem jako v případě vozidel se 

spalovacím motorem. Jediným rozdílem je, že převodovka má pevný převod. Převodovka s proměnlivým 

převodem není potřeba, jelikož elektrický motor dosahuje maximálního momentu v celém rozsahu otáček a není 

tak potřeba volit optimální oblast. Pevný převod umožňuje použít motor s vyššími otáčkami a menším momentem 

– je tak možné použít motor s menší kubaturou. 

Po určitou dobu s v případě elektromobilů uvažovalo použití nábojových motorů (nejčastěji PMSM). 

Uspořádání nábojového motoru je inverzní – rotor je umístěn vně statoru. Stator je umístěn na pevné hřídeli a rotor 

je zabudován do kola, otáčení rotoru tak udává otáčky kola. Nábojové motory však zvyšují neodpruženou 

hmotnost, což zhoršuje ovládání a jízdní vlastnosti vozidla, proto se pro dvoustopé elektromobily prakticky 

neužívají. Použití nábojových motorů je tak typické pro elektrokola, elektrické motorky a podobná vozidla. 

2.3.3 Trakční měnič 

Trakční měnič upravuje stejnosměrné napětí baterie pro motor podle pokynů řídicího algoritmu. Většinou je 

motor třífázový střídavý, proto silový obvod měniče odpovídá třífázovému střídači (viz Obr. 8). Jako spínací 

součástky zcela převažují IGBT. Počet trakčních měničů odpovídá počtu motorů (obvykle jeden, ale modely Tesla 

dual motor mají dva, jeden pro každý motor). 
 

 
Obr. 8: Třífázový střídač s IGBT tranzistory. 

2.3.4 Řídící systém 

Obvykle má podobu distribuovaného počítač – každý modul (trakční měnič(e), palubní DC-DC měnič, BMS 

baterie atd.) má vlastní řídicí jednotku, která zajišťuje jeho činnost. Řídící jednotky jednotlivých modulů jsou 

koordinovány centrální jednotkou, která zajišťuje správnou činnost pohonu jako celku. Centrální jednotka obvykle 

také zpracovává vstupy od řidiče (pedál plyn, pedál brzda, řadicí páka apod.), ovládá jednotlivé periferie vozidla 

(světla, klakson apod.) a komunikuje s ostatními systémy vozidla (klimatizace, palubní deska, infotainment, 

ovládání dveří apod.). 

Jednotky mezi sebou komunikují po společné sběrnici, která je většinou založena na standardu CAN 

(Control Area Network). Pro ostatní systémy vozidla, které nejsou součástí pohonu, je obvykle určena samostatná, 

taktéž založená na CAN. Centrální jednotka je napojena na obě sběrnice. 

Toto uspořádání řídícího systému vychází ze systémů pro vozidla se spalovacím motorem. 

Pro řídící se používají především mikropočítače DSP (Digital Signal Processing – především pro řízení 

motorů) a ARM (Advanced RISC Machine). 

2.3.5 Palubní DC-DC měnič 

Napájí palubní sít (12 V nebo 24 V) z trakční baterie a nahrazuje tak alternátor ve vozidlech se spalovacím 

motorem. Palubní síť napájí řadu prvků jako řídicí systém pohonu, posilovače řízení a brzd, palubní baterii, světla, 

infotainment apod. Proto musí měnič dodávat relativně vysoký výkon (> 500 W), odebíraný výkon navíc značně 

kolísá, proto musí mít měnič vysokou účinnost (> 95 %) v širokém pásmu zatížení. To klade velké nároky na volbu 

topologie měniče – obvykle se volí rezonanční měnič (LLC meziobvod, …), DC-DC MMC (modular multi-level 

converter – na výstupu je několik bloků, ty se řadí podle požadavku na výstupní výkon) apod. 
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Palubní měnič pracuje na vysokých frekvencích (stovky kHz), což napomáhá vysoké účinnosti, a především 

umožňuje zásadní zmenšení tlumivek a transformátorů (→ menší a lehčí měnič). Pro dosažení vysokých frekvencí 

je nutné použít moderních polovodičových součástek: Si – založené na MOSFETu: HEXFET, CoolMOS, wide-

bandgap polovodiče (především GaN) – GaN FET, GaN HEMT. 

2.3.6 Baterie 

Baterie je kritická část, která v podstatě rozhoduje o tom, jestli elektromobil a potažmo jeho výrobce bude 

úspěšný. Jak již bylo zmíněno, baterie se skládá z velkého počtu článků. V oblasti elektromobilů naprosto dominují 

litinové články – viz Obr. 9. Zkratky NMC, NCA, LFP, LMO, LCO, LTO, LMP označují různé technologie podle 

materiálu katody. V Tab. 1 jsou shrnuty vybrané vlastnosti nejdůležitějších typů lithiových článků. 
 

 
Obr. 9: Instalovaná kapacita dle typu baterie. Zahrnuty jsou pouze osobní elektromobily a hybridy, tzn. ne elektrobusy. 

Zdroj: www.ev-volumes.com 
 

Články bývají obvykle popsány těmito parametry: 

• Kapacita [Ah] 

• Jmenovité napětí [V] – Popisuje napětí zatíženého článku. Dáno jako střed vybíjecí křivky proudem 

0,2C (proud odpovídající 0,2 kapacity v Ah) mezi plným nabitím a úplným vybitím. 

• Pracovní napětí [V] – Udává bezpečný rozsah, ve kterém se může pohybovat napětí článku. Závisí 

na míře nabití a na zatížení. Horní hranice odpovídá nezatíženému plně nabitému článku, dolní 

hranice udává, jak může napětí klesnout, než dojde k poškození článku. 

• Vybíjecí proud [A] – Typicky udáván v násobcích jmenovité kapacity. Např. proud 1C pro článek 

5 Ah odpovídá proudu 5 A. 

• Specifická energie [Wh/kg], hustota energie [Wh/m3] – Popisují, jak efektivně daný článek ukládá 

energii do dané hmotnosti nebo objemu. 

• Specifický výkon [W/kg] – Udává, jaký výkon lze odebrat v daném okamžiku. Článek, který by měl 

vysokou kapacitu, ale nebylo by z něj možné odebrat velký výkon, by nebyl příliš použitelný.  

• Počet cyklů [-] – Udává počet cyklů hlubokého vybití (na 20 % kapacity), než kapacita článků 

poklesne na stanovenou mez (obvykle 80 % původní hodnoty). Je plánováno užití použitých článků 

jako stacionární úložiště energie, např. pro obnovitelné zdroje. 

