
 

 

  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 

A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

  

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

 

VYUŽITÍ AKUMULAČNÍCH KAPACIT 
ELEKTROMOBILU PRO DALŠÍ APLIKACE 
USE OF ELECTRIC CAR STORAGE CAPACITY FOR OTHER APPLICATIONS 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER‘S THESIS 

AUTOR PRÁCE   Bc. Lukáš Hrbáč 

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE   doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. 

SUPERVISOR 

BRNO 2017 



 



Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá elektromobilitou a možnostmi využití jejich 

uložené energie. Jsou zde popsány současné technologie akumulátorů, stejně jako 

představeny komerční řešení dané problematiky. V rámci práce je také popsán návrh 

a řízení systému, který využívá elektromobil pro zálohu napájení domácí ostrovní 

sítě v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. Součástí práce je vytvořený program 

pro simulaci provozu takové sítě. V poslední kapitole je zhodnocení výsledků 

simulace provozu za různých podmínek. 
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Abstract 

This master’s thesis deals with the topic of electromobility and the possible use 

of their stored energy. Nowadays technologies of accumulators and solutions that 

have been already manufactured by companies are presented. There is a proposal of 

a management system which uses electromobile as a backup energy supply for an 

off-grid home power network which is supplied by an energy from photovoltaic 

panels. As a part of this thesis, there has been a program created to simulate 

operational conditions of such network. Various operational conditions were 

simulated and the results are discussed in the last chapter. 
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1 ÚVOD 
Automobil primárně slouží k přepravě osob a věcí z místa A do místa B. 

V případě elektromobilu může najít i jiná využití. Je možné setkat se s různými 

řešeními, která využívají akumulační kapacitu elektromobilu pro elektrickou síť. Se 

zvyšující se dostupnou kapacitou akumulátorů se objevují koncepty použití 

elektromobilu jako přenosné power banky, pro napájení různých elektrických 

spotřebičů nebo dokonce domů.  

Využití záložního napájení z elektromobilu se jeví jako zajímavé řešení, díky 

němuž je možné posunout komfort jedince o úroveň výš. V době, kde je elektrická 

energie takřka nutností každodenního života, ji díky tomuto řešení může mít jedinec 

kdekoliv k dispozici. Není poté znevýhodněn při výpadku dodávky energie 

z distribuční sítě, a navíc tato síť může být odlehčena v případě vysoké poptávky. 

Pokud se tento systém využije v kombinaci se ziskem energie z obnovitelných 

zdrojů energie, uživatel se může stát zcela nezávislým na připojení k distribuční síti. 

Tato diplomová práce se zabývá využitím akumulačních kapacit elektromobilu 

právě pro napájení domácnosti. 

Celá práce je členěna do 6 kapitol. Další kapitola práce se věnuje náhledu na 

elektromobilitu ve společnosti, včetně seznamu elektromobilů s jejich parametry, 

které jsou běžně k potkání na cestách. Krátce jsou také popsány další dopravní 

prostředky, které využívají elektrický pohon.  

Kapitola 3 se věnuje technologiím akumulace elektrické energie, převážně však 

popisu typů a vlastností chemických akumulátorů. Následuje kapitola 4, která se 

zabývá provozem baterií a jednotlivými aspekty, na které si je třeba dát pozor, aby 

akumulátor zůstal v dobré kondici co nejdéle. Další kapitola se věnuje standardům 

v oblasti nabíjecích stanic. V kapitole 6 jsou představena komerční řešení využití 

energie z elektromobilu. Poslední kapitola se věnuje návrhu vlastního systému, 

včetně popisu simulace řídící logiky systému vytvořené v rámci diplomové práce. 

V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky provedených simulací. 

 

 



 

2 

 

2 ELEKTROMOBILITA 
Elektromobilita patří bezesporu mezi jedno z nejčastěji diskutovaných témat, se 

kterými se dnes setkáváme. Nejen z důvodu různých studií, které předpokládají, že 

ložiska fosilních paliv budou brzy vytěžena, ale také protože se nadnárodní 

organizace snaží tlačit limity vypouštěných emisí co nejníže. Elektromobily (EV) se 

v tomto směru jeví jako vhodné řešení a směr, kterým se automobilismus vydá. 

V centrech některých hlavních měst už dokonce platí zákon zakazující vjezd 

automobilů se starými naftovými motory kvůli tomu, že jejich emise halí město do 

smogovém oparu. Švédsko chce dokonce prosadit návrh, který se dříve ozval 

z Německa, aby od roku 2030 na území evropské unie jezdily pouze EV. 

Je pravdou, že EV se objevily už na začátku 19. století a svým výkonem byly 

dokonce lepší než automobily se spalovacím motorem. Společnost se však vydala 

cestou spalovacích motorů, a proto byly veškeré investice vynaloženy na 

zkvalitňování technologií pro spalovací motory. Můžeme se pouze dohadovat, jaké 

parametry by měla auta v dnešní době, pokud by se v minulosti rozhodlo pro 

podporu pohonu na elektřinu.  

Jelikož jsme všichni zvyklí, že dojezd běžného automobilu se na jedno 

natankování pohybuje přes 1000 km, je těžké někoho přesvědčit, aby si při nákupu 

nového auta zvolil ekologičtější, ovšem v mnohých případech dražší variantu 

s maximálně pětinovým dojezdem. Z tohoto důvodu je třeba zvyšovat maximální 

dojezd EV, stejně jako budovat síť dobíjecích míst, která by měla být podobně hustá 

jako síť čerpacích stanic. Z politického hlediska jsou zase EV propagovány různými 

dotačními programy nebo dokonce daňovými úlevami.  

Dopravní prostředky, které pohání elektromotor, je možné nalézt ve všech 

možných variacích, od elektrických kol, přes elektrická užitková auta až po 

elektrické autobusy. Nejpočetnější skupinu, na kterou bude i tato práce zaměřena, 

dopravních prostředků tvoří osobní elektrická auta. Ty jsou dostupná pro širokou 

veřejnost a uložená energie v akumulátorech je poměrně velká.  

Mezi země s největším podílem prodeje EV se řadí Čína, USA, Nizozemí, Norsko, 

Spojené království, Japonsko, Německo a Francie. Počet nově prodaných EV v letech 

2010-2015 v těchto zemích je možné vidět na Obr. č. 1. V grafu je také oranžovou 

tečkou zaznačen procentuální podíl EV na automobilovém trhu. Z grafu je možné 

vyčíst, že zatím pouze v Nizozemsku a Norsku dosahují EV v roce 2015 více než 10% 

podílu na trhu. 
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Obr.  1Počet prodaných elektromobilů na hlavních trzích během let 2010-2015 [1] 

EV je možné rozdělit podle stupně elektrizace na automobily s hybridním 

pohonem, které využívají spolupráce spalovacího motoru a elektromotoru, a plně 

elektrické automobily, které mají pouze elektromotor a baterie. Tato práce se bude 

zabývat pouze plně elektrickými automobily, protože kapacita jejich akumulátorů je 

vyšší. S vyšší kapacitou se zvyšuje variabilita využitelnosti, nicméně poznatky 

uvedené v této práci jsou platné i pro vozy s hybridním pohonem.  

Údaje na Obr. č. 1 zahrnovaly oba typy elektromobilů. Na Obr č. 2 se jedná 

o celosvětové prodeje pouze elektrických vozidel v letech 2012-2016. Jak je 

z brázku vidět, na světě již bylo prodáno přes 1 000 000 kusů EV. Majitelů 

elektromobilů přibývá každým rokem  a předpokládá se, že tento nárůst bude v roce 

2017 ještě více razantní z důvodu představení nových upravených modelů [2]. Mezi 

tyto patří upravený Renault Zoe a Chevrolet Bolt s dojezdem až 400 km, a také by se 

měl představit nový Model 3 od americké automobilky Tesla. 

 Většina osobních EV jsou hatchbacky menších rozměrů, jelikož se 

předpokládá, že lidé budou využívat elektromobily spíše v městském provozu, kde 

mohou ještě výrazněji ušetřit náklady na palivo. Jejich dojezd se proto pohybuje do 

200 km. V Tabulce č. 1 jsou uvedeny technické parametry nejprodávanějších modelů 

EV, se kterými je možné se setkat v ČR, Evropě a USA. Technická data v tabulce byla 

převzána z technických dokumentů jednotlivých modelů pro nejnovější model na 

trhu, v případě automobilky Tesla se jedná o nejvýkonnější modely P100D.  
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Obr.  2 Prodej elektromobilů v letech 2012-2016 v tisících kusů [2] 

V České republice jsou nejvíce zastoupeny modely Nissan Leaf, BMW i3, Tesla 

model S a VW e-Golf. Nissan Leaf slaví úspěch i mimo ČR a pyšní se titulem 

nejprodávanější EV na světě. [3] 

Tabulka 1 Parametry nejprodávanějších modelů EV 

  
kapacita 
baterie 
[kWh] 

technologie 
baterie 

napětí 
baterie 

[V] 

výkon 
motoru 

[kW] 

max. 
dojezd 
[km] 

spotřeba 
[kWh/100 

km] 

max. 
rychlost 
[km/h] 

Nissan Leaf 30 Li-ion 360 80 250 12,0 144 

BMW i3 27,2 Li-ion 360 125 200 13,6 150 

Tesla model 
S 

100 Li-ion 375 567 613 16,3 250 

VW e-Golf 35,8 Li-ion 323 85 250 12,7 140 

VW e-Up! 20 Li-ion 323 60 160 12,5 130 

Peugeot iON 16 Li-ion 330 49 150 10,7 130 

Kia Soul EV 27 Li-ion 360 81,4 212 12,7 145 

Mercedes 
Benz B250e 

28 Li-ion 330 132 200 14,0 160 

Smart 
electric drive 

17,6 Li-ion 330 35 145 15,1 125 

Bolloré 
Bluecar 

30 Li-ion 300 50 250 12,0 130 

Tesla model 
X 

100 Li-ion 375 567 542 18,5 250 

Renault Zoe 22 Li-ion 400 65 210 10,5 135 

Ford Focus E 23 Li-ion 360 107 175 13,1 135 

Opel 
Ampera-e 

60 Li-ion 360 150 382 15,7 145 

Hyundai 
Ioniq e 

28 Li-pol 360 88 280 11,5 165 

Fiat 500e 24 Li-ion 360 83 140 14 140 
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Citroen 
Berlingo E 

22,5 Li-ion 300 49 170 13,25 110 

Nissan e-
NV200 

24 Li-ion 360 80 180 16,5 120 

 

Dalším sektorem, ve kterém je možné setkat se s čistě elektrickým pohonem, jsou 

hlavně autobusy a motocykly. Mezi kamiony se zatím mnoho zástupců nenajde, 

vzhledem k potřebné vysoké kapacitě baterii a dlouhým dobíjecím časem. Mercedes 

Benz však u svých zákazníků začíná testovat menší kamion pro jízdu ve městě, který 

se svou 212 kWh baterií uveze až 25 tun nákladu ve vzdálenosti až 200 km. Pro 

dobití baterií potřebuje velmi výkonnou 100 kW nabíječku, která baterie umí nabít 

už za 3 hodiny [4].  

Naopak motocykly, které jsou lehké, nepotřebují velkou kapacitu, jejich dojezd je 

vysoký. Důležitým parametrem na který se dívat z pohledu baterie je maximální 

vybíjecí proud, aby byla zachována agilita. Pro srovnání jsou uvedeny základní 

parametry elektrického motocyklu Zero S, který má kapacitu baterie 15,9 kWh, 

výkon motoru 40 kW a dojezd až 320 km.  

Mezi významné výrobce elektrobusů patří čínská firma BYD. Jejich autobusy, 

které jsou postaveny na platformě eBus, nabízí více modelů, lišících se velikostí. 

Jejich technické parametry jsou však podobné, a to, kapacita baterií až 324 kWh, 

o pohon se starají 2 motory s celkovým výkonem 180 kW, přičemž maximální 

dojezd činí 250 km. K plnému nabití potřebuje být spojen s nabíječkou o výkonu 60 

kW po dobu 5 hodin [5]. 

Dalším významným výrobcem elektrobusů je americká firma Proterra. Jejich 

autobusy mají oprtoti firmě BYD nižší kapacitu baterií, 79-105 kWh, s čímž také 

souvisí jejich nižší dojezd, a to 80-100 km. Na druhou stranu, jejich akumulátory 

umožňují mimo klasického připojení kabelu také využití rychlého dobíjení, které 

akumulátory dobije během 10-13 minut. Tato rychlonabíječka o výkonu 350 kW 

může být umístěna na některých zastávkách, jelikož se pro dobíjení využívá dok 

umístěný na střeše autobusu, viz Obr. č. 3. Samotné zapojení autobusu k nabíječce je 

plně automatické [6]. 

 

Obr.  3 Nabíjecí dok autobusu Proterra [6] 
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3 AKUMULACE ENERGIE 
K akumulaci, respektive přeměně energie pro pohon EV, může docházet 

různými způsoby. Mezi běžně využívané způsoby je využití akumulátorů, 

kondenzátorů nebo palivových článků, kterou elektrickou energii vyrábějí. 

Porovnání jejich vlastností je zobrazeno na Obr. č. 4.  

 

Obr.  4 Znázornění způsobů akumulace energie [7] 

Jak je vidět v obrázku, kondenzátory nabízejí vysoký měrný výkon, ale energii si 

udrží pouze krátký časový okamžik, naopak palivové články se vyznačují vysokou 

hustotou energie po dlouhou dobu. Z praktického hlediska se nejvýhodnější jeví 

použití akumulátorů, na kterých jsou postaveny dnešní EV.  

