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Úvod

Elektrický přístroj je zařízení používané v elektrických obvodech k obsluze a jištění
elektrického rozvodu, pohonu, spotřebičů, k měření a k využití silových účinků elektrického
proudu. Jedná se o velmi obsáhlý sortiment elektrických zařízení elektromobilů.
Rozdělení elektrických přístrojů podle funkce:
 spínací – spínají a rozepínají elektrický obvod, galvanicky oddělují zdroj od spotřebiče
a tyto dělíme na:
-

manuální – spínače, vypínače, odpínače

-

automatické – stykače, relé, vypínače se spouští

 řídící, spouštěcí a regulační – zabezpečují požadované funkce elektrického obvodu
(polovodičové prvky a pasivní členy)
 jistící – chrání elektrický obvod a okolí před účinky elektrického poruchových stavů:
-

přetížení – pojistky, jističe a nadproudá relé

-

přepětí – svodiče přepětí

-

úraz elektrickým proudem - proudové chrániče

 spojovací – pro trvalé spojení, svorkovnice, zásuvky, armatury
 měřící – měřicí přístroje, sondy a snímače
 ostatní – odporníky, tlumivky, elektromagnety a měniče
Pozor! Nebezpečné elektrické napětí!
Práce prováděné na elektromobilu smějí pouze kvalifikovaní pracovníci. Neodborná
manipulace s nízkonapěťovou technikou můžeme za následek situace, které jsou životu
nebezpečné v souvislosti se zasažením elektrickým proudem. Pro lidský organismus jsou
nebezpečná střídavá napětí vyšší než 25 V a stejnosměrná vyšší než 60 V. Všechna
nebezpečná místa jsou označeny výstražnou tabulkou Pozor elektrické zařízení.

Obr.1 Výstraha před nebezpečným napětím
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Topení

2

Vytápění elektromobilů může být realizováno několika způsoby:
 přímé vytápění:
-

Odporové topení

-

Peltierovy články

-

Topení infrazářiči

-

Tepelné čerpadlo

 nepřímé vytápění:

2.1

-

Chlazení elektromotoru

-

Chlazení frekvenčního měniče

-

Chlazení akumulátoru

Odporové topení

Princip systému odporového topení je průchod elektrického proudu vodičem. V případě
odporového topení jde o topnou spirálu s velkou rezistivitou vodiče a topné médium může být
přímo ohřívající se vzduch, který je nasáván buď z vnějšku vozidla, nebo zevnitř při uzavřené
cirkulaci vzduchu. Řešení odporového topení může být jednotlivými spirálami, které jsou
připínány automaticky podle požadované teploty a teploty nasávaného vzduchu nebo
odporovými svíčkami, které se využívají hlavně pro vyhřívání baterií v zimním období.
Odporové topení, které ohřívá přímo nasávaný vzduch, zaručí velmi rychlý ohřev interiéru
vozidla se snadnou regulací a v zimním období nehrozí zamrznutí systému vytápění.
Nevýhodou jsou relativně velké rozměry, při znečištění spirál hrozí zápach od spalování
prachu usazeného na spirálách a hluk od relativně velkého ventilátoru, který má i velký odběr
elektrického proudu. Napájení silové části topení je 200 – 280V DC, ovládací části 12V DC.
Elektrický příkon je typově okolo 1500W. Ventilátor je napájen 12V DC.

Obr.2 Odporové keramické topení

Obr.3 Odporové keramické topení
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Obr.4 Schéma zapojení odporového topení

Teplovodní odporové topení je principiálně podobné vzduchovému, jenom je zde nosné
médium kapalina, která prochází elektrickým ohřívákem a poté předává teplo ve výměníku
vzduchu, který je vháněn ventilátorem nebo náporově. Výhodou je snadná regulace teploty,
eliminace zápachu a hluku. Teplovodní odporové topení je podstatně menší než vzduchové.
Nevýhodou je pomalejší ohřev interiéru vozidla a vyšší spotřeba elektrické energie
spotřebované ventilátorem a čerpadlem. Napájení silové části topení je typově v rozmezí
250 - 450 V DC, ovládací napětí 12V DC. Elektrický příkon topného článku je od 750W
do 6kW. Napájení čerpadla a ventilátoru je 12V DC.
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektoru topení
kontrola elektrického proudu obvodu měřicím přístrojem ovládací a silové část
(POZOR mn, nn)
 demontáž a výměna topení
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Obr.5 Teplovodní odporové topení

