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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je rozdělena na tři dílce, ze kterých je učiněno závěrečné 

zhodnocení. První část se zabývá teoretickými znalostmi o lithiových článcích a obecnou 

problematikou trakčních baterií použitých v soutěži Formula Student. V dalších části jsou 

na základě těchto znalostí zpracovány nejprve výsledky série testů. Tyto jsou pak použity v 

třetí části, která se věnuje tvorbě matematického modelu akumulátoru i modelu článku a 

simulacím provedených na těchto modelech.  

V závěru je provedeno zhodnocení a předneseny návrhy na optimalizaci akumulátoru z 

hlediska důležitých parametrů, tedy přenášený výkon, oteplení článků, celková kapacita a 

hmotnost. 

Klíčová slova: Formula Student, akumulátor, Li-Ion článek, elektrický pohon, simulace, 

optimalizace, trakční baterie 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis is divided into three parts, from which a final evaluation is made. The 

first part deals with the theoretical knowledge about lithium cells and the general issue of 

traction batteries used in Formula Student. In the next part, based on this knowledge, the 

results of a series of tests are first processed. These are then used in the third part, which 

deals with the creation of the mathematical model of the battery and the model of the 

article and the simulations made on these models. 

At the end, an evaluation and suggestions are made to optimize the battery in terms of 

important parameters, ie power transmitted, cell warming, total capacity and weight. 

Key words: Formula Student, accumulator, Li-Ion cell, electrical drive, simulation, 

optimization, traction battery 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN, ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SAE - Society of Automotive Engineers 

FEE - Faculty of Electrical Engineering/Elektrotechnická fakulta 

ECU - Electronic control unit/řídící jednotka 

BMS - Battery management system/systém řízení baterie 

NiCd - Nikl Kadmid (typ akumulátoru) 

NiMH - Nikl Metal hydrid (typ akumulátoru) 

LCO - Lithium Cobalt Oxide (typ akumulátoru) 

LMO - Lithium Mangan Oxide (typ akumulátoru) 

NMC - Lithium Nikl Cobalt Mangan Oxide (typ akumulátoru) 

NCA - Lithium Nikl Cobalt Aluminium Oxide (typ akumulátoru) 

LFP - Lithium Iron Phosphate (typ akumulátoru) 

FSE - Formula Student Electric 

OCV - Open Circuit Voltage/napětí při rozepnutém obvodu 

SOC - State of Charge/stav nabití 

ACP - Accumulator container package/Baterie akumulátorů 

ICS - Intelligent Current Sensor 

3D - Třídimenzionální (trojrozměrný) 

C - Capacity/ kapacita 

R - Odpor 

m - Hmotnost 

I - Proud 

Ic - Kontinuální proud 

Ipeak - Špičkový proud 
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Imax - Maximální proud 

Umax - Maximální napětí 

U0 - Počáteční napětí 

U - Napětí 

Un - Nominální napětí 

Ucutoff - Konečné napětí článku 

is - Počet v sérii 

ip - Počet paralelně 

T - Časová konstanta 

C(voda) - Měrná tepelná kapacita (vody) 

Pz - Ztrátový výkon 

E - Energie 

Q - Teplo 

[Wh] - Watthodina 

[kg] - Kilogram 

[Ah] - Ampérhodina 

[mΩ] - MiliOhm 

[A] - Ampér 

[V] - Volt 

[W] - Watt 

[MJ] - MegaJoul 

[°C] - Celsium 
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ÚVOD 

 Již několikátým rokem se studenti ČVUT fakulty strojní a elektrotechnické účastní 

prestižní inženýrské soutěže s názvem Formula Student/SAE. V rámci týmové práce si 

účastníci na tomto projektu mohou vyzkoušet svoje dosud získané teoretické znalosti při 

navrhování, výrobě a testování závodního vozu formulového typu. Závody jsou pak ostrou 

zkouškou toho, co dokázali úspěšně převést z rýsovacího prkna do hmotné funkční 

podoby. Každý člen týmu se tak může prakticky přiučit tomu, co obnáší práce na takto 

rozsáhlém projektu a získat tak cenné zkušenosti, počínaje přípravami, přes realizaci 

návrhovou a výrobní, až po prezentace prací, testování a soutěžení. 

 Problematikou, kterou se tato práce zabývá, je znalost akumulátorové jednotky, 

jakožto součásti trakční sestavy elektrické formule. Jedná se o základní komponentu, která 

fakticky ovlivňuje monopost po všech jeho stránkách. Parametry takového akumulátoru 

mají vliv jak na dynamiku monopostu, tak i na jeho finální podobu tedy rozměry. Svojí 

hmotností a umístěním zásadně promlouvá do polohy těžiště. Hmotnost je pak ovlivněna 

celkovou energií (kapacitou), kterou akumulátor musí být schopen dodávat po celou dobu 

závodu při zachování dynamiky monopostu a to za předpokladu, že nepřekročí své a 

pravidly dané limity.  
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CÍLE PRÁCE 

 Cílem této diplomové práce je zpracovat přehledně návrhy na optimalizaci 

akumulátorové jednotky pro monopost Formula Student Electric týmu eForce FEE Prague 

Formula. Proto bude v první řadě provedena rešerše pro získání znalostí, důležitých 

poznatků a parametrů článků použitých v současných akumulátorech. Tyto teoretické 

parametry budou následně porovnány s těmi, které vzejdou z vyhodnocení série testů. V 

posledním kroku před zhodnocením bude vytvořen matematický model akumulátoru jako 

celku a model samostatného článku, na kterých se provede několik simulací. Výsledky 

těchto simulací spolu s výsledky testování budou sloužit jako podklady pro výše zmíněné 

návrhy na optimalizaci. 

  



12 

 

1 Historie a současnost Formula Student [5] 

 Celý koncept studentské soutěže Formula Student vznikl v USA roku 1981 pod 

záštitou americké společnosti SAE (Society of Automotive Engineers). Až teprve v roce 

1998 pronikla na náš kontinent, kde je známa pod názvem Formula Student. Tato evropská 

odnož má v podstatě shodná pravidla s americkou verzí. Především technické specifikace 

jsou téměř identické, tudíž je tu možnost účasti evropských týmů i v seriálu Formula SAE 

a naopak. V současnosti je registrováno více jak 700 univerzitních týmu z celého světa, z 

toho 140 jich soutěží v kategorii Formula Student Electric. V České republice je 

registrován jediný tým, eForce FEE Prague Formula, který navrhuje elektrickou formuli a 

řeší tak otázky elektrického pohonu, jehož součástí je i akumulátor. V loňském roce 

proběhl první ročník nové kategorie Formula Student Driverless, kde se navrhuje formule 

na elektrický pohon se zcela autonomním řízením. 

 

1.1 Soutěž Formula Student 

 Základním principem soutěže je v jedné závodní sezoně postavit prototyp 

závodního monopostu formulového typu. Návrh a výroba monopostu probíhá většinu 

závodní sezony, někdy až deset měsíců. Důležitá je tu především znalost pravidel. Dalším 

omezením v návrhu jsou už jen znalosti konstruktérů a výrobní možnosti. Před hlavní částí 

závodní sezony probíhá testování monopostu. 

 V letním období probíhají závody a to po celém světě. V rámci těchto závodů 

projde tým nejprve technickými přejímkami, kde se kontroluje, zda monopost splňuje 

pravidla. Pakliže tyto pravidla splňuje, může být vpuštěn do dynamických disciplín. 

Předtím se však tým ještě účastní statických disciplín, kde se monopost hodnotí z 

inženýrského hlediska, tedy nejen návrh jako takový ale i znalosti, které při návrhu byly 

použity. Dále jsou zde disciplíny, kde se hodnotí vůz po finanční stránce i po stránce 

byznysu, respektive fiktivního marketingového plánu. 

 V dynamických disciplínách se pak hodnotí zrychlení vozu ve sprintu na 75 m s 

pevným startem, příčná dynamika vozu hodnocená dle času ujetého na trati ve tvaru osmy 

a dynamika vozu v celém spektru a to hned ve dvou disciplínách. Nejprve vůz zajede jedno 

závodní kolo s pevným startem a poté vytrvalostní závod na 22 km, který má za úkol 



13 

 

ohodnotit také celkovou spolehlivost monopostu a jeho systémů při okruhovém závodu, 

včetně konečné spotřeby energie. Všechny tyto disciplíny jsou bodově hodnoceny a 

vítězem celého závodního víkendu je tým s největším počtem bodů. 

 

Obr.1 Bodové hodnocení disciplín [5] 

 

2 Baterie akumulátorů v elektromobilech 

 Baterie akumulátorů (dále bude označováno zkráceně jako akumulátor) v autech 

jsou obecně tvořeny několika komponenty. Základním prvkem je sekundární článek, který 

ukládá elektrickou energii na elektrochemických pochodech. Narozdíl od primárního 

článku jsou elektrochemické pochody vratné, tedy je možné jej po vybití znovu nabít. 

