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Úvod do autonómnych áut 

 

Cieľ lekcie: Študenti budú vedieť rozoznať 5 úrovní autonómnych áut a opísať ich vlastnými slovami. 

 

 

PRÍLOHA 1 

 
Autonómne autá - Úvod 

Ak sa zaujímate o budúcnosť dopravy, zrejme ste už počuli o autonómnych úrovniach 
vozidiel. Jednoducho povedané, ide o súbor smerníc, ktoré určila Spoločnosť automobilových 
inžinierov (SAE), aby opísala rôzne úrovne autonómie v automobiloch bez vodičov. Aktuálne máme 
päť takýchto úrovní – o chvíľu si vysvetlíme, prečo päť – pritom level 1 je ten najzákladnejší a level 
5 najvyspelejší. Je to celkom jednoduché. Level 1 tu bol prítomný už niekoľko rokov, a level 2 sa už 
stal štandardom. Aktuálne sa nachádzame na vrchole vývoja levelu 3. Ďalší krok – riadne autonómne 
ovládanie auta po dlhšiu časový úsek bez toho, aby vodič musel držať volant, predstavuje level 4. 
Vrcholom celého vývoja bude level  5. Za posledných pár rokov automobilové značky začali 
vyzdvihovať a používať terminológiu autonómnej úrovne – naposledy sa tretí level autonómnosti 
veľmi často používal pri propagácii Audi A8 – ale to, čo jednotlivé levely predstavujú, alebo čo vlastne 
znamenajú, už nie je verejnosti tak známe. Aby sme si ale veci uľahčili, vysvetlíme si jednotlivé levely 
autonómnej technológie, povieme si o tom, kto a do akej miery je riadi vozidlo, aké majú 
(autonómne autá) vlastnosti a kedy ich uvidíme na našich cestách. 

Level 1 autonómnych áut: jeden aspekt je automatizovaný 

SAE, Spoločnosť automobilových inžinierov, vytvorila lexikón autonómnosti. Level 1, 
najzákladnejší typ, je charakterizovaný tým, že jeden prvok jazdného procesu pracuje v izolácii, t.j. 
používa dáta zo senzorov a kamier, ale vodič má stále väčšinu jazdy pod kontrolou. Tento proces 
autonómnosti začala ešte v 90. rokoch spoločnosť Mercedes-Benz so svojím priekopníckym radarom 
riadeným tempomatom, zatiaľ čo spoločnosť Honda predstavila vo svojej legende z roku 2008 
asistenta udržiavania jazdy v jazdnom pruhu (lane-keep assist). Toto boli prvé kroky k eliminovaniu 
povinností vodiča a jeho účasti na jazdnom procese.  

• Kedy? Prvý krok v rokoch 1990/00 

• Autonómnosť zahŕňa: Udržiavač jazdy v jazdnom pruhu, radar riadený tempomatom 

• Kto šoféruje? Vodič stále riadi vozidlo 

http://www.sae.org/about/
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Level 2 autonómnych áut: čipy ovládajú dva alebo viac prvkov 

Autonómia druhej úrovne 2 je tá, ktorú máme možnosť aktuálne zažívať: počítače preberajú 
väčšinu funkcií od šoféra – a sú dostatočne inteligentné na to, aby vzájomne prepojili systémy 
rýchlosti a systémy riadenia pomocou viacerých údajov z rôznych zdrojov. Mercedes tvrdí, že na 
tomto pracuje už štyri roky. Posledný model Mercedes S - Class spadá do úrovne autonómnosti 
vozidiel 2 bodka niečo. Vozidlo preberá smerové, plynové a brzdové funkcie jedného 
z najpokrokovejších tempomatov, ktoré  boli doteraz uvedené na trh – s použitím podrobných 
údajov zo satelitnej navigácie vozidlo automaticky zabrzdí pred križovatkou, udržiava si vzdialenosť 
od auta, ktoré sa nachádza pred ním, a v prípade dopravnej zápchy sa auto samo rozbehne 
s voľnobehom.  