Obr.6 Teplovodní odporové topení

Obr.7 Teplovodní odporové topení
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Obr.8 Teplovodní elektrické topení

2.2

Peltierovy články

Peltierův jev byl využíván především ve spojení s termoelektrickými bateriemi. Při Peltierově
jevu dochází k přeměně tepelné energie v elektrickou, ale i naopak. Tohoto principu se
využívá při termoelektrickém chlazení či topení. Peltierův článek se skládá ze dvou
polovodičových tělísek a propojovacího můstku, který slouží jako vodič elektrické energie a
zároveň jako zářič tepla či chladu. Jednotlivé články se zapojují do série a vytvářejí tak větší
celky, které spolupracují například s odporovým topením.
Termoelektrické topení a chlazení lze jednoduše regulovat velikostí průchodu elektrického
proudu Peltierovým článkem.

Obr.9 Princip Peltierova článku
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Obr.10 Zapojení Peltierových článků v baterii

Obr11. Peltierův článek

Diagnostika a oprava:






diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektoru topení
kontrola elektrického proudu obvodu měřicím přístrojem
demontáž a výměna topení
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2.3

Topení infrazářiči

Infrazářiče využívají tepelné paprsky infračerveného spektra, a stejně jako sluneční paprsky
neohřívají vzduch, ale předměty, na které dopadají. Až následně od ohřívaných předmětů se
ohřívá okolní vzduch. Výhodou tohoto druhu vytápění je nižší teplota vzduchu než při
klasickém vytápění a menší rozdíl teplot u podlahy a stropu vozidla. Pocitová teplota ve
vozidle je dosažena dříve než u konvenčního způsobu vytápění a za nižší spotřeby elektrické
energie. Nevýhodou sálavého topení je působení pouze na předměty, které jsou v přímé
viditelnosti na sálavý infrapanel. Pokud je v cestě paprsků překážka, jsou tepelné paprsky
odraženy nebo pohlceny. Nejvíce se používají keramické infračervené zářiče.
Regulace infrazářičů a jejich výkonu je pomocí řídící jednotky topení a regulátoru.

Obr.12 Keramický infračervený zářič

2.4

Tepelné čerpadlo

K docílení optimální teploty vnitřního prostoru elektromobilu je vhodné a energeticky
úsporné použití tepelného čerpadla. Jeho výhodou oproti dosud uváděným zdrojů tepla je
nižší spotřeba elektrické energie. K ohřevu vzduchu v interiéru vozidla využíváme tepelnou
energii z vnějšího prostředí. Jedná se o energii nízko - potenciálního tepla a část elektrické
energie. Tepelné čerpadlo lze využít jak pro vytápění, tak i pro chlazení interiéru
elektromobilu.
Princip tepelného čerpadla je změna skupenství chladiva (R134a) v uzavřeném okruhu.
Změna skupenství probíhá mezi kapalným a plynným a tímto do sebe absorbuje nebo naopak
předává teplo a toto teplo přepravuje. V okruhu tepelného čerpadla je přetlak oproti
atmosférickému tlaku.
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Tepelné čerpadlo se zpravidla sestává z těchto hlavních komponent:






elektrický kompresor
výparník
expanzní ventil
kondenzátor
snímače tlak a teploty, regulace

Elektrický kompresor klimatizace nasává plynné chladivo s nízkým tlakem, které se
v kompresoru stlačuje a při tomto se zvyšuje jeho tlak a s tímto stoupá teplota chladiva.
Kompresor tlačí chladivo v plynném skupenství o vysoké teplotě směrem ke kondenzátoru.
Kompresor je místem, kde jsou odděleny nízkotlaká a vysokotlaká část okruhu chladiva
tepelného čerpadla. Snímače tlaku a teploty registrují tlak a teplotu chladiva a tyto veličiny
přeměňují na elektrický signál a tento zasílají řídící jednotce tepelného čerpadla.
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů tepelného čerpadla
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent

Při výpadku jednoho nebo více signálů od snímačů se tlak a teplota chladiva řídí
prostřednictvím pole charakteristik řídící jednotky a prodlouží se vyhřívání (chlazení)
vnitřního prostoru vozidla a provede zápis do paměti událostí.
Napájení elektrického kompresoru je obvykle 220 V DC a příkon 5 kW.
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Obr.13 Zapojení tepelného čerpadla – topení
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Obr.14 Zapojení tepelného čerpadla – chlazení

Obr.15 Kompresor tepelného čerpadla

Obr.16 Kompresor tepelného čerpadla
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Chlazení elektromotoru

2.5

Během jízdy elektromobilu dochází vlivem průchodu elektrického proudu cívkami, vířivými
proudy v magnetickém obvodu elektromotoru a třením v ložiskách k zahřívání celého
soustrojí. Tento jev je nutné eliminovat, tedy ochlazovat, neboť vysoké teploty zkracují
životnost izolace vinutí. Chlazení je provedeno několika způsoby, může být přirozené, nucené
s vlastním ventilátorem nebo s cizím ventilátorem či čerpadlem. Elektromotor je konstrukčně
navržen tak, aby bylo možné do pláště motoru přivést chladicí kapalinu, a za podpory
elektrického čerpadla touto kapalinou vyhříváme interiér vozidla. Regulace a ovládání je
automatické, v případě potřeby vytápění se uzavře obvod chladiče a využíváme teplo do
interiéru, v letních měsících chladíme kapalinu v chladiči s nuceným provozem ventilátoru.
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů chlazení a čerpadla
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent

Obr.17 Schéma chlazení motoru a vytápění interiéru
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Obr.18 Elektromotor s plášťovým chlazením

Obr.19 Elektromotor s plášťovým chlazením

2.6

Chlazení frekvenčního měniče

Chlazení frekvenčního měniče je provedeno chladicí kapalinou, která obtéká pláštěm
frekvenčního měniče. Převzaté teplo se využívá k vytápění interiéru vozidla nebo je chlazeno
náporově nebo nuceně ventilátorem v chladiči vozidla. S teplem je nakládáno obdobně jako
u elektromotoru a chlazení akumulátoru. Tento nucený oběh reguluje řídící jednotka
klimatizace, větrání a vytápění.
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Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů chlazení a čerpadla
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent

Obr.20 Chlazení frekvenčního měniče

Obr.21 Chlazení frekvenčního měniče
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Chlazení akumulátoru

2.7

Chlazení akumulátoru je provedeno obdobně jako u frekvenčního měniče a elektromotoru
s tím rozdílem, že v období nízkých teplot se naopak teplo do systému akumulátoru dodává,
jelikož akumulátorům nízké teploty nedělají dobře a snižují jejich kapacitu. Celý proces řídí
jednotka klimatizace, větrání a vytápění za podpory BMS (Battery managment systém).
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů chlazení a čerpadla
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent

Obr.22 Chlazení (vytápění) akumulátoru
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Obr.23 Schéma chlazení (vytápění) akumulátoru
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3

Klimatizace

Klimatizační jednotka má tyto základní funkce, ochlazuje, upravuje vzdušnou vlhkost
a vytápí interiér vozidla. Princip je podobný jako u tepelného čerpadla. Řídící jednotka
s voličem nastavení teploty dává povely elektrickému kompresoru, k natlakování chladícího
média. Elektrický kompresor má dvě velikosti napětí, ovládací část 12V DC a silovou část
až 300V DC.
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů klimatizace
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent

Obr.24 Schéma zapojení klimatizace
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4