• SOA (Safe Operating Area) – Bezpečná pracovní oblast, dána intervaly bezpečného napětí (přepětí – 

hoření, podpětí – vnitřní zkrat), proudu (vysoký proud – snížení životnosti) a teploty (mimo rozsah – 

výrazné snížení životnosti).  

Tab. 1: Typy lithiových baterií. 

Typ Vzorec Jmenovité 

napětí [V] 

Pracovní 

napětí [V] 

Specifická 

energie [Wh/kg] 

Počet cyklů 

[-] 

Elektromobil 

NMC LiNiCoMnO2 3,7 3,0-4,2 150-220 1000-2000 Čínské elektromobily 

NCA LiNiCoAlO2 3,6 3,0-4,2 200-260 500 Tesla, (Panasonic) 

LFP LiFePO4 3,3 2,5-3,65 90-120 1000-2000 Přestává se používat 

LMO LiMn2O4 3,7 3,0-4,2 100-150  300-700 Nissan Leaf 
Zdroj: www.ev-volumes.com, http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion 
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Jednotlivé články jsou řazeny do sérií (zvýšení napětí) a série jsou následně řazeny paralelně (zvýšení 

kapacity – odebíraný proud se dělí mezi jednotlivé série). Všechny články by měly být stejné. Výsledná baterie je 

pak popsána těmito parametry: 

• Kapacita [Ah] – Dána součtem kapacity jednotlivých sérií. Kapacita článků v sérii se nesčítá.  

• Jmenovité napětí [V], pracovní napětí [V] – Význam odpovídá odpovídajícím parametrům článku, 

hodnoty jsou dány počtem článků v sérii. 

• Maximální proud [A] – Udává maximální trvalé zatížení, bez toho, aby došlo k jejímu poškození. 

• SOC (State of Charge) [%] – Stav nabití baterie, je definován jako podíl aktuálního náboje vůči 

maximálnímu možnému náboji baterie za daných podmínek (odpovídá kapacitě baterie). Přesné 

určení není snadné, protože kapacita baterie je nelineárně závislá na řadě veličin (teplota, velikost 

vybíjecího proudu, …). Stavová veličina. 

• DOD (Depth of Discharge) [Ah] – Hloubka vybití, udává množství odebrané energie (hloubku) 

vybíjecího cyklu. Lze jí definovat i v procentech (𝐷𝑂𝐷 = 1 − 𝑆𝑂𝐶). Popisuje provozní podmínky. 
 

Lithiové baterie jsou vybaveny BMS (battery management system), která zajišťuje správné činnosti baterie a 

maximalizaci jejího výkonu. Hlavními úkoly BMS jsou diagnostika (sledování napětí, proudů, teploty), ochrana 

(přetížení, přepětí, podpětí), balancování článků a komunikace s řídicím počítačem. 

Balancování je nezbytné, jelikož nezávisle na kvalitě výroby mají články mírně odlišné vlastnosti (vnitřní 

odpor, kapacita). Po několika cyklech tyto odlišnosti vyústí k rozdílné míře nabití, a tedy k rozdílnému napětí 

článků v sérii, i když napětí celé série odpovídá. V důsledku může dojít k přebíjení nebo podbíjení článků, což 

může vést k jejich zničení. Proto je nezbytné balancovat energii uloženou v článcích. 

Metody balancování lze rozdělit na pasivní balancování a aktivní balancování. Pasivní balancování spočívá v 

maření přebytečné energie, typicky přes odpor. Oproti tomu aktivní balancování – přenos energie z více nabitých 

článků na méně nabité. Existuje více typů aktivního balancování (cell-to-cell, cell-to-battery, apod.), všechny jsou 

ale podstatně složitější než pasivní balancování. V elektromobilech obvykle převažuje pasivní balancování, jelikož 

se jedná o levnější a spolehlivější, navíc účinnost aktivního balancování často není příliš vysoká (díky úbytkům na 

aktivních součástkách).  

Existuje řada různých uspořádání BMS – centrální BMS (jeden modul pro všechny články), master/slave 

(m podřízených modulů pro n článků (typicky 6) a nadřízený modul, který zajišťuje zpracování dat) a distribuovaná 

BMS (podobné jako master/slave, ale podřízené moduly jsou přímo integrované s články). 

2.4 Nabíjení 
Podobně vozidla se spalovacím motorem musí čerpat palivo, tak i elektromobily se musí nabíjet. Existuje 

celá řada možných způsobů nabíjení elektromobilů (viz Obr. 10). Základní rozdělení je následující: 

• Výměna baterií – Vybité akumulátory jsou z vozidla vyjmuty a nahrazeny nabitými. Tento způsob 

nabíjení se v současnosti pro osobní elektromobily prakticky nevyužívá, ale objevuje se v rámci 

užitkových vozidel (tovární přeprava materiálu apod.). 

• Bezkontaktní nabíječky (Obr. 11) – Energie je přenášena polem mezi vysílačem v nabíjecí stanici a 

přijímačem v elektromobilu. K přenosu lze užít magnetické pole (IPT – Inductive Power Transfer) 

nebo elektrické pole (CPT – Capacitive Power Transfer). Bezkontaktní přenos přitahuje velký zájem, 

i když se zatím v praxi příliš neprosadil. Přináší řadu výhod – zvýšená bezpečnost, vysoká odolnost 

dobíjecí stanice, zvýšení uživatelského komfortu, dobíjecí stanici je možné umístit pod povrch. Má 

však i několik nevýhod – vyšší cena, o něco menší účinnost v porovnání s kabelovými nabíječkami, 

vyžaduje přesné parkování. Jedná se o velmi zajímavou možnost především ve spojení 

s autonomními vozidly, jelikož odstraňuje nutnost jakéhokoli zásahu ze strany obsluhy. 

V současnosti se vývojem bezkontaktního nabíjení pro elektromobily zabývají především 

společnosti Qualcomm (systém Qualcomm Halo) a WiTricity. 

• Kabelové nabíječky – V současnosti se jedná o hlavní způsob dobíjení elektromobilů, a proto se jím 

budeme zabývat podrobněji. 
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Jak název napovídá, v případě kabelových nabíječek je výkon přenášen kabelem. Nabíječky se dělí na 

střídavé (AC) nebo stejnosměrné (DC) podle proudu tekoucího kabelem. Kromě dobíjení nabíječka zajišťuje řadu 

funkcí – korekce účiníku (PFC – Power Factor Correction, dle normy EN61000-3-2 požadováno pro všechna 

síťová zařízení s příkonem nad 75 W), bezpečnost nabíjecího procesu (ochrana proti zkratu, přepětí), komunikace 

s vozidlem (začátek, konec nabíjení, komunikace s BMS), měření odebrané energie a platba (pokud se jedná o 

veřejnou stanici). Kabelové nabíječky lze rozlišit na palubní nabíječky a na nabíjecí stanice. Podobu kabelových 

nabíječek upravují tyto standardy: IEC 6291 (EU), SAE J1772 (USA, Japonsko) a GB/T 20234 (Čína). 