3.1 Ultrakondenzátory 

Svou konstrukcí se od obyčejných kondenzátorů liší pouze přidáním separátoru 

mezi elektrody, což má za následek menší mezeru mezi elektrodami, čímž se jejich 

kapacita zvýšila až 20krát. K hlavním výhodám kondenzátorů patří dlouhá 

životnost, vysoký měrný výkon a teplotní stabilita. Nevýhodou je rychlá ztráta 

kapacity a malá měrná energie, která se pohybuje do 10 Wh/kg [8]. 

Ultrakondenzátory našly své využití i přes svou krátkou časovou udržitelnost 

energie. Mohou pohánět prostředky, které pravidelně zastavují a jejichž zastávky 

nejsou vzdáleny daleko od sebe – typické pro městské autobusy. Zbývá už jen 

některé zastávky vybavit dobíjecím místem a kondenzátory se mohou nabít během 

nástupu a výstupu cestujících. Autobusy s touto technologií se již nachází 

v některých částech Šanghaje [7]. 
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3.2 Akumulátorové baterie 
Akumulátorové baterie jsou stěžejním prvkem EV. Hlavně díky vývoji nových, 

lehčích baterií s větší kapacitou mohly být EV zařazeny do běžného provozu. 

Hlavními parametry, které jsou u baterií sledovány a na které je zaměřen výzkum, 

jsou bezpečnost, doba života, výkon, hustota energie, ale také cena [9]. Prametry 

jsou rozebrány níže. Dále je také důležité, aby všechny atributy byly splněny za 

různých podmínek, které zahrnují proměnnou teplotu, otřesy možné znečištění atp. 

Bezpečnost – bezesporu se jedná o parametr s nejvyšší prioritou, jelikož by se 

baterie při provozu mohly zahřívat na vysokou teplotu a způsobit požár. Nejenže by 

mohly být ohroženy lidské životy, ale takovýto incident by s jistotou ovlivnil názory 

společnosti na EV a pravděpodobně přispěl k zastavení vývoje.  

Doba života – jedná se o parametr, pod kterým je možno si představit dva 

pojmy. Jako první by si člověk mohl představit celkovou dobu, po kterou může 

baterie existovat a je použitelná bez ohledu na její kapacitu. Za druhé se jedná o to, 

kolik nabíjecích cyklů se může na baterii vykonat, bez toho, aniž by její celková 

maximální kapacita klesla na 80 % původní kapacity [9]. 

Současně vyráběné baterie disponují velkým počtem nabíjecích cyklů při 

provozu v ideálních, laboratorních podmínkách. Jelikož se však stále jedná o docela 

novou technologii, nelze přesně určit, jaký je maximální počet cyklů při normálním 

provozu za různých teplot. Proto jsou kapacity baterií naddimenzovány na vyšší 

degradaci po skončení uvažované doby života, kterou většina výrobců uvažuje deset 

let [9]. 

Hustota energie – se vyjadřuje poměrem akumulované energie ku hmotnosti. 

I přes vyspělou technologii dnešních baterií je stále menší než u fosilních paliv. 

Články baterií v současné době umí uskladnit okolo 140-170 Wh na kilogram své 

hmotnosti, přičemž hodnota u benzínu je 13 kWh/kg.  Akumulátorové bloky jsou 

proto velké a tvoří zhruba 25 % hmotnosti celého automobilu. Ve výzkumu baterií 

je proto třeba najít vhodnou kombinaci prvků tak, aby byla zvýšena tato hustota 

energie a dojezd EV se mohl rovnat automobilům se spalovacími motory [9]. 

Měrný výkon – je parametr, který udává, jaký špičkový výkon je baterie 

schopna dodat v krátkém časovém úseku. Tento parametr je důležitější 

u hybridních vozidel, jelikož se elektromotor využívá nepravidelně a jeho výkon 

musí být dodán ihned.  

Cena – bude vždy hrát hlavní roli v rozvoji EV. Pokud bude vysoká, nikdo 

nebude mít o elektrická auta zájem. Existuje velké množství faktorů, které ji budou 

ovlivňovat, jako například použité materiály, náročnost výroby atd. 
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3.3 Li-ion akumulátory 
Podle použitých materiálů na výrobu anody a katody mají li-ion akumulátory 

zkratky, které vycházejí z anglických názvů.  

3.3.1 LMO 

Označení vychází z anglického lithium manganese oxide. Baterie s touto 

technologií se používají od roku 1996 a kvůli své vnitřní architektuře, kterou tvoří 

krystaly spinelu, je zaručena vysoká bezpečnost. Nevýhodou technologie je malá 

životnost a kapacita. Články mají nízký vnitřní odpor, a proto dovolují nabíjení 

a vybíjení vysokým proudem, až 30 A, krátkodobě 50 A [10]. 

Další výzkum se zaměřuje na zkoumání vlastností, pokud se přidají různé prvky 

jako je kobalt, hliník nebo křemík. Přidání křemíku zvyšuje kapacitu o 25 %, ale opět 

snižuje dobu života, jelikož se křemík při vybíjení smršťuje a vytváří mechanické 

pnutí [10]. 

3.3.2 NMC 

Jedná se o rozšíření předchozí technologie, která se objevila v roce 2008. 

Kombinace s kobaltem je výhodná, jelikož zvyšuje dobu života a hustotu energie. 

Proud článků se snížil na 20 A. V praxi se využívá kombinace technologií LMO 

a NMC, a to tak, že články technologie LMO tvoří okolo 30 % celého objemu baterie. 

LMO část přináší vysoký výkon a články s technologií NMC zaručují dlouhou 

životnost a vysokou kapacitu. Další vývoj je zaměřen na zkoumání vlastností při 

změně poměru niklu, manganu a také hledání nových elektrolytů. [10] 

Pro své výhodné vlastnosti, mezi které patří i dobré tepelné vlastnosti 

a odolnost proti přehřívání, jsou baterie této kombinace používány v modelech 

Nissan Leaf, Chevrolet Volt nebo BMW i3. 

3.3.3 NCA 

Zkratka vychází z anglického lithium nickel cobalt aluminium oxide; baterie je 

ve vývoji od roku 1999 a má podobné vlastnosti jako předchozí zmíněná 

technologie. Baterie nabízí vysokou hustotu energie, velký výkon a dlouhou dobu 

života. Hlavní nevýhodou je nižší bezpečnost. Akumulátory s touto technologií se 

nacházejí v automobilech Tesla [10]. 

3.3.4 LTO 

Označení je z anglického lithium titanate; technologie se objevila v osmdesátých 

letech a nahradila klasickou Li-ion baterii s uhlíkovou anodou. Nominální napětí je 

nižší než u předchozích technologií, pouze 2,4 V, na druhou stranu je umožněno 

rychlé nabíjení s vyšším počtem cyklů. Další klíčová vlastnost je dobrá vybíjecí 

charakteristika při nízkých teplotách. Naopak nevýhodou je menší hustota energie 

a nízké nominální napětí, které vyžaduje zapojení více článků pro dosažení 

požadovaného výsledného napětí [10]. 
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3.3.5 LFP 

Z anglického lithium iron phosphate; technologie se objevila v roce 1996 a může 

sloužit jako náhrada olověných akumulátorů. Pro výrobu katody je využit fosfát, 

který je na katodu nanesen pomocí nanotechnologie. Mezi výhody této technologie 

patří vyšší proud, tepelná stabilita, vyšší bezpečnost a delší doba života. Naopak 

mezi nevýhody patří vyšší koeficient samovybíjení a nižší hustota energie, která je 

však vyšší než v případě LTO technologie. Baterie je také více náchylná na okolní 

teplotu [10]. 

V následujícím obrázku (Obr. č. 5) jsou v grafech znázorněny parametry 

jednotlivých technologií; čím výše obrazec danou osu protíná, tím lepší je parametr 

pro jednotlivé technologie. Pojmy v obrázku znamenají: cost – cena, specific energy 

– hustota energie, specific power – měrný výkon, safety – bezpečnost, performance 

– chování, life span – doba života. 

 

Obr. 5 Grafické znázornění parametrů technologií Li-ion [10] 

Tabulka 2 Typické hodnoty parametrů Li-ion baterií [10] 

 LMO NMC NCA LTO LFP 

nominální napětí článku 
[V] 

3,7 3,7 3,6 2,4 3,2 

hustota energie [Wh/kg] 100 - 150 150 - 220 200 - 300 70 - 80 90 - 120 

nabíjení [C] 0,7-1 0,7-1 0,7 1 1 

vybíjení [C] 1 (30) 1 1 10 (30) 1 (25) 

doba života [cykly] 300-700 
1000-
2000 

500 
3000-
7000 

1000-2000 

maximální teplota [°C] 250 210 150 - 270 

 

V Tabulce 2 jsou shrnuty základní parametry li-ion akumulátorů. Pro vybíjení 

a nabíjení je použit tzv. poměr C, který je poměrem doby vybití a její maximální 
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kapacitou. Pokud je tento poměr roven hodnotě 1 C, znamená to, že je celá baterie 

vybitá za 1 hodinu. Příklad vybíjení 1 C u 100Ah baterie je vybíjení se 100 A 

proudem. Pokud by byla stejná baterie vybíjena v poměru 5 C, výsledný proud by 

byl 500 A. 

3.4 Olověné akumulátory 
Patří k nejstarší technologii akumulátorů, jejichž vývoj už se dále 

nepředpokládá, ale i přesto jsou nejpoužívanější v automobilovém průmyslu. Ne 

však jako trakční baterie, nýbrž jako zdroj napětí pro startéry spalovacích motorů. 

V levných domácích aplikacích by mohly sloužit i jako zdroj pro pohon 

elektromotoru.  

Typické vlastnosti jsou: hustota energie dosahuje pouze 30-40 Wh/kg, doba 

života je udávána na 1200 cyklů a napětí článku je pouze 2,1 V. Velkou výhodou 

technologie je nízká cena, možnost vysokých vybíjecích proudů, odolnost vůči 

teplotě a téměř 100% recyklovatelnost. Mezi nevýhody patří jejich vysoká 

hmotnost, dlouhá doba nabíjení a také údržba, která byla u nových baterií s gelovým 

elektrolytem vyřešena [11]. 

3.5 Akumulátory na bázi niklu 
Nejpoužívanějšími variantami těchto akumulátorů jsou nikl-kadmiové (NiCd) 

a nikl-metal hydridové (NiMH). Tato technologie byla vyvinuta jako nástupce 

olověných baterií a měla přinést lepší vlastnosti. Oproti li-ion bateriím jsou však 

jejich vlastnosti horší, například hustota energie dosahuje pouze 70 Wh/kg a také 

hodnota samovybíjení je vyšší. I přes své nedostatky tato technologie našela využití 

v levnějších a méně náročnějších aplikacích jako například elektrická kola nebo 

skútry [12]. 

3.5.1 NiCd 

 Katoda je tvořena kadmiem, anodu tvoří hydroxid niklu. Mezi elektrodami se 

nachází elektrolyt ve formě hydroxidu draselného. Napětí článku je pouze 1,2 V. 

Výhody této technologie jsou vysoký vybíjecí a nabíjecí proud, až 10 C, možnost 

hlubokého vybití, vysoký rozsah provozní teploty. Naopak nevýhodou je paměťový 

efekt, který se projeví, pokud baterie není plně vybita před nabitím. 

Neopominutelný je také možný vliv na životní prostředí při likvidování starých 

akumulátorů, a to z důvodu jedovatosti kadmia [12]. 

3.5.2 NiMH 

Technologie používá místo kadmia kovovou slitinu, která váže vodík, a 

neohrožuje životní prostředí. Napětí článku je stejné jako u NiCd, kapacita 

akumulátoru při stejných rozměrech může být až třikrát vyšší než u NiCd. Mezi další 

výhody se řadí vysoký počet nabíjecích cyklů, až 3000, lepší tolerance přebíjení 

a hlubokého vybití a menší paměťový efekt než u NiCd. Nevýhodou je menší vybíjecí 

proud, při delším skladování je třeba baterii před použitím „obnovit“, opakovaným 
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nabitím. Články musí obsahovat bezpečnostní ventily pro odvedení vzniklých plynů 

[12]. 

3.6 Kov vzduch 
V dnešní době se tato technologie používá pro primární zdroje, a je možné je 

najít v řadě aplikací jako malé knoflíkové baterky. Pokud se vyřeší otázka nabíjení, 

jeví se jako vhodné i pro pohony EV. 

Mezi jejich výhody se řadí použití levných materiálů, jejich vysoká hustota 

energie, která je vyšší než u Li-ion zdrojů, a tedy větší než 220 Wh/kg.  Jelikož pro 

výrobu katody je využit materiál, který na sebe váže vzduch, je baterie lehčí. Napětí 

článku je pouze 1,65 V, ale se sníženou hmotností je možné spojit více článků, pro 

dosažení stejného napětí jako při použití li-ion technologie. Taková baterie bude mít 

i vyšší celkovou kapacitu [13]. 

Nevýhodou je nízká odolnost vůči venkovním teplotám a vlhkosti. Oxid uhličitý, 

který je obsažen ve vzduchu, snižuje vodivost uvnitř baterie. Mezi další a hlavní 

nevýhody se řadí rychlá degradace materiálu poté, co se baterie uvede do provozu, 

stejně jako „mechanické dobíjení“, které se provádí výměnou celé zinkové elektrody. 

V zinkovo-vzduchové baterii dochází při uvolňování energie k reakci, při které 

vzniká oxid zinečnatý. Aby byly odstraněny výše zmíněné nevýhody je snaha 

o přidání katalyzátorů a nanočástic z niklu, železa nebo kobaltu do elektrolytu [13]. 