Elektronika v podobě ECU a BMS má na starosti monitorování akumulátoru a případný 

zásah při překročení stanovených limitů napětí, proudů a pracovních teplot. Využity jsou 

taktéž při nabíjení akumulátoru, kde balancují jednotlivé články na stejnou velikost napětí. 

Dalšími komponenty jsou konektory, pojistky, stykače, chladicí systém je-li třeba, a 

senzorika.  

 Sekundární článek je charakterizován několika parametry, které jsou posuzovány 

dle konkrétního využití. V případě použití pro trakční systémy jsou důležitými hodnotami 

hustota energie, proudová zatížitelnost, bezpečnost, účinnost vybíjecí i nabíjecí a cena. 
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2.1 Články dle chemické topologie 

 Články lze rozdělit dle jejich chemické topologie. Prvními, použitými v začátcích 

elektromobilismu, byly olověné akumulátory. Tyto šlo vybíjet vysokými vybíjecími 

proudy, ale pro nízkou energetickou hustotu (40-60 Wh/kg) oproti ostatním typům jsou již 

nevhodné.[2] 

 Další variantou hojně používanou v elektromobilech jsou články NiCd a NiMH. 

Mají vyšší energetickou hustotu (30-80 Wh/kg) oproti olověných akumulátorům a nižší 

vnitřní odpor, tedy menší ztráty a vyšší proudovou zátěž. Trpí však paměťovým efektem, 

kdy při dobíjení při částečném vybití dochází ke snížení kapacity článku. [2] 

 Dnes nejvíce používanou variantou jsou články založené na bázi lithia. Variací 

takových článků je mnoho (LCO, LMO, NMC, NCA, LFP atd.). Energetická hustota se 

pohybuje v rozmezí 100-300 Wh/kg, netrpí paměťových efektem a některé dosahují 

vysokých vybíjecích proudů díky nízkému vnitřnímu odporu. [3] 

 

2.2 Parametry článků 

 Tým eForce FEE Prague Formula používal v předchozích generacích elektrických 

monopostů prizmatické články firmy Kokam. V druhé a třetí generaci se jednalo o článek 

SLPB 55.205.130 H. Tento článek disponuje parametry popsanými v následující tabulce. 

SLPB 55.205.130 H, NMC, Un=3,7V 

Kapacita – C 11 Ah 

vnitřní odpor - R 1,1 mΩ 

Hmotnost – m 280 g 

kontinuální vybíjecí proud - Ic 8C (88A) 

maximální vybíjecí proud - Ipeak 10C (110A) 

energetická hustota 145 Wh/kg 

Tab.1 Parametry článku SLPB 55.205.130 H 
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 V celém akumulátoru je celkem 216 těchto článků v konfiguraci 108s2p (2 články 

tvoří paralelní dvojici a ty jsou následně spojeny sériově do 108 skupin). Jmenovité trakční 

napětí je Un = 400 V a celková kapacita 8,8 kWh to vše při celkové hmotnosti 85 kg. 

 Pro další generace počínaje čtvrtou byl vybrán nový článek, tak aby výsledný 

akumulátor disponoval lepšími parametry. [4] 

 Specifické parametry tohoto článku jsou taktéž zaznamenány v následující tabulce. 

US18650VTC5, NCA, Un=3,6V 

Kapacita– C 2,5 Ah 

vnitřní odpor - R 13 mΩ 

Hmotnost– m 44,3 g 

kontinuální vybíjecí proud - Ic 8C (20A) 

maximální vybíjecí proud - Ipeak 12C (30A) 

energetická hustota 203 Wh/kg 

Tab.2 Parametry článku US18650VTC5 

 

 Akumulátor čtvrté generace tvoří celkem 792 článků v konfiguraci 72s11p. 

Jmenovité trakční napětí Un = 260 V a celková kapacita 7,3 kWh. Celková hmotnost tím 

klesla na 45 kg. 

 Akumulátor páté a šesté generace tvoří celkem 768 článků v konfiguraci 96s8p. 

Jmenovité trakční napětí Un = 345 V a celková kapacita 7,1 kWh. Hmotnost je 48 kg. 

 

2.3 Problematika trakčního akumulátoru 

 Akumulátor tvořený články US18650VTC5 dosáhl lepších parametrů. Hmotnost se 

snížila o 43,5%. Celková energetická hustota je vyšší o necelých 43%. Dle hodnot 

uvedených v Tab. 1 a Tab. 2 má článek VTC5 vyšší vnitřní odpor. Tab.3 ukazuje celkové 

výkonové ztráty v akumulátoru vlivem vnitřního odporu akumulátoru. Hodnota vnitřního 
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odporu akumulátoru je spočítána z hodnot vnitřního odporu článku a sérioparalelní 

kombinací zapojení článků. Maximální ztráty jsou dané vzorcem:  

                   
        (1) 

Hodnota proudu Imax je spočítána z hodnoty maximálního výkonu P = 80 kW 

povoleného pravidly a z hodnoty napětí vybitého článku přepočítaného na celý akumulátor 

(pro oba typy článku shodně Ucutoff = 2,5 V x is). 

monopost (typ akumulátoru) FSE.03 FSE.04x FSE.05/06 

ip - počet článků paralelně (1) 2 11 8 

is - Počet článků sériově (1) 108 72 96 

R - Vnitřní odpor akumulátoru (Ω) 0,0594 0,0851 0,1560 

Imax (A) 296 444 333 

Pz (kW) 5,2 16,8 17,3 

Tab.3 Výpočet ztrátového výkonu 

 

Z tohoto srovnání je patrné, že více jak trojnásobné ztráty jsou daní za nižší 

hmotnost a vyšší energetickou hustotu. To se projevilo u nových akumulátorů zvýšenými 

teplotami článků, které by po dojetí hlavního endurance závodu překračovaly povolené 

limity. Z toho důvodu se musel snižovat limit odebíraného výkonu, aby se tomuto 

problému zabránilo. Vzhledem k omezeným znalostem článků je třeba se této problematice 

věnovat více. 

 

2.3.1 Problematika trakčního akumulátoru z hlediska pravidel[1] 

 Stejně jako celý monopost i akumulátor podléhá mnohým pravidlům. Pro 

akumulátor je zde celá sekce EV6. Většina z nich pojednává především o bezpečnosti. 

Tedy např. celý akumulátor musí být elektricky izolován a veškerý materiál, který se na 

tuto izolaci může použít, musí splňovat normu UL94-V0, FAR25 či jakoukoliv ekvivalenci 

těchto dvou norem. Články celého akumulátoru musí být rozděleny do tzv. stacků, jejichž 

parametry nesmí překročit stanovené limity, tedy napětí stacku nesmí překročit Umax = 120 

V DC (při 100% nabití) a energie stacku nesmí překročit 6 MJ (počítáno z maximální 

kapacity a napětí při 100% nabití). Akumulátor i stacky musí být mechanicky zajištěny a 

toto uchycení musí splňovat pevnostní kritéria. 



17 

 

 Jak už jsem zmínil výše, každý akumulátor disponuje i řídící a kontrolní 

elektronikou a ani tento není výjimkou. Řídící a kontrolní elektronika má na starosti mimo 

jiného především měření napětí každé paralelní skupiny a musí zajistit, aby nedošlo k 

překročení hodnot dovolených dle datasheetu. Taktéž pravidla určují, že musí být zajištěno 

měření teplot akumulátoru a to tak, aby se měřilo min. 30% článků rovnoměrně po celém 

akumulátoru. I zde musí zasáhnout elektronika v případě překročení povolených 

parametrů, což je v tomto případě dáno buď datasheetovou hodnotou nebo pravidlem EV 

6.8.4, kde je uvedena hodnota 60 °C, přičemž platí ta hodnota, která je z těchto dvou nižší. 

Fakticky je zde pak celkový návrh limitován pravidlem o maximálním trakčním napětí 

akumulátoru při 100% nabití Umax = 600 V DC. V dynamických disciplínách zase platí 

pravidlo o maximálním výkonu, který akumulátor může vydat Pmax = 80 kW. 

 

2.3.2 Problematika trakčního akumulátoru z hlediska konstrukce 

 Z hlediska konstrukce je zde mnoho aspektů, které je potřeba zohlednit a mnohdy je 

třeba volit kompromis.  

 V první řadě je to mechanická zástavba společně se základními parametry 

akumulátoru. Zde je potřeba vzít v úvahu výše zmíněná pravidla a najít takovou 

kombinaci, kterou bude možné zastavět do omezeného prostoru. Z maximálního napětí a 

požadované kapacity vyjde celkový počet článků, který je nutno přerozdělit rovnoměrně do 

stacků. Taktéž je potřeba vymezit prostor pro elektroniku a bezpečnostní a ovládací prvky. 

Přitom je potřeba vzít v úvahu jednoduchost, snadnou přístupnost a propojitelnost i s 

ohledem na zástavbu senzorů pro měření napětí a teploty. V neposlední řadě je nutné vzít v 

úvahu i možnost zástavby komponent chlazení. 

