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ABSTRAKT 

Náplní diplomové práce jsou vědomosti o olověných, NiCd, NiMH a Li-Ion 

akumulátorech. Je tu popsána jejich funkce a jevy, které v akumulátorech probíhají při 

procesu nabíjení a vybíjení. Nejdůleţitější část práce se věnuje dynamickým modelům 

výše zmíněných typů akumulátorů, parametrům, které jsou nezbytné pro jejich 

modelování, a testování absolutních chyb modelů. Dále byl vytvořen model v prostředí 

Matlab, který umoţňuje simulaci ostrovního (GRID-OFF) fotovoltaického systému 

pouţívajícího daný model akumulátoru. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Akumulátor, elektrolyt, vybíjení, stav nabití, Matlab, dynamický model, simulace. 

 

ABSTRACT 

The thesis includes the basic principles of lead-acid, NiCd, NiMH and Li-Ion batteries. 

There is a description of their features and phenomena that processes in the batteries 

during charging and discharging. The most important part is devoted to dynamic models 

of these types of batteries, the parameters that are necessary for their modeling, and 

testing of absolute error models. Further, the model in Matlab was created which allows 

the simulation of the GRID-OFF photovoltaic system using the battery model. 
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Accumulator, electrolyte, discharging, the state of charge state, Matlab, dynamic model 

simulation.
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ÚVOD 

Všechna elektrická zařízení vyţadují k funkci zdroj elektrické energie. V případech 

přenosných zařízení nebo ve staničních aplikacích, kde není z nějakého důvodu 

zavedena elektrifikační síť nebo je elektrický proud nezbytně nutný i při přerušení jeho 

dodávky, např. při poruše, se ve velké míře vyuţívá elektrochemický sekundární zdroj 

elektrické energie zvaný akumulátor. Nejdůleţitější vlastností akumulátoru je moţnost 

jímat, uchovávat a v případě potřeby dodávat elektrickou energii. 

 První část této práce popisuje čtyři nejpouţívanější druhy akumulátorů. Mezi 

tyto typy patří akumulátory olověné, NiCd, NiMH, a Li-Ion. Je zde popsáno jejich 

vyuţití, značná část práce se zabývá jejich konstrukcí a principem jejich funkce spolu 

s popsáním jejich hlavních parametrů. Jsou zde popsány chemické reakce, které 

v akumulátorech probíhají při nabíjení a vybíjení, a to pro všechny typy akumulátorů. 

 Nejdůleţitější část práce je věnována dynamickému modelu akumulátoru 

pouţívanému mimo jiné v hybridních či elektrických automobilech a obsaţenému 

v knihovně Matlab-Simulink SimPowerSystem R2013a. Jedná se o model akumulátoru 

umoţňující simulovat aplikace vyuţívající olověné NiCd, NiMH a Li-Ion akumulátory. 

Vyuţití tohoto modelu je velmi výhodné z mnoha hledisek. Jako jedno z hlavních je 

povaţováno to, ţe pro základní simulaci stačí pouze 3 parametry akumulátoru. Tyto 

parametry uvádí značná část výrobců v katalogových listech. Tyto základní parametry 

pro simulaci jsou nominální napětí akumulátoru, jeho kapacita a stav nabití. S těmito 

parametry lze simulovat vybíjecí křivky akumulátoru, které model vyuţívá k simulaci 

akumulátoru obvodu. Přesnost takto nastaveného modelu se pohybuje s tolerancí pod 

10 %. Pokud je ovšem třeba simulovat akumulátor s tolerancí vyšší, je třeba 

o akumulátoru zjistit informací více a model dle nich upravit. 

Model akumulátoru byl v rámci této práce podroben zkouškám přesnosti. 

Simulované charakteristiky popisovaných čtyř akumulátorů byly porovnány 

se skutečnými měřeními provedenými na vybraných vzorcích a vybíjecími křivkami 

udanými výrobcem těchto akumulátorů. Z tohoto porovnání byly odvozeny závěry 

a byla stanovena přesnost modelu. 

Simulovaný model akumulátoru byl vyvinut pro simulaci dynamického vybíjení 

(nabíjecí a vybíjecí proudy nemají stabilní hodnotu a tyto dva stavy se nepravidelně 

střídají), v takovém případě model pracuje s přesností několika málo procent. Ovšem 

i při stabilním vybíjení lze dosáhnout při přesně nastavených parametrech takové 

přesnosti. 

V poslední části práce byl daný model vyuţit k aplikaci v prostředí Matlab. Tato 

aplikace slouţí k simulaci fotovoltaického ostrovního (GRID-OFF) systému. Tento 

model si ovšem ţádá nejnovější verzi MatlabR2013a kvůli knihovně SimScape, která 

obsahuje model fotovoltaického článku. Vytvořený model fotovoltaického systému 

umoţňuje sestavení a simulaci libovolného systému daného typu. Pro představení 

funkce systému byl simulován model systému obsahujícího olověný akumulátor 

12 V 2.2 Ah a fotovoltaický panel 12 V 20 W. Tento systém byl nabíjen při různých 

intenzitách osvětlení a vybíjen různými velikostmi zátěţí. 
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1 DĚLENÍ AKUMULÁTORŮ 

1.1 Olověný akumulátor 

Olověný akumulátor je nejpouţívanější sekundární zdroj elektrického energie. Je to 

způsobeno řadou důvodů, je vyráběn jiţ velice dlouhou dobu, a proto je velice dobře 

zvládnuta technologie výroby. Dalšími výhodami je jeho poměrně nízká cena, 

spolehlivost a dobrá ţivotnost - aţ tisíce nabíjecích cyklů.  

1.1.1 Konstrukce 

Konstrukce akumulátoru je závislá na účelu, pro který je určen. Kvůli relativně nízkému 

napětí (zhruba 2 V) olověného článku zapojujeme tyto články sériově a tím získáváme 

akumulátorovou baterii. 

Elektrolyt je vodný roztok kyseliny sírové, a proto všechny části baterie, které 

s ním přijdou do styku, musí odolávat jeho vlivu [1]. 

 

 

Obr. 1.1: Konstrukce akumulátoru (převzato z [3]). 

1.1.2 Elektrody 

Konstrukce elektrod má zásadní vliv na vlastnosti akumulátorů, jakými jsou: velikost 

vybíjecího proudu, kapacita, doba ţivotnosti akumulátoru, která je ovšem podmíněna 

způsobem vybíjení, cyklický provoz či stav trvalého dobíjení. V akumulátorovém 

článku sdruţujeme kvůli zvýšení kapacity elektrody do elektrodových sad, tím 

nezměníme výstupní napětí, ale zvýšíme kapacitu. Dalším způsobem zvýšení kapacity 

je pouţití elektrod větších rozměrů. 
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Ţivotnost akumulátoru je značně ovlivněna ţivotností kladných elektrod, které 

bývají daleko více namáhány chemickými reakcemi. Aby byl tento negativní vliv co 

nejmenší, pouţívají se různé konstrukce, které se ho snaţí minimalizovat. Kladné 

elektrody se pro zvýšení ţivotnosti legují vápníkem nebo i stříbrem, dříve antimonem, 

tato úprava má pozitivní vliv i na další parametry akumulátoru, jako třeba samovybíjení. 

Dále je velice důleţitý tvar a mechanická konstrukce kladné elektrody. Konstrukční 

řešení a technologie výroby má velký vliv na náchylnost ke korozi, odlučování aktivní 

hmoty a tím destrukci článku [1]. 

 

Obr. 1.2: Elektrody (převzato z [2]). 

1.1.3 Separátory 

Účelem separátoru je oddělit od sebe kladnou a zápornou elektrodu. Separátor musí 

umoţňovat výborný prostup iontů a je ţádoucí, aby v článku vykazoval nízký elektrický 

odpor a zamezoval průniku kovů a částic aktivní hmoty z jedné elektrody na druhou. 

Separátor ve formě listu můţe být mezi elektrodami vloţen, či tvoří jakousi obálku, 

uvnitř které je oddělovaná elektroda [2]. 

Typy separátorů: 

 Papírové (celulózové) separátory – jsou vyráběny z dlouhovlákné celulózy, 

která se kvůli zvýšení chemické odolnosti napouští např. 

fenolformaldehydovou či jinou pryskyřicí. Tyto separátory mají relativně 

nízký odpor. Velikost pórů v separátoru je 20 – 30 µm. Výhodou je nízká 

cena. 

 Mikroporézní separátory – jsou vyráběny z PVC, pryţe nebo 

vysokomolekulárního polyetylénu (PE). Velikost pórů u těchto materiálů je 

0,03 - 5µm. Tato malá velikost pórů zamezuje průchodu částic kovů 

a aktivní hmoty z jedné elektrody na druhou. Tyto separátory se vyznačují 

velice dobrou ţivotností. 

 Separátory ze skelných vláken – jsou pouţívány společně s mikroporézními 
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separátory v akumulátorech, které jsou velmi mechanicky namáhány (např. 

rázy) za účelem zvýšení jejich ţivotnosti. Přikládají se na stranu kladných 

elektrod. Dále jsou tyto separátory pouţívány u AGM akumulátorů, kde se 

elektrolyt nasákne do separátoru [2]. 

1.1.4 Elektrolyt 

V olověných akumulátorech pouţíváme jako elektrolyt vodný roztok kyseliny sírové. 

Roztok obsahuje 28 % - 40 % kyseliny v nabitém stavu, coţ odpovídá hustotě zhruba 

1,28 g/cm
3
. Při vyšší koncentraci kyseliny v elektrolytu můţe nastat celá řada 

nechtěných jevů, jako je zvětšení pasivace elektrod samovybíjení a sulfatace; tím dojde 

ke sníţení ţivotnosti akumulátoru. Pokud je však koncentrace kyseliny niţší, nastává 

nebezpečí zamrznutí akumulátoru, a to hlavně při hlubokém vybití, kdy je koncentrace 

kyseliny na nejniţším stupni. Kapacita akumulátoru je závislá na hustotě kyseliny. 

Pokud změníme hustotu o 0,01 g/cm
3
, změní se kapacita o více neţ 3 %. 

Vlastnosti elektrolytu ovlivňují mrazuvzdornost akumulátoru. Nabitý 

akumulátor nezamrzne ani při -40 °C, na druhou stranu hluboko vybitý akumulátor 

můţe zamrznout uţ při teplotách velice nízko pod bodem mrazu. Při zamrznutí 

elektrolytu většinou dochází k mechanickým deformacím a destrukci akumulátoru 

v důsledku většího objemu zmrzlého elektrolytu [1]. 