Do této kategorie patří také akumulátory typu lithium-vzduch, u kterých 

odpadá výměna celé elektrody, a dají se nabíjet připojeným napětím. Jejich 

nevýhodou je třicetiprocentní ztráta při nabíjení, baterie dosahuje vysokých teplot 

a hrozí ji i exploze. Proto se vyvíjí lithium kyslíkové akumulátory, které slibují až 5x 

vyšší hustotu energie oproti klasickým li-ion technologiím a také delší dobu života. 

Tato technologie se zatím objevuje pouze v laboratořích, ale podle testů již nehrozí 

přehřátí při nabíjení, dokonce ani při přebíjení [14]. 

3.7 Sodíkové baterie 

Akumulátory s touto technologií využívají roztavené soli sodíku jako elektrolyt. 

Tyto soli získávájí vodivost při vysoké teplotě, až 300°C. Jedním ze zástupců, který 

se používá v EV Think City, je baterie zvaná ZEBRA, která používá jako elektrolyt sůl 

se vzorcem NaAlCl4.  

Nominální napětí článku této baterie je 2,58 V, při pracovní teplotě 270-350 °C, 

s dobou života kolem 3000 cyklů a hustotou energie kolem 90-120 Wh/kg, což je 

srovnatelné s li-ion baterií LFP a LMO. Mimo EV je možné se s těmito bateriemi 

setkat v ponorkách, vysokozdvižných vozících, lodích atp [15].  

Baterie ZEBRA má lepší vlastnosti oproti ostatním technologiím a s výhodou se 

uplatní při provozu ve vyšších teplotách nebo při nepřerušeném využívání baterie. 

Další výhoda je její neškodlivost k životnímu prostředí. Hlavní nevýhodou 

technologie je vysoká provozní teplota a tepelné úniky při nevyužívání. Pro zahřátí 
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na provozní teplotu a následným udržením je využito cca 18 % celkové kapacity 

[15]. 

3.8 Průtokový akumulátor 
Jedná se o technologii, která je na pomezí palivového článku a baterie. Ve dvou 

oddělených nádržích se nachází kladně a záporně nabitý elektrolyt, který je pomocí 

čerpadel dopraven k membráně, přes kterou pronikají jednotlivé ionty, což vyvolává 

vytvoření elektrického proudu na vývodech membrány.  

Napětí na každém takovémto článku je okolo 1-

1,5 V. Schéma technologie je možné vidět na 

Obr. č. 6. Nositelem energie je elektrolyt, který 

je možno přepracovat a znovu využít. Hustota 

energie je závislá na použitém elektrolytu. 

Dodávaný výkon je dán množstvím proudícího 

elektrolytu do systému. Nejběžnějšími prvky 

používány pro elektrolyt jsou soli vanadu, 

zinku a bromu a sodíku [16].  

Výhodou řešení je prakticky žádná ztráta 

kapacity, proces „nabíjení“ je urychlen a časově 

shodný s tankováním paliva. Samotná membrána je největší slabinou systému, 

jelikož často koroduje a je drahá [16]. Dalším neduhem technologie je vyšší počet 

zapojených článků pro získání výsledného napětí. Ke každému článku musí vést 

hadičkou elektrolyt, což přidává na složitosti celého systému. S takovýmto rizikem 

se musí počítat při výzkumu elektrolytu, aby v případě prasknutí hadičky, či 

dopravní nehody nedošlo k nebezpečné kontaminaci okolí při úniku. V neposlední 

řadě je také nutno vyřešit skladování, resp. přepracování použitého elektrolytu.  

Firma nanoFlowCell, která se zabývá touto technologií, postavila koncept EV 

právě s tímto pohonem. Jejich revoluční model s názvem Quant E, viz Obr. č. 7, byl 

představen na ženevském autosalonu v roce 2013.  

 

Obr.  7 Automobil Quant E s konceptem tankovací stanice elektrolytu [17] 

Obr.  6 Princip průtokového 

akumulátoru [16] 
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Právě při tento model ujede až 600 km na jednu nádrž, maximální rychlost 

dosahuje až 380 km/h, přičemž v obou parametrech se jedná o více než dvojnásobek 

při srovnání s EV, které jsou nyní v prodeji. Za zmínku také stojí jejich další model 

s názvem QUANTiNO, který ujel na jednu nádrž s elektrolyty 14 hodin, což je delší 

doba než u aut se spalovacím motorem. 

Na webových stránkách společnosti [17] dále výrobce tvrdí, že stávající 

benzínové pumpy by mohly sloužit jako tankovací stanice elektrolytu. 

K přepracování by mohlo docházet přímo na čerpací stanici, popřípadě dokonce 

v domácnosti. Elektrolyt na bázi bismutu je zdravotně nezávadný, nehořlavý a své 

vlastnosti si uchovává i v delším časovém horizontu. 

Podle dat, které uvedla firma nanoFlowCell, se jedná o zajímavé řešení, které by 

mohlo posunout EV na konkurenceschopnou pozici vůči automobilům se 

spalovacím motorem. V roce 2014 získal model Quant E silniční licenci, je třeba tedy 

počkat, jak se technologie průtokových akumulátorů osvědčí v praxi. Je možné, že 

průtokové akumulátory budou představovat budoucnost pohonu EV. 
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4 PROVOZ BATERIÍ 
Baterie musí být schopny provozu za různých podmínek, bez výrazného vlivu 

na výkon, popř. nabíjení. Pravdou ale je, že způsob, jakým je baterie používáná 

ovlivňuje její vlastnosti, každou technologii však rozdílně. Starší technologie, jako 

například olověné akumulátory, měly například větší toleranci teplot oproti těm 

novějším. V dnešní době jsou automobily vyráběny nejčastěji s li-ion bateriemi, viz 

Tabulka č. 1. Následující podkapitoly se zaměřují více na li-on baterie, nicméně pro 

ostatní technologie baterií jsou poznatky podobné, uvedené hodnoty nemusí přesně 

číselně odpovídat, a proto je třeba uvedená čísla brát orientačně. 

 

Obr.  8 Diagram stárnutí baterie [18] 

Jak je vidět z diagramu na Obr. č. 8 výše, vnitřní odpor je vedle kapacity dalším 

důležitým parametrem ukazující, jak moc jsou články baterie opotřebené a na jeho 

základě lze přibližně určit dobu života a možný výkon. S rostoucím počtem 

nabíjecích cyklů roste také vnitřní odpor. 

4.1 Vnitřní odpor 

Pokud je vnitřní odpor vysoký, baterie je náchylnější k přehřívání, snižuje se 

dodávaný proud, tím klesá dodávaný výkon a dále se také baterie rychleji vybíjí. 

Vnitřní odpor li-ion baterie je tvořen dvěma složkami, a to ohmickým odporem (OR), 

který je součtem odporu elektrod, elektrolytu, oddělovačů atd., tu druhou složku 

tvoří polarizační odpor (PR), který je způsoben polarizací během elektrochemických 

reakcí [18] 

Na základě experimentu [18] mají na nárůst vnitřního odporu největší vliv tyto 

faktory: 

• hloubka vybití, 

• velikost vybíjecího proudu, 

• teplota 

jejichž rozboru se budou věnovat v následující podkapitoly. 



 

15 

 

4.1.1 Hloubka vybití 

 tzv. DOD (z anglického depth of discharge) je parametr, který určuje, jak moc je 

baterie vybíjena vzhledem k plné kapacitě. Např. 20% DOD znamená, že baterie se 

vybíjí ze 100% kapacity na 80% a potom je nabita. 

S nižší hodnotou DOD roste počet nabíjecích cyklů, které je baterie schopna 

vykonat, předtím, než její maximální kapacita klesne na 70 % původní kapacity. Li-

ion baterie netrpí paměťovým efektem, a proto není třeba se obávat částečného 

vybíjení a nabíjení. V následující Tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty maximálních 

nabíjecích cyklů při různých hodnotách DOD [19]. 

Tabulka 3 Počet nabíjecích cyklů v závislosti na hodnotě vybití baterie [19] 

hodnota vybití počet cyklů 

100% DOD 300-500 

50% DOD 1200-1500 

25% DOD 2000-2500 

10% DOD 3750-4700 

 

Závislost vnitřního odporu na hodnotě DOD je zobrazena na Obr č. 9, který 

popisuje test cyklování baterie s různými hodnotami DOD za konstantní teploty 40 

°C. Jak je vidět, vnitřní odpor má nejmenší strmost nárůstu při nejmenší hodnotě 

DOD, a proto je výhodnější nabíjet baterii častěji s menším poklesem kapacity.  

 

Obr.  9 Nárůst vnitřního odporu pro různé hodnoty DOD [18] 

Jak ovlivňuje velikost vybíjecího proudu růst vnitřního odporu je zobrazeno 

na Obr. č. 10. Baterie byly vybíjeny při konstantní teplotě 40 °C; vybíjecí proud je 

udán v hodnotě C. Podle očekávání s vyšším vybíjecím proudem roste vnitřní odpor.  
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Obr.  10 Závislost vnitřního odporu na velikosti vybíjecího proudu [18] 

Konečné napětí článků také zvyšuje dobu života baterie. Praxe ukázala, že 

snížení maximálního napětí každého článku o 0,1 V až zdvojnásobuje maximální 

počet cyklů. Li-ion baterie se typicky nabíjejí na napětí 4,2 V na článek. S tímto 

napětím je doba života přibližně 300-500 cyklů. Je-li napětí pouze 4,1 V, doba života 

je 600-1000 cyklů, což zní příznivě, jelikož je snaha prodloužit dobu života co nejvíce 

[19]. 

Snižování napětí s sebou také přináší snížení množství akumulované energie. Se 

snížením napětí o 0,07 V klesá kapacita baterie o 10 %. Tento proces je však vratný 

a k využití 100% kapacity je třeba nabít články na původních 4,2V [19]. Následující 

Tabulka č. 4 ukazuje přehled počtu cyklů a množství uchované energie při různém 

napětí článku. 

Tabulka 4 Závislost počtu cyklů a množství akumulované energie na napětí článku 

[19] 

napětí článku [V] počet cyklů 
množství akumulované 

energie 

4,2 300-500 100% 

4,1 600-1000 86% 

4 1200-2000 72% 

3,9 2400-4000 60% 

3,8 > 4000 40% 

3,7   30% 

 

Za optimální napětí článku se považuje hodnota 3,92 V a odborníci 

předpokládají, že při této hodnotě napětí se neprojevuje zatížení, které vyvolávají 

vyšší napětí. Výrobci přenosných zařízení i přesto nastavují práh napětí na 4,2 V, 

protože spotřebitel požaduje co nejdelší provoz na baterii. Naopak u elektromobilů 

a satelitů, kde je požadované dlouhá doba života, je napětí článku nižší [19]. 
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4.1.2 Teplota  

Má podle [24] největší vliv na degradaci baterie. Nejlepších provozních 

výsledků je dosaženo za pokojové teploty, při které jsou také testovány a dojezd EV 

je spočítán na provoz při této teplotě. Za vyšších teplot je výkon baterie vyšší, což 

má za následek kratší životnost. Provozní teplota většiny baterií se předpokládá 

27 °C, nicméně pokud je provoz při teplotě 20 °C, je doba života baterie nejdelší. 

Při nízké teplotě se zvyšuje vnitřní odpor článku a jeho kapacita klesá. Baterie, 

která je plně nabitá při optimální teplotě, cca 27 °C, může skladovat přibližně 

dvojnásobek energie než za teploty -18 °C. Většina běžných baterií však přestane 

pracovat při teplotách -20 °C, jelikož je pro ně tato teplota limitní, a to z toho důvodu, 

že vzrůstá riziko podvybití, které snižuje životnost baterie [20]. 

Podle [21], ve kterém byl popsán test provozu baterie LiFePO4 při různých 

teplotách. Počáteční teplota byla 20 °C a poté byla snižována o 10 °C až na hodnotu 

- 20 °C a poté opět provoz při 20 °C – zelená čára na Obr č. 11, ten ukazuje teplotní 

závislost napětí a kapacity baterie za všech teplot. Je vidět, že v provozu 

při teplotách pod bodem mrazu je kapacita baterie pouze 50-60 %, ale žádné trvalé 

následky baterie neutrpěla, jelikož je kapacita téměř 100% poté co byla znovu 

testována při 20°C.  

 

Obr.  11 Provozní charakteristiky baterie pro různé teploty [21] 

Na Obr č. 12 je zobrazena závislost vnitřního odporu na počtu cyklů baterie při 

různých provozních teplotách, vybíjecí a nabíjecí proudy jsou stejné ro všechny 

teploty. Jak je vidět, není velký rozdíl v průběhu charakteristiky pro teploty 30 

a 40 °C. Při porovnání charakteristik mezi teplotami 40 °C a 50 °C je vidět rapidní 

nárůst vnitřního odporu. 
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Obr.  12 Křivka nárůstu vnitřního odporu pro různé pracovní teploty [18] 

Nabíjení 

Možnost rychlého nabíjení baterií se snižuje s klesající teplotou a pro většinu 

baterií je teplota 5 °C limitní. Při nízkých teplotách, jak už bylo zmíněno výše, roste 

vnitřní odpor článků, a proto musí být nabíjecí proud nižší, aby nedošlo 

k jejich poškození [22]. 

Ačkoliv li-ion baterie je odolnější k nabíjení při nízkých teplotách, nabíjení by 

nemělo probíhat, pokud je teplota pod bodem mrazu, protože by se anoda mohla 

začít pokovovat lithiem. Tento proces je nevratný a takto poškozená baterie je při 

vibracích náchylnější k poruše [22]. Pokud je nabíjecí proud malý, desetiny až setiny 

C, je možno baterie nabíjet i pod bodem mrazu, ale je třeba počítat s delším časem 

nabíjení.  