 

2.3.3 Problematika trakčního akumulátoru z hlediska chlazení 

 Přístup k chlazení akumulátoru může být de facto dvojí. Akumulátor může být 

chlazen pasivně nebo aktivně. Pasivní chlazení bylo aplikováno v prvních generacích, kde 

ztráty nebyly tak výrazné a nedocházelo k přehřívání článků. V dalších generacích však 

tato metoda již nepřipadala v úvahu, neboť by k tomu bylo potřeba mnohem většího počtu 

paralelně propojených článků, což by vedlo k nárůstu kapacity nad potřeby hlavního 
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závodu a taktéž k nárůstu hmotnosti. Při aktivním chlazení pak hraje největší roli chladící 

médium, respektive jeho parametr součinitel přestupu tepla. Nejpoužívanějším médiem 

bývá voda, případně to mohou být i chladící oleje a jiné tekutiny. Druhou variantou je pak 

vzduch, který má však výrazně nižší součinitel přestupu tepla. Na druhou stranu je v tomto 

případě potřeba zohlednit i hmotnost chlazení a celkovou funkčnost. Ne vždy je třeba 

chlazením udržet teplotu na určité úrovni a naopak postačí chlazení navrhnout tak, aby 

nedošlo k překročení stanovených limitů. 

 

3 Matematický model článku 

 Vlastnosti článku jsou dané nejen jeho základními parametry, viz Tab.1 a Tab.2, ale 

i dalšími hodnotami, které mnohdy v datasheetech nenaleznete. Ani základní parametry 

nejsou vždy přesné a mnohdy se jedná o hodnoty získané na základě měření v konkrétních 

specifických podmínkách. Vzhledem ke konkrétním potřebám využití článku jsou takové 

parametry pro vytvoření matematického modelu nedostačující. 

 

3.1 Popis funkcí matematického modelu 

 Pro získání všech potřebných parametrů je v první řadě potřeba zvolit matematický 

model, který nahradí reálný článek, avšak respektuje jeho vlastnosti. Tyto vlastnosti se dají 

charakterizovat mimo jiné tzv. vybíjecími a nabíjecími křivkami. 

 

Obr.2 Vybíjecí (vlevo) a nabíjecí (vpravo) charakteristika [6] [7] 

 

 Z vybíjecích a nabíjecích charakteristik je patrné, že se nejedná o lineární závislost. 

Z grafu vybíjecí charakteristiky na Obr.2 vlevo, je na jejím počátku patrný okamžitý 



19 

 

úbytek napětí po připojení článku na vnější zdroj (zátěž). To lze popsat jednoduchým 

vzorcem: 

              (2) 

kde U0 [V] je počáteční napětí, R [Ω] je vnitřní odpor článku a I [A] je proud. Tedy součin 

proudu a vnitřního odporu je onen okamžitý úbytek napětí na svorkách. Tato rovnice slouží 

jako základ pro matematický model. Je z ní patrné, že pro popis celé charakteristiky 

nestačí. Po okamžitém úbytku napětí dojde v první fázi k přechodné změně napětí do fáze, 

kdy napětí na svorkách „lineárně“ klesá až do konečné fáze, kdy napětí začne strmě klesat 

k hodnotě konečného napětí po přechodné křivce. Při tomto napětí nemá již článek žádnou 

energii a považuje se tedy za vybitý. K popisu těchto tří fází je zapotřebí provést několik 

úprav této rovnice. 

 

3.1.1 OCV a SOC 

 V rovnici (2) je výsledné napětí vyjádřeno jako rozdíl počátečního napětí a 

napěťového úbytku. Počáteční napětí však není konstantou. Je závislé na tzv. SOC, které 

vyjadřuje stav nabití v procentech. Pokud je článek plně nabit, je stav SOC 100% a to 

odpovídá maximálnímu napětí. Připojením článku k zátěži dochází k jeho vybíjení až do 

stavu SOC 0%. Napětí pod zátěží při SOC 0% odpovídá konečnému napětí. Při ukončení 

vybíjení, tedy nulovém proudu, z rovnice zmizí napěťový úbytek a konečné napětí bez 

zátěže je o to vyšší. Tato charakteristika závislosti napětí článku bez zátěže na SOC se 

nazývá "napětí při rozepnutém obvodu" (angl. Open Circuit Voltage) tedy OCV. 

 

Obr.3 Metoda měření stavu OCV a závislost OCV na SOC [8] 

 

 Pro určení této charakteristiky je tedy potřeba znát ještě hodnoty SOC. Jak už bylo 

řečeno, jedná se o vyjádření stavu nabití článku (angl. State Of Charge). Pokud je článek 
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plně nabit, tedy SOC je 100%, je v něm uloženo maximum energie, kterou článek může 

disponovat, čemuž by měla odpovídat i datasheetová kapacita. Tato hodnota je také jednou 

z těch, která odpovídá specifickým podmínkám, jak je možné vidět na Obr.4. 

 

Obr.4 Závislosti napětí na kapacitě [9] 

 

 Existují metody a jejich kombinace přesné i méně přesné, kterými lze SOC určit. 

Např. u olověných akumulátorů je možné tento stav určit měřením hustoty elektrolytu. 

Jinou metodou je právě odečítání SOC v závislosti na napětí, což však vyžaduje právě 

znalost této závislosti a korekčních metod, které upravují faktický stav napětí pod zátěží na 

stav OCV. V dnešní době se nejčastěji používá metoda počítání coulombů, jinak řečeno 

tzv. metoda integrace proudu. Při této metodě se měří proud a ten se integruje v čase, čímž 

je získán aktuální stav kapacity v ampérsekundách. Pokud je známa maximální kapacita, 

můžeme jednoduše určit stav nabití/vybití. Tato hodnota však musí být kalibrována po 

každém vybití a nabití. Navíc je taktéž závislá na stáří článku respektive počtu cyklů či na 

okolní teplotě, zvlášť pokud jde o teploty pod nulou. [3] 



21 

 

 

Obr.5 Závislost kapacity na počtu cyklů a teplotě (převzato z datasheetu) 

 

 Tato závislost OCV na SOC se promítne do vybíjecí charakteristiky a bude tedy 

určovat především strmost její prostřední fáze. 

 

3.1.2 Přechodový jev 

 Pokud se do rovnice (2) dosadí závislost U0(SOC), vznikne graf, který se blíží 

vybíjecí křivce, avšak v počáteční a konečné fázi se změna neprojevuje takto ostře, ale 

dochází zde k tzv. přechodovému jevu. Tento jev se obecně dá vyjádřit následujícím 

vzorcem: 

          
 

  (3) 

 

2,5 

2,7 

2,9 

3,1 

3,3 

3,5 

3,7 

3,9 

4,1 

4,3 

0 5 10 15 20 25 30 35 

U
 [

V
] 

time (s) 

U U0 U-přech. jev 



22 

 

Obr.6 Modifikace vybíjecí charakteristiky 

 

3.2 Vyjádření matematického modelu 

 Základní funkce matematického modelu byly popsány výše. Zde budou tyto funkce 

aplikovány do modelu, který s ohledem na fyzikální vlastnosti článku, nejlépe popisuje 

jeho dynamiku. 

 

Obr.7 Schéma modelu [10] 

 

 Zvolený model je vyjádřen napětím U0(SOC), vnitřním odporem mezi póly článku R0 

a sérií RC článků. Vnitřní odpor R0 je prvkem modelu, který má za následek onen 

okamžitý pokles, zatímco RC články vnáší do modelu onen přechodový jev. 

 

Obr.8 Graf vybíjení impulsem s vyobrazením jednotlivých prvků modelu [11] 
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 Matematicky lze tedy model vyjádřit takto: 

                      
 

 

         (4) 

 Aby se tento model mohl aplikovat pro simulace článku je potřeba nejprve určit 

počet RC články a taktéž jeho hodnoty, které jsou v matematickém modelu vyjádřeny 

hodnotou odporu Ri a příslušnou časovou konstantou Ti. 

 Na výsledné variantě pak záleží přesnost modelu vůči naměřeným hodnotám. Pro 

přesné určení výsledné kombinace je potřeba disponovat velkým množstvím naměřených 

dat. Tyto se poté porovnávají s různými kombinacemi a hodnotami tak, aby se našla ta 

nejvhodnější varianta. Do tohoto porovnání je potřeba ovšem zohlednit ještě jednu 

proměnnou, která je závislá hned na dvou parametrech. 

 

3.2.1 Závislost vnitřního odporu na teplotě 

 Porovnání dat ze simulace na základě předešlého modelu a naměřených dat je 

zobrazeno na Obr.9, kde je patrné znatelné odchylení. 

 

Obr.9 Graf průběhu napětí (vnitřní odpor článku je uvažován konstantní) 

 

 S ohledem na zátěžový proud a na uvedený vnitřní odpor článku v Tab.2, vznikají 

energetické ztráty. Ty se disipují v teplo, které článek zahřívá. Toto akumulované teplo má 

přímou souvislost se změnou vnitřního odporu článku. U lithiových článků je vnitřní odpor 

závislý na jeho teplotě a to takovým způsobem, kdy s rostoucí teplotou článku jeho vnitřní 

odpor klesá. 
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3.2.2 Závislost vnitřního odporu na SOC 

 Po zohlednění této závislosti do grafu dojde k zpřesnění simulačních hodnot oproti 

těm naměřeným. Jak je ale z grafu patrné, zhruba v poslední třetině dochází opět k jejímu 

odchýlení. 