1.1.5 Princip nabíjení a vybíjení 

Vratný chemický proces v olověných akumulátorech pro nabíjení a vybíjení lze 

charakterizovat rovnicí: 

2PbSO4   +   2H2O   <->   PbO2   +   2H2SO4  + Pb   (1) 

Nabíjením se vytváří kyselina sírová (H2SO4) a tím elektrolyt houstne. Nabitý 

akumulátor má na kladné elektrodě tmavohnědý oxid olovičitý (PbO2) a na záporné 

elektrodě pórovité tmavošedé olovo [4]. 

Vybíjením elektrolyt řídne (H2SO4 se spotřebovává), u vybitého akumulátoru je 

na kladné elektrodě červenohnědý a na záporné tmavošedý síran olovnatý (PbSO4). 

Hustota elektrolytu se stupněm nabití stoupá a díky tomu je známkou stavu nabití 

akumulátoru. Po nabití akumulátoru, kdyţ je ukončeno rozpouštění síranu olova, začíná 

elektrolýza vody, probíhá přibliţně od napětí 2,45 V. Voda se při nabíjení rozkládá na 

vodík a kyslík. 

Během vybíjení se tvoří na obou elektrodách špatně rozpustný síran olovnatý. 

Má nízkou elektrickou vodivost, menší neţ 10
-8

 Scm
-1

. Pro správnou funkci 

akumulátoru je důleţitá pórovitá struktura elektrod, a to proto, aby byl umoţněn průnik 

H2SO4 do jejich objemu. Porozita (poměr mezi materiálem a pórech v něm) nabitých 

elektrod můţe být aţ 50 % a střední průměr pórů je u kladných elektrod 1 aţ 2 µm a u 

záporných 10 µm. Při vybíjení porozita klesá, měrný objem síranu olovnatého je větší 

neţ olova a oxidu olovičitého. 

Během vybíjecího procesu se elektrolyt silně zřeďuje, kyselina sírová se 

spotřebovává a tvoří se voda. Koncentrace H2SO4 je v nabitých článcích 28 % aţ 40 % 

dle jejich typu. U zcela vybitého článku tvoří část H2SO4 12 % aţ 28 %, záleţí na 

poměru mezi objemem elektrolytu a mnoţstvím aktivního elektrovodného materiálu. 
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Náboj odevzdaný akumulátorem je přímo úměrný poklesu koncentrace kyseliny sírové. 

Tento princip pouţíváme pro měření stavu nabití akumulátoru, kdy měříme koncentraci 

kyseliny či hustotu elektrolytu [4].  

 

Obr. 1.3: Typická charakteristika pro nabíjení a vybíjení olověného 

akumulátoru (převzato z [4]). 

Závislost napětí na čase při nabíjení olověného článku se dělí na 3 pásma. 

V prvním pásmu po započetí nabíjení se v pórech tvoří kyselina (oblast 1,75 – 2,2 V). 

To má za následek zhoustnutí elektrolytu z 0,95 g/cm
3
 na 1,15 cm

3
. Ve druhém pásmu 

(2,2 aţ 2,45 V) nabíjení se hustota kyseliny zvýší aţ na 1,25 g/cm
3
, rozpouští se síran 

olovnatý. Při dalším nabíjení, kdy je nabíjecí napětí větší neţ 2,45 V na článek, se začne 

rozkládat voda na vodík a kyslík, akumulátor začne plynovat. Při napětí článku 2,7 aţ 

2,8 V je všechen síran rozpuštěn a dodávaná energie se spotřebovává jen na elektrolýzu 

vody, napětí na článku se jiţ nezvětšuje. 

Olověné akumulátory mají velice nízký vnitřní odpor - řádově 0,001 Ω. Je 

ovšem závislý na hustotě a teplotě elektrolytu. Pokud je akumulátor nabíjen, hodnota 

jeho vnitřního odporu klesá, při vybíjení stoupá. Pokud sniţujeme teplotu akumulátoru, 

zvětšuje se jeho vnitřní odpor asi o 0,4 % / °C. 

Na 1 Ah je třeba asi 36 g aktivní hmoty elektrody. Kapacita článku je přímo 

úměrná činné ploše elektrod, která se účastní vratné chemické reakce [4]. 

1.1.6 Vybíjecí a nabíjecí charakteristika akumulátoru 

Typické vybíjecí závislosti olověného akumulátoru jsou zobrazeny na obr. 1.4. Je zde 

patrno, ţe pokud se zvýší vybíjecí proud, sníţí se kapacita akumulátoru. To je velice 

důleţitý aspekt pro pozorování parametrů akumulátorů, protoţe akumulátory různých 

typů mají různé předepsané způsoby vybíjení.  
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Obr. 1.4: Závislost napětí na odebíraném proudu a stavu nabití akumulátoru 

(převzato z [4]). 

Na počátku vybíjení není napětí na článku příliš stálé, proto se jako jmenovité 

napětí článku uvádí napětí, které je na daném článku vybitém z 10 %. Vybitý 

akumulátor má napětí zhruba o 0,2 V niţší neţ je napětí nabitého článku, coţ činí 1,75 

aţ 1,8 V při nízkých proudech a 1,2 aţ 1,5 V při proudech velkých.  

Kapacita akumulátoru je také velice závislá na teplotě. Pro vybíjecí proud 

IN = 0,1 A při teplotách nad bodem mrazu způsobí pokles teploty o 1 °C pokles kapacity 

o 0,6 aţ 0,7 %. Při teplotách niţších je pokles kapacity olověného akumulátoru ještě 

větší. Tento pokles je ještě umocněn, odebíráme-li z akumulátoru velký proud [4]. 

 

Obr. 1.5: Závislost napětí na teplotě a stavu nabití (převzato z [4]). 
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1.2 Ni-Cd článek 

Niklkadmiová baterie (dále jen Ni-Cd) patří do skupiny alkalických akumulátorů. Tato 

baterie je díky svým vlastnostem oblíbená a na trhu dostupná. Její jedinečné vlastnosti 

umoţňují pouţití v aplikacích a prostředích nepřijatelných pro ostatní bateriové 

systémy. Vyniká moţným pouţitím při extrémně nízkých okolních teplotách (do           

–40 °C), má dobrý poměr hmotnost / kapacita a v neposlední řadě má velmi nízký 

vnitřní odpor a je schopna dodávat proudy o velkých velikostech. Mezi výhody Ni-Cd 

baterií patří: moţnost přebíjení, rychlého nabíjení a vybíjení, robustní konstrukce a 

téměř konstantní napětí při vybíjení. Na druhé straně je třeba si uvědomit, ţe kadmium 

je toxický kov a je velmi drahé. 

1.2.1  Aktivní materiály a chemické reakce 

Aktivním materiálem na kladné elektrodě je NiOOH (oxihydroxid niklu) s příměsí 

zlepšující vodivost. Jako tuto příměs je moţné pouţít šupinkový nikl nebo grafit. 

Zápornou elektrodu tvoří houbovité kadmium (Cd). Při procesu vybíjení se oxihydroxid 

niklu mění na hydroxid nikelnatý Ni(OH)2 a kadmium se přeměňuje na hydroxid 

kademnatý Cd(OH)2. Při procesu nabíjení probíhají jevy opačně, přičemţ se na kladné 

elektrodě vyvíjí kyslík a na záporné vodík. 

Chemické reakce probíhající při procesech nabíjení a vybíjení: 

 Hydroxid kademnatý  hydroxid nikelnatý    oxihydroxid nikelnatý 

Cd(OH)2    +      2Ni(OH)2      ↔     Cd  + 2H2O +    2 NiOOH  (2) 

Šipka doprava značí chemickou reakci při nabíjení, doleva při vybíjení. Jako 

elektrolyt se pouţívá 20 % - 30 % roztok hydroxidu draselného KOH nebo hydroxidu 

sodného NaOH. Napětí nabitého článku se pohybuje v rozmezí 1,4 aţ 1,48 V. 

Jmenovité napětí tohoto článku je 1,2 V. Teplota elektrolytu nemá na napětí baterie 

zásadní vliv [5]. 

1.2.2  Konstrukce Ni-Cd baterie 

Kaţdý Ni-Cd článek obsahuje kladnou a zápornou elektrodu, separátor, elektrolyt a celý 

tento systém je uloţen v pouzdru. Elektrody mají tvar mříţky, na níţ je nanesen aktivní 

materiál. Mříţka kladné elektrody je vyrobena z niklu či z poniklované oceli, na jejímţ 

povrchu je nanesena vrstva pórovitého niklu. Elektroda je obalena aktivním materiálem, 

tento materiál je ve formě pasty. Mezi elektrodami musí být separátor, který má za úkol 

oddělení a elektrickou izolaci desky elektrod. 

Aktivní materiál obou elektrod se nerozpouští v elektrolytu. Obě elektrody mají 

dlouhou ţivotnost, neboť aktivního materiálu neubývá a z téhoţ důvodu se během 

vybíjení téměř nemění napětí článku. 

Paměťový efekt 

Jak akumulátory NiCd, tak i NiMH podléhají paměťovému efektu, který vzniká 

při opakovaném nabíjení, pokud ale nebyl předem akumulátor vybit na hodnotu 

zbytkového napětí (hodnota napětí vybitého akumulátoru). Tento efekt se projevuje 

poklesem napětí v nabitém stavu. U obou druhů těchto akumulátorů lze tento paměťový 

efekt odstranit, a to vybitím akumulátoru na hraniční zbytkové napětí [5]. 
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Obr. 1.6: Řez NiCd akumulátorem (převzato z [5]). 

1.2.3 Nabíjení 

Správné nabíjení má zásadní vliv na správnou funkci těchto článků, ovlivňuje hodnotu 

maximální kapacity, vznik velkých vnitřních teplot, tlaků a dalších nepříznivých stavů, 

které mají za následek sníţení ţivotnosti akumulátoru. Při nabíjení těchto článků se 

dodávaná energie dělí na energii, která se ukládá v podobě aktivních hmot, které jsou 

poté vyuţity k čerpání energie z akumulátoru, a na energii, která je spotřebována 

parazitními procesy, jako je vytváření tepla a plynů (kyslík, vodík). Poměr těchto dvou 

částí energie vzrůstá ve prospěch negativních jevů. Tato vlastnost je kompenzována 

přebíjením článků. 