Palubní nabíječky jsou umístěny uvnitř vozidla a dělí se na dva typy. První typ umožňuje přímé nabíjení ze 

sítě (obvykle 1fázová zásuvka). Zvyšuje použitelnost elektromobilů v oblastech, kde není dostatečná nabíjecí 

infrastruktura. Tyto nabíječky mají malý výkon (< 3,7  kW), daný napětím sítě a maximálním proudem jističe 

(nesmí dojít k vybavení). Ne všechny elektromobily jsou vybaveny tímto typem. Druhý typ je určen pro použití 

spolu s nabíjecí stanicí. Pokud je nabíječka určená pro střídavé nabíjecí stanice, pak usměrňuje střídavý proud pro 

baterii a zajišťuje ochranu. Jestliže je určená pro stejnosměrné, pak zajišťuje pouze ochranu, a případně úpravu 

napěťové úrovně. Střídavé palubní nabíječky využívají vinutí motoru k vyhlazení proudů – není tak potřeba 

dodatečná tlumivka. 
 

Tab. 2: Hlavní standardy pro rychlé nabíjecí stanice 

Označení Organizace Typ Počty Výkon Automobilky Poznámky 

CHAdeMO - 

Charge de  

Move 1 

CHAdeMO DC EU – 5000 

USA – 2300 

Asie – 2000 

Japonsko – 

7100  

Současnost  

6 kW – 200 kW 

V přípravě 

350 kW – 400 kW 

Toyota, Nissan, 

PSA 

Pro vozy Tesla 

existuje 

oficiální 

adaptér 

CCS – Combined 

Charging Sytem 2 

CharIn 

konsorcium 

DC, AC EU – 4000 

USA – 2000 

Asie – 1000 

AC max. 43 kW, 

DC max. 200 kW 

BMW, Daimler, 

VW, Audi, 

Opel, Porsche 

AC konektor 

založen na SAE 

J1772 

Tesla 

Supercharger 3 

Tesla 

Motors 

DC Svět: 

1043 stanic 

se 7496 

nabíječkami 

Současnost 

max. 120 kW 

V přípravě  

max. 350 kW 

Tesla Výkon 145 kW 

se dělí mezi dvě 

vozidla, max. 

120 kW / 

vozidlo 

Zdroje: 1www.chademo.com, 2www.charinev.org, 3www.tesla.com/supercharger. 
 

Druhým typem kabelových nabíječek jsou nabíjecí stanice, které jsou umístěné vně vozidla. Díky tomu 

mohou být podstatně větší a umožňují tak rychlejší dobíjení. Nejmenší výkon mají domácí nabíjecí stanice, které 

jsou určené k pro dobíjení elektromobilu v garáži. Jestliže jsou 1fázové, jejich výkon odpovídá palubním 

nabíječkám (< 3,7  kW), v případě 3fázových může výkon dosahovat až 10tek kW (< 11 kW – jistič 16 A, < 22 kW 

– jistič 32 A). Mají obvykle jednodušší uživatelské rozhraní bez účtování odebrané energie. Doba nabíjení se 

pohybuje v řádu hodin. 

Pomalé nabíjecí stanice jsou umístěné u veřejných parkovacích míst a obvykle za úplatu umožňují dobíjení 

vyšším výkonem než domácí nabíječky. Většinou jsou 3fázové a dosahují tak výkonů v řádu 10tek kW (nad 40 kW 

jsou považovány za rychlé nabíjecí stanice). Vzhledem k tomu, že i přes vyšší výkon trvá dobíjení několik hodin, 

jsou využívány jako doplňková služba např. u obchodních domů. 

 
Obr. 11: Bezkontaktní nabíjení. 

 
Obr. 10: Dělení různých způsobů nabíjení elektromobilů. 
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Rychlé nabíjecí stanice dosahují výkonů až 150 kW, a tak umožňují dobití elektromobilu pod 1 h. Např. 

Tesla Supercharger umožňuje dobití 90 kWh baterie na 80% kapacity za 30 až 40 minut. Pro rychlé nabíjecí stanice 

existuje několik standardů (viz Tab. 2), které se liší uspořádáním konektoru, typem napětí (AC, DC), 

komunikačním protokolem a dosažitelným výkonem.  
 

2.5 Konstrukční specifika elektromobilů 

Při návrhu elektromobilu nestačí vzít konvenční vozidlo a místo spalovacího pohonu do něj zabudovat 

elektrický pohon. Tento přístup měly automobilky při návrhu první generace elektromobilů (s výjimkou Tesly) a 

provozní vlastnosti vozidel tomu odpovídaly – především krátký dojezd. Díky nízké specifické energii baterií je 

nutné využít kapacitu baterií s maximální účinností. Návrh elektromobilu se tak odlišuje především: 

• Vysoká hmotnost baterie – ostatní části vozidla musí být co nejlehčí. Na stavbu karoserie jsou 

používány lehké materiály jako hliník (Tesla) nebo kompozity založené na uhlíkových vláknech 

(BMW). 

• Baterie je umístěna ve spodní části vozidla. Těžiště je vozidla je pak nízko, což má pozitivní vliv na 

jízdní vlastnosti (vozidlo je stabilnější při jízdě do zatáčky). 

• Elektromobil je navrhován tak, aby při pohybu překonával co nejmenší odpor a spotřeboval tak co 

nejmenší množství energie. Pro valivého odporu se užívají speciální pneumatiky. Při rychlostech nad 

100 km/h začíná dominovat aerodynamický odpor, jeho hodnota navíc roste s kvadrátem rychlosti. 

Proto je nezbytné elektromobily navrhovat tak, aby měly co nejnižší koeficient aerodynamického 

odporu. Výsledkem je pak proudnicový tvar vozidla (Tesla Model S – zadní náprava je užší než 

přední) a důraz na vyhlazení karoserie. 

• Elektrický pohon pracuje na napětích životu nebezpečných. Vozidlo musí být navržené tak, bylo 

minimalizováno nebezpeční pro posádku vozidla i v případě havárie. 