 

Obr.10 Graf průběhu napětí při Ri(T) 

 

 Tato diference je způsobena závislostí vnitřního odporu na SOC. Tato závislost se 

nejvíce projevuje právě v konečném stádiu vybití, kdy vnitřní odpor začne růst s klesajícím 

SOC. 

 Vnitřní odpor článku je tedy závislý nejen na jeho teplotě, ale taktéž na stavu nabití. 

Výsledná závislost pak může vypadat následujícím způsobem. 
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Obr.11 Graf závislost vnitřního odporu na teplotě a SOC [12] 

 

 Konečná podoba matematického vyjádření modelu článku je znázorněna touto 

rovnicí: 

                                    
 

 

         (5) 

 

4 Testování a zpracování výsledků 

 V rámci této práce bylo provedeno několik testů, které sloužily k přímému 

vyhodnocení, a zároveň byla data z tohoto testování použita pro další body této práce. 

Taktéž byla použita data nasbíraná v průběhu sezony. Veškeré testy, simulace a zkoušky 

byly provedeny pro účely optimalizace dalších generací akumulátorových jednotek. 

Všechny výsledky, záznamy, propočty apod. budou uloženy v přiloženém CD. Na tyto 

vyhodnocení bude v následujících kapitolách odkazováno, pro jejich rozsáhlost je však 

není možné uvést všechny přímo v této práci. 

 

4.1 Testované objekty 

 Pro možnost srovnání byly pro testy zvoleny obě generace, ve kterých je použit 

článek US18650VTC5. Testován byl tedy akumulátor monopostu FSE.04x a monopostů 

FSE.05 a FSE.06, který je pro oba vozy stejný. Taktéž byl otestován i samotný článek 

US18650VTC5. Tyto testy provedla externí firma na zakázku. 

 

4.1.1 Akumulátor monopostu FSE.04x 

Akumulátor první generace s článkem US18650VTC5 byl postaven pro monopost 

FSE.04x. Jelikož bylo od začátku stavby tohoto monopostu rozhodnuto, že se bude účastnit 

i závodů v USA a Kanadě, kde v době stavby monopostu platilo omezení maximálního 

trakčního napětí 300V, byl tomu podmíněn i návrh akumulátoru. Parametry toho 

akumulátoru jsou popsány v následující tabulce. 
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ACP FSE.04x, 72s11p, Un=260V 

Celková kapacita 27,5 Ah 

Celková kapacita 7,3 kWh 

Hmotnost - m 45 kg 

kontinuální vybíjecí proud - Ic 8C (220 A) 

maximální vybíjecí proud - Ipeak 12C (330 A) 

energetická hustota 162 Wh/kg 

Tab.4 Parametry ACP FSE.04x 

 

Obr.12 Akumulátor monopostu FSE.04x [5] 

 

 Články byly v uvedené konfiguraci poskládány celkem do šesti stacků. Pro 

vytvoření matice viz Obr.13 byly použity dostupné a pro tyto účely určené plastové 

držáky. Největším výrobním problémem této generace bylo samotné propojení článků. 

Vzhledem k přenášeným proudům by ideálním materiálem pro tyto účely byla měď pro její 

nízkou rezistivitu. Pravidly je zakázáno mít v trakční proudové cestě pájený spoj, který by 



27 

 

použití mědi umožnil. Vzhledem k omezeným výrobním možnostem a nedostupnosti 

svářecí technologie, nebylo možné tento materiál použít. Po konzultaci s firmou Omnitron, 

která následné navařování propojovacích plechů na článek provedla, byl zvolen nikl jako 

nejvhodnější varianta pro přenos těchto proudů i s ohledem na svařitelnost. Problémem 

byla ovšem jeho vyšší rezistivita, díky které jsou celkové ztráty vyšší, což ovlivňuje i 

teploty článků. 

 

Obr.13 Kontaktování nikl plechu k článkům, stack akumulátoru generace FSE.04x 

 

4.1.2 Akumulátor monopostů FSE.05 a FSE.06 

 Další generace vozu FSE.05 sebou nesla velkou změnu v oblasti šasi. 

Namísto trubkového rámu je použit monokok. To vedlo k celkové změně konstrukce 

akumulátoru. Typ článku zůstal zachován. Navýšeno bylo trakční napětí s ohledem na 

snížení proudu a tedy i ztrát v celém trakčním vedení. Parametry akumulátoru jsou 

popsány v následující tabulce. Tento akumulátor byl použit i v monopostu FSE.06. 
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ACP FSE.05/06, 96s8p, Un=345V 

Celková kapacita 20 Ah 

Celková kapacita 7,1 kWh 

Hmotnost - m 48 kg 

kontinuální vybíjecí proud - Ic 8C (160A) 

maximální vybíjecí proud - Ipeak 12C (240A) 

energetická hustota 148 Wh/kg 

Tab.5 Parametry ACP FSE.05 

 

 S ohledem na zkušenosti z předchozího návrhu, bylo u tohoto akumulátoru 

provedeno několik modifikací. Tyto modifikace se týkaly především způsobu chlazení 

článků, optimalizace propojovacích niklových plechů a taktéž elektroniky celého 

akumulátoru. 

 Chlazení akumulátoru respektive jednotlivých stacků monopostu FSE.04x se 

provádí za pomocí dvou ventilátorů, které jsou umístěny na vrchní straně stacku. Vzduch 

vstupoval do stacku skrze axiální ventilátor a vystupoval za pomoci radiálního. Vzhledem 

k tomuto uspořádání se nejméně chladily spodní články. Proto bylo v dalším návrhu 

chlazení navrženo tak, aby vzduch proudil skrze stack napříč, jak je možné vidět na 

následujícím obrázku. Taktéž byl navýšen i počet a tedy i výkon jak vstupních axiálních, 

tak i výstupních radiálních ventilátorů. Zvětšení rozteče článků ve svislém směru mělo 

naopak snížit tlakové ztráty a tedy zvýšit objemový tok proudícího vzduchu. 

 

Obr.14 Stack akumulátoru monopostů FSE.05/06 
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 Vzhledem ke změně konstrukce bylo nutné upravit i propojovací niklové plechy. U 

těch došlo ke zvýšení průřezu, čímž se snížily ztráty. Z hlediska elektroniky pak došlo 

k modifikaci mapování teplot stacků, díky čemuž je nyní možné lépe analyzovat 

akumulátor. 

 

4.1.3 Článek US18650VTC5 

 Testy a měření byly taktéž provedeny i na samotném článku. Jedním z prvních testů 

bylo určení měrné tepelné kapacity článku měřením a následným výpočtem pomocí 

kalorimetrické rovnice. Měření bylo provedeno na sestavě 12 článků o celkové hmotnosti 

531,6 g. Články byly podchlazeny na 5,2 °C. Kapalinou v kalorimetru byla voda o celkové 

hmotnosti 300 g a počáteční teplotě 85 °C. Konečná teplota se ustálila na 56,4 °C. 

Dosazením do kalorimetrické rovnice, pak vyjde měrná tepelná kapacita článku 1318 

J/kgK. 

        
                  

            
         (6) 

 Další dvě měření provedla na poptání firma Omnitron. Jedním z nich bylo měření 

vybíjecí charakteristiky článku při zátěži proudem 30 A. Druhým měřením se pak zjišťoval 

vnitřní odpor článku. Výsledky měření jsou použity v dalších částech práce. 

 

4.2 Zátěžové testy akumulátorů 

 Účelem zátěžových testů obou akumulátorů bylo v první řadě porovnání 

sledovaných hodnot obou akumulátorů, jelikož zde došlo k výše zmíněným modifikacím 

chlazení, bylo třeba vyhodnotit, zda tyto modifikace splnily svůj účel. 

 Pro tyto testy byla vytvořena sestava znázorněná schématem na Obr.15. 

 

Obr.15 Schéma zapojení 
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 V této sestavě je zdrojem napětí testovaný akumulátor, na který je přes externí 

pojistku a stykač připojena zátěž v podobě rezistorové kaskády. Zátěží je tedy rezistor, ve 

kterém se akumuluje elektrická energie z akumulátoru a přetváří se zde na teplo. Jelikož 

mají akumulátory rozdílná napětí a počet paralelních článků, bylo třeba pro každý 

z akumulátorů nastavit jiný odpor rezistorové kaskády tak, aby proud na jeden článek 

vycházel podobný, v ideálním případě stejný. V tom případě lze předpokládat, že budou 

články generovat stejné množství tepla a bude tedy možné sledovat vliv respektive změnu 

účinnosti chlazení.  