Při nabíjení NiCd článků stejně jako NiMH napětí v průběhu nabíjení stoupá aţ 

do stavu plného nabití a poté mírně klesá. U NiCd je maximální napětí dosaţené při 

plném nabití výraznější neţ u NiMH. Při zvyšování nabíjecího proudu se extrémy těchto 

závislostí zvětšují. Obr. 1.7 znázorňuje typické nabíjecí a vybíjecí charakteristiky 

článků pro konstantní proud 1C a teplotu 21 °C [6]. 
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Obr. 1.7: Typická nabíjecí charakteristika NiCd a NiMh článků (převzato z [6]). 

Pokles napětí při nabíjení je s výhodou pouţíván k zjištění okamţiku plného 

nabití. K určení stavu plného nabití lze také pouţít informace o teplotě článku, protoţe 

tyto články se při plném nabití či přebíjení silně zahřívají. Napětí baterie při nabíjení 

závisí na mnoha faktorech, nejzásadnější je nabíjecí proud a teplota článku, kdy 

s rostoucí teplotou klesá vnitřní odpor a tím i napětí. Účinnost nabíjení závisí na teplotě 

a se vzrůstající teplotou klesá, je to kvůli zvyšující se produkci kyslíku na kladné 

elektrodě. Dodrţení potřebných podmínek a správné řízení nabíjecího procesu je více 

neţ důleţité pro dlouhou ţivotnost a velký výkon baterie [6]. 

1.2.4 Vybíjení 

Trend vybíjecích charakteristik NiCd s NiMH článků je podobný, viz Obr. 1.8. Napětí 

na článku naprázdno se pohybuje mezi 1,25 aţ 1,35 V/článek. Při odebírání proudu 

z akumulátoru je typické napětí na článek 1,2 V a při 1,0 V/článek je akumulátor téměř 

vybit. 

 

Obr. 1.8: Charakteristické vybíjecí charakteristiky NiCd a NiMH při vybíjecím 

proudu C/5 po dobu 5 h při teplotě 21 °C (převzato z [6]). 

Tyto články popisuje charakteristicky plochá vybíjecí charakteristika po velkou 

část vybíjecího cyklu [6]. 
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1.3 Ni-MH článek 

Nikl-metal hydridový akumulátor (NiMH) patří také mezi sekundární galvanické 

články. Je velmi pouţíván, a to především v bateriích válcového provedení. Akumulátor 

NiMH nahradil v mnohých aplikacích starší akumulátory NiCd. Stalo se tak proto, ţe 

neobsahuje těţké kovy jako je kadmium (Cd) a při stejných rozměrech jako NiCd má 

přibliţně dvojnásobnou kapacitu. Jeho rozšíření je způsobeno značně velkou kapacitou, 

moţností dodávat relativně velké proudy, a to za přijatelnou cenu a bez obsahu těţkých 

kovů. 

Úspěch této technologie lze odvodit od prvků vzácných zemin, které tvoří 

vodíkově poutané slitiny. Tyto slitiny, obvykle známé jako Misch kovy, jsou pouţity 

jako záporná elektroda a dále přispívají k vysoké koncentraci energií. To zvyšuje 

kapacitu článku v kladné elektrodě. Z tohoto důvodu má článek NiMH větší 

energetickou hustotu neţ článek NiCd a navíc tyto slitiny působí příznivě na ţivotnost 

akumulátoru [8]. 

Probíhající chemické reakce při nabíjení a vybíjení jsou velmi podobné jako 

u akumulátorů NiCd. Reakce na kladné elektrodě probíhá úplně stejně, protoţe i zde je 

elektroda tvořena niklem. Na záporné elektrodě dochází k reakci slitiny kovů s vodou 

a nabitou částicí, přičemţ vznikne hydroxid slitiny a hydroxidová skupina, při vybíjení 

je tomu opačně. Probíhající chemické reakce [8]: 

Ni(OH)2    +    M    ↔    NiOOH    +    MH   (3) 

1.3.1  Nabíjení 

Proces nabíjení je, jak uţ bylo řečeno, velmi podobný jako u NiCd baterií, ovšem 

u tohoto typu nenalezneme charakteristický nárůst napětí při dosaţení stavu plného 

nabití. Jistý nárůst napětí se tu projeví, ale není zdaleka tak dramatický jako u NiCd 

akumulátorů. U nabíjení tohoto typu akumulátorů je potřeba pečlivě hlídat teplotu, 

neboť nabíjení je reakce exotermická a je třeba vybrat co nejlepší nabíjecí 

charakteristiku. Další parametr, který je třeba velmi dobře sledovat, je stav nabití při 

nabíjení, protoţe k přebití můţe dojít velmi snadno, i kdyţ jsou tyto akumulátory 

navrţeny s kyslíkovým rekombinačním mechanismem, který zpomalí nahromadění 

tlaku při přebíjení. Při nabíjení a hlavně při přebíjení se začne na kladné elektrodě 

vylučovat kyslík. Tento kyslík se musí dostat aţ k elektrodě záporné, kde reaguje 

s vodíkem na vodu. Pokud je generace kyslíku rychlejší neţ jeho reakce s vodíkem, 

vznikne v baterii nadměrný tlak plynu, který můţe mít za následek v nejhorším případě 

i zničení baterie. 

1.3.2  Vybíjení 

Vybíjení je závislé na mnoha faktorech, a to: kapacita baterie, napětí, vybíjecí rychlost, 

vnitřní odpor a teplota. Tyto baterie se většinou pouţívají v přenosných zařízeních, 

a proto je nejdůleţitější, jak dlouho bude daná baterie schopna dodávat potřebný výkon. 

Při vybíjení dochází k endotermickým reakcím, a proto je zapotřebí udrţovat nejlépe 

pokojovou teplotu. To souvisí i se skladováním, neboť NiMH podléhají velkému 

samovybíjení, a proto je doporučeno je skladovat při teplotách blízkých 0 °C. 
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Pro vybíjení NiMH i NiCd je třeba dodrţovat jisté doporučené podmínky 

týkající se zbytkového napětí článku. Při nedodrţení těchto podmínek můţe dojít 

k velmi rychlému znehodnocení baterie. U těchto baterií dochází k nahrazení vodíku 

kyslíkem, přičemţ vodík je tlakem plynu v baterii vypuštěn přes tlakový ventil do okolí. 

To má za následek ztrátu kapacity akumulátorů [7], [8]. 

1.4 Li-Ion článek 

Tyto akumulátory díky své vysoké energetické hustotě jiţ prakticky vytlačily předchozí 

NiCd a NiMH z mobilních telefonů a ostatních přenosných zařízení. Jako materiál pro 

zápornou elektrodu se vyuţívalo kovové lithium, protoţe je velmi reaktivní a ţádný jiný 

prvek nedosahuje tak vysokého záporného napětí elektrody. Kovové lithium se přestalo 

pouţívat, protoţe velmi silně reaguje se vzdušnou vlhkostí a pokud toto nastalo, 

docházelo velmi často ke zkratům článků. V dnešní době vyuţíváme jen lithné ionty. 

Jako kladný aktivní materiál se nejčastěji vyuţívá LiCoO2 (kobaltitan lithný) a jako 

záporný materiál uhlík. Tato kombinace dává jmenovité napětí 3,6 V. Elektrolyt 

takového článku je zaloţen na bázi lithných solí (nejčastěji se pouţívá LiPF6) 

a agresivních organických rozpouštědel (propylen- nebo ethylenkarbonát). Tyto látky 

jsou velmi agresivní, pokud uniknou z baterie, hrozí poleptání pokoţky či koroze uvnitř 

přístroje. Většina výrobců toto nebezpečí minimalizuje uzavřením systému do 

kovového pláště. Jako separátor pro oddělení elektrod se tu pouţívá většinou tkaný či 

plstěný nylon. Jako plynová bariéra se pouţívá mikroporézní polypropylen, tento 

materiál je velmi měkký, proto se často vkládá mezi dva separátory, aby se zajistila 

větší pevnost. 

Pro tyto akumulátory je velmi důleţitý správný způsob nabíjení, nesmí být 

vybíjeny pod určité napětí (přibliţně 3 V) nebo přebíjeny (přibliţně 4,2 V). Pokud by se 

tak stalo, došlo by k narušení struktur aktivních materiálů a tím ke sníţení kapacity či 

zničení článku. Jako ochrana před těmito negativními jevy je v obalu článku zalit 

mikročip s potřebnými senzory, který zabraňuje přehřátí a roztrţení článku při přebíjení. 

Nevýhodou je poměrně velký vnitřní odpor (aţ 10x větší neţ u NiCd) a z tohoto důvodu 

nejsou tyto akumulátory schopny dodávat tak vysoké proudy, jako články NiCd. Lithno-

iontové akumulátory pojmou při stejných rozměrech asi třikrát více elektrické energie 

neţ NiCd, jsou lehčí a nemají paměťový efekt. Pro tyto vlastnosti jsou velmi výhodnou 

volbou do přenosných zařízení. Ţivotnost Li-Ion akumulátoru je někde mezi 500 - 1500 

nabíjecími cykly a před nabíjením je není nutno plně vybít. Tyto akumulátory jsou 

výhodné i z hlediska jejich nízkého samovybíjení. Na druhou stranu jsou náklady na 

výrobu takového článku o 30 % aţ 50 % vyšší oproti článkům NiCd a NiMH a mohou 

pracovat v rozmezí teplot -30 °C aţ 60 °C [9]. 
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Obr. 1.9: Řez Li-Ion akumulátorem, prizmatický (vlevo), spirálový (vpravo) 

(převzato z [10]). 

Pokud Li-Ion baterii nabíjíme, kladný materiál oxiduje a záporný materiál se 

redukuje. Při tomto procesu jsou lithné ionty odebírány z kladné aktivní hmoty a jsou 

včleňovány do materiálu záporného. Zde LiMO2 reprezentuje oxid kovu kladného 

materiálu a uhlík C zápornou aktivní hmotu. Při vybíjení nastává děj opačný. 

LiMO2    +    C    ↔    LiXC    +    Li1-XMO2   (4) 

Li-Ion baterie vynikají velkým rozsahem pracovních teplot, mají dlouhou dobu 

ţivotnosti, nízké samovybíjení, s čímţ je spojená i dlouhá doba skladovatelnosti 

a výborný poměr uloţené energie ve vztahu k jejich rozměrům. Mezi nevýhody těchto 

baterií patří pořizovací cena, nemoţnost pouţití ve vyšších pracovních teplotách, 

potřeba ochranných obvodů a nemoţnost dosáhnout stejné nebo vyšší energetické 

hustoty oproti NiCd a NiMH při pouţití válečkové konstrukce [9]. 