• Kedy? Súčasný stav technológie 
• Autonómnosť zahŕňa: systém režimu zmeny jazdného pruhu, samostatné parkovanie, atď. 
• Kto šoféruje? Vodič s rukami na volante po celý čas 

Level 2+ autonómnych áut: Niekde medzi 2. a 3. levelom 

Level 2+ sa nachádza niekde na rozhraní levelu 2 a 3. Level 2+ je úroveň, ktorú výrobcovia áut 
dosiahnu do konca roku 2020. Ide o level, ktorý navrhla spoločnosť Nvidia, a aj keď ešte nejde o level 
3, teda bez zásahu vodiča, je o niečo vyššia ako level 2. Na úrovni 2+ je vodič stále v pozore a ovláda 
vozidlo, ale automobil si je taktiež vedomý svojho okolia – a prispôsobuje jazdu podmienkam, ak je 
to potrebné. A ako si je vozidlo vedomé toho, čo sa deje okolo neho, vníma aj vodiča, a monitoruje 
jeho stav, ako napríklad únavu. 

• Kedy? Koniec roka 
• Autonómnosť zahŕňa: Monitorovanie vodiča, a komplexnejšie úlohy 
• Kto šoféruje? Stále človek, ale auto si je vedomé toho, čo sa deje 

Level 3 autonómnych áut: Auto dokáže rozhodovať a riadiť funkcie, ktoré sú dôležité z hľadiska 

bezpečnosti 

Vysoko automatizované vozidlá, ktorých sa dočkáme čoskoro. SAE nazýva 3. level vozidiel ako 
„podmienečne automatizované“ – ide totižto o mód, kedy všetky aspekty riadenia sú vykonávané 
pre vás ako vodiča, ale je nutné, aby vodič bol nablízku, aby odpovedal na žiadosť o zásah. Audi už 
svoju novú A8 radí do kategórie level 3 – to znamená, že auto má potenciál riadiť samé seba za 
určitých podmienok, za ktorých prevezme kontrolu nad všetkými kritickými funkciami z hľadiska 
bezpečnosti. A ako? Vylepšením máp, radarov a senzorov a spojením environmentálnych dát 
s omnoho inteligentnejšími a rýchlejšími procesormi a logikou. Dnešný predpoklad 
dvojsekundového oneskorenia komunikácie bude čoskoro v porovnaní s novými možnosťami veľmi 
pomalý. 

• Kedy? Ďalšia obrovská vec roku 2020 
• Autonómnosť zahŕňa: Ďalšiu generáciu senzorov, algoritmus, nové zákony 
• Kto šoféruje? Šofér je stále potrebný, ale jazda môže prebiehať aj bez jeho zásahu po istý 

čas 

Level 4 áut bez vodičov: plne automatizované v kontrolovaných oblastiach 
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Začiatkom budúceho desaťročia budú autá riadiť samé seba pomocou virtuálnych plotov 
(geofences) v mestských oblastiach, keďže HD mapovanie, aktualizácia údajov, komunikácia medzi 
automobilmi a call centrá mimo pracoviska (na riešenie neobvyklých situácií) sa zlepšuje. „Na 4. 
leveli už nebude potrebný žiadny vodič,“ tvrdí Christopher von Hugo, automobilový guru 
Mercedesu. „Čo sa najpravdepodobnejšie bude diať je to, že si budete skôr auto prenajímať ako ho 
vlastniť. Takéto auto si nevezmete na dovolenku na Floridu, no za to na okružnú jazdu po New Yorku 
áno. Je ľahšie mať ultra podrobné mapovanie pre starostlivo definované oblasti.“ Dvadsať výrobcov 
automobilov tvrdí, že do roku 2022 budú v Spojených štátoch predávať autonómne autá. 