Elektrický posilovač řízení

Elektrický posilovač řízení EPS využívá elektroměr k ovládání směru jízdy, kdy snímač určí
pozici a krouticí moment sloupku řízení a volantu a počítačový modul určí kterým směrem a
jakým krouticím momentem působí buď přímo na řízení, nebo na sloupek řízení.
Elektrické posilovače řízení využívají snímač rychlosti vozu ke změně posilového účinku
v závislosti na jízdních podmínkách. Při nižších rychlostech je větší posilovací účinek
a s rostoucí rychlostí elektromobilu se posilovací účinek snižuje. Elektrický posilovač řízení
za pomoci další snímačů a kamer může korigovat směr zatáčení a regulovat vznik smyku.
Jedná se o systémy stabilizace vozidla a udržení vozidla v jízdním pruhu (únava řidiče),
či další podpůrné systémy jako samočinné parkování či autonomní řízení.
V případě poruchy elektrického posilovače řízení je zachována mechanická vazba řízení
a nedojde ke ztrátě kontroly nad řízením elektromobilu. Jsou však vyřazeny všechny
podpůrné systémy řízení.

Obr.25 Sloupek řízení s elektrickým posilovačem řízení
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Obr.26 Elektromechanické řízení

Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů řízení
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent
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5

ABS a podpůrné systémy pro jízdu

Anti – lock Brake System, protiblokovací systém je prvkem aktivní bezpečnosti vozidla, který
zabrání zablokování kola při brzdění a umožní zachování ovladatelnosti vozidla v mezních
situacích, při prudkém brzdění. Z elektrického hlediska jde zejména o snímač otáček kol,
řídicí jednotku ABS a elektrohydraulické řídící ventily.
Snímače otáček kol jsou induktivní a vysílají napěťové signály do řídící jednotky ABS,
ze kterých vypočítají rychlost a směr pohybu vozidla, ale hlavně vyhodnocuje rozdíl
v otáčkách kol a může korigovat brzdný tlak na jednotlivých kolech.
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů ABS
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent

Obr.27 Pasivní snímač ABS – induktivní
(1 - permanentní magnet, 2 - magneticky měkký pólový nástavec,
3 - vinutí, 4 – vzduchová mezera, 5 – ozubený kotouč)
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Obr.28 Aktivní snímač ABS

Obr.29 Náboj kola s integrovaným snímačem ABS
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Obr.30 ABS kroužek integrovaný v ložisku a snímač ABS

Obr.31 Průběh při diagnostice poruchy pasivního snímače ABS
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Obr.32 Průběh při diagnostice poruchových stavů aktivního snímače ABS

Snímače ABS využívají i další systémy, ESP – Elektronický stabilizační systém a ASR –
Systém regulace prokluzu kol.
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6

Osvětlení

Vnější osvětlení elektromobilů je řešeno několika způsoby, které zohledňují více faktorů. Dva
základní faktory jsou spotřeba elektrické energie a cena světelného zdroje.
Energeticky úsporné technologie jsou:





Xenonové světlomety
LED světlomety
OLED osvětlení
LASER LED světlomety

Energeticky náročné technologie osvětlení jsou:
 Žárovky
 Halogenové žárovky

Obr.33 Přehled nejpoužívanějších žárovek a patic
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6.1

Xenonové světlomety

Zdrojem světla u xenonových světlometů je výbojka, která obsahuje dvě elektrody a inertní
plyn, Xenon. K zapálení oblouku mezi elektrodami dochází při vysokém napětí, které
produkuje zapalovací modul. Barevné spektrum světla je podobná dennímu světlu. Inertní
plyn napomáhá k rychlému zapálení oblouku a tedy rychlému nástupu plného světelného
výkonu.
Světlomety mohou být konstrukčně uspořádány:
 Xenonové výbojky pro potkávací světla a halogenové žárovky pro dálková světla
 Bi – Xenonové světlomety, jedna výbojka pro potkávací a druhá pro dálková světla
v jednom světlometu
 Xenonové výbojky jako jediný zdroj světla pro potkávací i dálková světla se clonkami
proti oslnění při zachování stejného elektrického příkonu
 Xenonové výbojky pro dálková světla a pro potkávací LED osvětlení
Výhody:
 2,5 násobek světelného výkonu při stejném příkonu jako u halogenové žárovky
 větší dosvit světelného kuželu a zároveň větší rozptyl v blízkosti vozidla
 6 krát větší životnost než halogenová žárovka
Nevýhody:
 složitější zařízení, řídící jednotka a zapalovací modul (zdroj VN)
 ostřikovače světel a automatické nastavování sklonu světlometů v závislosti
na zatížení automobilu