1.4.1 Nabíjení 

Pro správné nabíjení je třeba velmi pečlivě sledovat napětí na článku, a to hlavně napětí 

článku při stavu plného nabití. Při překročení daného napětí při nabíjení můţe být velmi 

negativně ovlivněna doba ţivotnosti, na druhou stranu při nedosaţení daného napětí se 

článek nenabije na potřebný stupeň nabití. Napětí při plném stavu nabití se udává dle 

typu článku v rozmezí 4,1 – 4,2 V a pro přesnou funkci je ho třeba dodrţet s přesností 

±1 %. 

Na druhou stranu není třeba pečlivě sledovat nabíjecí proud, jeho velikost pouze 

ovlivní dobu nabíjení baterie. Nabíjecí proud bývá dle provedení doporučován 

v rozmezí 0,1 – 2C. 
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Obr. 1.10: Průběh napětí a proudu při nabíjení Li-Ion článku (převzato z [11]). 

Na oObr. 1.10 je zobrazen typický průběh při nabíjení Li-Ion článku při nabíjení 

1C proudem. Na první pohled je patrné ţe se článek nabíjí velmi rychle. V první fázi 

nabíjení se článek nabíjí tak dlouho, dokud napětí nedosáhne napětí nabitého článku, 

v této části není třeba brát zřetel na nabíjecí proud, pouze nesmí přesáhnout jeho 

maximální hodnotu. V této první části se akumulátor nabije na zhruba 70 %. Ve druhé 

části nabíjení se nabíjí konstantním napětím a nabíjecí proud se postupně zmenšuje. 

1.4.2 Vybíjení 

V technické praxi se setkáváme s dvěma druhy Li-Iontových akumulátorů. Tyto dva 

typy se od sebe liší provedením anody. Tato elektroda je buď vyrobena z amorfního 

uhlíku (shodný s grafitem s jediným rozdílem: oproti grafitu má jen nepatrné 

a neorientované krystalky), tato elektroda je označena „coke“. Ve druhém případě je 

anoda zhotovena přímo z grafitu. Provedení anody má značný vliv na tvar vybíjecí 

křivky, nabíjecí napětí a napětí, při kterém je třeba vybíjení ukončit [11]. 

 

Obr. 1.11: Typická vybíjecí charakteristika Li-Ion článků (převzato z [11]). 
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2 DYNAMICKÝ MODEL AKUMULÁTORŮ 

Akumulátory všech typů lze modelovat různými způsoby. Důleţité je předem jasně 

definovat potřebný výstup. K řešení dané úlohy byl zvolen matematický model 

v prostředí Matlab-Simulink. Tato volba byla vhodná z více důvodů. Model 

akumulátorů vytvořený v prostředí Matlab-Simulink byl vytvořen ke generování 

vybíjecích křivek akumulátorů a v prostředí Simulink je moţno simulovat mnoho 

různých aplikací s vyuţitím tohoto modelu. 

2.1 Softwarové prostředí Matlab Simulink 

Matlab je dnes jedním z nejpouţívanějších programových balíků pro technické výpočty 

v mnoha oborech lidské činnosti. Pro svou mnohotvárnost se vyuţívá jak v technické 

praxi, tak ve výzkumných pracovištích a na universitách. MATLAB (MATrix 

LABoratory) je výkonným interaktivním prostředím pro vědecké výpočty. Matlab 

umoţňuje technické výpočty, vizualizaci dat a programovací jazyk v jednom prostředí. 

Do tohoto systému je implementováno velké mnoţství modulů, které z Matlabu dělají 

ideální prostředek pro technickou praxi. Tento program pouţívají lidé po celém světě, 

a proto existuje široká komunita, mnoţství dokumentace a ukázkových příkladů, které 

všem uţivatelům zjednodušují práci. Matlab obsahuje více toolboxů, ale nejrozšířenější 

z nich je bezesporu Simulink. Simulink je rozhraní umoţňující simulaci dynamických 

systémů. Jako systém pro výměnu souborů tu slouţí (File Exchange), zde se nachází 

několik tisíc příkladů, které jsou k volnému staţení a pomáhají k plnému vyuţití všech 

funkcí v softwarovém balíku Matlab. Prostředí Matlabu je pro průměrného uţivatele 

mnohem jednodušší neţ jiné programovací jazyky nebo vývojové prostředí. Je to proto, 

ţe Matlab obsahuje velké mnoţství vestavěných funkcí, které usnadňují práci. Mezi 

výhodné funkce pro uţivatele patří přímá podpora komplexních čísel, sofistikované 

řešení soustav lineárních algebraických rovnic, práce s velkými maticemi nebo řešení 

diferenciálních rovnic. Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: 

 Vysokoúrovňový jazyk pro technické výpočty 

 Otevřený a rozšířený systém 

 Velké mnoţství aplikačních knihoven 

 Podpora vícerozměrných polí a datových struktur 

 Interaktivní nástroje pro tvorbu grafického rozhraní 

 Import a export dat mnoha formátů 

 Komunikace s externími měřícími a monitorovacími přístroji v reálném čase 

 Rozšiřitelnost modulů jazyky C,C++, Fortran, Java [17] 

V práci jsou uţity bloky z knihoven SimPowerSystem a Simscape, tyto 

knihovny obsahují nástroje pro modelování a simulaci. Knihovna Simscape umoţňuje 

propojení mechanických, elektrických, hydraulických, ale i fotovoltaických komponent. 

Simscape vyuţívá nový přístup k modelování systémů. Pro uţivatele to znamená to, ţe 

do simulačních schémat zavádí reálné fyzikální veličiny, jako jsou: síly, momenty, 

tlaky, proudy, světelné toky a mnoho dalších. Při práci s knihovnou Simscape vzniká 

model grafickým propojením funkčních bloků, které přímo odpovídají fyzickým 
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prvkům reálného systému. Bloky systému se propojují do sítě, ve které spojení mezi 

elementy odpovídá přenosům energie uvnitř systému. Tento způsob popisu systému 

umoţňuje modelovat systémy popisem jejich fyzické struktury a odbourává se tím 

odvozování příslušných matematických vztahů mezi veličinami. Vyuţití těchto, ale 

i jiných knihoven v systému Matlab je široké, uplatnění nalezne v automobilovém 

průmyslu, letectví, návrhu průmyslových strojů a mnoha dalších [17]. 

2.2 Model akumulátoru v prostředí Matlab Simulink 

Níţe popsaný model akumulátoru je velice zajímavý z hlediska jeho jednoduchosti 

a moţnosti extrahovat dynamické parametry akumulátoru z dat uvedených 

v katalogových listech výrobce. K vygenerování tohoto modelu jsou nutné 3 parametry. 

Tento model je otestován pro 4 typy baterií. Konečný model baterie je uloţen 

v knihovně Matlab-Simulink SimPowerSystem R2013a a pouţívají ho simulační 

systémy v hybridních vozidlech.  

 

Obr. 2.1: Typická vybíjecí charakteristika akumulátoru NiMH. 

Matematický popis tohoto modelu popisuje změny napětí, kdy se mění i proud, 

a bere v úvahu i napětí naprázdno (VOC) jako funkci SOC. 

Napětí baterie získáme vztahem: 

            
    

    
          (     )   

 

    
    (5) 
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kde: 

Vbatt = napětí baterie (V) 

E0 = konstantní napětí baterie (V) 

K = polarizační konstanta (V/Ah) nebo polarizační odpor (Ω) 

Q = kapacita baterie (Ah) 

it = ∫      = aktuální stav nabití 

A = amplituda exponenciální zóny 

B = časová konstanta exponenciální zóny 

R = vnitřní odpor 

I proud baterií (A) 

i
*
 = filtrační proud 

 

Obr. 2.2: Exponenciální zóna pro olověné, NiMH a NiCd akumulátory (převzato 

z [12]). 

Bod A na Obr. 2.2 označuje maximální hodnotu exponenciální zóny, coţ je 

hodnota napětí, kterou má nabitá baterie v systému hybridního automobilu. Zavedením 

filtračního proudu (i*) do modelu se vyřešily sloţité algebraické smyčky v Simulinku. 

Tento proud protéká přes polarizační odpor. Je to proto, ţe se VOC mění nelineárně 

s SOC. Tento jev je nazván polarizační napětí. Exponenciální zóna rovnice (5) platí pro 

Li-Ion baterie. U baterií olověných, NiMH a NiCd se projevuje jev hystereze mezi 

stavem nabití a vybití bez ohledu na SOC. K tomuto chování dochází pouze 

v exponenciální oblasti, jak je ukázáno na oObr. 2.2. Tento jev můţe být zastoupen 

nelinearitou dynamického systému: 

    ( )    | ( )|  (    ( )   ( ))   (6) 

kde: 

Exp(t) = exponenciální zóna napětí (V) 

i(t) = proud baterií 

u(t) = stav nabíjení či vybíjení 

Exponenciální napětí závisí na jeho počáteční hodnotě Exp(t0) a procesu nabíjení 

(u(t) = 1) a nebo vybíjení (u(t) = 0). U olověných a Li-Ion baterií se jejich napětí rychle 

zvyšuje, dokud baterie nedosáhnou stavu plného nabití. Tento jev je modelován pod 



 26 

termínem polarizační odpor. Při reţimu nabíjení se polarizační odpor zvyšuje, a to do té 

doby, neţ se baterie téměř nabije (it = 0) [12]. 

 

Obr. 2.3: Vybíjecí model baterie (platí pro všechny typy akumulátorů) (převzato 

z [12]). 

Při nabíjení je polarizační odpor dán vztahem: 

                   
 

  
    (7) 

Teoreticky pokud je it = 0 (tzn. plně nabité baterie), polarizační odpor je 

nekonečný. To ovšem neodpovídá praxi. Experimenty bylo dokázáno, ţe příspěvek 

polarizačního odporu je posunut asi o 10 % kapacity baterie.  