• Jak již bylo zmíněno, elektrický pohon má vysokou účinnost ve velikém rozsahu otáček. Díky tomu 

může být chladicí systém vozidla mnohem menší, avšak k topení není možné využít ztrát pohonu. 

2.6 Výhled do budoucna 
V roce 2017 představila řada zemí plán na zákaz vozidel se spalovacími motory: Velká Británie (2040), 

Francie (2040), Čína (zatím bez upřesnění termínu). Lze tedy předpokládat, že elektromobily čeká světlá 

budoucnost. 

Elektrifikace nákladní dopravy je velikým příslibem především v kombinaci s autonomním řízením. Avšak 

to bude vyžadovat mnohem vetší energii uloženou v baterii. Nárůst kapacity baterií (cca 10 % / rok) příliš 

nepomáhá zkracování doby nabíjení, výkony rychlých nabíjecích stanic se tak budou blížit hodnotám okolo 0,5 

MW. Kromě zvýšených nároků na distribuční síť začne činit problémy spojené s tloušťkou a hmotností kabelu. 

Proto se plánuje zvýšení napětí pohonu ze současných 400 V výhledově na 800 V. Díky tomu bude možné 

zdvojnásobit přenášený výkon při zachování stejného proudu. (IEEE Electrification Magazine, březen 2017) 

Začnou se prosazovat nové způsoby nabíjení. Kromě bezkontaktního nabíjení se bude více využívat výměny 

baterií (především pro nákladní dopravu). Začnou se objevovat redox baterie (baterie s tekutým elektrolytem). 

Průkopníkem je např. německá společnost nano_Flowcell s elektromobilem QUANTiNO 48VOLT. Redox baterie 

umožňují rychlé nabíjení nezávisle na kapacitě díky výměně elektrolytu. 

Současné technologie baterií jsou založené na vzácných kovech a jejich nedostatek může podstatně zpomalit 

rozvoj elektromobility. Problematické není ani tak lithium, kterého je na Zemi dostatek, pouze chybí dostatečné 

produkční kapacita, který je příměsí anody. (doi.org/10.1016/j.joule.2017.08.019) Díky tomu se bude rozvíjet 

recyklace baterií a nové typy baterií založené na jiných chemických látkách (např. grafen). 

Rozvoj elektromobility nezávisí pouze na rozvoji nabíjecí infrastruktury, ale i na kapacitě přenosové a 

distribuční sítě a výroby elektřiny. Vyvstává tak otázka, zda bude tato kapacita stačit i při současném 

exponenciálním nárůstu počtů i prodejů elektromobilů. 

Ve výkonové elektronice vozidla se budou uplatňovat moderní polovodiče (SiC, GaN), které umožní 

dosažení vyšších spínacích frekvencí (především GaN), a vyšších napětí (především SiC). 
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3 Postup měření 

3.1 Testovací vozidlo 

Úlohu budete měřit na elektromobilu Citroën Berlingo. Jedná se o model z roku 2000 určený pro anglický 

trh (řízení je vpravo). Trakční část elektromobilu je kompletně přestavěná – z původního pohonu zbyl pouze motor, 

který jsme doplnili vlastní pohonnou jednotkou (viz Obr. 12) a baterií trakčních akumulátorů. Cílem vývoje bylo 

zařízení, které spojuje všechny funkce požadované od trakční výzbroje v jednom šasi. Pohonná jednotka se skládá 

z těchto modulů: 

• Modul řízení motoru je tvořen trakčním měničem, který navržený pro řízení stejnosměrného motoru 

s cizím buzením, a řídicí jednotkou, která zajišťuje regulaci motoru dle požadavků řidiče. 

• Palubní počítač zajišťuje řízení vozidla dle pokynů řidiče, kontroluje stav vozidla a ovládá palubní 

desku. 

• Palubní měnič napájí stejnosměrnou palubní sít 12 V. 
 

 
Obr. 12: Blokové schéma pohonu. 

 

Hlavní součástí pohonu je stejnosměrný motor s cizím buzením. Parametry motor jsou shrnuty v Tab. 3. 

Motor je vybaven převodovkou s pevným převodovým poměrem 1:7,18. Výstup převodovky je pevně spojen 

s hřídelí přední nápravy, která prochází středem rotoru. Otáčky motoru jsou měřeny Hallovou sondou, která je 

umístěna na diferenciálu. 
 

Tab. 3: Parametry motoru. 

Štítkové parametry Naměřené parametry 

Výrobce Leroy-Somer Odpor kotvy 𝑅𝑞 (0,017 ± 0,001) Ω 

Typ SA18 Indukčnost kotvy 𝐿𝑞 (285 ± 20) μH 

Výkon 15 kW (nom.) / 28 kW (max.) Odpor buzení 𝑅𝑓 (8,9 ± 0,2) Ω 

Otáčky 1650 ot.min-1 Indukčnost buzení 𝐿𝑓 (15 ± 2) H 

Kotva 162 V / 110 A Společná konstanta 

motoru a buzení 𝑘𝑚𝛷 

0,0906 

Buzení 120 V / 9,5 A 
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Blok řízení motoru se skládá z měniče kotvy (Obr. 13 vlevo) a měniče buzení (Obr. 13 vpravo), které mají 

oddělený silový obvod, ale jsou řízeny společným mikropočítačem. Měnič kotvy je tvořen polomůstkem a měnič 

buzení H-můstkem, který zajišťuje reverzaci. Parametry měničů jsou shrnuty v Tab. 4. 
 

 
Obr. 13: Měnič kotvy (vlevo), měnič buzení (vpravo). 

 

 

Tab. 4: Parametry měniče kotvy a buzení. 

Napětí kotvy jmenovité 150 V, maximální 200 V 

Proud kotvy jmenovitý 100 A, maximální 150 A 

Buzení maximálně 200 V, maximálně 10 A 

Výkon jmenovitý 15 kW 

Účinnost 98 % (v <25 km/h), 99 % 
 

Pohon je napájen z trakční baterie, která se skládá ze 12 olověných trakčních akumulátorů Banner Energy 

Bull 955 01, s celkovým napětím 150 V a kapacitou 60 Ah. Jelikož se jedná o olověné akumulátory, trakční baterie 

není vybavena BMS. 
 

 
Obr. 14: Blokové schéma řízení. 

 

Na Obr. 14 je znázorněno blokové schéma řízení. Pohon je ovládán třemi PS regulátory s anti-wind up 

(AWU) zapojenými do kaskády. První regulátor ovládá proud kotvy 𝐼𝑞. Na jeho vstupu je žádaný proud kotvy 𝐼𝑞
∗ a 

na jeho výstupu je střída kotvy 𝑠𝑞, která prochází blokem omezení na měnič kotvy. Na výstupu měniče je měřen 

proud kotvy. 