Nabíjení za vysoké teploty opět zkracuje dobu života baterií. Pokles kapacity 

navíc souvisí s úrovní nabití baterie. Tento jev u li-ion baterií znázorňuje Obr. č. 13, 

ve kterém osa x značí počet dobíjecích cyklů a osa y kapacitu baterie v procentech. 

Na tomto obrázku je ukázán pokles kapacity baterie v závislosti na stavu nabití, tzv. 

SOC (z anglického state of charge) a okolní teplotě. Popis testu, který je uveden ve 

zdroji [22] je následující: baterie byla nejdříve nabita na 100 % při pokojové teplotě, 

poté byla nabíjena na 20 % a 50 % při teplotě 130 °C Jak je vidět, její maximální 

kapacita po 10 nabíjecích cyklech klesla na 80 %. Při 100% nabití při teplotě 130 °C 

je maximální kapacita menší než 20 % z původní kapacity. 
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Obr.  13 Závislost poklesu maximální kapacity na teplotě a stavu nabití [22] 

Samovybíjení je společná vlastnost všech baterií a akumulátorů. Míra 

samovybíjení opět závisí na použité technologii. Časový průběh samovybíjení má 

exponenciální charakter, přičemž k největšímu úbytku kapacity je během prvních 

24 hodin od nabití, poté se hodnota ustaluje a je vyjádřena v procentech na měsíc. 

V Tabulce č. 5 jsou uvedeny hodnoty samovybíjení pro akumulátory různých 

technologií. 

Tabulka 5 Hodnoty samovybíjení akumulátorů [22] 

technologie hodnota samovybíjení 

olověné akumulátory 5 % za měsíc 

NiMH, NiCd 10-15 % za 24 h, 10-15% za měsíc 

Li-ion 5 % za 24 h, 1-2 % za měsíc + 3 % ochranný čip 

 

Li-ion baterie ztratí v prvních 24 hodinách 5 % kapacity, poté ztrácí okolo 1–

2 % kapacity za měsíc. Další 3 % za měsíc jsou potřeba pro funkci ochranného čipu, 

který zabraňuje možnému zničení baterie, při poruše membrány mezi anodou 

a katodou.  

Olověné akumulátory a akumulátory na niklové bázi jsou náchylnější na 

samovybíjení, pokud je akumulátor starší. Li-ion akumulátory drží během svého 

života konstantní hodnotu samovybíjení. Tato hodnota se však liší v závislosti na 

skladované teplotě a SOC. Rostoucí teplota vyvolává pnutí v článcích, a při vyšším 

hodnotě SOC je podíl samovybíjení vyšší. Uskladnění baterií ve vyšší teplotě může 

zkrátit dobu života baterie víc než pravidelné vybíjení [22]. 

V následující Tabulce č. 6 jsou uvedeny hodnoty maximální kapacity po roce 

uskladnění baterie v různých teplotách a hodnotách SOC. Hodnota pro teplotu t = 60 

°C a 100% SOC odpovídá stavu baterie po třech měsících. Z této tabulky je vidět, že 
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už po 3 měsících klesla maximální kapacita na nižší hodnotu, než při uložení ve 40°C 

při stejné hodnotě SOC. 

Tabulka 6 Pokles kapacity po ročním uskladnění baterie při různých teplotách [19] 

t [°C] 40% SOC 100% SOC 

0 98 % 94 % 

25 96 % 80 % 

40 85 % 65 % 

60 75 % 60 % 
 

Při vybíjení Li-ion akumulátoru je také třeba dbát na to, aby napětí článku 

nekleslo pod hodnotu 2,5 V. Při tomto napětí je totiž baterie „uspána“; to znamená, 

že v článku nastávají procesy krystalizace, a ty by mohly znamenat nebezpečí, pokud 

by byl článek opět připojen k nabíječce. Aby se článek dostal zpět do funkčního 

stavu, je potřeba, aby byl nabíjecí proud velmi malý. I poté však není zaručena stejná 

kapacita a výkon, jako před podvybitím [23]. 

4.2 Řídící systém 

Každý automobil obsahuje řídící systém (anglicky BMS), jehož úkolem je 

sledovat níže popsané činnosti, a v případě chyby či provozu mimo provozní 

podmínky zamezit poškození akumulátoru. Při vybíjení baterií vzniká ve článcích 

teplo, které je potřeba odvádět. Z toho důvodu je třeba měřit teplotu jednotlivých 

článků, a spolu s chlazením zajistit, aby nedošlo k poškození baterie vysokou 

teplotou, což by představovalo nebezpečí pro posádku. BMS spolupracuje 

s chlazením a topením tak, aby byla dosažena optimální provozní teplota baterie. 

Dále má k dispozici ovládání pojistek, aby mohlo kdykoliv dojít k přerušení napájení 

z baterie [24].  

Činnosti, které BMS monitoruje a vyhodnocuje, jsou především: 

- proces nabíjení a vybíjení – zamezuje přebíjení a volí vhodný dobíjecí proud 

a při provozu kontroluje maximální vybíjecí proud, 

- stav nabití –jednotlivých článků, ale i baterie jako celku, 

- teplotu článků, 

- opotřebovanost baterie – porovnává aktuální výkon baterie s výkonem nové 

baterie 

- rovnoměrné zatížení článků – napětí musí být rovnoměrně rozloženo mezi 

jednotlivé spojené články, a to z důvodu, že nelze zaručit, že jsou všechny 

identické. Články s nižší kapacitou by jinak byly přebíjeny a s každým 

cyklem by se jejich životnost snižovala, což by vedlo k selhání celé baterie. 
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4.3 Shrnutí 

Z výše uvedených podkapitol vyplývá, že pro zaručení nejdelší doby života 

baterií musí být provoz v příznivých podmínkách. Ty zahrnují vybíjení při 

konstantní teplotě a pokud možno rovnoměrný provoz bez rychlých změn výkonu. 

Prostor pro uložení akumulátorů by měl být vybaven chlazením, resp. topením, aby 

řídící systém mohl upravovat jejich teplotu na optimální.  

 Pokud je třeba baterii skladovat po delší dobu, je výhodné zvolit místo s nižší 

teplotou, stav nabití baterie nižší než 100 % a pravidelnou kontrolu, aby nedošlo 

k jejímu podvybití. Pokud je EV používán ve městě, kde je hustá síť nabíjecích stanic 

a není potřeba velký dojezd, je výhodné, pro její nejdelší dobu života, nabíjet baterii 

na nižší kapacitu. 
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5 NABÍJECÍ STANICE 
Stejně jako u automobilů se spalovacím motorem je třeba doplňovat palivo, 

u EV, které žádné palivo nespotřebovává, je třeba dobíjet baterie. Aby bylo možné 

dobíjet baterie i jinde než doma, je třeba postavit řadu dobíjecích stanic, které se řídí 

několika pravidly, aby byla zachována kompatibilita pro širokou škálu EV. 

Zatím ve světě neexistuje žádný standard, který by definoval pouze jeden typ 

přípojky, popřípadě dobíjecí výkon (proud). Podle úrovně a typu napětí je možno 

rozdělit nabíječky do několika kategorií. Pro území evropské unie jsou tyto 

kategorie sepsány ve standardu IEC 61851-1, který také definuje dobíjecí proudy 

a použití dané stanice [25]. Přehled těchto kategorií nabíjení je uveden v Tabulce č.7. 

Tabulka 7 Rozdělení nabíječek elektromobilu [25] 

metoda 
nabíjení 

napětí výkon [kW] maximální proud [A] použití 

nízký výkon 1f, AC 3,7 10-16 domácí 

střední výkon 1f nebo 3f, AC 3,7-22 16-32 
domácí / 
veřejné 

vysoký výkon 3f, AC >22 >32 veřejné 

vysoký výkon DC >22 >3,225 veřejné 

V prvních dvou případech nabíjení (nízký a střední výkon) se stále využívá 

palubní nabíječka umístěná v EV, která převádí poskytnutý střídavý proud na 

stejnosměrný, jímž jsou poté nabíjeny baterie. Pokud je auto připojeno ke střídavé 

síti, je proto třeba také zohlednit výkon palubní nabíječky. Vyšší poskytnutý proud 

tedy nutně neznamená kratší nabíjecí dobu. Pokud je k dobíjení využit zdroj 

stejnosměrného proudu, palubní nabíječka je přemostěna a proud teče přímo 

do akumulátorů [26]. Tyto nabíječky mají většinou výkon 50-100 kW a nabíjecí 

proud se pohybuje přes 100 A. 

Standard dále definuje 4 módy nabíjení, které se liší ve struktuře systému [26]: 

- mód 1 – pomalé nabíjení střídavým napětím s domácí zásuvkou, 

- mód 2 – pomalé nabíjení střídavým napětím pomocí domácí zásuvky 

s ochranným zařízením, 

- mód 3 – střídavé napětí s použitím kabelu se specifickou přípojkou v obvodu 

s řídícími a ochrannými prvky, 

- mód 4 – nabíjení pomocí stejnosměrného proudu, který je samostatně 

popsán ve standardu IEC 62196-3. 

Pokud je automobil dobíjen z domácí zásuvky, využívá se k tomu kabel, který je 

volný na obou koncích. Jeden konec bývá zakončen vidlicí pro připojení 

ke standardní domácí zásuvce v dané zemi a na druhém konci se nachází zástrčka, 

která pasuje do automobilu. V případě nabíjení ze stanice 4. typu je kabel volný 

pouze na jednom konci a na druhém je pevně spojen se stanicí. 
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5.1 Konektory 
Aby byla zajištěna kompatibilita a možnost nabíjet auta různých značek na 

jednom místě, jsou ve standardu IEC 62196-2, který vydala evropská unie, 

definovány pouze 3 typy zástrček, které jsou spolu se svými specifikacemi uvedeny 

na Obr č. 14. Typy zástrček se postupně nazývají Yazaki, Mennekes a SCAME [26]. 

 

Obr.  14 Základní typy konektorů [26] 

Další variantou přípojky je tzv. combo přípojka (CCS), která využívá nabíjení 

pomocí stejnosměrného proudu (mód 4) v kombinaci s pomalým nabíjením 

střídavého proudu (mód 1 nebo 2) [27]. Je možné se setkat s combo přípojkou ve 

dvou provedeních, jedním pro americký trh a druhým pro evropský trh. Jak lze vidět 

na Obr. č. 15, v Evropě se používá upravená zástrčka Mennekes, ve Spojených 

státech naopak Yazaki. 

 

Obr.  15 Combo konektory [27] 

Combo zástrčky se nejčastěji vyskytují u automobilů většiny amerických 

a evropských značek, díky výhodnému dobíjení AC i DC proudem s jedním 

konektorem. Tímto však nekončí varianty používaných přípojek. Japonské a čínské 

automobily používají jiný standard pro kabely. V Japonsku a Číně se využívá jeden 

typ konektoru pro nabíjení střídavým proudem a jiný typ konektoru pro nabíjení 
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stejnosměrným proudem. K rychlému DC nabíjení se využívá kabel CHAdeMO, který 

je definován standardem G-105 Japonského automobilového výzkumného institutu. 

Dvě různé zástrčky pro dobíjení AC/DC je možné vidět např. u Nissanu Leaf na Obr. 

č. 16, ve kterém zástrčka vlevo slouží pro připojení kabelu CHAdeMO [27]. 

 

Obr.  16 Dobíjecí knektory Nissanu Leaf [27] 

Automobilka Tesla využívá pro dobíjení na svých stanicích Supercharger svůj 

vlastní konektor, který nepasuje na žádný z uvedených zástrček. Je však možnost 

zakoupit redukci na jakoukoliv výše zmíněnou zástrčku. 

Široká variace dobíjecích přípojek komplikuje situaci dobíjecích stanic, 

z důvodu potřeby výbavy více typy kabelů, což zvyšuje pořizovací cenu. Jelikož jsou 

již nabíjecí stanice postaveny, nelze zavést nové standardy přípojek ze dne na den. 

Majitelé EV musí tedy vědět, jestli má konkrétní dobíjecí stanice přípojku k jejich 

automobilu. Nezbývá jen doufat, aby se jednoho dne vymyslel celosvětový standard 

definující pouze jeden typ konektoru a dobíjení baterií bude stejně jednoduché jako 

tankování paliva.  

5.2 Dobíjecí infrastruktura 

Hodně lidí má při delší cestě stále obavu z dobíjení EV, které zabere více času 

než tankování paliva a zatím neexistuje tak hustá síť dobíjecích stanic, pro snadné 

plánování cest. I při každodenním využívání je dojezd prodávaných EV v ČR 

mnohem vyšší než statisticky průměrně najeté kilometry řidiči [46]. Není proto není 

problém dobít akumulátor i za delší čas z domovní zásuvky, popřípadě ze zásuvky 

v zaměstnání. V následujících kapitolách bude popsána infrastruktura dobíjecích 

stanic. 

5.2.1 Tesla Supercharger 

Jak bylo zmíněno výše, automobilka Tesla vyrábí nejen EV, ale také dobíjecí 

stanice, které jsou zatím ty nejvýkonnější na světě. Jsou sice určeny pouze pro jeden 

typ vozidla, ale vzhledem k tomu, že tato firma patří k průkopníkům 
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automobilového průmyslu, je třeba ji uvést. Tesla Supercharger má výkon 120 kW 

a může nabíjet dvě auta současně, v tom případě dodává každému autu 60 kW. 

Jakmile je jedno auto téměř nabito, poměr výkonu se rozdělí na 1:4. Za dobu 30 

minut nabíjení na Supechargeru je model Tesla S schopen ujet 270 kilometrů 

a nabíjení na stanicích Supercharger je pro majitele vozů Tesla zdarma. Cena za 

spotřebovanou energii již byla započtena do ceny vozidla. [28]. 