                   
 

        
   (8) 

Model pro úplné nabití baterie je podobný vybíjecímu modelu baterie, pouze napětí 

baterie se liší: 

           
 

        
    

 

    
      ( )  (9) 

Zde jsou uvedeny výsledné modely pro nabíjení a vybíjení olověné baterie 

(Matematický popis nabíjení a vybíjení pro NiCd, NiMH a Li-Ion viz. příloha). 

Vybíjení: 

              
 

    
(     )     ( )  (10) 

Nabíjení: 

              
 

        
    

 

    
      ( ) (11) 
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2.3 Předpoklady a omezení modelu 

Navrhovaný model baterie je zaloţen na níţe popsaných předpokladech a má jisté 

omezení. Je to zapříčiněno tím, ţe model neobsahuje minoritní jevy probíhající 

v akumulátorech. Model je navrhován s vyuţitím parametrů popsaných v tabulce níţe. 

Tab. 2.1: Parametry akumulátorů 

Typ 

Parametry 

Pb 

12 V, 7,2 Ah 

NiCd 

1,2 V, 2,3 Ah 

Li-Ion 

3,3 V, 2,3 Ah 

NiMH 

1,2 V, 6,5 Ah 

E0 [V] 12,4659 1,2705 3,366 1,2816 

R [Ω] 0,04 0,003 0,001 0,002 

K [Ω] nebo [V/Ah] 0,047 0,0037 0,0076 0,0014 

A [V] 0,83 0,127 0,26422 0,111 

B [Ah
-1

] 125 4,98 26,5487 2,3077 

 

Omezení modelu: 

 Vnitřní odpor je konstantní během nabíjecích cyklů a nemění 

se s amplitudou proudu. 

 Parametry tohoto modelu jsou odvozeny od vybíjecí charakteristiky 

a předpokládá se, ţe je stejná pro nabíjení. 

 Kapacita baterie se nemění s velikostí odebíraného proudu. 

 Teplota baterie nemá vliv na její vlastnosti. 

 Model nepočítá se samovybíjením baterie. 

 Baterie nemá paměťový efekt. 

Limity modelu: 

 Minimální napětí baterie je 0 V a maximální 2*E0. 

 Minimální kapacita baterie je 0 Ah a maximální kapacita Q, pro maximální 

SOC musí být 100%, pokud je baterie přebíjena. 

Návrhy na další úpravy modelu 

 Doplnit model o samovybíjení přidáním časově proměnného faktoru 

k výpočtu napětí na článku.  

 Doplnit o změnu vnitřního odporu jako závislost na odebíraném proudu 

opět přidáním dalšího proměnného faktoru k výpočtu napětí na 

akumulátoru. 
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2.4 Parametry modelu a jejich získávání 

Velice důleţitým parametrem navrhovaného modelu je jednoduchost, s jakou jsou 

extrahovány dynamické parametry modelu. K získání vybíjecí křivky stačí tři parametry 

baterie od výrobce. Výrobci baterií poskytují katalogové listy svých výrobků, které 

obsahují klasické vybíjecí charakteristiky (oObr. 2.4), ze kterých můţeme vyčíst napětí 

plně nabité baterie (Vfull), konec exponenciální zóny (Qexp, Vexp), konec nominální zóny 

(Qnom, Vnom), (kdy napětí začne prudce klesat) a maximální kapacitu (Q). Vnitřní odpor 

(R) je také udán. 

S těmito parametry je moţné úspěšně řešit následující rovnice. Vybíjecí křivka 

udaná výrobcem je daná konstantním proudem obvykle o hodnotě 0,2C, a to pro plně 

nabitou baterii. Z toho vyplývá: 

                   (12) 

Na konci exponenciální zóny můţe být faktor B aproximován 3/Qexp. Filtrovaný 

proud (i*) je roven proudu (i), protoţe je v ustáleném stavu. Pro Vexp platí: 

         
 

      
(       )          (

  

    
     ) (13) 

Nominální zóna je dána vztahem: 

         
 

      
(       )          (

  

    
    ) (14) 

Časová konstanta filtrovaného proudu (i*) není dána výrobcem v katalogovém 

listu. Tyto informace můţe poskytnout pouze experimentální test. Z experimentálních 

dat bylo ověřeno, ţe časová konstanta je zhruba 30 sekund pro baterie olověné, NiCd, 

NiMH i Li-Iontové. 

Tento obecný přístup můţe být aplikován i na jiné typy akumulátorů pro získání 

jejich vybíjecího modelu. Je ale zřejmé, ţe jsou tyto parametry pouze orientační 

a úroveň přesnosti modelu závisí na přesnosti bodů získaných z vybíjecí křivky [12] 

2.4.1 Extrakce parametrů modelu z datasheetů 

Získání potřebných parametrů k simulaci daného typu akumulátoru je jednoduchý 

proces a postačí k němu základní technická dokumentace o akumulátoru, pokud ji 

výrobce poskytuje. 

Pro znázornění extrakce parametrů je vybrán datasheet od firmy GP Batteries, 

který obsahuje všechny potřebné informace. Typ akumulátoru byl vybrán GP 2300 

mAh AA NiMH. 
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Obr. 2.4: Extrahované parametry z datasheetů (převzato z [13]). 

Z jakéhokoli technické dokumentace se tímto způsobem extrahují potřebné 

informace o akumulátoru. 

Tab. 2.2: Parametry daného akumulátoru 

Parametr Hodnota 

Jmenovitá kapacita (2) 2,2 Ah 

Vnitřní odpor (6) 22 mΩ 

Nominální napětí (1) 1,2 V 

Maximální kapacita (3) 2,369 Ah 

Napětí plně nabitého akumulátoru (4) 1,413 V 

Nominální vybíjecí proud (5) 0,22 A 

Kapacita při nominálním napětí (1) 2,12 Ah 

Exponenciální napětí (7) 1,3017 V 

Exponenciální kapacita (7) 0,44 Ah 

 

 

Obr. 2.5: Zadané hodnoty v prostředí Matlab Simulink 
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2.5 Ověřování platnosti modelu 

Navrhovaný model je napoprvé otestován tak, ţe je zatíţen konstantní zátěţí, aby byl 

odebíraný proud stejný jako u vybíjecí křivky udané výrobcem, a tím se reprodukuje. 

 

Obr. 2.6: Reprodukce výsledků 

z katalogových listů pro NiMH akumulátor 

6,5 Ah 1,2 V pro jeden vybíjecí proud 

(převzato z [12]) 

 

Obr. 2.7: Reprodukce výsledků 

z katalogových listů pro NiMH 

akumulátor 6,5 Ah 1,2 V pro více 

vybíjecích proudů (převzato z [12]) 

Na Obr. 2.6 jsou zobrazeny výsledky simulace, a to i s vybíjecí křivkou 

z datového listu. Obr. 2.6 znázorňuje závislost napětí na čase pro vybíjecí proud 0,2C 

a Obr. 2.7 znázorňuje napětí pro proudy 1C, 2C a 5C. Modrá plná čára znázorňuje 

výsledky simulace. Z toho je jasné, ţe simulované křivky odpovídají velmi přesně 

křivce reálné, a to s téměř 90 % přesností bez ohledu na velikosti odebíraného proudu. 

Následuje ověření dynamického chování baterie s ohledem na aktuální změny 

a SOC. Ověření bylo provedeno pomocí změření dané závislosti a přesného měření 

proudu. Do simulačního modelu byl přidán odpor reprezentující odpor vývodů [12]. 

Obr. 2.8 zobrazuje výsledky simulace s experimentálními výsledky pro olověnou 

baterii. První graf ukazuje experimentální napětí baterie (černá plná čára) a simulované 

napětí baterie (modrá přerušovaná čára). Druhý graf představuje proud baterií. Třetí 

závislost ukazuje odhadovaný SOC baterie. Poslední křivka znázorňuje absolutní chybu 

(v procentech) mezi měřeným a simulovaným napětím. 

Z grafu vyplývá, ţe chyba mezi simulovaným a skutečným napětím je v rozmezí 

pěti procent, pro SOC mezi 100 % - 20 % během nabíjení a vybíjení. Kdyţ SOC klesne 

pod 20 %, přesnost simulovaného modelu se pohybuje kolem 10 %, coţ je ale 

přijatelné, protoţe není doporučeno vybíjet olověný akumulátor plně.  
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Obr. 2.8: Dynamické nabíjení a vybíjení pro 7,2 Ah, 12 V olověnou baterii (převzato 

z [12]). 

2.6 Aplikace modelu v hybridních vozidlech 

Tento model je pouţíván v trakčních systémech hybridních vozů. Simulace umoţňují 

návrh a doladění systému vozu pro vhodné hospodaření s energií. Výkon elektromotorů 

v hybridních automobilech je velice důleţitý při přechodových jevech, kdy hlavní 

pohon nedodává dostatečný výkon, a v opačném případě, kdy na okamţik dodává 

výkon nadbytečný. Akumulátory jsou dobíjeny za pomoci rekuperace při brzdění.  

Obrázek prezentuje moţné stavy systému motorů: 

 V čase t = 0 s je automobil zastaven a řidič sešlapuje pedál plynu na 70 %. 

Vzhledem k tomu, ţe hlavní motor nedodá poţadovaný výkon okamţitě, 

baterie poskytuje potřebný výkon, a to do té doby, neţ primární motor 

poskytne daný výkon. 

 V čase t = 0,7 s začne hlavní motor dodávat výkon do systému, ale není 

schopen dodat celý poţadovaný výkon kvůli jeho velkým časovým 

konstantám. Proto baterie dále poskytují zbývající potřebný výkon. 

 Při t = 4 s je pedál plynu sešlápnut na 25 %. Protoţe hlavní motor nemůţe 

sníţit jeho výkon okamţitě, přebytečnou energii absorbuje baterie. 

 V t = 6 s hlavní motor dodává takový výkon, jaký je potřeba, proto v tuto 

chvíli nejsou elektromotory zapotřebí. 

 V čase t = 8 s je pedál plynu sešlápnut na 85 %. Baterie pomáhá 

primárnímu motoru a dodává výkon 50 kW. 
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 V čase t = 9 s dosahuje výkon z hlavního motoru téměř potřebného výkonu 

– tj. 100 kW a baterie postupně sniţuje dodávaný výkon na 5 kW. 

 V čase t = 12 s je pedál plynu sešlápnut z 25 %, coţ odpovídá výkonu 

50 kW. Motor se chová jako generátor, jenţ je řízen koly vozidla. Kinetická 

energie je transformována na energii elektrickou, která je uloţena 

v akumulátoru.  