  
 

 
 

U (V) R (Ω) I (A) počet paralelních článků proud na článek 

acp FSE.04 302,4 1,95 155 11 14,1 

acp FSE.05/06 403,2 3,25 124 8 15,5 

Tab.6 Kontrolní tabulka výpočtů pro testování 

 

 Vzhledem k omezeným možnostem rezistorové kaskády a vypočteným hodnotám 

dle Ohmova zákona uvedených v Tab.6, jsou jako konečné hodnoty odporu zátěže zvoleny 

R = 1,95 Ω při testování akumulátoru monopostu FSE.04x a R = 3,25 Ω při testování 

akumulátoru monopostů FSE.05/06. 

 Měřenými hodnotami každého testu bylo celkové výstupní napětí akumulátoru, 

taktéž celkový výstupní proud, dále byly měřeny teploty vybraných článků akumulátorů 

(dle pravidel soutěže, uvedeno v odstavci 2.3.1) a taktéž všechny napětí jednotlivých 

paralelních skupin. Všechny tyto hodnoty byly ve všech případech měřeny vlastní 

elektronikou akumulátorů, tedy hodnoty napětí a teplot výše zmíněnymi BMSkami a ECU 

a hodnoty celkového proudu a napětí senzorem ICS (angl. intelligent current sensor). 

 Zátěžové testy byly provedeny celkem dva. První test byl proveden na obou 

akumulátorech, druhý pak již jen na akumulátoru monopostů FSE.05/06. Zároveň přitom 

bylo provedeno několik přidružených měření bez zátěže. 

 

4.2.1 Zátěžový test při aktivním chlazení 

 Tento zátěžový test s aktivním chlazením byl proveden na obou akumulátorech. 

V tomto případě bylo hlavním cílem porovnat systémy chlazení obou akumulátorů. 
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 Z naměřených dat celkového napětí a proudu byl spočítán okamžitý elektrický 

výkon. Integrací výkonu v čase byla spočítána elektrická energie spotřebovaná při tomto 

testu. Tato energie byla disipována v rezistorové kaskádě. 

               (7) 

     
 

    
        

 

 

      (8) 

 Pro určení energetických ztrát se vycházelo z naměřených teplot článků, neboť 

ztrátový výkon generuje teplo, které se disipuje v článcích a tím dochází k jejich ohřátí. 

Jelikož je teplota měřených článků v čase známa, lze pomocí následujícího vzorce spočítat 

ztrátovou energii (teplo). 

      
 

       
        

 

      (9) 

 Při známé hmotnosti článku (Tab.2) a známé hodnotě měrné tepelné kapacity (cVTC5 

= 1318 J/kgK) lze spočítat ztrátovou energii měřených článků. V případě akumulátoru 

monopostu FSE.04x je to energie vydaná 233 články z celkových 792 tedy 30% celého 

akumulátoru. U druhého měřeného akumulátoru je to 258 článků ze 768, tedy 33,5% 

celého akumulátoru. Pro určení celkových ztrát se nabízí jednoduchý přepočet pomocí 

trojčlenky. Tento přepočet však sebou nese jeden předpoklad, který, pakliže není dodržen, 

může do celého výpočtu vnést výraznou chybu. Předpokladem pro tento výpočet je fakt, že 

články, které měřené nejsou tedy zbylé 2/3 akumulátoru mají stejný tepelný výdaj, tedy 

dochází v poměru ke stejnému ohřátí ostatních článků. Pokud je tento fakt pravdivý, lze 

ztráty jednoduše přepočítat na celý akumulátor. Pokud ne, je nutné určit odchylku měření a 

korigovat předchozí výpočet. 

 

4.2.2 Výpočet korekce ztrát 

 Ověření předchozí teze bude provedeno pomocí tzv. tepelné mapy výpočetního 

stacku. Vytvoření této mapy vyžaduje znalost teplot jednotlivých článků a možnost určení 

konkrétní pozice teploty (článku) ve stacku. Toto je možné u akumulátoru FSE.05/06 díky 

optimalizaci jednotek BMS. Oproti předchozí generaci, byly senzory pro měření teplot 

zasazeny do plošných spojů, díky čemuž je možné bezproblémově určit pozici jednotlivých 

senzorů a přiřadit tak měřenou teplotu konkrétnímu článku. 
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 Toto bohužel nelze provést u předchozí generace. Zde je sice známo, které články 

jsou měřené, stejně tak jsou známé i hodnoty, avšak senzory jsou s deskou BMS propojeny 

drátky, nikoliv deskou plošného spoje, a jelikož při stavbě tohoto akumulátoru nebyl 

pořízen záznam, pomocí kterého by bylo možné přiřadit měřené hodnoty konkrétnímu 

článku, nelze vytvořit přesnou tepelnou mapu výpočetního stacku. 

 

Obr.16 Znázornění pozice měření teploty, deska plošných spojů s osazenými senzory 

 

 Pro určení tepelné mapy je nutné vzít v úvahu fakt, že jednotlivé stacky jsou 

identické v měřítku celého stacku, což platí pro oba akumulátory. Avšak v měřítku celého 

akumulátoru tomu už tak není. Stacky jsou vůči sobě propojovány do série, tedy dva 

sousedící stacky jsou vůči sobě otočeny o 180° kolem své vertikální osy. Schéma tohoto 

zapojení, které je pro oba akumulátory taktéž identické, je možné vidět na následujícím 

Obr.17. Tímto lze vytvořit 3D rozměrnou tepelnou mapu celého akumulátoru. Za 

předpokladu, že mají všechny stacky stejné podmínky, tedy že žádný ze stacků nemá větší 

zátěž oproti ostatním a chlazení stacků je rovnoměrné, pokud je uvažováno, může se tato 

3D mapa promítnout do jedné roviny. Výsledkem je pak tepelná mapa výpočetního stacku. 
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Obr.17 Výkres zapojení stacků ve 2D a 3D 

 

4.2.3 Tepelná mapa a korekce vypočtených hodnot 

 Výše popsanou metodou byla vytvořena tepelná mapa výpočetního stacku pro 

akumulátor monopostů FSE.05/06. V případě více hodnot v jedné buňce jsou tyto hodnoty  

zprůměrovány. Hodnoty prázdných buněk jsou dopočítány lineární aproximací sousedních 

buněk ve stejném řádku. Pro vykreslení výpočetního stacku jsou použity hodnoty teplotní 

diference každého měřeného článku. Následně je spočítána nejprve ztrátová energie stacku. 

Pro celý akumulátor poté stačí přenásobit tuto hodnotu počtem stacků. 

 

Obr.18 Tepelná mapa výpočetního stacku akumulátoru FSE.05/06 v tříbarevném rastru 
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 Tepelná mapa výpočtového stacku je vykreslena tříbarevným rastrem, kde modrá 

představuje nejchladnější bod, červená naopak nejteplejší a žlutá 50% hodnotu teplotní 

škály. První řádek odpovídá vrchní části stacku. První sloupec pak straně stacku, kde je 

vstup chladícího vzduchu. 

 Stejnou metodu v omezeném měřítku lze aplikovat i pro akumulátor monopostu 

FSE.04x. Výsledek sice nelze vzhledem ke zmíněným důvodům zobrazit graficky, ale je 

možné získat alespoň numerické výsledky. 

 

Obr.19 Rozložení měření teplot stacku FSE.04x 

 

 Ze 44 měřených článků na jednom stacku se obdobným výpočtem získá 88 hodnot 

výpočtového stacku z celkových 132 článků. Tedy hodnoty teplot pro 2/3 stacku, díky 

čemuž lze přesněji spočítat energetické ztráty. 

 Předchozí výpočty jsou shrnuty v následující tabulce. 

 
Eel. 

[kWh] 
Eztr. 

[kWh] 
ΣE 

[kWh] 
η 

[%] 

FSE.04x 3,155 0,334 3,49 90,4 

FSE.05/06 4,4 0,52 4,92 89,4 

Tab.7 Srovnávací tabulka zátěžové testu s aktivním chlazením 

 

 Pro výpočet celkových energií a účinností byly použity korigované hodnoty ztrát. Z 

výsledku je zřejmé, že modifikace neměla fakticky vliv na zlepšení účinnosti chlazení. 

Rozdíl 1% ve vybíjecích účinnostech budou pravděpodobně důsledkem rozdílu proudů v 

přepočtu na jeden článek, které jsou znázorněny v následujícím grafu. 
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Obr.20 Zátěžový proud 

 

4.2.4 Testy vychlazování akumulátorů 

 Na zátěžový test s aktivním chlazením navázal hned další test. Při tomto testu nebyl 

ani jeden z akumulátorů v zátěži, tedy negenerovali žádné teplo. Srovnával se zde přímo 

chladící výkon obou akumulátorů. Měřenými hodnotami v tomto testu byly pouze teploty 

sledovaných článků. 

 Stejným výpočetním způsobem jako v předešlém testu byly i v tomto spočítány 

hodnoty odvedeného tepla disipovaného v článcích aktivním chlazením akumulátorů. Z 

vypočtené odvedené energie v daném čase lze spočítat průměrný chladící výkon. Srovnání 

vypočtených hodnot je provedeno v Tab.8. 