Už v roce 2014 byla postavena síť Superchargerů v USA tak, aby byla pokryta 

cesta ze západního na východní pobřeží. V Evropě se začala síť těchto nabíječek 

budovat o něco později; k dnešnímu dni, jak je vidět na Obr. č 17. se nabíječky firmy 

Tesla vyskytují na mnoha místech, zejména v západní Evropě.  

 

Obr.  17 Mapa dobíjecích stanic Supercharger v Evropě [29] 

V České Republice se na konci prázdnin roku 2016 otevřelo 1. nabíjecí místo 

nabízející Supercharger pro majitele vozu Tesla. Jedná se o nabíjecí stanici Vystrkov, 

kterou postavila firma E.ON, umístěné u sjezdu na 90. km dálnice D1. Kromě stojanů 

Supercharger jsou zde k dispozici také stanice s přípojkami CHAdeMO, CCS, 

Mennekes a zásuvkou 400 V/32 A. Jedná se tedy o velmi multifunkční nabíjecí místo 

[30]. 

5.2.2 Ostatní stanice 

Dobíjecí stanice jsou většinou umístěny u různých zařízení, aby si mohl řidič 

odpočinout a občerstvit se během dobíjení akumulátorů. Dobíjecí stanice vysokých 

výkonů jsou v ČR provozovány energetickými firmami ČEZ, E.ON a PRE. Méně 

výkonné stanice nabízejí i soukromníci, případně automobilky u svých prodejců 

nebo také nákupní centra. 
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Ne vždy jsou však nabíjecí místa volně přístupná a zdarma. U některých 

soukromníků je třeba domluvit dopředu den a čas na nabíjení. U některých firem se 

nabíjecí stanice nachází až za závorou areálu, což je další nepříjemnost. Pro využití 

některých stanic je naopak potřeba různých čipových karet, které je potřeba 

objednat za předem zaplacený paušální poplatek. Každá energetická firma navíc 

vydává svou vlastní kartu, a proto se majiteli EV můžou v peněžence objevit až 3 

různé karty k dobíjení u veřejných stanic v jeho okolí. 

Jak naznačuje předchozí odstavec, existuje mnoho nástrah, se kterými se musí 

majitele EV potýkat. Naštěstí existují i aplikace, které budou následně představeny, 

pro chytré telefony s mapou, dispozicemi a popisem dobíjecí stanice, a proto si 

majitel může vybrat pro něj nevhodnější dobíjecí místo. 

5.3 Mobilní aplikace 

UEmap – Mobilní aplikace pro platformy iOS i Android, kterou vydala Unie EV. 

Aplikace obsahuje mapu ČR a Slovenska se zaznačenými nabíjecími stanicemi. 

Aplikace také umožňuje filtrování podle typu přípojky a provozovatele stanice. Po 

zvolení příslušné stanice se objeví detail s možností navigace k zadané stanici, 

informaci o dostupnosti, ceně, kontaktu, okolní vybavenosti atd. Aplikace nemá 

speciální filtr pro zásuvku Tesla, a také v ní některé stanice chybí. 

PlugShare – Opět je aplikace určena pro smart telefony s platformami Android 

i iOS, kde se již objevuje mapa celého světa. Opět je na výběr filtrace podle typu 

přípojky, po rozkliknutí jednotlivých stanic se objeví základní informace o stanici. 

Uživatelé si také mohou vytvořit profil a napsat vlastní zkušenosti se stanicí.   

Chargetrip – Jedná se o mobilní aplikaci, která kombinuje navigaci s mapou 

dobíjecích stanic. Na začátku si uživatel vytvoří profil a vybere svůj automobil 

z databáze. Před plánováním cesty si uživatel může navolit počet cestujících, omezit 

maximální dojezd automobil a navolit, jaké dobíjecí stanice chce používat. Po zadání 

plánované cesty aplikace najde trasu a doporučí dobíjecí stanice, na kterých je 

potřeba dobít automobil. 

5.4 Indukční nabíjení 

Další možností, jak nabíjet EV, je využití bezdrátové nabíječky, která využívá 

principu vysokofrekvenční magnetické rezonance. Frekvence systému se pohybuje 

v řádech desítek kHz. Nabíječka se skládá ze dvou modulů, z nichž jeden je umístěný 

na parkovacím místě a druhý se nachází na podvozku automobilu. Proud z veřejné 

sítě procházející cívkou prvního modulu, vytváří magnetické pole, které indukuje 

proud v cívce umístěné v druhém modulu [31]. 

 Hlavní výhodou indukčního nabíjení je to, že není potřeba připojovat žádné 

kabely, což je pro uživatele jednodušší, a dále nabízí možnost nabíjení i když je auto 

v pohybu. Pokud by takovéto moduly byly instalovány na parkovištích, odpadla by 

nutnost majitelů EV parkovat pouze na vyhrazených místech v blízkosti nabíječky. 
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Nevýhod má tento systém hned několik. Účinnost systému se pohybuje okolo 

90 %, což je méně než při klasickém dobíjení, a to z důvodu přenosových ztrát 

energie vzduchem, a také ztrát v měničích, které usměrňují proud. Pro minimalizaci 

ztrát musí být vzduchová mezera co nejmenší a kvůli kompatibilitě by musel být 

mezi výrobci přijmut standard definující požadavky této technologie.  

V americké laboratoři Oak Ridge se podařilo otestovat takovýto systém, který 

má výkon 20 kW a 90% účinnost. Tento výkon je až 3x vyšší v porovnání s výkonem 

palubní nabíječky automobilu. Test byl proveden na automobilu Toyota RAV 4 

s 10kWh baterií. Dalším krokem vývoje je zvyšovat dobíjecí výkon, aby nabíjení 

probíhalo co nejrychleji [32]. 

5.5 Inteligentní vozovky 
Jelikož je možné pomocí bezdrátových nabíječek nabíjet EV v pohybu, vznikají 

koncepty inteligentních cest, které mají vyhrazené pruhy se zabudovanými 

nabíječkami. Takovéto projekty se nacházejí v některých zemích napříč kontinenty. 

Mezi takovými zeměmi se nachází Jižní Korea (Gumi), stát Utah ve Spojených státech 

(Salt Lake City), Itálie (Turín), Nizozemsko (Den Bosch) a Německo (Mannheim). 

Většinou se ale jedná pouze o pár linek v jednom městě. Nejdále se v tomto řešení 

posunulo město Milton Keynes ve Spojeném Království, které bude provozovat 18 

autobusů s induktivním nabíjením, což tvoří 25 % městského vozového parku [33]. 

Dále ve Spojeném Království, které chce být lídrem v technologiích pro EV, také 

probíhá analýza a testování dobíjecího pruhu na běžných komunikacích. V tomto 

testu na uzavřených úsecích, který bude probíhat 18 měsíců, se hledá nejvhodnější 

řešení z hlediska povolené rychlosti, napětí systému a kompatibilitou mezi 

automobily. Na základě výsledků testů se dále rozhodne, jestli je takovéto řešení 

vhodné pro běžné uživatele a bude se instalovat na cesty. Na Obr. č. 18 je vidět 

schéma, jak by bylo induktivní dobíjení řešeno [34]. 

 

Obr.  18 Schéma induktivního nabíjení na cestě [34] 
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6 VYUŽITÍ ENERGIE Z AUTOMOBILU 
Tato kapitola se bude zabývat nabízenými možnostmi využití zbývající 

energie akumulátoru jako napájecí zdroje pro jiné spotřebiče. Ve většině případů se 

dále počítá  i s využitím obnovitelných zdrojů. Příkladná situace je uvedena v dalším 

odstavci.  

S mobilní fotovoltaickou elektrárnou by mohl majitel nabíjet své auto na 

parkovišti, například když je v práci, a poté se po příjezdu domů se napojit na 

domovní síť a provozovat domácí spotřebiče využitím energie nabyté právě, když 

nebyl EV potřebný. Dalším příkladem využití mohou být mobilní infostánky, 

a krizová centra, která musí být rychle rozložena v případě živelné pohromy. 

V neposlední řadě se nalezne využití v místech, na kterých je obtížné nalézt 

připojení k veřejné síti, například při kempování.  

6.1 Vehicle to grid 
Zkráceně sytém V2G, který nabízí reálné řešení a využití akumulační kapacity 

baterií v EV. EV po připojení do sítě nejsou pouze nabíjeny, ale také vybíjeny, a to 

z toho důvodu, aby mohly pokrýt výkonové špičky v síti. Pro správné fungování je 

třeba, aby v síti bylo připojeno více automobilů najednou a tím byl zvýšen možný 

akumulační objem. Celý tento systém je dálkově řízen skrz dispečink přenosové 

soustavy [35]. 

Základní prvky V2G systému jsou: 

- elektromobil, 

- střídač napětí, 

- distribuční síť. 

Ve zdroji [35] je také popsán test na zařízení pro V2G s hybridním automobilem 

Mitsubishi Outlander s 12 kWh baterií, která má celkové napětí 300 V, 

a maximálním vybíjecím proudem 50 A. Pro měnič byla zvolena varianta s IGBT 

tranzistory. Ty mohou pracovat se vstupním napětím až 1200 V. Dodávaný výkon 

automobilem byl 15 kW, při zkreslení napětí pouze 0,6 %, což je pod limitem, který 

stanovuje hodnotu zkreslení THD ≤ 13 %. Aby byla dosažená hodnota zkreslení 

malá, umístila se za měnič třífázová cívka pro filtraci, a také byl použit transformátor 

pro galvanické oddělení. Výsledná účinnost tohoto řešení byla 93 %.  

6.2 Vehicle to Home 
Pokud má výrobce automobilů ve svém portfoliu EV, pravděpodobně se také 

věnuje řešení, jak využít energii z baterii. Podobným řešením jako je výše uvedené 

V2G je Vehicle to Home se zkratkou V2H.  Mezi automobilky, které se tímto 

konceptem zabývají, patří Toyota a Nissan. Tato technologie bude popsána na 

příkladu od posledně zmíněného výrobce, schéma jeho řešení je vidět na Obr. č. 19. 
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Rozdíl mezi V2G a V2H spočívá v tom, že energie z EV neteče přímo do sítě, ale 

pouze do domácího rozvodu, čímž odpadá nutnost dispečerského řízení a také větší 

počet automobilů. Takto je možné lokálně pokrýt energetické požadavky 

jednotlivých domácností v období špiček a zároveň mít možnost v budoucnosti řídit 

dobíjení EV z DS přes noc, kdy je přebytek energie.  

Pro systém V2H je opět potřeba střídače, který zajistí konverzi DC výkonu 

z baterií na 3 fázový výkon o velikosti až 6kW, při napětí 200 V, který byl určen jako 

typická spotřeba japonské domácnosti. Střídač se připojí k EV přes CHAdeMO 

konektor [36]. 

Automobilka Nissan již provedla testy v reálném prostředí, ve kterých napájela 

své kanceláře divize technologického výzkumu. Výsledkem tohoto testu bylo nejen 

úspěšné konstatování, že systém pracuje (správně), ale dále v něm bylo spočítáno, 

že řízenou spotřebou bylo ušetřeno až 25 kWh energie, což může ušetřit až 500000 

jenů [37]. 

Systémy V2H se zatím v širším měřítku nepoužívají, jelikož se stále jedná 

o relativně novou technologii. Jediným místem, kde je možné se setkat s V2H jsou 

státem spravovaná odpočívadla v Japonsku, tzv. michi-no-eki. Ta nabízí ubytování 

a občerstvení podél japonských dálnic. V případě živelné katastrofy mohou sloužit 

jako krizová centra. Právě z tohoto důvodu Nissan dodá 47 jednotek V2H, aby 

v případě krize bylo zajištěno aspoň nějaké množství energie pro krizový provoz 

[38]. 

 

Obr.  19 Vehicle to Home od společnosti Nissan [36] 

6.3 MiEV power box 

Jedná se o další možné využití akumulované energie v akumulátorech EV, se 

kterým přišla japonská automobilka Mitsubishi. V kombinaci se svým modelem 

MiEV, který obsahuje 16 kWh baterii s napětím 330 V. Oznámení o výrobě novinky 

bylo provedeno v roce 2012, do sériové se nejpravděpodobněji nedostalo. Jednalo 

se o cca 12 kg zařízení, zobrazeno na Obr. č. 20, které po připojení k automobilu bylo 
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schopno dodat výkon až 1500 W. Při plném nabití akumulátoru by byla zajištěna 

dodávka po dobu 5-6 hodin. Přístroj byl konstruován pro dodávku při konstantním 

napětí 100 V, a proto maximální dodávaný proud by byl 15 A [39]. 

 

Obr.  20 MiEV power BOX předprodejní model [39] 

6.4 Honda Power Exporter 9000 
Další automobilkou, která představila možné řešení pro využití energie 

z automobilu, je Honda. Ta svou novinku ukázala na veletrhu CEATEC konaném 

v roce 2015 v Japonsku. Jedná se o zařízení, zobrazeno na Obr č. 21, které umožní 

připojit jakýkoliv EV s CHAdeMO konektorem a využívat jeho uloženou energii. Díky 

tomuto propojení je možné využívat Exporter i v kombinaci s EV jiných výrobců. 

Celé zařízení se skládá z 5 vzájemně spolupracujících střídačů a měničů [40]. 

Automobilka Honda na svých webových stránkách [40] uvádí, že ve spojení se 

sedanem Honda Clarity FCV, které pro získávání energie využívá palivové články, je 

tento měnič schopen dodávat výkon až 9 kW po dobu jednoho týdne. Power 

Exporter se měl začít prodávat v roce 2016 a měl být nabízen právě s výše 

uvedeným modelem auta jako balíček pro energetickou nezávislost. K dnešnímu dni 

se ovšem stále nezačal vyrábět pro širokou veřejnost, Společnost Honda jej stále 

testuje ve spolupráci s tokijskou radnicí. 