• Kedy? Približne polovica ďalšej dekády 
• Autonómnosť zahŕňa: Autá bez vodičov, zdieľané pody  
• Kto šoféruje? Skutočná jazda bez použitia rúk 

Level 5 áut bez vodičov: plne automatizované všade. Šofér nie je potrebný 

Rozdiel medzi levelom 4 a 5 je jednoduchý: posledný krok k úplnej automatizácii nevyžaduje, aby sa 
auto nachádzalo v tzv. „oblasti prevádzkového dizajnu“. Namiesto fungovania a jazdenia 
v starostlivo spravovanom (zvyčajne mestskom) prostredí s množstvom vyhradených značiek alebo 
infraštruktúry jazdných pruhov bude autonómne auto schopné jazdiť kamkoľvek. Ako je to možné? 
Pretože frekvencia a objem údajov a sofistikovanosť počítačov, ktoré ich budú spracovávať, bude na 
takej úrovni, že autá budú schopné vnímať. Je to prekrásny nový svet – a taký, kam smeruje auto od 
Google Waymo, ktoré presahuje úsilia tradičných výrobcov. A keď sa s nimi pretrhne vrece, bude to 
pre mnohých šok. Už dnes analytici z HIS predpovedajú, že do roku 2035 bude celosvetovo po našich 
cestách jazdiť 21 miliónov áut. 

• Kedy? Nie dlho po leveli 4, približne polovica ďalšej dekády 
• Autonómnosť zahŕňa: Diaľkové taxíky 
• Kto šoféruje? Ovládanie a otáčanie volantom možné 

 

 

Použité zdroje: 

https://www.carmagazine.co.uk/car-news/tech/autonomous-car-levels-different-driverless-

technology-levels-explained/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-driving_car 

https://www.level5design.com.au/connected-autonomous-vehicles.html 

https://www.synopsys.com/automotive/autonomous-driving-levels.html 

https://www.bmw.com/en/automotive-life/autonomous-driving.html 

https://boingboing.net/2017/03/03/the-six-official-levels-of-au.html 

 
 
 
 

https://www.carmagazine.co.uk/car-news/tech/autonomous-car-levels-different-driverless-technology-levels-explained/
https://www.carmagazine.co.uk/car-news/tech/autonomous-car-levels-different-driverless-technology-levels-explained/
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-driving_car
https://www.level5design.com.au/connected-autonomous-vehicles.html
https://www.synopsys.com/automotive/autonomous-driving-levels.html
https://www.bmw.com/en/automotive-life/autonomous-driving.html
https://boingboing.net/2017/03/03/the-six-official-levels-of-au.html
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                    Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Biopalivá 

 

Cieľ lekcie: 

Študenti sa naučia rozlišovať medzi fosílnymi palivami a biopalivami, spoznajú ich výhody a nevýhody, 

ako aj základné informácie o typoch biopalív, o ich použití a vplyve na životné prostredie. 

 

 

PRÍLOHA 1 

 

fosílne palivá + fosílne palivá - biopalivá + biopalivá - 

    

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Biopalivá 

 

Cieľ lekcie: 

Študenti sa naučia rozlišovať medzi fosílnymi palivami a biopalivami, spoznajú ich výhody a nevýhody, 

ako aj základné informácie o typoch biopalív, o ich použití a vplyve na životné prostredie. 

 

 

PRÍLOHA 2 

 

 

Skupina 1 
 

Vysvetlenie k biopalivám 

Biopalivá tu boli už dlhšie ako autá, ale kvôli lacnému benzínu a nafte boli na okraji záujmu. Nárast cien ropy a 
súčasné globálne úsilie o odstránenie najhorších dopadov využívania fosílnych palív na zmenu klímy prinieslo nový 
vietor v oblasti hľadania a vývoja čistých a obnoviteľných zdrojov. 

Náš spôsob prepravy na cestách, letecká ako aj lodná doprava sú zodpovedné za takmer štvrtinu celosvetových 
skleníkových plynov – a náš súčasný prepravný systém je stále ohromne závislý od fosílnych palív. Hlavnou 
myšlienkou biopalív je nahradiť tradičné palivá palivami vyrábajúcich sa z rastlinného materiálu alebo iných 
obnoviteľných surovín. 

Ale koncept využívania poľnohospodárskej pôdy na výrobu paliva miesto potravín prináša aj niekoľko otázok a 
výziev, ktoré je potrebné vyriešiť, a riešenia, ktoré sa spoliehajú na odpad alebo iné východiskové suroviny, ktoré 
zatiaľ neboli schopné konkurovať cenou a mierou konvenčným palivám. Globálna produkcia biopalív sa musí 
strojnásobiť do roku 2030, aby sme splnilo ciele Medzinárodnej energetickej agentúry v oblasti trvalo 
udržateľného rastu. 