 V čase t = 15 s je výkon hlavního motoru na funkčním minimu. 

 

Obr. 2.9: Simulace funkce motorů (převzato z [12]). 

Dynamická simulace je jedním z prvních kroků pro návrh podobného systému. 

Zlepšování jednotlivých částí hybridních automobilů je moţné, pokud se simulace 

provádí s velkou přesností. Například nesmí být nikdy překročen maximální výkon 

dodávaný z akumulátoru, to se provádí správným řízením výkonu elektrických motorů. 

Tyto proudové špičky lze určit pomocí dynamické simulace [12]. 
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3 POROVNÁNÍ SIMULACE S MĚŘENÍMI A 

DATASHEETY 

Pro posouzení kvality modelu bylo zvoleno porovnání výsledné simulace s reálnými 

měřeními a s vybíjecími charakteristikami udanými od výrobců akumulátorů v podobě 

datasheetů. Pro toto porovnání byly vybrány reprezentující vzorky zmíněných typů 

akumulátorů (tzn. olověný, NiMh, NiCd a Li-Ion).  

 

Obr. 3.1: Vybrané vzorky akumulátorů: 1) olověný, 2) NiCd, 3) NiMh, 4) Li-Ion 

Akumulátory byly na měření připraveny tak, ţe před reálným měřením byly bez 

výjimky cyklovány, aby se uplatnila celá jejich kapacita. Tato kapacita byla po 

cyklování změřena, aby byla výsledná simulace vytvořena na reálných základech. 

Výrobci akumulátorů totiţ udávají jejich kapacitu v ideálních podmínkách a této 

kapacity nelze v laboratorních podmínkách dosáhnout. Proto byla kapacita akumulátorů 

změřena a simulace byla provedena právě pro tyto změřené hodnoty kapacit. 

3.1.1 Měření 

Měření bylo provedeno na automatizovaném pracovišti, toto zařízení bylo postaveno 

k měření vlastností olověných akumulátorů. Zařízení je schopno cyklovat mezi stavy 

nabíjení a vybíjení článků a měřit velké mnoţství dat s poţadovanou přesností. 

Složení měřícího zařízení: 

 Stolní počítač 

 Měřící program umoţňující cyklování Agilent VEE 8.0 profesional 

 Digitální přepínač a digitální měřící jednotka Agilent 34980A 

 Digitální soustava zdrojů Agilent N6742B uloţená v maimframu N6700B 

 Switch D-Link Green 
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Měřící ústředna 

  

Obr. 3.2: Schéma měřící ústředny Obr. 3.3: Měřící ústředna 

3.1.2 Matlab modelování 

Vybíjecí charakteristika akumulátoru v Matlabu je simulována v prostředí Simulink. 

Nastavení akumulátoru je velice jednoduché a je zobrazeno na Obr. 3.4. Při 

nejjednodušším nastavení jsou potřeba pouze 3 parametry baterie, jak jiţ bylo 

zmiňováno. Jsou to: nominální napětí baterie, kapacita baterie a stav nabití. V dalších 

záloţkách nastavení řídíme velikosti vybíjecích proudů a časovou konstantu 

(doporučenou zanechat pro všechny akumulátory na hodnotě 30). Pokud je ale potřeba 

vytvořit model, který by více odpovídal skutečnosti, je moţné nastavit parametrů více. 

Tato moţnost je tu proto, ţe model pracuje za výše zmíněných předpokladů a pokud 

chceme simulovat baterii, která se od těchto předpokladů o hodně liší, je potřeba tyto 

nástavbové parametry podrobit korekci. 

 

Obr. 3.4: Nastavení parametrů akumulátoru v programu Matlab. 
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Mezi parametry, které si je jiţ program schopen s danou mírou přesnosti 

dopočítat sám, patří: maximální hodnota kapacity, která můţe být v článku uloţena, 

napětí plně nabité baterie, nominální vybíjecí proud (tímto proudem provede model 

vţdy první simulaci a zobrazí na něm zadané parametry), výstupní odpor akumulátoru, 

jeho kapacitu při nominálním napětí a nakonec parametry exponenciální zóny a její 

ohraničení, a to jak napětím, tak kapacitou. 

3.2 Porovnání charakteristik olověného akumulátoru 

Jako akumulátor vybraný pro porovnání výsledků měření s datasheety a výsledky 

simulací byl vybrán olověný akumulátor Shimastu NPG2.2-12, 12 V 2.2 Ah. Jak jiţ 

bylo zmíněno, akumulátoru byla před započetím měření jeho vybíjecí charakteristiky 

změřena jeho reálná kapacita. Hodnota této kapacity pro tento měřený vzorek byla 

2 Ah. Tato hodnota ověřila předpoklad, ţe výrobci akumulátorů udávají pro hodnotu 

kapacity větší hodnotu neţ je ta reálná. V tomto případě se jedná o hodnotu větší o deset 

procent. Proto budou simulace provedeny pro hodnoty reálných kapacit daných 

akumulátorů. Na druhou stranu vybíjecí charakteristiky udané výrobci akumulátorů 

v datasheetech jsou uvedeny pro hodnoty kapacit deklarovaných výrobci, takţe o jistou 

hodnotu větší. Proto budou výsledky z datasheetů přiloţeny k posouzení a k odvození 

závěrů. 

Vybíjecí charakteristiky byly simulovány vţdy ve větším počtu s různými 

vybíjecími proudy pro lepší představu o jejich charakteru. 

 

Obr. 3.5: Vybíjecí charakteristika olověného akumulátoru 12 V - 2 Ah 

Obr. 3.5 zobrazuje simulovanou vybíjecí charakteristiku olověného 

akumulátoru; charakteristika se skládá ze dvou grafů. První charakteristika je 

vykreslena pro nominální proud (pokud tato hodnota není v Simulinku nastavena, 

program ji automaticky nastaví na hodnotu 0,2C), z této charakteristiky můţeme 
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zkontrolovat zadané parametry a v případě chyby je opravit. Jsou zde ohraničeny 

nominální a exponenciální zóny a je vykreslena charakteristika pro daný proud. Ve 

druhé polovině se nachází druhá závislost, tato charakteristika jiţ simuluje daný 

akumulátor s nastavenými proudy (v nastavení pro vykreslení vybíjecí křivky udáváme 

hodnoty těchto proudů). Hodnoty proudů jsou uvedeny v horním pravém rohu. 

 

Obr. 3.6: Vybíjecí charakteristika převzatá z datasheetu olověného akumulátoru 

Shimastu NPG2.2-12 (převzato z [14]). 

Pokud porovnáme simulované výsledky se závislostmi uvedenými v datasheetu 

od výrobce, zjistíme, ţe si s danou přesností odpovídají, porovnáme-li simulovanou 

závislost pro hodnotu proudu 0,4 A s hodnotou z datasheetu 0,37 A, zjistíme, ţe se 

prakticky neliší. 

Vybíjecí charakteristika níţe byla měřena i simulována při konstantním proudu 

0,45 A. Vybíjecí charakteristika je zobrazena jako závislost napětí na čase a pro daný 

akumulátor je zobrazena jako simulovaná závislost a měřená závislost. Dále jsou pak 

křivky porovnávány a z rozdílů těchto křivek jsou vyvozovány závěry. Soubor těchto 

závislostí dává jasnou představu o chybě modelu. 
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Obr. 3.7: Vybíjecí charakteristiky simulované a měřené pro olověný akumulátor 

Při porovnání výsledků u olověného akumulátoru je zřejmé, ţe v poslední třetině 

vybíjecích charakteristik je znatelný odklon simulace od naměřených hodnot. V této 

části charakteristik se pouţitím tohoto modelu dopustíme značné chyby. Je potřeba si 

ovšem uvědomit, ţe model byl vytvořen pro pouţití v dynamických aplikacích, a tudíţ 

je jeho pracovní oblast ve většině aplikací mimo tuto oblast značné chyby. Pouţití 

olověného akumulátoru vyţaduje, pokud očekáváme jeho maximální moţnou dobu 

ţivota, vyvarovat se příliš hlubokého vybíjení. 

Při porovnání vybíjecí charakteristiky s udávanou vybíjecí charakteristikou bylo 

zjištěno, ţe se prakticky neliší. 

3.3 Porovnání charakteristik NiMh akumulátoru 

Jako reprezentující vzorek NiMh akumulátoru byl zvolen akumulátor od firmy GP GP 

2300 mAh AA NiMH. U tohoto vzorku byla naměřena po několika cyklech nabíjení 

a vybíjení kapacita 2.1 Ah, coţ opět znamená, ţe reálná kapacita je zhruba o 10 % niţší, 

neţ udává výrobce.  
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Obr. 3.8: Vybíjecí charakteristika NiMh akumulátoru 1,2 V, 2,1 Ah 

 

Obr. 3.9: Vybíjecí charakteristika převzatá z datasheetu NiMh akumulátoru 

GP 2300 mAh AA (převzato z [13]). 
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Při porovnání simulovaných charakteristik se závislostmi udanými výrobcem 

zjistíme, ţe se opět velmi dobře shodují. Je třeba se zaměřit na hodnoty proudů, které 

spolu korespondují, tzn. na simulované proudy 0,42 A a 1 A, a porovnávat je s proudy 

0,44 A a 1,1 A v závislostech z datasheetů. Je třeba podotknout, ţe i při naměření 

kapacity o 10 % niţší, neţ udává výrobce, se charakteristiky shodují. Je to dáno tím, ţe 

udané závislosti bývají změřeny. Některý výrobce navíc udává minimální hodnotu 

kapacity akumulátoru. 

Vybíjecí charakteristika níţe byla měřena i simulována při konstantním proudu 

1,05 A. 

 

Obr. 3.10: Vybíjecí charakteristiky simulované a měřené pro NiMh akumulátor 

Simulace pro NiMh akumulátor odpovídá naměřeným hodnotám, aţ na jistý 

napěťový posun těchto dvou charakteristik. Tento napěťový posun je zhruba 0,03 V, coţ 

dělá k jmenovitému napětí akumulátoru chybu 2,5 %. Tato chyba je vzhledem 

k mnoţství ovlivňujících faktorů a sloţitosti simulace zanedbatelná.  

Při srovnání všech charakteristik, a to simulované, měřené a udané výrobcem 

NiMh akumulátoru, je zřejmé, ţe u tohoto typu akumulátoru je zanesená chyba do 

simulace pouţitím tohoto modelu velmi nízká. 