Druhý regulátor reguluje střídu kotvy 𝑠𝑞 . Na jeho vstupu je žádaná hodnota  𝑠𝑞
∗ , která je konstantně 

nastavena na maximální hodnotu. Výstupem regulátoru je žádaný proud kotvy 𝐼𝑓
∗. Maximální možná hodnota 𝐼𝑓

∗ je 

nastavená na 10 % 𝐼𝑞
∗ pomocí bloku omezení. Tím je zajištěno, chování podobné sériovému motoru. Blok omezení 

dále zajišťuje, že se vypočtená hodnota 𝐼𝑓
∗ pohybuje pouze v rozmezí 1,2 A až 10 A. 

Třetí regulátor zajištuje regulaci proudu buzení 𝐼𝑓. Jeho vstupem je regulovaná hodnota 𝐼𝑓
∗ a výstupem střída 

buzení 𝑠𝑓 , která je omezená blokem omezení. Skutečná hodnota proudu buzení je měřena na výstupu měniče 

buzení. 
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3.2 Schéma zapojení 
Na Obr. 15 je znázorněné zjednodušené schéma pohonu s vyznačenými body měření nebo výpočtu výkonů. 

V dolní části Obr. 15 je znázorněno, ze kterých výkonů se počítají účinnosti. Konkrétní výpočet vždy závisí na tom, 

jestli pohon pracuje v režimu akcelerace nebo rekuperace, viz níže. 

Výkony 

• Výkon odebíraný z baterie 𝑃𝑏𝑎𝑡 – bod A. Popisuje spotřebu nebo rekuperaci energie v daném okamžiku. 

Odpovídá příkonu měniče. 

• Výkon na výstupu měniče 𝑃𝑐𝑜𝑛 – Bod B. 𝑃𝑐𝑜𝑛 je součtem výkonu měniče buzení 𝑃𝑓 a výkonu měniče 

kotvy 𝑃𝑞, které jsou měřeny ve stejném bodě. Odpovídá příkonu motoru. 

• Elektrický výkon motoru 𝑃𝑚𝑒 – bod C. Reprezentuje výkon přenášený ve vzduchové mezeře. Odpovídá 

příkonu mechanické části vozidla. 

• Mechanický výkon na kole 𝑃𝑚 – bod D. Zahrnuje celou mechanickou soustavu – mechanickou část 

motoru, převodovku, diferenciál a přenos výkonu na kola. 

Účinnosti 

• Účinnost měniče 𝜂𝑐𝑜𝑛 – mezi 𝑃𝑐𝑜𝑛, 𝑃𝑏𝑎𝑡. 

• Elektrická účinnost motoru 𝜂𝑚𝑒 – mezi 𝑃𝑚𝑒, 𝑃𝑐𝑜𝑛. 

• Účinnost mechanické soustavy 𝜂𝑚 – mezi 𝑃𝑚, 𝑃𝑚𝑒. 

• Účinnost pohonu 𝜂𝑝 – mezi 𝑃𝑚, 𝑃𝑏𝑎𝑡. Platí 𝜂𝑝 = 𝜂𝑐𝑜𝑛 ∙ 𝜂𝑚𝑒 ∙ 𝜂𝑚. 
 

 
Obr. 15: Zjednodušené blokové schéma pohonu  s vyznačenými body měření jednotlivých výkonů a účinnostmi. 

3.3 Akcelerace a rekuperace 

Pro správný výpočet výkonů a účinností je nezbytné porozumět chování vozidla z hlediska spotřeby. 

Jednotlivé stavy chování jsou znázorněny na Obr. 16. Šipka zleva doprava odpovídá chování spotřebiče a 

odpovídající výkon je tedy kladný, šipce zprava doleva odpovídá chování zdroje a výkon je záporný. Pro výpočet 

jsou důležité následující tři stavy: 

• Akcelerace (Obr. 16 a)) – Pohon urychluje vozidlo. Proud baterie 𝐼𝑏𝑎𝑡 a současně proud kotvy 𝐼𝑞 je 

větší než nula. 

• Smíšená rekuperace (Obr. 16 b)) – Dochází k rekuperaci energie, jenže rekuperovaný výkon nestačí 

pokrýt vlastní spotřebu pohonu (především příkon buzení 𝑃𝑓), část výkonu proto musí dodávat i baterie. 

Odpovídá situaci, kdy je proud baterie 𝐼𝑏𝑎𝑡 větší než nula a současně proud kotvy 𝐼𝑞 menší než nula. 

• Čistá rekuperace (Obr. 16 c)) – Rekuperovaná energie zcela pokrývá vlastními spotřebu vozidla a 

zbytek dobíjí baterii. Odpovídá situaci, kdy je proud baterie 𝐼𝑏𝑎𝑡 větší než nula. 
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Obr. 16: Toky výkonů. a) akcelerace, b) smíšená rekuperace, c) čistá rekuperace. 

3.4 Průběh měření 

Na začátku změřte teplotu vzduchu pro výpočet aerodynamického odporu 𝐹𝑎𝑑. Každý student si odřídí trasu 

podle pokynů cvičícího. Ujetá trasa musí obsahovat delší spojitý úsek jízdy, jehož součástí bude i čistá rekuperace.  

Pozor! Na pedálu plynu je nastavená zesílená rekuperace, aby byla snáze dosažitelná čistá rekuperace. Proto 

očekávejte větší brzdný účinek po povolení plynu, tento účinek je navíc proporcionální k míře povolení. 

V elektromobilech je obvykle nastavená mírná rekuperace po povolení pedálu plynu a silná na pedálu brzda. 

V našem případě, pokud by byla rekuperace umístěná na pedál brzda, by nebylo možné rozlišit účinek rekuperace a 

mechanické brzdy, a tak by nebylo možné spočítat účinnosti během rekuperace. Proto používejte pedál s citem. 

Měřicí systém je součástí elektronické výbavy vozidla. Na komunikační rozhraní vozidla je napojen 

notebook, který umožňuje stažení naměřených dat. Data jsou měřena s frekvencí 5 vzorků za sekundu. Po 

dokončení měření cvičící stáhne naměřená data a zajistí jejich distribuci studentům. Nezapomeňte si poznamenat 

pořadové číslo svého měření, abyste omylem nezpracovávali cizí data. 

3.5 Příprava naměřených dat 

Od vyučujícího obdržíte soubor typu .log, který bude obsahovat naměřená data. Jeho název se bude skládat 

z data a času měření a pořadového čísla. Než začnete naměřená data zpracovávat, ověřte si, že jsou opravdu vaše. 