Obr. 34 Xenonová výbojka

Obr. 35Xenonová výbojka
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Diagnostika a oprava:








6.2

diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů
kontrola elektrického proudu obvodu měřicím přístrojem (mn)
demontáž xenonové výbojky
montáž xenonové výbojky
případná výměna zapalovacího modulu (POZOR, zdroj VN)
diagnostika řídícího modulu, přehrání firmwaru nebo výměna
LED světlomety

LED světlomety, u kterých jsou zdrojem světla elektroluminiscenční diody nebo dioda.
Rozlišujeme mezi dvěma způsoby osvětlení a to statickými světlomety a aktivními
světlomety.
Led světlomety jsou konstrukčně uspořádány:
 LED pro světla denního svícení
 LED pro potkávací světla a Xenonové výbojky pro dálková světla
 LED pro potkávací i dálková světla (FULL LED)

Obr.36 Schéma principu LED světlometu
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Obr.37 Statické LED světlomety

Obr.38 Aktivní systém LED světlometů

Diagnostika a oprava:








diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů
kontrola elektrického proudu obvodu měřicím přístrojem
demontáž LED komponentů nebo celého světlometu
montáž LED komponentů nebo celého světlometu
diagnostika řídícího modulu, přehrání firmwaru nebo výměna
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6.3

OLED osvětlení

OLED – organické LED osvětlení je používáno ve formě panelových svítidel pro signalizační,
koncová a vnitřní světla. Stejnoměrně prosvětlení ploch různých tvarů a barev se využívá
v koncových svítilnách, kde lze kombinovat všechny signalizační a koncová světla na jediném
panelu.

Obr.39 OLED koncová světla

Obr.40 Technologie OLED světel AUDI
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LASER LED světlomety

6.4

LASER LED světlomety vybavená malými, ale výkonnými LED lasery jsou rozdělené
na malé pixely, paprsek světla dokáže osvítlit silnici ve vysokém rozlišení a s přesným
ovládáním místa. Jednotlivé světelné body (malá zrcadla), jejichž hrana měří několik setin
milimetru, jsou pomocí elektrostatického pole naklápěna až 5000 krát za sekundu a tím je
zaručeno, že světlo odrážející se od těchto bodů osvítí přesně určené místo na silnici.

Obr.41 Princip LASER LED světlometů

Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů světlometů
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent
Žárovky

6.5

Žárovka využívá k přeměně elektrické energie na světelnou rozžhavené wolframové vlákno
ve skleněné baňce naplněné inertním plynem, většinou argonem nebo kryptonem.
Výhody:






cena
bez nutnosti dalších řídících komponent
neemitují nebezpečné záření
vyzařují podobné spektrum jako sluneční záření
nepřerušovaný zdroj světla bez blikání
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Nevýhody:
 velká energetická náročnost a malá účinnost
 malá životnost
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů světlometů
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent

Obr.42 Dvouvláknová žárovka 12 V 21 / 5 W (BaY15d)

Obr.44 Jednovláknová žárovka (sufit) 12 V 5 W (SV 8,5)
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Obr.43 Náhrada LED

Obr.45 Náhrada LED

Obr.46 Celoskleněná bezpatková žárovka 12 V 5 W (W 2,1 x 9,5 d)