3.4 Porovnání charakteristik Li-Ion akumulátoru 

Akumulátorem vybraným jako vzorek Li-Ion akumulátorů se stal NEXCELL LI2300 

Li-Ion 3,7 V, 2300 mAh od firmy SANYO. U tohoto kusu akumulátorů byla naměřena 

kapacita pouze 1,5 Ah, coţ znamená, ţe tento kus akumulátorů měl konečnou kapacitu 

po cyklování pouze 65 % kapacity udávané výrobcem. Tato skutečnost můţe být 
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způsobena mnoha faktory, například akumulátor mohl být dlouho či nevhodně 

skladován. Pro porovnání s modelem ovšem tento vzorek plně postačuje. Jeho vybíjecí 

charakteristika je charakteristicky plochá a plně odpovídá simulaci. 

 

Obr. 3.11: Vybíjecí charakteristika Li-Ion 3,7 V, 1,5 Ah 

 

Obr. 3.12: Vybíjecí charakteristika převzatá z datasheetu akumulátoru 

NEXCELL LI2300 Li-Ion 3,7 V, 2300 mAh od firmy SANYO (převzato z [15]). 

 

Výrobce akumulátorů SANYO NEXCELL udává vybíjecí charakteristiky jako 

závislost napětí na kapacitě a ne - jak je obvyklé - závislost napětí na čase; tyto dvě 

charakteristiky se od sebe mírně liší, proto byly pro tento vzorek simulovány 

k porovnání obě. 

V tomto případě charakteristiky od výrobce a simulované sobě neodpovídají. Je to 

způsobeno tím, ţe simulace byla provedena pro akumulátor s kapacitou o značnou část 
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menší. Simulace byly provedeny pro reálnou hodnotu kapacity, která je pouze 65 % 

kapacity udávané výrobcem. Dále by se mohlo zdát, ţe simulované charakteristiky se 

tolik nerozbíhají, není tomu ale tak, je to způsobeno tím, ţe simulované proudově 

rozmezí je menší neţ rozmezí udávané výrobcem. V poslední části ovšem simulované 

charakteristiky značně neodpovídají charakteristikám udaným výrobcem. Na druhou 

stranu naprosto přesně odpovídají měřeným charakteristikám. 

 

Obr. 3.13: Vybíjecí charakteristika Li-Ion 3,7 V, 1,5 Ah simulovaná jako závislost 

napětí na kapacitě 

Vybíjecí charakteristika níţe byla měřena i simulována při konstantním proudu 

2,3 A. 

 

Obr. 3.14: Vybíjecí charakteristiky simulované a měřené pro Li-Ion akumulátor 
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Při posuzování vybíjecích charakteristik u Li-Ion akumulátoru, a to simulované 

vůči měřené, je jasné, ţe tyto charakteristiky si naprosto přesně odpovídají. Chyba mezi 

těmito dvěma charakteristikami je hluboko pod hodnotou 1 % a to je výborná hodnota 

vzhledem k velkému mnoţství ovlivňujících faktorů. 

Výsledné simulované vybíjecí charakteristiky se s charakteristikami udanými 

výrobcem nedají porovnávat, protoţe kapacita akumulátoru byla značně odlišná od 

kapacity udané výrobcem. Ale dá se porovnat jejich profil, který je na koncích 

vybíjecích charakteristik značně odlišný. Pokud ale tyto charakteristiky srovnáme 

s měřenými výsledky, zjistíme, ţe si perfektně odpovídají; z toho lze usoudit, ţe 

vybíjecí charakteristiky udávané výrobcem jsou zatíţeny velkou chybou v poslední 

části. 

3.5 Porovnání charakteristik NiCd akumulátoru 

Vzorek NiCd akumulátoru byl zvolen od firmy SANYO a jednalo se o typ 

C N3000CRLF 3000 mAh. U vybraného kusu akumulátoru byla naměřena reálná 

kapacita pouze 1,4 Ah. Z této hodnoty vyplývá, ţe reálná naměřená kapacita článku je 

pouze 50 % kapacity deklarované výrobcem. Tato hodnota můţe být opět způsobena 

více faktory, akumulátor mohl být nevhodným způsobem nebo po nevhodně dlouhou 

dobu skladován. Reálná kapacita by mohla být zvýšena opakovaným správným 

nabíjením a vybíjením, ale tyto operace by byly příliš zdlouhavé a pro dané vyuţití 

téměř zbytečné. Akumulátor byl simulován pro jeho reálnou kapacitu. 

 

Obr. 3.15: Vybíjecí charakteristika NiCd N3000CRLF 3000 mAh 

Vybíjecí charakteristika níţe byla měřena i simulována při konstantním proudu 

1 A. Vybíjecí charakteristiky udané výrobcem u NiCd akumulátoru se opět nedají 

porovnávat s provedenými simulacemi, protoţe kapacita udaná výrobcem je o 50 % 

větší neţ kapacita naměřená. Jak jiţ bylo ale zmíněno, můţeme porovnávat profil těchto 
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křivek a v tomto parametru se křivky shodují v celém jejich průběhu. 

 

Obr. 3.16: Vybíjecí charakteristika převzatá z datasheetu akumulátoru NiCd 

od firmy SANYO typ C N3000CRLF 3000 mAh (převzato z [16]). 

 

Obr. 3.17: Vybíjecí charakteristiky simulované a měřené pro NiCd akumulátor 

U NiCd akumulátoru byl opět sledován minimální odklon měřené křivky od 

závislosti simulované. Odklon těchto závislostí je opět pod hodnotou 1 %, coţ při 

simulaci jakéhokoliv obvodu vzhledem k okolnostem nepřivede téměř ţádnou chybu. 

Jak uţ bylo zmíněno, simulované výsledky neodpovídají závislostem od výrobce 

vzhledem k niţší reálné kapacitě, ale jejich charakter je stejný. 
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4 APLIKACE V PROSTŘEDÍ MATLAB 

Popsaný dynamický model akumulátoru byl v rámci této práce implementován do 

systému modelujícího jednoduchý solární systém (GRID-OFF). Systém byl vytvořen 

v prostředí Matlab Simulink a kvůli nutnosti pouţití nejnovějších knihoven ve verzi 

MatlabR2013a. Tento systém má za úkol simulovat nabíjení zadaného akumulátoru 

daným solárním panelem a jeho vybíjení přes danou odporovou zátěţ. 

Pro představující simulace byl pouţit fotovoltaický solární panel 

12V 20 W 1,14 A 20 Wp od firmy NETC s těmito parametry: 

 Max. výkon: 20 W 

 Max. výstupní napětí při zátěţi 20W: 17,82 V 

 Max. výstupní napětí naprázdno: 21,96 V 

 Max. proud při zátěţi 20 W: 1,14 A 

 Max. zkratový proud: 1,27 A 

 Pracovní teplota: - 40 ºC aţ + 85 ºC 

 Rozměry: 640 x 290 x 25 mm 

 Hmotnost: 2,6 kg 

 Tolerance: ±2 % 

Jako akumulátor byl vybrán jiţ dříve simulovaný olověný akumulátor Shimastu 

NPG2.2-12, 12V, 2.2Ah. Dané parametry jsou pouze pro představu, v reálném případě 

by bylo třeba zohlednit více vlivů a pro dané pouţití poupravit systém. Důleţitými 

parametry jsou intenzita osvětlení v dané lokalitě, tento parametr ovlivňuje proud 

získaný z fotovoltaického článku. Tento proud nesmí být příliš velký, protoţe 

v takovém případě by mohl nenávratně poškodit pouţitý akumulátor. Ideální nabíjecí 

proud olověného akumulátoru je zhruba 0,1,  0,2C, řešit tento parametr ale není náplní 

této práce. 

Z důvodu vyuţití dvou specifických knihoven, a to SimPowerSystems 

a Simscape, je nezbytné pro přenos informací mezi bloky těchto knihoven pouţívat 

napěťové a proudové senzory a pro řízení nabíjecího proudu akumulátoru proudový 

zdroj řízený hodnotou. 

Model obsahuje jiţ zmíněný akumulátor pro ukládání elektrické energie ze 

solárního článku. Akumulátor je moţné vybíjet přes rezistor simulující jakoukoli 

reálnou zátěţ. Akumulátor má datový výstup, z kterého zjišťujeme informace o jeho 

stavu, jedná se o napětí akumulátoru Voltage [V] a stav nabití (SOC [%]. Tyto 

parametry získáváme přes zobrazovací blok nazvaný Scope. Tento Scope má mimo jiţ 

zmíněné vstupy vstup ještě jeden, a to Isolar; tato hodnota označuje hodnotu proudu 

získávanou ze solárního článku. Pokud je akumulátor dobíjen, ovládá tato hodnota 

hodnotou řízený proudový zdroj, který imaginárně dobíjí akumulátor. Výkon dodávaný 

solárním článkem je závislý na intenzitě osvětlení, tuto intenzitu můţeme nastavit 

v bloku (Irradiance, Ir), tímto blokem je řízen samotný solární článek. Solární panel (či 

článek) se nastavuje velmi jednoduše, a to ze základních parametrů udaných výrobcem. 

Knihovna powergui pouţitá v tomto modelu obsahuje parametry nezbytné k simulaci 

akumulátoru. 
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Obr. 4.1: Celkový model solárního systému. 

 

Obr. 4.2: Nastavení parametrů bloku solárního panelu. 

V hlavní nabídce se zvolí počet a typ parametrů, které je třeba zadat, a dále se 

pouze vyplní ţádaná data, např. zde: 

 Proud nakrátko 

 Napětí naprázdno 

 Intenzita osvětlení 

 Quality faktor 

 Sériový odpor 

Dalšími pouţitými prvky v modelu jsou senzory, a to senzor proudu a napětí, 

tyto senzory nikterak neovlivňují simulovaný model, pouze vracejí hodnotu proudu či 

napětí, které jsou mezi sledovanými uzly. Bloky označené PS S (neboli PS-Simulink 

Converter blok) jsou pouze pro převedení hodnot mezi jednotlivými bloky z různých 

knihoven. Posledními nezmíněnými bloky jsou Isolar a Vsolar; tyto bloky mají za úkol 

pouze zobrazit průběh závislosti napětí či proudu na čase. Byly pouţity především pro 

sledování přechodových jevů při spouštění simulace. Tyto přechodové stavy můţeme 

simulovat pomocí pulzního zdroje Vpulse.  
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Model je třeba před započetím jak nabíjení, tak vybíjení nastavit do správného 

pracovního reţimu. Při nabíjení je zapotřebí přepnout manuální přepínač do polohy pro 

nabíjení (solární modul připojen) a v hlavní nabídce vybíjecího rezistoru musí být 

vybrána moţnost Open Circuit, tato moţnost značí, ţe hodnota rezistoru odpovídá 

nekonečnu. A naopak je tomu při vybíjení, musí být odpojen solární modul a v hlavní 

nabídce vybíjecího rezistoru musí být vybrána odporová zátěţ a musí být zadána 

hodnota této zátěţe. 