Pro zpracování importujte soubor do MS Excel nebo jiného vhodného SW. 

Soubor s naměřenými daty se skládá z hlavičky, naměřených dat a koncovky. Hlavička a koncovka obsahuje 

pouze informace o času začátku, respektive konce měření, a proto není pro vlastní měření důležitá. Naměřená data 

jsou uspořádána do sloupců s pevnou šířkou sloupce, mezi sloupci není oddělovač (viz Obr. 17). U každé veličiny 

je nejprve uveden symbol a pak její hodnota. 

 
Obr. 17: Příklad souboru s naměřenými daty. 
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Měřeny jsou tyto veličiny (v hranaté závorce je uvedená měřená jednotka): 

• Proud kotvou 𝐼𝑞 [𝑚𝐴] – bod B, 

• proud buzením 𝐼𝑓 [𝑚𝐴] – bod B, 

• proud z baterie 𝐼𝑏𝑎𝑡 [𝑚𝐴] – bod A, 

• napětí na baterii 𝑈𝑏𝑎𝑡  [𝑚𝑉] – bod A, 

• napětí kotvy 𝑈𝑞  [𝑚𝑉] – bod B, 

• napětí buzení 𝑈𝑓  [𝑚𝑉] – bod B, 

• rychlost vozidla 𝑣 [𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1] – bod D, 

• výstup z čidla otáček 𝑥 [−], 

• údaj o sešlápnutí brzdy 𝑏 [−], 

• výstup stavového automatu 𝐹𝑆𝑀 [−], 

• energie odebraná z baterie od posledního nabití 𝐸 [𝑊ℎ] 
 

Než začnete s výpočty, zpracujte data následujícím způsobem: 

• Z naměřených dat vyberte pouze nejdelší úsek spojité jízdy, jestliže bylo zaznamenáno otáčení 

vozidla nebo popojíždění, tento úsek zanedbejte. Pro určení vhodného úseku můžete využít pomocný 

graf rychlosti v závislosti na čase nebo výstup z čidla otáček 𝑥. 

• Přepočítejte všechny veličiny s výjimkou 𝑥, 𝑏𝑟𝑧𝑑𝑎 na základní jednotky dle SI (mV → V). 

• Přepočtené hodnoty vyhlaďte klouzavým průměrem z 5 hodnot. 

• Odstraňte sloupec 𝐹𝑆𝑀𝑝, jedná se o stavovou veličinu pohonu určenou pouze pro kontrolu. 

• Sloupec 𝐸 je informuje vyučujícího o množství zbývající energie v baterii. Také jej odstraňte. 

• Přidejte sloupec obsahující čas 𝑡 [𝑠]. Data byla měřena se vzorkovací periodou 𝑇𝑠 = 0,2 𝑠. 

• Pro graf rychlosti přepočtěte rychlost z m/s na km/h. Pro ostatní výpočty použijte rychlost 𝑣 v m/s. 

• Jestliže je proud buzení 𝐼𝑓 záporný, nastává reverzace (vozidlo couvá). Záporné znaménko pouze 

označuje reverzaci, proud je vždy odebírán z baterie a dodáván do buzení, jen během reverzace je 

teče skrze buzení opačným směrem. Reverzace by neměla ve zvoleném úseku nastat. 

• Napětí buzení 𝑈𝑓 je řídicí veličina pro 𝐼𝑓, reverzace skutečně nastává, až když je 𝐼𝑓 záporný, a ne 

když je 𝑈𝑓. Jestliže jste zvolili vhodný úsek pro vyhodnocení, 𝑈𝑓 nebude nikdy záporné. 

• Přepočítané proudy zaokrouhlete na 1 desetinné místo (stovky mA). Proud kotvy nulujte, pokud 

vozidlo stojí. 

3.6 Výpočet výkonů 
První částí výpočtu je výpočet výkonů, poté následuje výpočet odebrané energie a konečně výpočet 

účinností.  

3.6.1 Výkon odebíraný z baterie 𝑷𝒃𝒂𝒕 

Výkon odebíraný z baterie spočtěte z hodnot napětí a proudu měřených mezi trakční baterií a měničem (řez 

A na Obr. 15). Pokud je proud 𝐼𝑏𝑎𝑡 záporný, tok výkonu se otáčí (𝑃𝑏𝑎𝑡 je záporný) a baterie je dobíjena.  
 

𝑃𝑏𝑎𝑡 = 𝑈𝑏𝑎𝑡𝐼𝑏𝑎𝑡 (1)  

3.6.2 Výkon na výstupu měniče 𝑷𝒄𝒐𝒏 

Výkon na výstupu měniče odpovídá součtu příkonu kotvy 𝑃𝑞 a příkonu buzení 𝑃𝑓 – viz rovnice (2). Proudy 

na výstupu měniče jsou měřeny (řez B na Obr. 15), avšak napětí kotvy 𝑈𝑞 a napětí buzení 𝑈𝑓 je dopočítáváno ze 

stříd měničů a úbytků napětí. 
 

𝑃𝑐𝑜𝑛 = 𝑃𝑞 + 𝑃𝑓 = 𝑈𝑞𝐼𝑞 + 𝑈𝑓𝐼𝑓 (2)  
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Podmínkou rekuperace je, že proud kotvy 𝐼𝑞 je záporný. Část rekuperovaného výkonu je spotřebovávána 

buzením. Pokud je výkon odebíraný buzením 𝑃𝑓  menší než rekuperovaný výkon 𝑃𝑞 , přebytečný výkon dobíjí 

baterii. 

3.6.3 Elektrický výkon motoru 𝑷𝒎𝒆 

Elektrický výkon je uvažován jako výkon v mezeře elektrického stroje (bod C na Obr. 15). Elektrický výkon 

motoru 𝑃𝑚𝑒 lze spočítat podle rovnice (3). 
 

𝑃𝑚𝑒 = 𝑈𝑖𝐼𝑞 (3)  
 

Proud kotvou je konstantní v celém obvodu stroje, proto je možné použít hodnoty v bodě B. Avšak 

indukované napětí 𝑈𝑖 je nutné dopočítat podle rovnice (4) z odporu kotvy 𝑅𝑞, proudu kotvy 𝐼𝑞 a napětí na kotvě 

𝑈𝑞 . Tato rovnice vychází z rovnice pro napětí kotvy 𝑈𝑞 . Napětí indukované na indukčnosti kotvy 𝐿𝑞 je možné 

zanedbat díky nízké hodnotě 𝐿𝑞 . Obdobně lze zanedbat změnu odporu vlivem teploty, jelikož je menší než 

nepřesnost měření odporu. 
 