 
Q 

[kWh] 

doba 
chlazení 

[min] 

Pchl. 

[kW] 

doba zát. 
testu 

[min] 

Pztr. 

[kW] 

FSE.04x 0,367 90,282 0,244 5,483 3,656 

FSE.05/06 0,488 89,473 0,327 6,807 4,589 

Tab.8 Srovnávací tabulka testu vychlazení s aktivním chlazením 

 

 Z vypočtených průměrných chladících výkonů vychází chlazení akumulátoru 

FSE.05/06 jako výkonnější, což se však v předešlém testu nijak výrazně neprojevilo. Proto 

byly do této srovnávací tabulky zahrnuty i průměrné výkonové ztráty vypočtené z 

předcházejícího zátěžového testu. V porovnání s chladícím výkonem je ztrátový výkon 
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téměř 14x, respektive 15x větší. S ohledem na fakt, že se obecně účinnost chlazení zvyšuje 

přímo úměrně s rozdílem teplot a výše uvedenými hodnotami, je možné prohlásit, že 

chlazení vzduchem je v obou případech neefektivní metodou. Pro potvrzení závěru byl 

proveden ještě jeden zátěžový test, po kterém následoval poslední test vychlazování. 

Po zátěžovém testu, kdy došlo opět k ohřátí článků, se tentokrát akumulátor 

ponechal v klidu, bez aktivního chlazení. Opět byly sledovány teploty a vyhodnocoval se 

přestup akumulovaného tepla z akumulátoru do okolí. 

FSE.05/06 

Q 
[kWh] 

doba chlazení 
[min] 

Pchl. 
[kW] 

chlazený 0,488 89,473 0,327 

nechlazený 0,078 265,191 0,018 

Tab.9 Srovnávací tabulka vychlazovacího testu aktivní/pasivní chlazení 

 

4.2.5 Zátěžový test bez aktivního chlazení 

 Tento test byl proveden jen u akumulátoru monopostu FSE.05/06. Poprvé byl 

proveden hned po testu vychlazení. Zátěž byla ponechána stejná a ventilátory byly 

ponechány vypnuté. Po prozkoumání dat bylo však rozhodnuto, že nelze tento test použít 

pro srovnání. Akumulátor byl více jak z poloviny vybitý, tedy i vybíjecí křivky byly 

rozdílné vlivem závislostí vnitřního odporu na SOC a taktéž na teplotách, jejichž rozptyl 

měřených článků byl až 7 °C. 

Akumulátor se tedy dobil, nechal se vychladnout a ustálit na okolní teplotě a poté 

byl test proveden znova za srovnatelných počátečních podmínek. Zpracování výsledků 

tohoto měření a srovnání stejného testu s aktivním chlazením je sepsáno v následující 

tabulce. 

FSE.05/06 

Eel. 

[kWh] 
Eztr. 

[kWh] 
ΣE 

[kWh] 
η 

[%] 

chlazený 4,400 0,521 4,921 89,4 

nechlazený 3,858 0,539 4,397 87,7 

Tab.10 Srovnávací tabulka zátěžové testu aktivní/pasivní chlazení 
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4.3 Vyhodnocení měření 

 Z uvedených tabulek Tab.7-Tab.10 lze vyvodit jednoduchý závěr. Funkce chlazení 

byla v předešlých akumulátorech silně přeceněna. Vezme-li se navíc do úvahy i fakt, že 

akumulátor monopostů FSE05/06 je oproti svému předchůdci navíc uzavřený v monokoku, 

a přísun chladícího vzduchu k akumulátoru je tím omezen, nebylo reálné, aby chladicí 

systém jakkoliv výrazně ovlivnil rostoucí teploty článků akumulátoru. Je potřeba v tomto 

směru provést rozsáhlou změnu a zaměřit se mnohem více na tuto oblast. 

 

5 Simulační matematický model 

 Pro další vývoj akumulátorových jednotek je vhodné vytvořit simulační model, 

kterým lze mnohé parametry navrhovaného akumulátoru simulovat a v případě potřeby jej 

optimalizovat. 

Kapitola 3 byla věnována obecně matematickému modelu, jeho součástem a taktéž 

závislostem některých výrazů na různých parametrech. V dalších kapitolách budou tyto 

prvky a závislosti postupně aplikovány do navrženého modelu. 

Všechny simulační modely včetně hodnot použitých v těchto modelech budou 

uloženy v přiloženém CD. Taktéž zde budou i výsledky simulací. Pro jejich rozsáhlost není 

možné je tu detailně uvádět všechny a to včetně podružných propočtů. 

 

5.1 Simulační prostředí Matlab/Simulink [13] 

 Pro vytvoření dynamického simulačního modelu bylo zvoleno prostředí Matlab a 

jeho nástavba Simulink pro tvorbu blokových schémat dynamických soustav. Jedná se o 

program nabízený firmou MathWorks. 

Program Matlab nabízí vestavěné funkce z oblasti matematiky, statistiky, 

optimalizace specializovaných technických výpočtů a manipulace s daty, nástroje pro 

matematické modelování, simulaci, analýzu a prezentaci dat, měření a testování, grafické 

funkce pro vizualizaci dat a možnosti vytváření vlastních grafů a další mnoho funkcí a 

rozšíření. 
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Nástavba Simulink nabízí rozšíření Matlabu tvorbou blokových schémat, kterými 

lze vytvářet nejrůznější matematické modely i se začleněním algoritmů Matlabu, případně 

vstupních dat. Nabízí simulace těchto modelů a to včetně vizualizací simulačních 

výsledků. 

Pro účely tvorby simulačního modelu akumulátoru a jeho části, článku, je v této 

práci využito předdefinovaných bloků z dostupných knihoven. 

 

5.1.1 Předpoklady modelu 

 Pro vytvoření funkčního modelu je potřeba v prvé řadě udělat několik základních 

předpokladů. 

 Základní model, který bere akumulátor jako celek, nikoliv sestavu komponent, 

vychází z naměřených hodnot výše popsaných testů. Pro tento základní model je vstupním 

parametrem proud a srovnávacími parametry pak výstupní napětí akumulátoru a jeho 

teplota a to z testu akumulátoru, při kterém bylo chlazení pouze pasivní, nikoliv aktivní. 

Specificky tato hodnota je spočtena tak, že v každém časovém bodě je spočítána celková 

ztrátová energie rovnice (9) ze součtu dílčích ztrátových energií článků, z této ztrátové 

energie je poté spočítána teplotní diference akumulátoru při jeho uvažované hmotnosti. 

Jelikož není reálné určit měrnou tepelnou kapacitu celého akumulátoru, uvažuje se pro tyto 

výpočty hmotnost akumulátoru, jako hmotnost všech článků a měrná tepelná kapacita jako 

měrná tepelná kapacita článku a to s ohledem k použitým materiálům pro stavbu 

mechanických dílů akumulátoru (sendvičová struktura z kevlaru a pěnového jádra, FR4 

apod.), které působí v sestavě jako tepelné izolanty vzhledem k jejich hodnotám součinitele 

přestupu tepla. 

 Dalším předpokladem pro základní model je odhad průběhu OCV na SOC (Obr.3) 

z několika hodnot získaných měřením akumulátoru. Pro další výpočty byla uvažována 

maximální kapacita akumulátoru 20 Ah. 

 

5.1.2 Základní model akumulátoru 

 S ohledem na naměřená data byl zvolen základní model dle následujícího schématu. 
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Obr.21 Schéma základního modelu 

 

 Blokové schéma v programu Simulink pak vypadá následovně. 

 

Obr.22 Schéma základního blokového modelu 

 

 Blokové schéma je tvořeno několika částmi. V následujících odstavcích budou tyto 

bloky popsány i s odvozením některých hodnot. 
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Obr.23 1. část blokového schéma 

 

 V první části blokového schématu je zobrazena vstupní hodnota proudu pomocí 

funkce „fromworkspace“. Tato funkce si bere hodnoty z předdefinovaných matic 

načtených z „workspace“ Matlabu. Tyto matice obsahují hodnoty, v tomto případě 

změřený proud v čase. Základní časovou jednotkou je vždy sekunda, pokud není 

definováno jinak. Následující funkce „Gain1“, přepočítává sekundy na hodiny. Následnou 

integrací integračním operátorem je počítána kapacita v čase. Funkcí „Gain2“ je tato 

hodnota přepočítána do poměru vůči maximální hodnotě kapacity, čímž je dosaženo 

získání hodnoty SOC. Dále je pak převrácená hodnota (konstanta U_6 a funkce Add5) 

přepočítána pomocí funkce „lookup table“, ve které je vytvořena závislost hodnoty OCV 

na SOC, na hodnotu OCV v čase. 