Obr.47 Náhrada LED

Halogenové žárovky

6.6

Halogenová žárovka je speciálním druhem žárovky, u které se dosahuje vyšší teploty vlákna a
tím i vyšší účinnosti a světelné spektrum je posunuté blíže k bílé. Přidáním halového prvku,
bromu nebo jódu se zpomalí odpařování wolframového vlákna a tím se prodlouží životnost a
zvýší světelný tok žárovky.
Výhody:
 30 % úspora elektrické energie oproti žárovce
 delší životnost
Nevýhody:
 vyšší cena oproti žárovce
 vyšší teplo produkované halogenovou žárovkou (vyšší nároky na chlazení)
Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů světlometů
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent
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Obr.48 Halogenová žárovka 12 V 100 W (H7)

Obr.49 Náhrada LED (H7)

Obr.50 Halogenová žárovka 12 V 55 W (H1)

Obr.51 Náhrada LED (H1)

Obr.52 Halogenová žárovka 12 V 60 / 55 W (H4)

Obr.53 Náhrada LED (H4)
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7

Rozvod palubního napájení pro přenosné přístroje (mobilní telefon,
notebook,…)

Zdrojem palubního napětí je konvertor DC / DC, který z akumulátoru o určitém napětí, které
se mění se stavem zbývající kapacity, upravuje na konstantní napětí 12 V DC. Pro zajištění
trvalého napájení palubním napětím 12 V DC je v elektromobilu klasický olověný nebo
gelový akumulátor, který je dobíjen přes konvertor DC / DC. Rozvod palubního napětí je
přiveden k pojistkovým skříním, kde jsou jednotlivé obvody jištěny. V obvodech jsou použity
vypínače, tlačítka a stykače či relé. Některé spotřebiče jsou ovládány palubní řídící jednotkou,
která je připojuje buď mechanickým relé, stykačem nebo elektronickým spínacím prvkem
(tranzistor, triak, tyristor). Pro napájení přenosných přístrojů je v elektromobilu několik
přípojných míst s napětím 12 V DC, USB portů pro propojení s Infotaimentem a přenosem
dat a zároveň sloužících jako napájecí zdroj pro přenosné přístroje. Další možností napájení je
zásuvka 230 V AC pro přístroje třídy II a většinou do příkonu 200 W.
Stykače a relé vykonávají dálkové sepnutí obvodů s velkým odběrem proudu nebo spínají
obvody s vyšším napětím, než je možné sepnout řídící jednotkou či spínacím prvkem
na přístrojové desce. Většinou jsou umístněny co nejblíže spotřebiči nebo na pojistkovém
nosiči. Stykače pro elektromobily jsou konstruovány jako hermeticky uzavřené, bezjiskrové
pro výbušné prostředí s omezenou oxidací kontaktů s cívky. Spínací schopnost mají při napětí
1000 V až 2000 A DC.
Odpojovač je zařízení, které slouží k bezpečnému odpojení napájecí jednotky elektromobilu,
tedy akumulátoru od zbytku vozidla. Odpojovač musí v zapnutém stavu přenést elektrický
proud až 4000 A DC. Použití odpojovače je nutné vždy při údržbě či opravách.

Obr.54 Konektory pro spojení vodičů do 1000 V

32

Obr.55 Průchodka konektoru do 1000 V

Obr.56 Připojení napájení elektromotoru

Obr.57 Pojistkové vložky

Obr.58 Pojistková vložka
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Obr.59 Nosič pojistek a relé

Obr.60 Stykač s ovládacími vodiči

Obr.61 Stykač dvojitý – hlavní připojovací svorky

Obr.62 Výkonový stykač 2000 A (8000 A po dobu 60 s.)
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Obr.63 Odpojovač akumulátoru

Obr.64 Výkonová pojistka 1000 A

Diagnostika a oprava:






diagnostika
kontrola pojistky
kontrola akumulátoru 12 V DC
kontrola kontaktu konektorů rozvodu palubního napájení
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent
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8

Konvektor (DC/DC)

Konvertor je elektronický přístroj, který převádí nízké napětí z baterií elektromobilu na malé
napětí, které je využíváno k napájení elektrických zařízení elektromobilu. Malé napětí se
využívá pro osvětlení, rádio a multimediální systémy, řídící jednotky, čerpadla a motory
stěračů. Nejvíce se využívá napětí 12 V a pro mobilní zařízení USB zásuvky 5V. Napájecí
napětí mohou být až 1000 V DC. Na výstupu z konvertoru mohou být proudy při napětí
12 V DC až 200 A.