 

Typy biopalív a ich použitie 

Existujú rôzne spôsoby výroby biopalív, ale vo všeobecnosti využívajú chemické reakcie, fermentáciu a teplo na 
rozklad škrobov, cukrov a ďalších molekúl v rastlinách. Výsledné produkty sa potom rafinujú na výrobu paliva, 
ktoré môžu používať autá alebo iné vozidlá. 

Väčšina benzínu v Spojených štátoch amerických obsahuje jedno z najbežnejších biopalív: etanol. Etanol sa vyrába 
fermentáciou cukru z rastlinných plodín ako sú kukurica a cukrová trstina. [Etanol] obsahuje kyslík, ktorý pomáha 
motoru spaľovať palivo efektívnejšie a znižuje znečistenie vzduchu. V Spojených štátoch, kde väčšina etanolu 
pochádza z kukurice, je palivo z 90% benzín a z 10% etanol. V Brazílii, ktorá je druhý najväčší producent etanolu 
hneď po USA, obsahuje palivo až 27% etanolu, pričom hlavnou surovinou je cukrová trstina. 

Medzi alternatívy nafty patria bionafta a obnoviteľná nafta. Bionafta získaná z tukov, ako je rastlinný olej, 
živočíšny tuk a recyklovaný tuk na varenie, sa môže zmiešať s naftou na báze ropy. 

Niektoré autobusy, nákladné autá a vojenské vozidlá v Spojených štátoch jazdia na zmesi pohonných hmôt, ale 
čistá bionafta môže byť kompromitovaná chladným počasím a môže spôsobiť problémy v starších vozidlách. 
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Obnoviteľná nafta, chemicky odlišný produkt, ktorý možno získať z tukov alebo rastlinného odpadu, sa považuje 
za palivo, ktoré sa nemusí pridávať do konvenčnej nafty. 

Pre potreby letectva a lodnej dopravy boli vyvinuté ďalšie druhy pohonných hmôt. Viac ako 150 000 letov využíva 
biopalivo, ale množstvo leteckého biopaliva vyprodukovaného v roku 2018 predstavuje menej ako 0,1% celkovej 
spotreby. Aj v lodnej doprave je prijatie biopalív na úrovniach, ktoré sú ďaleko nižšie ako ciele pre rok 2030 
stanovenými Medzinárodnou energetickou agentúrou (International Energy Agency). 

Obnoviteľný zemný plyn alebo biometán je ďalšie palivo, ktoré by sa potenciálne mohlo používať nielen pohonná 
hmota pre transport, ale aj na výrobu tepla a elektriny. Plyn je možné zachytávať na skládkach, pri chove 
hospodárskych zvierat, v odpadových vodách alebo z iných zdrojov. 

Takto zachytený bioplyn sa musí ďalej rafinovať, aby sa odstránila voda, oxid uhličitý a ďalšie prvky, aby spĺňal 
normu potrebnú na pohon vozidiel na zemný plyn. 
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Skupina 2 
 

Čo je to biopalivo? 

Biopalivá sú vlastne palivá vyrobené z obnoviteľných organických materiálov. Tieto palivá sa používajú z rôznych 
dôvodov a na rôzne účely, ale v posledných rokoch ich použitie narástlo primárne v doprave – vrátane ich 
používania ako alternatívneho paliva v automobiloch. 

V automobiloch sa používajú dva hlavné typy biopalív: bioetanol a biodiesel. Bioetanol je alkohol vyrobený z 
kukurice a cukrovej trstiny. Biodiesel sa vyrába z rastlinného oleja a živočíšnych tukov. 

Obe biopalivá predstavujú alternatívu k neobnoviteľným palivám získaným z ropy ako benzín a diesel. 

 

Je biopalivo tým správnym riešením pre životné prostredie? 

Biopalivá sú vnímané ako vhodné stredno-dobé riešenie k tradičným palivám, keďže smerujeme k  časom, kedy 
budú elektrické automobily normou. [Biopalivá] sa vyrábajú z udržateľnejších zdrojov energie ako benzín alebo 
nafta. 