𝑈𝑖 =  𝑈𝑞 − 𝑅𝑞𝐼𝑞 (4)  

3.6.4 Výkon na kole 𝑷𝒎 

Výkon na kole 𝑃𝑚 (bod D na Obr. 15) lze spočíst z rychlosti vozidla 𝑣 a hnací síly 𝐹ℎ  (viz rovnice (5)). 

K výpočtu hnací síly 𝐹ℎ využijeme pohybovou rovnici pro síly (6). 
 

𝑃𝑚 = 𝐹ℎ𝑣 (5)  
 

𝐹ℎ + 𝐹𝑧 = 𝐹𝑑 (6)  

3.6.4.1 Polarita a výpočet hnací síly 𝑭𝒉 

𝐹𝑧 značí zátěžnou sílu a 𝐹𝑑 dynamickou sílu. Všechny síly jsou kladné, pokud působí ve směru pohybu, a 

záporné, pokud působí proti směru pohybu vozidla – tzn. 𝐹ℎ = 100 𝑁 urychluje vozidlo a 𝐹ℎ = −100 𝑁 naopak 

vozidlo zpomaluje. 

Pro správný výpočet hnací síly 𝐹ℎ je nutné si uvědomit, jak vypadá výpočet pro jednotlivé případy. Jestliže 

vozidlo zrychluje, velikost hnací síly se spočte podle rovnice (7) a bude mít kladnou polaritu. 
 

|𝐹ℎ| = |𝐹𝑧| + |𝐹𝑑| (7)  
 

Pokud vozidlo zpomaluje, je pro správný výpočet nezbytné rozlišit dva případy v závislosti na poměru 

velikostí zátěžné a dynamické síly: Jestliže je |𝐹𝑧| > |𝐹𝑑|, pak hnací síla působí ve směru vozidla, avšak není 

dostatečně velká na překonání zátěžné síly a vozidlo zpomaluje. Velikost hnací síly spočtěte podle rovnice (8). 

Spočtená síla bude taktéž kladná. 
 

|𝐹ℎ| = |𝐹𝑧| − |𝐹𝑑| (8)  
 

Pokud platí, že |𝐹𝑧| < |𝐹𝑑|, hnací síla 𝐹ℎ zpomaluje vozidlo a její absolutní hodnotu lze spočíst dle rovnice 

(9). V tomto případě je hnací síla 𝐹ℎ záporná, stejně jako výsledný výkon na kole 𝑃𝑚. 
 

|𝐹ℎ| = |𝐹𝑑| − |𝐹𝑧| (9)  

3.6.4.2 Výpočet dynamické síly 𝑭𝒅 

Dynamická síla 𝐹𝑑 se skládá ze síly lineárního zrychlení 𝐹𝑑𝑙 a ze síly rotačního zrychlení 𝐹𝑑𝑟. Sílu lineárního 

zrychlení  𝐹𝑑𝑙lze spočítat podle rovnice (10). 
 

𝐹𝑑𝑙 = 𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 (10)  

 

Vzhledem k tomu, výpočet je založen na diskrétních hodnotách, derivace rychlosti přechází na diferenční 

(11). Index 𝑘 značí hodnotu v současném kroku a index 𝑘 − 1 hodnotu v předchozím kroku. 
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𝑑𝑣

𝑑𝑡
→

𝑣(𝑘) − 𝑣(𝑘 − 1)

𝑇𝑠
 (11)  

 

Dynamickou sílu lineárního zrychlení pak spočtete podle rovnice (12). Pro výpočet dynamické síly je nutné 

znát hmotnost vozidla 𝑚, která je součtem hmotnosti prázdného vozidla  𝑚0 = 1277 𝑘𝑔, hmotnosti cvičícího 𝑚𝑐 a 

hmotnost studenta 𝑚𝑠 – viz (13). 
 

𝐹𝑑𝑙 = 𝑚
𝑣(𝑘) − 𝑣(𝑘 − 1)

𝑇𝑠
 

(12)  

𝑚 = 𝑚0 + 𝑚𝑐 + 𝑚𝑠 (13)  
 

Síla rotačního zrychlení 𝐹𝑑𝑟 popisuje energii uloženou do rotačních hmot a pro její výpočet je nutné znát 

moment setrvačnosti všech rotačních hmot ve vozidle. Vzhledem k tomu, že hodnotu momentu setrvačnosti 

neznáme, sílu rotačního zrychlení odhadneme jako 5 % síly lineárního zrychlení: 
 

𝐹𝑑𝑟 = 0,05𝐹𝑑𝑙 (14)  
 

Celková dynamická síla se tedy spočte jako: 
 

𝐹𝑑 = 𝐹𝑑𝑙 + 𝐹𝑑𝑟 (15)  

3.6.4.3 Výpočet zátěžné síly 

Podobně jako dynamická síla 𝐹𝑑  je i zátěžná síla 𝐹𝑧  součtem dílčích sil: Odpor valivého tření 𝐹𝑜𝑣 , 

aerodynamický odpor 𝐹𝑜𝑎, odpor stoupání 𝐹𝑜𝑠 a odpor jízdy do oblouku 𝐹𝑜𝑜. Poslední dva odpory jsou zanedbány: 

Odpor stoupání 𝐹𝑜𝑠 – měřená trasa je v rovině a odpor jízdy do oblouku 𝐹𝑜𝑜 – všechny zatáčky jsou projížděny 

dostatečně nízkou rychlostí. 𝐹𝑧 je tak součtem 𝐹𝑜𝑣 a 𝐹𝑜𝑎. 

Výpočet odporu valivého tření 𝐹𝑜𝑣 je založen na přepočtu hodnoty pro prázdné vozidlo 𝐹𝑜𝑣0 na hodnotu pro 

vozidlo s cvičícím a studentem. Hodnota pro prázdné vozidlo 𝐹𝑜𝑣0 = 270 𝑁  byla odměřena z dojezdové 

charakteristiky a ověřena výpočtem. Valivý odpor je nulový, pokud vozidlo stojí. 
 

𝐹𝑜𝑣 = 𝐹𝑜𝑣0

𝑚

𝑚0

 (16)  

 

Aerodynamický odpor 𝐹𝑜𝑎 spočtěte podle rovnice (17), parametry vozidla pro výpočet naleznete v Tab. 5 

a hustotu odvoďte lineární interpolací z Tab. 6.  Rychlost větru zanedbejte. 
 