4.1 Simulace nabíjení akumulátoru pomocí solárního 

panelu 

Simulace jsou provedeny pro fotovoltaický solární panel 12 V, 20 W, 1,14 A, 20 Wp od 

firmy NETC pro 3 různé intenzity osvětlení, a to: 1000, 800, 500 W/m
2
 a olověný 

akumulátor Shimastu NPG2.2-12, 12V, 2,2 Ah. U kaţdé simulace bylo zkoumáno 

napětí akumulátoru, stav nabití a proud, kterým solární panel dobíjí akumulátor. Při 

nabíjení je simulovaný akumulátor ve stavu nabití 20 %. Simulace byly prováděny pro 

dobu jedné hodiny.  

 

Obr. 4.3: Nabíjecí charakteristika pro intenzitu osvětlení 1000 W/m
2
. 
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Obr. 4.4: Nabíjecí charakteristika pro intenzitu osvětlení 800 W/m
2
. 

 

Obr. 4.5: Nabíjecí charakteristika pro intenzitu osvětlení 500 W/m
2
. 

Z výsledných simulací je jasně viditelné, ţe při sniţování intenzity osvětlení od 

1000 W/m
2
 aţ na polovinu této hodnoty se sniţuje proud dodávaný akumulátoru a tím 

i dodávaný výkon, coţ má za následek niţší stav nabití akumulátoru po době simulace 

i niţší napětí akumulátoru (napětí akumulátoru je indikátorem stavu nabití). Při intenzitě 

osvětlení 1000 W/m
2 

je dodána energie odpovídající změně stavu nabití daného 

akumulátoru z hodnoty 20 % na hodnotu 75 %, coţ znamená o 55 %; při intenzitě 

800 W/m
2
 je tento nárůst 42 % a při intenzitě osvětlení 500 W/m

2
 se akumulátor dobije 
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pouze o 28 %. Všechny tyto hodnoty jsou získány ze simulace trvající jednu hodinu. 

Napětí dosaţené při nabíjení trvajícího jednu hodinu daným systémem vzroste 

z hodnoty zhruba 11,5 V na hodnotu 13,5 V pro intenzitu osvětlení 1000 W/m
2
, 13,2 V 

pro 800 W/m
2
 a 12,9 V pro 500 W/m

2
. 

4.2 Simulace vybíjení akumulátoru 

Při simulaci vybíjení byl pouţit stejný akumulátor jako v předchozím případě. 

Akumulátor je vybíjen reálným ohmickým rezistorem o hodnotách 20, 15, 10 a 5 Ω, coţ 

odpovídá zhruba konstantním proudům 0,6; 0,8; 1,2 a 2,4 A. Vybíjení akumulátoru je 

simulováno pro akumulátor ve stavu nabití 90 %. Pro vybíjení není uveden proud ze 

solárního článku. 

 

Obr. 4.6: Vybíjecí charakteristika, vybíjecí odpor 20 Ω. 

 

Obr. 4.7: Vybíjecí charakteristika, vybíjecí odpor 15 Ω. 
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Obr. 4.8: Vybíjecí charakteristika, vybíjecí odpor 10Ω 

 

Obr. 4.9: Vybíjecí charakteristika, vybíjecí odpor 5 Ω. 

Vybíjení akumulátoru bylo prováděno pro dané hodnoty vybíjecího rezistoru. Na 

výsledcích je jasně patrné, ţe se sniţujícím se vybíjecím odporem se zvyšuje vybíjecí 

proud a tím rychleji klesá stav nabití akumulátoru a tím i jeho napětí. Vybíjecí 

charakteristiky jsou stejně jako charakteristiky nabíjecí simulovány pro dobu jedné 

hodiny. U vybíjecích charakteristik sledujeme průběh napětí a stavu nabití. Akumulátor 

se nachází při spuštění simulace ve stavu nabití 90 %, coţ odpovídá zhruba 12,15 V při 

zatíţení danými rezistory. Pokud je akumulátor vybíjen přes odpor 20 Ω, vybije se za 

dobu jedné hodiny na 75 % jeho kapacity (ztráta 15 % SOC), coţ v tomto zapojení činí 

hodnotu napětí 11,9 V, pro hodnotu 15 Ω je zbytkový stav nabití 57 % (ztráta 33 % 

SOC) a napětí po vybíjení 11,76 V, pro rezistor 10Ω ztratí akumulátor 50 % a po 

ukončení vybíjení se nachází ve stavu napětí 11,3V. Při hodnotě rezistoru 5 Ω ztratí 

akumulátor po dobu vybíjení téměř veškerý náboj, zbytkový stav nabití je méně neţ 7 % 

a napětí na akumulátoru pouhé 4 V. Coţ více neţ odpovídá realitě. 
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5 ZÁVĚR 

První část této práce byla věnována akumulátorům olověným, NiCd, NiMH a Li-Ion. Je 

zde popsána konstrukce nejvíce uţívaných typů těchto akumulátorů a jejich jednotlivé 

části. U těchto akumulátorů jsou vysvětleny a popsány chemické reakce, které nastávají 

při procesech nabíjení a vybíjení. U kaţdého typu jsou uvedeny základní parametry 

článku. 

Druhá část se zabývá dynamickým modelem akumulátorů. Tento model je 

implementován v knihovně Matlab-Simulink - SimPowerSystem R2013a. V její první 

části je vysvětlen a popsán matematický aparát, kterým je akumulátor simulován. Dále 

jsou popsána omezení daného modelu a ověření jeho platnosti a shody s reálnými 

měřeními. Byly měřeny vybíjecí charakteristiky vybraných typů akumulátorů 

a porovnávány se simulovanými výsledky a vybíjecími charakteristikami od výrobce 

akumulátorů. U dvou kusů vzorků byla změřena niţší kapacita článků, proto byly 

simulace provedeny pro hodnoty kapacit akumulátorů, které byly zjištěny při reálných 

měřeních. 

Největší neshoda měřených a simulovaných závislostí byla zjištěna u olověného 

akumulátoru. V poslední třetině vybíjecí křivky se reálná a simulovaná závislost 

znatelně neshodují. Pouţití olověného akumulátoru v této části vybíjecí charakteristiky 

ale není doporučeno z důvodu zkrácení jeho ţivotnosti. Při porovnávání výsledků 

u NiMH byl zjištěn drobný rozdíl měřené a simulované charakteristiky, ovšem tato 

chyba nepřevyšuje hodnotu 2,5 %, coţ je z hlediska velkého mnoţství ovlivňujících 

faktorů zanedbatelné. U akumulátorů NiCd a Li-Ion se měřené a simulované výsledky 

lišily o méně neţ 1 %, coţ je naprosto vynikající přesnost pro simulovaný model 

akumulátoru. 

V poslední části této práce byl pouţit model akumulátoru k vytvoření aplikace 

v prostředí Matlab, tato aplikace umoţňuje simulovat libovolný ostrovní (GRID-OFF) 

fotovoltaický systém. Tato aplikace je sloţena ze dvou funkčních bloků; první je 

akumulátorový blok, který má za úkol ukládat vytvořenou energii, a druhý fotovoltaický 

blok, který je předurčen k výrobě elektrické energie. Oba tyto bloky lze nastavit tak, aby 

jejich parametry odpovídaly parametrům zvolených částí fotovoltaického systému. 

Všechny tyto parametry - jak akumulátoru, tak fotovoltaickách panelů - nalezneme 

v dokumentacích od výrobce. Model umoţnuje simulovat tři stavy, stav nabíjení a stav 

vybíjení a potom kombinaci těchto dvou stavů. Systém umoţňuje simulovat různou 

intenzitu světelného toku, kterým je buzen fotovoltaický panel. Při vybíjení je moţno 

vybíjet akumulátor libovolným proudem přes jakoukoli reálnou zátěţ.  

Výstupem ze simulované aplikace je závislost napětí a stavu nabití na čase. Tyto 

parametry v čase nejlépe popisují funkci daného systému. Při nabíjení je také sledován 

proud, kterým je akumulátor nabíjen. Tento proud je závislý na daném fotovoltaickém 

panelu a světelném toku. Byly provedeny simulace pro systém akumulátoru 

12 V 2,2 Ah a fotovoltaického panelu 12 V 20 W pro intenzity světelných toků 1000, 

800 a 500 W/m
2
, přičemţ se akumulátor nacházel před začátkem nabíjení ve stavu 

nabití 20 %. Simulace byla provedena pro čas jedné hodiny. Vybíjení bylo simulováno 

pro 4 hodnoty vybíjecího rezistoru, a to 20, 15, 10 a 5 Ω. Akumulátor byl při vybíjení 

nabit na 90 % jeho kapacity. 
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Mezi klady této práce nepochybně patří přesný popis funkce, nastavení a ověření 

přesnosti pouţitého modelu pro všechny nejpouţívanější sekundární zdroje elektrické energie. 

Byla ověřena přesnost modelu, která vyhovuje a v některých případech převyšuje nároky 

kladené na simulace daného typu, bereme-li v úvahu mnoţství ovlivňujících faktorů. Vytvoření 

modelu GRIF-OFF fotovoltaického systému s moţností nastavení všech potřebných parametrů 

je také zajisté přínosem. Vytvořený model je výjimečný svou jednoduchostí a moţností dalšího 

upravení pro jakoukoliv specifickou aplikaci. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

SOC State of charge (stav nabití) 

OVC Open Circuit Voltage (napětí na prázdno) 

AGM Absorbent Glass Mat (elektrolyt nasáklý do textilie) 

Li-Ion Lithium-ion (lithium-iontová) 
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PŘÍLOHA 

Souhrn vztahů pro výpočet napětí baterie při nabíjení a vybíjení akumulátorů 

olověných, NiCd, NiMH a Li-Ion. 

Olověné: 

 Vybíjení: 
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NiMH a NiCd: 
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