Bioetanol je klasifikovaný ako uhlíkovo neutrálny, pretože akýkoľvek oxid uhličitý uvoľnený počas výroby je 
odstránený z atmosféry samotnými plodinami. Bionafta recykluje inak nepoužiteľné odpadové produkty ako sú 
živočíšne tuky a kuchynský olej. 

Keď sa [biopalivá] používajú, produkujú podstatne menej znečisťujúcich emisií a toxínov ako fosílne palivá. 
Spoločnosť Bioenergy Australia odhaduje, že bionafta by mohla znížiť množstvo emisií v porovnaní s klasickou 
naftou o 85%, zatiaľ čo bioetanol len okolo 50%. 

Je však dôležité poznamenať, že rozsah environmentálnych benefitov závisí od toho, ako sa konkrétne biopalivá 
vyrábajú a používajú. 
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Skupina 3 
 

Biopalivo je palivo, ktoré sa vyrába z biomasy prostredníctvom súčasných procesov, a nie palivo, ktoré vzniká za 
pomoci veľmi pomalých geologických procesov, ktoré sa podieľajú na vzniku fosílnych palív, ako je napríklad ropa. 

Keďže biomasa sa môže technicky použiť priamo ako palivo (napríklad ako drevená guľatina), niektorí ľudia si 
zamieňajú pojmy biopalivo a biomasa. Avšak termín biomasa najčastejšie odkazuje na biologický surový materiál, 
z ktorého je palivo vyrobené, alebo nejaká forma tepelne/ chemicky upraveného pevného produktu, ako 
napríklad pelety alebo brikety. Slovo biopalivo je zvyčajne vyhradené pre kvapalné alebo plynné palivá používané 
na prepravu. EIA (US Energy Infomation) sa riadi touto praxou pomenovávania.[1] Ak sa biomasa použitá pri 
výrobe palív dokáže rýchlo obnoviť (dorásť), palivo sa potom vo všeobecnosti považuje za formu obnoviteľnej 
energie. 

  

Biopalivá sa môžu vyrábať z rastlín (napr. energetických plodín) alebo z 
poľnohospodárskych, komerčných, domácich a/alebo priemyselného odpadu (ak má 
tento odpad biologický pôvod).[2] Obnoviteľné biopalivá bežne obsahujú fixáciu uhlíka, 
medzi ktoré patria napríklad tie, ktoré sa vyskytujú v rastlinách alebo mikro riasach 
počas procesu fotosyntézy. 

 
Logo biopaliva 

 

Niektorí tvrdia, že biopalivo môže byť aj uhlíkovo neutrálne, pretože všetky plodiny biomasy do určitej miery 
oddeľujú uhlík – v podstate všetky plodiny presúvajú CO2 z nadzemnej cirkulácie do podzemných častí rastliny, 
aby ho uskladnili v koreňoch a v okolitom oleji. Napríklad, McCalmont a kol. zistili akumuláciu uhlíka v 
podzemných vrstvách v rozmedzí od 0,42 do 3,8 on na hektár za rok v prípade pôd pod Miscanthus x giganteus 
energetickými plodinami [3] s priemernou mierou akumulácie 1,84 ton (0,74 ton na aker za rok)[4] alebo 20% 
celkového množstva zozbieraného uhlíka za rok.[5] 

 

 GHG / CO2 / uhlíková negativita pre výrobné 
cesty 

 

Vzťah medzi nadzemnými výnosmi 
(diagonálne línie), pôdnym organickým 
uhlíkom (os X) a potenciálom pôdy pre 
úspešnú/neúspešnú sekvestráciu uhlíka (os 
Y). V zásade platí, že čím vyšší výnos, tým viac 
pôdy sa dá použiť ako nástroj na zmiernenie 
emisií skleníkových plynov (vrátane pôdy s 

pôdou relatívne bohatou na uhlík). 