 

Obr.24 2. část blokového schéma 
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 Ze vstupní hodnoty proudu je vytvořena odbočka vedoucí k třem násobným 

funkcím. V každé z těchto funkcí je proud přenásoben příslušnou hodnotou odporu viz 

Obr.21. Náhradní schéma uvažuje dva transientní odpory. R1(T) s časovou konstantou 

(Transfer Fcn2) představuje obvod Rtshort, Ctshort. Hodnota R2(T) pak s časovou konstantou 

(Transfer Fcn1) představuje obvod Rtlong, Ctlong. Na Obr. 24 jsou již hodnoty transientních 

odporů a terminálního odporu R0 modifikovány závislostí na teplotě akumulátoru. Této 

závislosti, vyjádřené opět funkcemi „lookup table“, předcházelo určení hodnot odporů a 

časových konstant pomocí začátku a konce naměřené vybíjecí charakteristiky. 

 

Obr.25 Terminální a transientní odpory definující průběh aktuálního napětí [11] 

 

  

Obr.26 3. část blokového schéma 

 

 V této části blokového schéma je vyjádřena rovnice (1). Funkcí „Add1“ jsou 

sečteny výkonové ztráty, které jsou v následující části bloku integrovány (Obr.26). 

Vypočtené energetické ztráty jsou funkcí „Gain4“ (hmotnost a měrná tepelná kapacita) 

přepočítány na teplotní diferenci v čase. K té je připočtena počáteční teplota. Tato hodnota 
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„T_SIM“ je jednou ze dvou sledovaných hodnot simulace a je porovnávána s funkcí 

„T_ACP_notcool“. Hodnota „T_SIM“ je zároveň vstupním parametrem (teplotou 

akumulátoru) funkcí upravujících hodnoty odporů. 

 

Obr.27 4. část blokového schéma 

 

 V poslední části blokového schématu je znázorněn funkcí „Add6“ součet 

napěťových úbytků z jednotlivých odporů. Jsou zde taktéž funkcí „scope“ zobrazeny grafy 

odporů (R0, R1 ,R2, ∑R,), v porovnání s odporem z naměřených hodnot („teoreticky R“). 

Napěťové ztráty jsou pak v „U_SIM“ odečteny od napětí OCV, čímž je vypočtena křivka 

výstupního napětí. 

 

Obr.28 5. část blokového schéma 
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Ta je druhou sledovanou hodnotou tohoto základního simulačního modelu a je 

porovnávána s naměřenou hodnotou „U_NOTCOOL_FSE06“. 

 Základní model byl vytvořen pro účel ověření funkčnosti základních předpokladů a 

rozhodnutí, zda náhradní schéma akumulátoru je dostatečné. Z naměřených hodnot pak 

byly odhadem a dopočtem určeny základní hodnoty transientních odporů s jejich časovými 

konstantami a terminální odpor. V posledním kroku pak byly dokresleny závislosti těchto 

odporů akumulátoru na jeho teplotě. Závislost vnitřního odporu na SOC zde není 

zohledněna, jelikož ta se výrazně projevuje až ke konci vybití. 

 Největší odchylky simulovaného napětí oproti naměřenému se projevují v počátku, 

kdy se hodnoty liší o zhruba 1 V. Po zbytek vybíjení je odchylka v průměru kolem 0,5 V. 

Další odlišnost je patrná po ukončení testu (simulační zátěže), hodnota simulovaného 

napětí má oproti té naměřené pozvolnější průběh. I tak lze říci, že základní model je 

adekvátní a vhodný pro další úpravy a simulace. 

 

5.1.3 Aplikace modelu do endurance simulace 

 Základní model odzkoušený na předchozí simulaci byl aplikován do simulace 

reálného provozu. V tomto případě se jedná o simulační data endurance závodu. Vstupní 

hodnotou je opět proud akumulátoru, sledovanou pak výstupní napětí a teplota 

akumulátoru. 

 Aby se základní model mohl v této simulaci vůbec použít, je nutné dořešit některé 

jeho části. V první řadě to jsou hodnoty představující závislost OCV na SOC. Tato křivka 

byla na základě dalších hodnot zpřesněna, především v části SOC (0-0,5) a taktéž byli 

upraveny parametry celé této první části blokového schématu. 

 Na rozdíl od předchozí simulace je zde nutno zahrnout i závislost vnitřního odporu 

akumulátoru na hodnotě SOC, jelikož v případě zajetí endurance je spotřebována veškerá 

energie akumulátoru, tedy se zde projeví strmý pokles napětí ke konci simulačního závodu. 

Jelikož pro určení této závislosti nebylo k dispozici dost dat, byla tato modifikace 

provedena zjednodušeně. 
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 Byla vytvořena následující matice, kde je na svislé ose hodnota SOC a na 

vodorovné ose hodnota teploty T. Pro tuto závislost pak byla vytvořena mapa zobrazená na 

Obr.29. 
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Obr.29 Maticové vyjádření vnitřního odporu na teplotě a SOC  

 

 

Obr.30 fceR(T,SOC) 
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 Předpokladem pro vytvoření této mapy byl fakt, že hodnota závislosti vnitřního 

odporu na SOC je až do hodnoty 0,4 konstantní. V dalších bodech pak byla křivka 

přenásobena koeficientem. Tyto koeficienty byly pro zjednodušení zvoleny pro všechny tři 

odpory stejné. Vhodně zvolenými koeficienty bylo dosaženo úpravy konečné části vybíjecí 

křivky. Průběhy výstupních napětí pak vypadají následovně. 

 

Obr.31 Průběh výstupních napětí 

 

Tohoto průběhu však bylo dosaženo až po korekci simulované teploty. Ta se totiž 

oproti průběhu hodnoty z testování výrazně odchýlila. Rozdíl je patrný z následujícího 

grafu. 
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Obr.32 Průběh teplot 

 

 Modrá křivka představuje průběh teploty akumulátoru vypočtené simulací. Ani 

hodnota měřená v rámci testování není optimální, vezme-li se v úvahu fakt, že se jedná 

spíše o střední hodnotu než o maximální. Navíc s ohledem na vyhodnocení testování, kde 

je patrné, že účinnost chlazení je opravdu malá, je takový rozdíl pravděpodobně chybou 

výpočetního modelu. Stejně tak může vzniklou chybu způsobit špatný předpoklad nebo 

případná zjednodušení. 

 

5.1.4 Převedení modelu akumulátoru na článek 

Pro ověření chybného předpokladu či chyby vlastního modelu bylo možné provést 

simulace samotného článku. Testování článku bylo zadáno firmě Omnitron, která provedla 

měření vnitřního odporu článku a také změřila vybíjecí charakteristiku při zátěži I = 30 A. 

Pro známou hodnotu vnitřního odporu jednoho článku, sérioparalelní kombinaci a daných 

charakteristik byly tyto charakteristiky přepočítány pro jeden článek. U terminálního 

odporu akumulátoru bylo nutné zohlednit, že je v něm zahrnut odpor celého akumulátoru, 

tedy včetně propojovacích niklových plechů, stejně tak měděných propojek, taktéž i kabely 

apod.  
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Po úpravě modelu pro jeden článek byla provedena simulace odpovídající měřené 

vybíjecí charakteristice. Vstupní hodnota proudu byla nastavena na 30 A. Při tomto měření 

nebylo zahrnuto měření teploty. V protokolu je uveden údaj o počáteční teplotě jako 

pokojová, tedy odhadem 20 °C a konečná teplota po měření, která dosahovala 85 °C při 

chlazení článku větrákem. Je tedy nutné brát toto srovnání s rezervou. I tak se však článek 

v simulaci vybíjecí charakteristiky ohřál až na 105 °C. Což je o 20 °C více a vysoko nad 

povolený limit článku. 

Porovnána byla také simulace při zátěži I = 20 A a I= 10 A. Tyto charakteristiky 

jsou uvedeny v dostupných datasheetech a to i s grafem teploty. Pro zátěž 10 A je zde 

uvedena i dosažená kapacita při měření. I když se nejedná o reálně změřená data, je možné 

provést alespoň na pohled srovnání vybíjecích charakteristik a porovnat konečné teploty. 

U simulace zátěží I = 20 A lze říct, že si vybíjecí charakteristiky odpovídají. 

Nicméně, zatímco dle datasheetu se článek ohřál na necelých 80 °C, dle simulace to bylo 

rovných 89 °C. V simulaci zátěží I = 10 A je hodnota napětí pod zátěží taktéž podobná 

charakteristice v datasheetu, celková kapacita je ale vyšší než zde uvedená. A i v této 

simulaci vychází konečná teplota článku o 10 °C vyšší oproti té, kterou uvádí datasheet. 

 

5.2 Zhodnocení výsledků simulací matematického modelu 

 Vytvořením matematického modelu akumulátoru a jeho modifikací, a následném 

převedení pro aplikaci na jeden článek byl proveden první krok za účelem optimalizace 

akumulátoru. Z hlediska elektrické stránky je model funkční. Pro simulace a výpočty 

přenášených výkonů, kapacity, výpočty úbytků napětí apod. lze tento model použít. Další 

modifikací za pomoci modelu jednotlivých článků by se mohli vytvářet různé 

sérioparalelní kombinace a ty podrobovat simulačním zkouškám. 