 

Obr.  21 Honda Power Exporter 9000 [40] 
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7 NÁVRH VLASTNÍHO SYSTÉMU 
Součástí této diplomové práce je navrhnutí systému, který má sloužit k napájení 

klasického domovního rozvodu, který využívá střídavé napětí klasické hodnoty U = 

230 V, 50 Hz. Navržený systém je podobný řešení V2H, které bylo popsáno 

v předešlé kapitole. Namísto DS bude systém zkombinován se solární elektrárnou, 

která se již v objektu nachází.  

Systém bude navrhnut tak, aby energie z EV byla využita pro zálohu napájení 

v případě, že nesvítí dostatečně slunce a akumulátory elektrárny jsou vybité. 

Připojení k DS bude stále k dispozici, je však snaha omezit odběr z této sítě na 

minimum.  

V následujících podkapitolách budou představeny potřebná zařízení a 

okolnosti, které je třeba brát v úvahu při návrhu vlastního systému.  

7.1 Měniče 
Měnič je zařízení měnící velikost napětí. Pokud se s velikostí mění i polarita, 

takovéto zařízení se nazývá střídač. I když systém bude sloužit k napájení střídavého 

domovního rozvodu, některé okruhy spotřebičů je možno napájet stejnosměrným 

napětím. DC Rozvody mohou sloužit pro osvětlení v kombinaci s LED světelnými 

zdroji, které jsou navíc výhodné svou nízkou spotřebou. 

Světelné zdroje na DC napětí pracují většinou na napětí 12 V, které většinou není 

možné vyvést přímo z baterií FVE. Ty se totiž z důvodu vyšší kapacity vzájemně 

spojují a výsledné napětí je násobkem 12, většinou je výsledné napětí 24 a 48 V. 

Z tohoto důvodu se využívá tzv. step down měnič, který snižuje DC napětí.  

K napájení střídavých rozvodů slouží střídač, který tedy mění velikost a také 

polaritu napětí. Je jasné, že tato konverze neprobíhá ideálně, a proto je potřeba 

počítat se ztrátami, které se pohybují v řádech 10–15 %, jak pro měnič, tak střídač. 

Jak bylo uvedeno v Tabulce 1, většina komerčních EV využívá napětí 300–400 

V, a to z důvodu většího počtu zapojených článků akumulátorů k zajištění vysoké 

kapacity baterie. Ke konverzi takového napětí je třeba použít polovodičové 

součástky, které jsou konstruovány na vyšší hladinu DC napětí. Díky tomu také 

narůstá velikost zařízení, jelikož tyto součástky potřebují intenzivnější chlazení.  

Další možností konverze vysokého napětí je rozdělit DC přívod mezi několik 

měničů, které pracují s nižším vstupním napětím a jejich provoz je nezávislý. 

V takovém případě je maximální výkon zapojeného spotřebiče v jedné zásuvce 

omezen maximálním výkonem jednoho střídače.   

Mezi důležité parametry, které definují střídač, patří: 

• velikost vstupního a výstupního napětí a frekvence, 

• výkon, 
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• tvar výstupní vlny, 

• ochrany. 

Většina na trhu dostupných střídačů je konstruována pro vstupní napětí 12 

V a jejich násobky, protože se nejčastěji používají v kombinací se solárními panely, 

které využívají akumulátory, jejichž napěťová hladina byla popsána výše. Toto 

vstupní napětí má vždy nějakou toleranci, a to z toho důvodu, že akumulátory 

nemusí být vždy nabity na nominální hladinu. Výstupní napětí je 230 V, opět 

s mezí tolerance. Co se týče frekvence, je třeba zamezit výskytu vyšších 

harmonických, které by výstupní napětí zkreslovaly, což představuje problém, 

pokud by energie byla posílána do veřejné DS. Toto zkreslení popisuje faktor THD, 

který se pohybuje v jednotkách procent.  

Pro určení potřebného výkonu měniče je třeba nejprve spočítat výkon 

veškerých zařízení, které bude měnič současně napájet. Podle druhu zátěže je nutné 

zvolit vhodnou výkonovou rezervu. Ta by měla být aspoň 10%, pokud se jedná 

o spotřebiče odporového charakteru. V případě, že zátěž se skládá ze spínaných 

zdrojů, doporučená rezerva je minimálně dvojnásobná, a tedy výkon střídače 

minimálně dvakrát větší než příkon zařízení. Ještě větší výkonová rezerva musí být 

zajištěna, pokud má střídač napájet elektromotor. Jeho příkon může být při rozběhu 

až osminásobný oproti štítkové hodnotě Měnič však může být krátkodobě přetížen 

na hodnotu špičkového výkonu. I přesto je většinou doba rozběhu motoru delší, což 

má za následek vybavení ochrany ve střídači a motor se tak nerozběhne [41]. 

Tvar výstupní vlny může mít dvě podoby, a to modifikovaný sinusový průběh 

nebo čistý, zobrazeny na Obr č. 22. Střídače s modifikovaným výstupním signálem 

jsou levnější variantou, která postačí k napájení obyčejných spotřebičů. Pokud je 

třeba napájet citlivější zařízení, je vhodné využít čistý sinusový průběh. 

 

Obr.  22 Časový průběh modifikované (vlevo) a čisté (vpravo) sinusové vlny 

Jelikož střídače slouží jako „zdroje“ energie spotřebičů, musí obsahovat různé 

ochrany, aby v případě poruchy nebyla zařízení poškozena. Mezi základní ochrany 

patří ochrana proti přepólování na vstupu, proti přepětí a podpětí na vstupu, proti 

přetížení, proti přepětí a zkratu na výstupu, a nakonec, ochrana proti přehřátí 

střídače [41]. 

Existují dva typy střídačů: klasické, které jsou levnější a umožňují toku energie 

pouze jedním směrem, a hybridní. Těmi může energie protékat v obou směrech, 

a proto slouží i jako nabíječka v případě připojení na DS. Rozlišují se dva režimy 
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provozu, grid-off, ve kterém se zařízení chová jako klasický střídač a grid-on, kdy 

dodává energii z DS do baterie. Další výhodou je jejich galvanické oddělení, které 

zamezuje přetokům do DS, a proto s ní mohou spolupracovat paralelně bez toho, aby 

byla FVE připojena do sítě. Hybridní střídače jsou hlavní komponenty v komerčních 

systémech V2G a V2H [42]. 

Jak popisuje zdroj [43], optimální vyvedení energie z baterie EV je přes combo 

konektor, který je k nalezení u většiny moderních EV. Tím je jednak zajištěno 

připojení na palubní nabíječku a také komunikační cesta pro vyčítání dat z BMS. 

Čerpání energie probíhá přes DC část konektoru, nabíjení naopak přes AC část, 

klasickým připojením na DS s využitím palubní nabíječky (mód 1, kapitola 5). 

V tomto případě není baterie tolik opotřebována, jako při využívání pouze 

CHAdeMO konektoru, který využívá jen DC nabíjení. To je hlavním důvodem 

skeptičnosti výrobců baterií.   

7.2 Řízení spotřeby 
Řízení spotřeby je nezbytné, pokud je možné využívat více zdrojů napájení, 

a navíc je klíčové k dosažení nejvyšší efektivity využití dostupné energie.  Základem 

takového řízení je programovatelný automat PLC (z anglického programmable logic 

controller), příklad zobrazen na Obr. 23, který v tomto případě na základě vnějších 

informací o stavech zařízení a naprogramované řídící logice rozhoduje, které 

spotřebiče mohou být spuštěny. Někdy je možné setkat se i s označením wattrouter. 

Hlavní částí je mikroprocesor s vlastním operačním systémem, ve kterém je 

spuštěna zmíněná konfigurace v reálném čase. Hlavním požadavkem na PLC je co 

nejkratší doba odezvy.  

Výměna informací s okolím je zajištěna vstupy, na které jsou přivedeny 

nejrůznější signály. Ty mohou být jednak z řídící logiky, dále také z binárních signálů 

pro indikaci stavů, např. pozice přepínače a analogové signály. Výstupy z PLC, 

kterými je zajištěna interakce systému, tvoří analogové a binární výstupy, povely 

zap./vyp pro prvky řídícího procesu, např. spínací relé, analogovými signály je 

přenášen signál řízené veličiny. Jelikož se jedná o aktivní řídící prvek, potřebuje 

vlastní napájení, jehož požadavky se liší podle typu 

PLC. Napájení může být buď stejnosměrným 

napětím, většinou 12 nebo 24 V, nebo klasickým 

230 V střídavým napětím [44]. 

Řídící logika je naprogramována přes řídící 

software, který je většinou unikátní pro každého 

výrobce. Logika je poté nahrána do paměti PLC, ve 

kterém je cyklicky vykonávána. Pro tuto datovou 

komunikaci se využívají různé datové připojení, 

například ethernet, RS232, RS485, USB atp. PLC lze 

také zapojit do sítě, což mu potom umožňuje 
Obr.  23 Řídící systém AMiNi – 

ES firmy AMiT [45] 
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komunikace s ostatními PLC a systémy v síti. Výrobci malých PLC pro domácnost 

jsou např. firmy AMiT, Siemens, WAGO [44]. 

Díky řízení toku energie je možné uložit energii do jiného média, například 

ohřevem vody, v případě, že jsou akumulátory plně nabity. Tím vzrůstá efektivita 

využití solární elektrárny. Pro správnou funkci řídící logiky je třeba nadefinovat 

módy, ve kterých se systém kombinující napájení z více zdrojů může nacházet. 

Tyto módy jsou: 

1. Volnoběžný mód – baterie EV jsou nabité, rozvody jsou napájeny z FVE 

a PLC kontroluje stavy obou baterií. V případě vybití baterií FVE je 

napájení přepnuto na EV. Pokud je stav baterie EV pod stanovenou 

hodnotou, je zapnuta externí nabíječka dobíjení baterií FVE, na které se 

přepne napájení rozvodů. 

2. Mód nabíjení EV – po příjezdu s automobilem a připojení k rozvodu jsou 

jeho akumulátory dobíjeny. Provoz ostatních spotřebičů probíhá také 

z baterií FVE. 

3. V2H mód– baterie FVE jsou vybité, napájení rozvodů probíhá z EV. 

V tomto módu nesmí být připojená nabíječka pro EV. 

4. Mód bez auta – probíhá během dne, kdy je automobil používán mimo 

domov a k napájení slouží pouze FVE.  

Dálším krokem je rozdělení domácích spotřebičů; ty je možno rozdělit podle 

priority, která bude určovat, kdy může dojít k jejich spuštění. Dělení může probíhat 

následovně: 

• I. okruh, který obsahuje spotřebiče, které musí pracovat pokaždé, když 

jsou zapnuty anebo pracují neustále. Patří zde např. lednice, wifi router, 

počítač a televize. 

• II. okruh, do kterého jsou zařazeny spotřebiče, které jsou provozovány, 

až bude naakumulován dostatek energie. Mezi tyto spotřebiče může být 

zařazena pračka, sušička, zařízení pro ohřev vody, mikrovlnná trouba. 

• Nabíjecí okruh, ve kterém by byla připojena nabíječka EV připojená 

k domovní síti jako samostatný spotřebič s vlastní prioritou. 

Další možností, jak nabíjet baterie EV, je využit DC proudu přímo ze solárních 

panelů. V tomto případě je potřeba, aby napětí solárních panelů bylo vyšší, než je 

napětí v baterii EV, a také je potřeba využít DC/DC měnič, který zajistí nabíjení při 

konstantním napětí. Nabíjení je v tomto případě rychlejší, ale skládá se z uživatelsky 

náročnějších operací. 

Je také třeba myslet na záložní variantu, pro zatažený den, při kterém se může 

stát, že baterie FVE budou na nízké úrovni kapacity. Provoz domovní sítě však nesmí 

být přerušen. V tomto případě je možné využít externí nabíječky baterií pro tyto 

baterie využitím připojení k DS, popřípadě elektrocentrálu. 
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7.3 Realizace 

Původním úmyslem bylo v této práci vytvořit levnější variantu V2H systému, 

který by spolupracoval s již postavenou FV elektrárnou. Tato elektrárna napájí 

chatu v zahrádkářské oblasti umístěné v Brně-Medlánky. Tento systém by 

spolupracoval s EV značky City-EL. V průběhu vypracování bohužel došlo k poruše 

EV, která vyžadovala být odvoz do servisu, a proto nemohl být systém reálně 

postaven a otestován. K této realizaci bylo vytvořeno schéma zapojení, které se 

nachází v příloze A. V následujících dvou odstavcích bude popsáno, jak byl původní 

systém navržen.  

Baterie FVE mají stejnou napěťovou hladinu jako baterie v EV, a to 36 V. 

Vyvedení výkonu z EV by proto bylo možné bez použití snižujícího měniče, a to 

přímo ze svorek baterie. V případě potřeby dobíjení akumulátoru by byla využita 

nabíječka, která je standardní výbavou EV, nebo by bylo možné využít připojení 

přímo na solární panely, jelikož se v EV už nachází dobíjecí regulátor zajišťující 

spolupráci s panely. Připojení nabíječky by neprobíhalo pomocí logiky PLC, ale na 

základě rozhodnutí uživatele. Ten by také ovládal přepínač pro výběr mezi zdrojem 

pro napájení domovních rozvodů (EV nebo FVE). Údaje o stavu baterií by byly 

získávány pomocí přístroje Victron Energy BMV 700. 

Střídač by byl menšího výkonu a rozměrů, jelikož se v objektu nenachází mnoho 

spotřebičů, a také aby byl lehce přenosný. Byl by umístěn u rozváděče domovního 

rozvodu, ale pro jeho snazší demontáž v případech, kdy by bla potřeba mobilního 

zdroje 230 V mimo domov, by bylo použito připojení přes spojovací konektory. 