Obr.65 DC/DC konvertor

Obr.66 DC/DC konvertor
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Obr.67 DC/DC konventor

Obr.68 Schéma zapojení DC/DC konvertoru

Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů konvertoru
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent
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9

Invertor (DC/AC)

Invertor přeměňuje stejnosměrný proud z akumulátoru na střídavý proud, který je používán
k napájení pohonu elektromobilu a dalších spotřebičů na střídavé napětí.

Obr.69 Invertor DC/AC Bosch

Obr.70 Invertor DC/AC JDE

Diagnostika a oprava:





diagnostika
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů invertoru
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent
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10 BMS (Battery management system)
Napájení elektromobilů zajišťují akumulátory, které jsou různé koncepce. Výstupní napětí
akumulátoru je až 1000 V DC. Akumulátory jsou monitorovány a řízeny systémem správy
baterií (BMS – Battery management systém) a jsou nabíjeny prostřednictvím modulu
střídavého měniče AC / DC jednofázovým nebo třífázovým systémem napájení či
stejnosměrným napájením mimo měnič AC /DC. BMS neustále monitoruje jednotlivé články
akumulátoru a je klíčovým prvkem celkového schématu napájení elektromobilu a zacházení
s elektrickou energií.
BMS neustále kontroluje následující hodnoty:







stav akumulátoru (jednotlivých článků)
stav nabití
hloubku vybití
teplotu jednotlivých částí baterie
napětí a proudu
izolačního stavu

Z pohledu elektromobilu je akumulátor vnímán jako celek, ale BMS monitoruje každý článek
akumulátoru zvlášť. Obvody BMS vyvažují jednotlivé odchylky článků akumulátoru a při
vybíjení či nabíjení regulují tyto odchylky a po několika nabíjecích cyklech se tyto články
zformátují do původních hodnot. Pokud by se tak nedělo, články, které jsou zapojené v sérii,
by měli větší impedanci a menší kapacitu, což by ovlivňovalo dodávku elektrické energie.
BMS řízením nabíjení a vybíjení zajišťuje co nejdelší životnost akumulátoru. Většinou bývá
řídící jednotka BMS umístněná přímo na akumulátoru a po sběrnici posílá data na
zobrazovací jednotku řidiči elektromobilu nebo do diagnostického přístroje servisního
technika.
Diagnostika a oprava:





diagnostika BMS
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů BMS
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent
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Obr.71 Schéma zapojení BMS elektromobilu

Obr.72 Schéma zapojení BMS do systému elektromobilu
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Obr.73 BMS Texas Instruments

41

11 Nabíjení
Nabíjení akumulátoru probíhá po připojení na síť 230 V AC a do příslušné zásuvky
v elektromobilu. Po připojení zajistí invertor AC / DC přeměnu střídavé elektrické energie na
stejnosměrnou a ta nabíjí akumulátory za podpory řízení BMS. Invertor se průchodem
elektrického proudu a jeho změnou zahřívá, je nutné zajistit chlazení, které je možné provést
vzduchem pomocí ventilátoru nebo vodním chlazením s nuceným oběhem čerpadlem, kdy lze
v chladném období odpadní teplo využít k vytápění interiéru vozidla, tak jako odpadní teplo
od akumulátoru při nabíjení. Celý tento proces řídí jednotka BMS a řídící jednotka
klimatizace, vytápění a větrání.
Diagnostika a oprava:





diagnostika interního nabíjení
kontrola pojistky
kontrola kontaktu konektorů a zásuvek nabíjení
demontáž a výměna jednotlivých elektrických komponent

Obr.74 Typy nabíjecích konektorů
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Obr.75 Náhradní soklová zásuvka nabíjení

Obr.76 Zásuvky nabíjení

43

Obr.77 Invertor nabíjení s chlazením

Obr.78 Invertor nabíjení s chlazením
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