 Na druhou stranu zvolená cesta výpočtů ztrát a jejich přeměna v teplo, nebyla 

pravděpodobně tou nejvhodnější. V tomto směru bude potřeba vytvořit specifický tepelný 

model článku, který bude vhodněji reprezentovat reálný článek a jeho tepelné parametry. 

Předpoklady učiněné pro tento model byly pravděpodobně nedostačující, a pokud by 
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takovýto matematický model měl fungovat, bylo by třeba získat mnohem více naměřených 

dat, ze kterých lze poté vycházet a daný model zpřesnit. 

 

6 Návrhy na optimalizaci akumulátorové jednotky 

 Návrhy na optimalizaci vychází nejen z výsledků zpracovaných v rámci této práce 

ale i ze získaných zkušeností z konstrukce předchozích generací. 

 

6.1 Mechanická a elektromechanická konstrukce akumulátoru 

 Obálka akumulátoru je tvořena z kompozitního materiálu sendvičové struktury. 

Kompozitním materiálem je kevlar. Toto se týká všech součástí vyjma vnitřních přepážek, 

které jsou uhlíkové. Tyto stěny, které oddělují jednotlivé stacky od sebe, jsou definovány 

pravidly (výpočet ekvivalence oproti základní ocelové stěně na základě naměřených dat). 

Vnitřní stěna z uhlíku byla použita vzhledem k zástavbovým rozměrům. Avšak uhlík je 

vodivým materiálem a stěny z uhlíkových vláken mohou být bezpečnostním rizikem. Proto 

by bylo vhodné pokusit se konstrukci upravit tak, aby tato vnitřní přepážka z uhlíku mohla 

být nahrazena přepážkou z kevlaru. 

 

6.2 Elektrická konstrukce akumulátoru 

 V tomto směru by bylo vhodné najít náhradu za niklový plech. Tyto plechy jsou 

jedním ze zdrojů tepla vzhledem ke své rezistivitě, které se akumuluje do článků. 

Faktickým limitem pro materiál propojovacích plechů je technologie navařování plechů na 

články (odporová metoda). Variantou pro širší spektrum materiálů je změna technologie 

svařování, což je v tuto chvíli nereálné. Kompromisem tak může být kombinace niklového 

plechu v místech, které se navařují na článek, a zbylou část by nahradil plech měděný, 

který by byl s niklovým plechem spojen bodovými sváry. Tento princip už je 

v akumulátoru použit. Hlavní výstupní plechy jsou z mědi a niklové plechy jsou na tyto 
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měděné vývody navařeny. Důvodem, proč se takto měděný plech nenavaří přímo na 

článek, je poškození článku vnášením velkého množství tepla při svařování. 

 

6.3 Snížení ztrát 

 Největším problémem aktuální generace akumulátoru jsou velké ztráty, které se 

generují do tepla, čímž se akumulátor přehřívá. Řešení tohoto problému je vícero.  

 

6.3.1 Počet paralelních článků 

 Počtem paralelních článků lze teoreticky snížit ztráty, a to s kvadrátem rozdílu 

proudu. Největším problémem je však zástavbový prostor. Na druhou stranu je snížení 

ztrát tímto způsobem nejefektivnější, rozdíl ztrát je totiž přímo úměrný kvadrátu rozdílu 

proudu. 

 

6.3.2 Článek s nižším vnitřním odporem  

 Snížení ztrát lze dosáhnout i volbou článku s nižším vnitřním odporem. Je třeba 

promyslet volenou variantu, tak aby byla optimální nejen z hlediska ztrát, ale i dalších 

důležitých parametrů. Ztráty jsou v tomto případě přímo úměrné vnitřnímu odporu. 

 

6.3.3 Zvýšení účinnosti chlazení  

 S ohledem na výsledky měření z kapitoly 4. je nutné provést důkladnou analýzu 

variant chlazení. Níže jsou zobrazeny tepelné mapy výpočtového stacku chlazeného a 

nechlazeného. Další mapa zobrazuje rozdíl teplot mezi chlazeným a nechlazeným stackem. 
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Obr.33 Tepelné mapy výpočetního stacku 

 

 Především na poslední tepelné mapě je znázorněn rozdíl teplot a je zřetelně vidět 

účinnost chlazení. Chlazeny jsou články do 4 až 5 sloupce. Je tedy pravděpodobné, že 

tlaková ztráta celého stacku je natolik velká, že se rychlost proudění vzduchu snižuje příliš 

rychle a vzhledem k nízké rychlosti proudění vzduchu a vlivem ohřevu už nedokáže další 

články ochlazovat. V tomto ohledu by bylo vhodné provést simulace a najít vhodný způsob 

poskládání článků s ohledem na jejich chlazení. Taktéž by bylo vhodné zvýšit výkon 

ventilátorů. 

 



51 

 

6.4 Další možná řešení dosavadních problémů 

 Jedním z řešení problému z hlediska přehřívání akumulátoru je omezování výkonu 

z něj odebíraného. Takové řešení sice není tak náročné a pomocí matematického modelu 

lze v celku snadno najít optima v tomto nastavení. Postačilo by jako vstupní hodnotu 

namísto proudu dát požadovaný výkon, ten je dán součinem výstupního napětí a proudu a 

pak už je možné sledovat parametry akumulátoru na základě nastavených limitů. 

Z hlediska konstruktérského to však není nejpřijatelnější řešení. 

 Taktéž se v tomto případě nabízí varianta podchlazení akumulátoru před hlavním 

závodem. Snížením počátečních podmínek tedy teploty by teoreticky bylo možné 

dosáhnout kýženého výsledku. A i zde by toto bylo možné ověřit pomocí matematického 

modelu. Avšak i zde jsou určité limity. Např. z charakteristik závislosti vnitřního odporu 

na teplotě je vidět, že křivka závislosti je mnohem strmější mezi bodem teploty 0 °C a 20 

°C. Odhadem lze říci, že rozdíl mezi počáteční teplotou danou okolím a počáteční teplotou 

vynucenou nemusí a pravděpodobně ani nebude stejný po dojetí závodu endurance. 

Problémem z hlediska bezpečnosti může být i rosný bod respektive jeho teplota, která je 

závislá na okolních podmínkách. Negativním důsledkem překročení tohoto bodu, tedy 

kondenzování vody v akumulátoru, by bylo rozhodně nepřijatelné. 

 Poslední variantou je obdoba předchozí. Avšak akumulátor by se v tomto případě 

předehříval. Jak je ze závislosti vnitřního odporu na teplotě patrné, tato hodnota klesá 

s rostoucí teplotou. Tedy předehřátí akumulátoru na předem stanovenou pracovní teplotu 

by pomohlo vybíjecí účinnosti akumulátoru. V důsledku toho by však konečná teplota byla 

vyšší než za normálních podmínek. Možným řešením by bylo navrhnout takové chlazení 

akumulátoru, které by dokázalo ztráty transformované na teplo v celé míře odvést. 

Faktickým problémem tohohle řešení je pouze hmotnost akumulátoru. Nárůst komponent 

spojených s např. chlazením vodou by rozhodně nebyl malý. 
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7 Závěr 

 V úvodu této práce byla provedena rešerše dosud zkonstruovaných a 

provozovaných akumulátorů týmu eForce FEE Prague Formula. V této rešerši byla také 

popsána i problematika návrhu z několika hledisek. 

 V další části je obecně popsán matematický model článku, jeho funkční části a 

popsány tu jsou obecně i důležité parametry reálného článku a především pak jejich 

závislosti na okolních podmínkách, ale i vlastních stavech. Informace popsané v těchto 

kapitolách pak byly použity a zhodnoceny v kapitolách následujících. 

První ze dvou hlavních částí praktické oblasti bylo testování akumulátorů, které 

byly zkonstruovány při použití článku US18650VTC5. Popsány jsou zde provedené testy, 

jejich vlastní účel a především pak celkové zhodnocení. Naprosto zřejmým výsledkem 

těchto testů je fakt, že dosud zvolené metody chlazení akumulátorů byly nevyhovující. 

Kromě vlastního vyhodnocení pak tyto testy posloužily k získání potřebných parametrů 

k aplikaci na navržený matematický model. 

Druhou hlavní částí je navržení matematického modelu, reprezentujícího reálný 

článek. Návrh modelu vycházel jak z teoretické části, tak ze získaných a naměřených dat. 

Pro tento model byly učiněny určité předpoklady. Na základě toho všeho byly 

optimalizovány parametry modelu. Poté byl model podstoupen několika simulacím, 

kterými se ověřila obecně správnost a přesnost modelu. Z výsledků vyplývá, že popis 

modelu po elektrické stránce je vyhocující a lze jej takto aplikovat. Ta část modelu, která 

za daných předpokladů a zjednodušení představuje tepelný model článku, je nepřesná a 

vyžaduje další měření a zpřesnění, případně změnu. 

V poslední kapitole byly sepsány možné návrhy na celkovou optimalizaci 

akumulátoru. Tyto podněty vychází ze získaných zkušeností z předchozích návrhů a také 

se opírají o výsledky zpracované v rámci této práce. 
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