V tomto případě by domácí spotřebiče nemohly být využívány. V případě nízké 

kapacity baterie FVE je možné připojit nabíječku, která využívá napájení z DS. Tato 

operace by opět byla v režii uživatele. V takto popsané realizaci by také nabíječka 

neměla svůj vlastní okruh, ale byla by uživatelem připojena do zásuvky I. okruhu.  

7.3.1 Spotřebiče 

Jak bylo zmíněno výše, systém měl být použit k reálnému využití v chalupářské 

oblasti, proto parametry jednotlivých zařízení v simulaci odpovídají parametrům 

reálných zařízení, které se už v objektu nacházejí.  

Při ostrovním provozu se snahou minimálního využití energie z DS je potřeba 

kombinovat více zdrojů energie, například při vaření nebo sekání zahrady. 

Spotřebiče, které budou napájeny el. energií, jsou proto běžně dostupné, které se 

nacházejí asi v každé domácnosti a jejich napájení nelze provést jinou alternativou. 

Do druhé kategorie spotřebičů byla také přidána možnost připojit spotřebič 

s příkonem 500 W, který reprezentuje např. možnost připojení nejrůznější zahradní 

techniky. V následující Tabulce č. 8 je uveden přehled parametrů spotřebičů, které 

byly uvažovány. 
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Tabulka 8 Parametry jednotlivých spotřebičů 

spotřebič příkon [W] kat. 
rez. energie 

[Wh] 
denní doba 
provozu [h] 

standby 42,5 I - 24 

notebook 65 I - 15 

osvětlení 100 I - 15 

televize 70 I - 3 

pračka 550 II 825 1,5 

obecný odběr 500 II 500 1 

 

Pod položkou standby se nachází spotřeba spotřebičů připojených trvale do 

sítě, které i přesto že nejsou v provozu, odebírají malý proud. Mezi tyto spotřebiče 

byla zařazena lednička, Wi-Fi router, rádio, televize a záloha pro připojení nabíječek 

na telefon atd. Hodnota příkonu osvětlení byla stanovena na 100 W, i když reálná 

hodnota může být vyšší. Předpokládá se využití úsporných zdrojů, a také fakt, že ne 

vždy jsou zapnuty veškeré světelné zdroje.  

Pro spotřebiče druhé kategorie je třeba určit energii, kterou potřebují pro svůj 

provoz, který většinou probíhá v cyklech. Pokud je v bateriích více energie než tento 

limit, může dojít ke spuštění spotřebiče, a tím je zajištěno, že proběhne jeden cyklus. 

Pro standardní pračku třídy A+ je výrobcem udána spotřeba jednoho cyklu, který 

trvá cca 1,5 hodiny, 825 W. Pro obecný odběr, byla rezerva určena tak, aby stačila 

k hodině provozu.  

7.3.2 Komponenty systému 

Jako EV bude použit upravený, v budoucnu zakoupený Citroen Berlingo electric, 

jehož baterie se bude skládat z 50 kusů akumulátorů typu LiFeYPO4 od výrobce 

Winston Battery. Každý takovýto akumulátor má kapacitu 200Ah a nominální 

napětí 3,2 V. Pro dosažení optimálních provozních parametrů budou tyto 

akumulátory zapojeny sériově. Výsledné parametry baterie budou tedy UbatEV = 

160 V s kapacitou 200 Ah, resp. 32 kWh.  

Solární elektrárna v objektu je složena ze čtyř panelů Axitec AC-250P/156-

60S. Každý z těchto panelů má špičkový výkon PMP = 250 Wp s napětím při 

maximálním výkonu UMP = 30,7 V. Jsou zapojeny sériově, a proto celkový maximální 

výkon FVE činí PFVE = 1000 Wp při napětí UMPFVE = 122,8 V. O konverzi napětí se bude 

starat solární MPPT regulátor eTracer, s výstupním napětím UREG = 36V a max. 

výstupním výkonem PREG = 3200 W. 

Jelikož napětí baterií FVE a EV nejsou stejná, je třeba před měnič zařadit DC/DC 

snižující měnič, který upraví hodnotu napětí ze 190 V na 36 V. Tato komponenta 

zatím není zakoupena a pravděpodobně by se musela nechat vyrobit na zakázku, 

jeho předpokládaná účinnost je 𝜂𝐷𝐶 = 0,85.  



 

37 

 

Výkon autonabíječky byl stanoven na hodnotu Pnab = 1000 W. Při takovém 

výkonu bude dobíjecí proud automobilu Inab_EV = 6,25 A. Jedná se o relativně malý 

proud vzhledem k celkové kapacitě baterie elektromobilu, a proto nabití na 100% 

kapacitu bude trvat dlouho.  

Baterie solární elektrárny se skládají ze tří kusů starších trakčních olověných 

akumulátorů spojených sériově. Každý z těchto akumulátorů má jmenovité napětí 

12 V s původní kapacitou 70 Ah. Vzhledem k tomu, že baterie již byly používány, 

předpokládá se pokles kapacity na 50 Ah. Celkové parametry baterie jsou tedy 

UbatFVE = 36 V, 50 Ah, 1,8 kWh resp. 

Určení požadovaného výkonu střídače vychází z požadavků na to, kterým 

spotřebičům je umožněn společný chod při dostatku energie. Spotřebiče I. kat. 

budou tedy zahrnuty všechny. Dále bude umožněn provoz nabíječky a jednomu 

spotřebiči II. kat, například odběru. 

𝑃𝑠𝑡𝑟 = 𝑃𝐼𝑘 + 𝑃𝑛𝑎𝑏 + 𝑃𝑜𝑑𝑏 
(7.1) 

𝑃𝑠𝑡𝑟 = 42,5 + 65 + 100 + 70 + 500 + 1000 = 1777,5 W 
(7.2) 

V případě, že je potřeba zapnout pračku, může dojít k potížím, a to z toho 

důvodu, že příkon pračky je spočítán z průměrné spotřeby za cyklus. Ve skutečnosti, 

pokud v cyklu dochází k ohřevu vody, příkon může být až 2 kW. V reálném řešení by 

muselo dojít k měření, na základě čehož by došlo k úpravě algoritmu. 

Na základě vypočteného výkonu (7.2) byl vybrán měnič s výkonem Pstr = 2000 

W. V tomto případě je výkonová rezerva pouze 222,5 W, což činí pouze 11 % 

z výkonu měniče, a tedy malou možnost budoucího rozšíření. Tento výkon byl také 

vybrán z toho důvodu, že se na trhu vyskytuje jen omezená nabídka střídačů se 

vstupním napětím 36 V. 

V souladu s požadavky byl vybrán střídač ze serveru eBay; jednalo se o levnější 

alternativu oproti produktům dostupných na domácím trhu. Střídač má označení 

YUEQING RELIABLE Pure Sine Wave Inverter 2000 W (Obr. č. 24). Podle názvu se 

jedná o typ bez zkreslené výstupní sinusovky a jeho další parametry jsou uvedeny 

v následující Tabulce č. 9. 
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Tabulka 9 Parametry střídače 

název veličiny označení hodnota 

vstupní napětí UDC 30-42 V 

výstupní 
napětí 

UAC 230 V 

jmenovitý 
výkon  

P 2000 W 

špičkový 
výkon 

POL 4000 W 

frekvence f 50 Hz 

zkreslení THD 5 % 

účinnost ηAC 90 % 

ochrany 
 zkrat, přehřátí, nadproud, 

přetížení, přepólování, 
podpětí a přepětí 

 

Dalším krokem v návrhu je určení minima energie, která musí v EV zůstat pro 

každodenní provoz. Tato hodnota je velmi individuální a záleží na uživateli o jak 

aktivního řidiče se jedná. Pro prvotní návrh je možné opřít se o statistická data 

denních naježděných kilometrů. Podle [46] ujede průměrný český řidič ročně až 

20000 km. Přepočteno na dny, průměrný denní nájezd činí sD = 55 km. K této 

hodnotě je třeba připočítat rezervu kvůli náhlým událostem, ke kterým je potřeba 

jízdy v EV. Rezerva byla zvolena 25%, tudíž denní nájezd kilometrů je po 

zaokrouhlení sD = 70 km. 

Spotřeba Citroenu Berlingo electric je (viz tab. 1) 13,25 kWh/ 100 km, a proto 

zbylá energie po odpojení ze systému V2H musí být, podle vztahu 7.3. 

𝐸𝑝 =
𝑠𝐷

100
∙ 13,25 = 9,275 kWh (7.3) 

Tuto hodnotu je potřeba nadsadit z důvodu možné vyšší spotřeby EV kvůli 

dynamické jízdě atp. Výsledná hodnota potřebné energie pro jízdu je Ep = 10 kWh. 

V použitém EV, jak už bylo zmíněno, bude baterie s celkovou kapacitou 32 kWh. To 

znamená, že potřebná energie k jízdě představuje 31,25 % celkové kapacity. Baterii 

v EV není možné vybíjet až do nulové kapacity, a proto je limit maximálního využití 

EV v simulaci nastaven na hodnotu 40 %. Trakční baterie by se neměly vybíjet pod 

hodnotu 50 % kapacity, aby nedocházelo k jejich rychlejší degradaci. Tento fakt je 

zohledněn v simulaci, a proto dochází k zapnutí externí nabíječky právě tehdy, když 

kapacita baterie FVE klesne na 50% hodnotu. 

7.3.3 Simulace v programu MATLAB 

Namísto skutečné realizace, která by demonstrovala funkčnost, byla vytvořena 

simulace v programu Matlab s použitím jeho GUI rozhraní.  Smyslem bylo 

Obr.  24 Střídač Pure Sine Wave Inverter 

2000 W 
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nasimulovat logiku řídícího systému podle výše popsaných módů pro provoz 

domácnosti během jednoho dne. Zdroji energie budou jednak akumulátory nabíjeny 

solárními panely, ale také akumulátor z automobilu.  

Dobíjení EV probíhá zapínáním nabíječky z měniče, a je automaticky spuštěno, 

pokud je kapacita baterii v EV nižší než 40 % a zároveň kapacita baterií FVE vyšší 

než 75 %, a to z toho důvodu, aby nedocházelo k neustálému vypínání relé. 

V případě nízké kapacity v baterii FVE není možnost manuálního zapnutí nabíječky 

blokována, a proto ji může uživatel manuálně zapnout.  

Simulace vychází z řešení, kdy PLC bude ovládat spínací relé, které umožňují 

připojení jednotlivých spotřebičů. Z PLC není generován žádný signál, který by 

upravoval výkony zařízení. Vývojový diagram řídící logiky je uveden na Obr. č 25. 

V tomto vývojovém diagramu jsou použity zkratky, jejichž vysvětlení je 

následující. FVE – kapacita baterií solární elektrárny, FV – fotovoltaický panel, EV – 

kapacita baterií elektromobilu, Zap_N – pokyn pro zapnutí autonabíječky, Zap_E – 

pokyn pro zapnutí nabíječky baterií solární elektrárny z DS. 

V simulaci se nevyskytuje možnost využití posledního módu bez auta. Ve 

vývojovém diagramu je však tato možnost znázorněna podmínkou „Připojen EV“, 

která bude vždy splněna. V opačném případě by však provoz probíhal stejně jako 

u klasické ostrovní FVE (Provoz z FV) a v případě nízké kapacity baterií by byla 

spuštěna externí nabíječka. 
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Obr.  25 Vývojový diagram simulace 
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Dále v simulaci existuje možnost výběru oblačnosti dne, během který ovlivňuje 

výkon solárních panelů. Na výběr je jasný, oblačný, nebo zatažený den Časové 

průběhy aktuálního výkonu na výstupu solárního regulátoru pro jednotlivé dny je 

možné vidět na Obr. č. 26. Data výkonů pro tyto dny byly použity z reálného měření, 

které neproběhlo v rámci této DP. Hodnoty byly zaznamenány ve dvouminutových 

intervalech, a proto i aktualizace veličin a stavů v simulaci probíhá s krokem 2 

minuty, které představují 0,1 s v reálném čase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vývojovém diagramu je možné si všimnout toho, že pro zapnutí V2H je 

hraniční kapacita 45 %, záskok (V2H) přestane pracovat, pokud klesne kapacita na 

40 %. Tyto limity byly určeny, tak aby nedocházelo k neustálému vypínání 

a zapínání relé pro vývod nabíječky. Pro nejvyšší využití energie ze systému je 

potřebný zásah uživatele a manuálně zvolit odkud poteče energie. Řešením tohoto 

problému by bylo ovládat výkon nabíječky přímo, pomocí vhodné regulace, která se 

vyskytuje například u nabíječek notebooků, které udržují kapacitu baterie na 

zvolené hodnotě. 

Obr.  26 Průběh aktuálního výkonu solární elektrárny v čase pro různé profily dnů 



 

42 

 

Ovládací panel programu, viz Obr. 27, obsahuje blokové schéma zapojení 

systému s dalšími zobrazovacími prvky, které jsou označeny na obrázku pomocí 

čísel, na které je odkázáno v textu skrz čísla v závorce.  

 Aktuální kapacity jednotlivých zdrojů (baterí) s časem, po kterou mohou 

napájet domovní rozvod při aktuální spotřebě jsou zobrazeny v polích (2) a (3), kde 

2 představuje FVE a 3 je představuje EV. Aktuální odběry energie jednotlivých 

okruhů jsou zobrazeny v okénkách jednotlivých vývodů (6). V chodu simulace je 

umožněna interakce přes zatržítka reprezentující zapnutí spotřebičů jednotlivých 

kategorií (4 I. kategorie, 5 II. kategorie). Pokud je možno zapnout spotřebič II. kat, je 

podbarven zelenou barvou v opačném případě červenou. 