𝐹𝑎𝑑 =
1

2
𝜌𝐴𝐶𝑑𝑣2 (17)  

 

Tab. 5: Výpočet aerodynamického odporu. 

Čelní plocha 𝐴 [m2] 2.66 

Koeficient aerodynamického odporu 𝐶𝑑 [–] 0.37 
 

Tab. 6: Hodnoty pro výpočet hustoty. 

Teplota 𝑇 [°C] -20 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Hustota 𝜌 [kg.m-3] 1,395 1,342 1,296 1,270 1,247 1,226 1,205 1,185 1,165 1,146 1,128 
 

Celková zátěžná síla se spočte 𝐹𝑧 jako: 
 

𝐹𝑧 = 𝐹𝑜𝑣 + 𝐹𝑎𝑑 (18) 

3.7 Výpočet odebrané energie z baterie 

Spočítejte celkovou spotřebovanou energii 𝑊𝑡  (19), spotřebovanou energii bez rekuperace 𝑊𝑠  (20) a 

rekuperovanou energii 𝑊𝑟 (21). Pro výpočet využijte lichoběžníkovou aproximaci. Výsledné hodnoty uveďte ve 

𝑊ℎ. 
 

𝑊𝑡 =
1

3600
∑

𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑘 − 1) + 𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑘)

2
𝑇𝑠

𝑛

𝑘=2

 (19)  
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𝑊𝑠 =
1

3600
∑

𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑘 − 1) + 𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑘)

2
𝑇𝑠

𝑛

𝑘=2

, (𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑘 − 1) + 𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑘)) > 0 (20)  

𝑊𝑟 =
1

3600
∑

|𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑘 − 1)| + |𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑘)|

2
𝑇𝑠

𝑛

𝑘=2

, (𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑘 − 1) + 𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑘)) < 0 (21)  

3.8 Výpočet účinností 

Z vypočtených výkonů spočtěte celkovou účinnost pohonu 𝜂𝑝, účinnost měniče 𝜂𝑐𝑜𝑛, elektrickou účinnost 

motoru 𝜂𝑒𝑚 a účinnost mechanické soustavy 𝜂𝑚. Výpočet je různý pro akceleraci a pro rekuperaci (viz Tab. 7) – 

při rekuperaci je tok výkonu opačný. Účinnosti počítejte, pouze když výkon je dodáván pouze jedním směrem – 

tzn. během akcelerace a čisté rekuperace. Jestliže rekuperovaný výkon nestačí pokrýt příkon buzení a zbytek 

energie je dodávaný z baterie – tzn. nastává smíšená rekuperace – nemá účinnost pohonu 𝜂𝑝 a účinnost měniče 

𝜂𝑐𝑜𝑛 smysl. Jestliže byla sešlápnutá brzda, účinnosti pro daný úsek taktéž nepočítejte. 
 

Tab. 7: Výpočet účinností. 

 Akcelerace Čistá rekuperace 

Celková účinnost pohonu 𝜂𝑝 𝜂
𝑝

=
𝑃𝑚

𝑃𝑏𝑎𝑡

 𝜂
𝑝

=
𝑃𝑏𝑎𝑡

𝑃𝑚

 

Účinnost měniče 𝜂𝑐𝑜𝑛 𝜂
𝑐𝑜𝑛

=
𝑃𝑐𝑜𝑛

𝑃𝑏𝑎𝑡

 𝜂
𝑐𝑜𝑛

=
𝑃𝑏𝑎𝑡

𝑃𝑐𝑜𝑛

 

Elektrická účinnost motoru 𝜂𝑒𝑚 𝜂𝑒𝑚 =
𝑃𝑚𝑒

𝑃𝑐𝑜𝑛
 𝜂𝑒𝑚 =

𝑃𝑐𝑜𝑛

𝑃𝑚𝑒
 

Účinnost mechanické soustavy 𝜂𝑚 𝜂
𝑚

=
𝑃𝑚

𝑃𝑚𝑒

 𝜂
𝑚

=
𝑃𝑚𝑒

𝑃𝑚

 

 

Z průběžných hodnot účinností spočtěte průměrné hodnoty. Zanedbejte úseky, pro které jste účinnosti 

nepočítali. Průměrné hodnoty počítejte zvlášť pro akceleraci a zvlášť pro čistou rekuperaci. Při výpočtu uvažujte 

pouze kroky měření, ve kterých účinnost nepřesahuje 100 %. 

Pozn.: Rovnice 𝜂𝑝 = 𝜂𝑐𝑜𝑛. 𝜂𝑒𝑚. 𝜂𝑚 platí vždy pouze pro hodnoty účinností v jednotlivých krocích, ne pro 

průměry účinností. 

4 Protokol 
Kromě náležitostí stanovených v dokumentu Požadavky na odevzdávané protokoly (dostupné na stránce 

předmětu na motor.feld.cvut.cz) musí protokol prezentovat výsledky níže popsaným způsobem. 

4.1 Grafy 

Všechny grafy by měly být dostatečně velké, aby se z nich dalo snadno odečítat. Jestliže grafy budou mít 

více svislých os, tyto osy musejí mít vždy stejnou velikost dílků. 

4.1.1 Graf rychlosti a zrychlení 

Do společného grafu vyneste rychlost (v km/h) a zrychlení (v m/s2). 

4.1.2 Graf výkonů 

Všechny spočtené výkony ( 𝑃𝑏𝑎𝑡 , 𝑃𝑐𝑜𝑛 , 𝑃𝑚𝑒  a 𝑃𝑚 ) vyneste do společného grafu. Jestliže je výkon 

spotřebováván (směr z baterie do kola – akcelerace, smíšená rekuperace), pak jej znázorněte jako kladný, jestliže je 

výkon rekuperován (směr z kola do baterie – smíšená, čistá rekuperace), pak jej znázorněte jako záporný. 

4.1.3 Graf účinností 

Všechny spočtené účinnosti (𝜂𝑝, 𝜂𝑐𝑜𝑛, 𝜂𝑒𝑚 a 𝜂𝑚) vyneste do společného grafu. Jestliže je vozidlo pohonem 

urychlováno, znázorněte účinnosti jako kladné, jestliže nastává rekuperace, pak je znázorněte jako záporné. 
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4.2 Tabulka číselných hodnot 

Do tabulky vyneste spočtené hodnoty energií (𝑊𝑡 , 𝑊𝑠 , 𝑊𝑟 ) a účinností (𝜂𝑝 , 𝜂𝑐𝑜𝑛 , 𝜂𝑒𝑚  a 𝜂𝑚 , zvlášť 

akcelerace a rekuperace). 
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