Připojování autonabíječky (zatržítko Nabíječka) je automatické, ale i může dojít 

i k manuální operaci. Ovládání externí nabíječky (zatržítko Síť) je automatické a je 

možné ručně nastavit nabíjecí proud v rozmezí Inab_FVE ϵ <28;35> A. Na ovládacím 

panelu se dále nacházejí hodiny reprezentující čas a dále celkovou spotřebovanou 

energii (7). Aktuální výkon solárního regulátoru a externí nabíječky je také zobrazen 

v okénkách v příslušných větvích (8). Výběr profilu dne se provádí přes panel (1), 

spuštění simulace poté stisknutím tlačítka RUN.  

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Obr.  27 Ovládací panel simulace 

Ve vývojovém diagramu (Obr. 25) je zobrazeno, že v případě nízké kapacity 

baterie FVE a EV dochází k omezení odběru. Tento proces je v simulaci ošetřen tak, 

že pokud je součet výkonů externí nabíječky a solárního panelu menší než příkon 

daného spotřebiče, není umožněno jeho zapnutí. Tento fakt je zobrazen na 

ovládacím panelu simulace červeným podbarvením zatržítka jednotlivých 

spotřebičů. Pokud je spuštění umožněno, podbarvení je zelené, viz Obr. č. 28. 

V simulaci je také zamezeno, aby došlo ke spuštění spotřebičů, jejichž celkový 
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příkon by přesáhl maximální výkon střídače. Znázornění probíhá opět stejným 

způsobem jako předchozí omezení, je možno vidět na Obr. č. 29. 

 

Obr.  28 Ovládací panel simulace při podmínce omezení odběru 

 

Obr.  29 Ovládací panel simulace při podmínce maximálního výkonu 

7.3.4 Výsledky simulace 

K demonstraci možnosti využití byla spuštěna simulace odpovídající jednomu 

dni s různými počátečními hodnotami kapacity baterií. Ty byly voleny tak, aby 

ilustrovaly, kolik energie je díky připojení auta možné využít, namísto energie z DS. 

Hodnota kapacity EV byla volena okolo hodnoty 40 % z toho důvodu, že se jedná 

o hranici, při které může dojít k záskoku systému. Hodnoty využité energie z EV 

(EEV) a externí nabíječky (Eext) jsou uvedeny v Tabulkách č. 10, 11 a 12.  

V následujících grafech (Obr. 30 - 32) je zobrazena grafická závislost spotřebované 

energie externí nabíječkou pro různé profily dnů a různé kapacity baterií. 
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Obr.  30 Spotřebovaná energie externí nabíječkou pro jasný den v závislosti na 

kapacitě baterie FVE a EV 

 

Obr.  31 Spotřebovaná energie externí nabíječkou pro oblačný den v závislosti na 

kapacitě baterie FVE a EV 

 

Obr.  32 Spotřebovaná energie externí nabíječkou pro zataženou oblohu v závislosti 

na kapacitě baterie FVE a EV 
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 Doba, po kterou byly dané spotřebiče spuštěny, odpovídá údajům z Tab. 8. 

Simulace nebyla provedena pro hodnotu kapacity baterie EV rovnu 40 % pro 

zatažený a oblačný den kvůli nedostatku solární energie, protože nedošlo k nabití 

EV na takovou hodnotu kapacity, aby mohl být mód V2H vůbec použit. Při simulaci 

zatažené oblohy byly zapnuty pouze spotřebiče I. kategorie, opět z důvodu 

nedostatku energie. Naopak v průběhu simulace za jasného dne je vidět, že systém 

měl dostatek energie pro dobití EV a následnému využití.   

Podle očekávání je nejméně spotřebované energie z DS při slunečném dni. Dále 

také spotřebovaná energie z DS klesá se zvyšující se počáteční kapacitou obou 

baterií. Z tabulky výsledků je také vidět, že na pokles energie má větší vliv hodnota 

kapacity v EV než ve FVE. Pokud simulace začala hodnotou kapacity baterie EV 

rovnou 50 %, je vidět, že spotřebovaná energie z DS je pouze okolo 0,5 kWh/den. 

Tabulka 10 Výsledné hodnoty energie simulace jasného dne 

jasná obloha 

počáteční kapacita baterie   

EV [%] FVE [%] EEV [kWh] Eext [kWh] 

40 50 1,686 0,840 

40 60 1,534 0,706 

40 70 1,308 0,672 

40 80 1,392 0,537 
    

45 50 2,115 0,722 

45 60 2,087 0,706 

45 70 2,091 0,722 

45 80 2,200 0,504 
    

50 50 1,766 0,672 

50 60 2,057 0,369 

50 70 1,812 0,369 

50 80 2,163 0,336 
 

 

Tabulka 11 Výsledné hodnoty energie simulace oblačného dne 

oblačná obloha 

počáteční kapacita baterie   

EV [%] FVE [%] EEV [kWh] Eext [kWh] 

45 50 1,373 1,780 

45 60 1,374 1,780 

45 70 1,393 1,680 

45 80 1,386 1,613 
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50 50 2,352 0,538 

50 60 2,382 0,336 

50 70 2,486 0,336 

50 80 2,662 0,336 

 

Tabulka 12 Výsledné hodnoty energie simulace zataženého dne 

zatažená obloha 

počáteční kapacita baterie   

EV [%] FVE [%] EEV [kWh] Eext [kWh] 

45 50 1,793 1,848 

45 60 1,908 1,722 

45 70 1,883 1,680 

45 80 1,883 1,428 
    

50 50 1,985 0,537 

50 60 2,023 0,336 

50 70 2,202 0,336 

50 80 2,185 0,336 

 

Z výše uvedených tabulek je vidět, že energie použitá z EV pro zálohu se 

pohybuje v rozmezí 1-2,5 kWh/den napříč všemi profily dnů. S rostoucí počáteční 

kapacitou baterií se hodnota EEV relativně zvyšuje, i přesto je stále závislá na více 

faktorech. Jedním z hlavních je moment, ve kterém byly spuštěny jednotlivé 

spotřebiče. 

V simulaci byla snaha o spouštění spotřebičů ve stejný čas, ale podmínka 

spuštění spotřebičů druhé kategorie (umožněno až při dostatku energie) zapříčinila 

puštění v nestejný okamžik. Dále se také lišily počáteční kapacity baterií mezi 

simulacemi, a proto docházelo k zapínání zálohy (V2H) v rozdílných momentech 

a na různě dlouhou dobu. To mělo spolu s proměnnou sluneční aktivitou za následek 

to, že energie pro provoz mohla být čerpána přímo ze solárních panelů, a ne 

z baterie EV. Proto není trend růstu využité energie z EV tak zjevný. 

V následujících obrázcích, Obr. 33-35, jsou zobrazeny časové průběhy kapacit 

obou baterií během simulace. Sklon průběhu v časovém průběhu představuje že 

došlo k zapnutí některého ze spotřebičů. Čím je sklon strmější, tím větší měl 

spotřebič příkon. Jak je z obrázků vidět, v případě zapnutí autonabíječky je sklon 

nejstrmější. Pilovitý průběh je způsoben automatickým spínáním autonabíječky 

z důvodu dostatku akumulované energie.  
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Obr.  33 Časové průběhy kapacit baterií systému za jasné oblohy 

 

 

Obr.  34 Časové průběhy kapacit baterií systému za oblačné oblohy 
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Obr.  35 Časové průběhy kapacit baterií systému při zatažené obloze 

Vybíjení vysokým proudem, který je znázorněn strmou křivkou v časovém 

průběhu, není vhodné, pro žádný typ baterie. Jak bylo popsáno v kapitole 4, má za 

následek zvyšování vnitřního odporu a ten snižuje její životnost a dodávaný výkon, 

Nejjednodušším řešením, jak tento problém odstranit, by bylo pořídit nových 

baterií FVE, které mají vyšší kapacitu, a proto 1 kW odběr nebude tak výrazný. 

Dalším možným řešením by bylo určení maximálního vybíjecího proudu a na jeho 

základě pomocí vhodné regulace upravovat výkon spotřebičů. Tím by zaprvé 

vzrostla složitost systému, ovládání by nebylo pouze pomocí zapínacích relé, a navíc 

by byla potřeba zásahu do jednotlivých spotřebičů.  
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8 ZÁVĚR 
Elektromobilita zažívá svůj rozkvět a elektromobily se stále častěji objevují na 

ulicích. Konkurenceschopné parametry je staví na téměř stejnou pozici jako 

automobily se spalovacími motory. Jejich velikou nevýhodou je pořizovací cena, 

která by měla klesat s novými generacemi elektromobilů. V současné době se vývoj 

soustřeďuje na zvyšování dojezdu, a to skrze vývoj nových baterií. Li-ion baterie, 

které jsou nyní nejpoužívanější technologií akumulace energie, jsou takřka na 

vrcholu svého technologického vývoje, a proto je třeba hledat nové technologie 

akumulátorů. Možným a slibným řešením jsou baterie s technologií kov vzduch 

nebo hybrid mezi palivovým článkem a baterií – průtokové akumulátory. 

Oproti vozidlům se spalovacími motory mají elektromobily velikou výhodu, a to 

že mohou sloužit jako zásobárna elektrické energie, kterou je možno kdykoliv 

využít. Touto problematikou se zabývala tato diplomová práce. Byly v ní popsány 

koncepty, které se objevily u komerčních výrobců na trhu. Vzhledem k tomu, že se 

stále jedná o nové téma, z důvodu, že elektromobily se rozšířily až v posledních 

letech, není na trhu velká škála možností, jak využít jejich akumulovanou energii 

jiným způsobem než pro jízdu. V praktické části se práce zabývá realizací vlastního 

řešení pro využití elektromobilu jako záložního zdroje. Návrh realizace zahrnuje 

popis potřebných komponent a spotřebičů. 

Dále byl v rámci práce vytvořen program s naprogramovanou řídící logikou 

systému, který využívá energii z elektromobilu jako záložní zdroj pro provoz 

ostrovního systému s fotovoltaickou elektrárnou. Výkon fotovoltaické elektrárny je 

v simulaci možné ovlivnit pomocí výběru oblačnosti. Simulace byla spuštěna pro 

dny s různou oblačností a za podmínek, kdy se v systému nacházelo limitní množství 

energie pro každodenní jízdu elektromobilem. I za těchto okolností se ukázalo, že 

systém využil převážnou část záložní energie z automobilu a z distribuční sítě 

odebral pouze zlomek energie; přitom zůstal elektromobil v pohotovostním stavu. 

Pokud bude v elektromobilu uloženo více energie a zároveň nebude potřeba 

každodenní jízdy, je možné se zcela obejít bez distribuční soustavy i po několik dní. 

Představené řešení by se dále mohlo vylepšit, pokud by se do řídící soustavy 

implementovala možnost připojení k internetu a zjistit předpověď oblačnosti pro 

další dny. Takto by terminál mohl navrhovat doporučení, jak s energií naložit pro 

získání co nejvyšší efektivity systému.  

Energie, která pochází z obnovitelných zdrojů, bude prozatím vždy dražší než ta 

z distribuční sítě. Nejinak je tomu i v tomto systému, ať už z hlediska pořizovacích 

nákladů nebo z hlediska nevýrazné ušetřené energie. To může být dalším důvodem, 

který vede k možné skeptičnosti společnosti vůči tomuto řešení a pomalejšímu 

zařazení podobných systémů do každodenního života. Pro člověka, který však chce 

být energeticky nezávislý, představuje tato možnost potenciální cestu, kterou se 

vydat.  
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SEZNAM SYMBOLŮ, ZKRATEK A VELIČIN 
EV elektromobil 

LMO technologie akumulátoru na bázi lithia a oxidu horčíku 

NMC technologie akumulátoru na bázi lithia a oxidu horčíku s niklem 

NCA 
technologie akumulátoru na bázi lithia a hliníkovo kobaltového 
oxidu 

LTO technologie akumulátoru na bázi lithia a titanu 

LFP technologie akumulátoru na bázi lithia a železného fosfátu 

NiCd nikl-kadmiové akumulátory 

NiMH akumulátory s kovovým hydridem 

ZEBRA sodíkový aumulátor s roztavenou solí sodíku 

OR ohmický odpor 

PR polarizační odpor 

DOD vybíjecí cyklus akuulátoru 

SOC stav nabití akumulátoru 

BMS řídící systém baterie 

V2G vehicle to grid systém 

V2H vehicle to home systém 

PLC programovatelný řídící automat 

FVE fotovoltaická elektrárna 

FV fotovoltaický panel 

DS distribuční soustava 

DC stejnosměrná soustava 

AC střídavá soustava 

 
UbatEV [V] napětí baterie EV  

PMP [Wp] špičkový výkon solárníh panelu 

UMP [V] napětí v maximálním bodě výkonu 

UMPFVE [V] napětí solárné elektrárny při max. výkonu 

UREG [V] výstupní napětí regulátoru 

PREG [W] výstupní výkon regulátoru 

ηDC [-] účinnost DC měniče 

Pnab [W] výkon auto nabíječky 

Inab_EV [A] nabíjecí proud autonabíječky 

UbatFVE [V] napětí baterie FVE 

Pstr[W] výkon střídače 

THD [%] zkreslení elektromagnetické vlny 

sD [km] denní najeté kilometry 

Ep [kWh] potřebná energie pro denní jízdu 

Inab_FVE [A] nabíjecí proud baterie solárního panelu 
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EEV[kWh] energie využitá z EV 

Eext [kWh] energie spotřebovaná externí nabíječkou 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha A Dvouvodičové schéma navrhované realizace 

Příloha B CD se zdrojovým kódem simulace 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

PŘÍLOHA A DVOUVODIČOVÉ SCHÉMA NAVRHOVANÉ REALIZACE 

 

 