 

Avšak jednoduchý návrh, že biopalivo je podľa definície uhlíkovo neutrálne bol nahradený návrhom, že s väčším 
odstupom, že ak má byť konkrétny projekt o biopalive uhlíkovo neutrálny, musí celkový uhlík oddelený koreňovým 
oddelený koreňovým systémom energetických plodín kompenzovať všetky vyššie uvedené skutočnosti (ktoré 
súvisia s projektom biopaliva). Patria sem všetky emisie spôsobené priamou alebo nepriamou zmenou využívania 
pôdy. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Biofuel_-_The_Noun_Project.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHG_(CO2_and_N2O)_life_cycle_emissions_for_Miscanthus_x_giganteus_and_SRC_Poplar.jpg
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Mnohé projekty s biopalivami prvej generácie nie sú uhlíkovo neutrálne vzhľadom na požiadavky. Niektoré majú 
dokonca ešte vyššie celkové emisie skleníkových plynov než niektoré fosílne alternatívy.[6][7][8] 

 

Niektoré sú  uhlíkové neutrálne alebo dokonca negatívne, najmä viacročné plodiny. Množstvo sekvestrovaného 
uhlíka a množstvo vypustených GHG (skleníkových plynov) určí, či sú celkové náklady na životný cyklus 
skleníkových plynov v projekte biopalív pozitívne, neutrálne alebo negatívne. Uhlíkovo negatívny životný cyklus 
je možný, ak celková akumulácia uhlíka pod zemou viac ako len kompenzuje celkové emisie skleníkových plynov 
počas životného cyklu nad zemou. Inými slovami, aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu by mali byť výnosy vysoké 
a emisie nižšie. 

 

Vysoko výnosné energetické plodiny sú preto hlavnými kandidátmi na uhlíkov neutralitu. Graf vpravo zobrazuje 
dve výrobné cesty Miscanthus x gigantheus, ktoré sú negatívne z hľadiska  CO2, vyjadrené v gramoch ekvivalentov 
CO2 na megajoule. Žlté diamanty predstavujú priemerné hodnoty. [9] Ďalej, úspešná sekvestrácia závisí od 
výsadbových miest, pretože najlepšou pôdou pre sekvestráciu sú tie pôdy, ktoré majú v súčasnosti nízky obsah 
uhlíka. Túto skutočnosť zdôrazňujú rôzne výsledky zobrazené v grafe.[10] Čo sa týka Spojeného kráľovstva, 
úspešná sekvestrácia sa očakáva od ornej pôdy vo väčšine Anglicka a Walesu, a naopak, s neúspešnou 
sekvestráciou sa ráta počíta Škótsku kvôli pôde už dnes bohatej na uhlík (existujúce zalesnené pôdy) a s tým 
spojené aj nižšie výnosy. Medzi pôdy bohaté na uhlík spadajú rašeliniská a zrelé lesy. Pasienky môžu byť tiež 
bohaté na uhlík, avšak Milner a kol. tvrdí, že k najúspešnejšej sekvestrácii uhlíka vo Veľkej Británii dochádza pod 
zlepšenými trávnatými plochami. [11] Spodná grafika zobrazuje odhadovaný výťažok potrebný na kompenzáciu 
emisií skleníkových plynov počas životného cyklu. Čím vyšší výťažok, tým je pravdepodobnejšia negativita CO2. 

Medzi najbežnejšie typy biopalív patria bioetanol a biodiesel/bionafta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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CAN Bus 

 

Cieľ lekcie: 

Pochopenie CAN bus pracovných princípov v automobilovom priemysle a naučiť sa základnú  diagnostiku 

CAN. 

 

 

PRÍLOHA 1 

 

 

CAN zbernica 
 

Čo je to 

Dispečer (CAN bus) je  veľkokapacitná  štandardná  zbernica   vozidiel navrhnutá tak, aby umožňovala 
mikrokontrolérom  (integrované minipočítače) a ďalším zariadeniam navzájom komunikovať v aplikáciách bez 
hostiteľského  počítača. Je to protokol založený  na odosielaných správach,  pôvodne určený  pre multiplexové  
elektrické vedenia v automobiloch,  ale má aj ďaľšie využitia.  

 

Aplikácie 

• Osobné vozidlá, nákladné automobily, autobusy (benzínové vozidlá a elektrické vozidlá) 

• Elektronické zariadenia pre letectvo a navigáciu 

• Priemyselná automatizácia a mechanické riadenie 

• Výťahy, eskalátory 

• Automatizácia budov 

• Lekárske nástroje a vybavenie 

 

Moderný automobil môže mať až 70 elektronických riadiacich jednotiek  pre rôzne podsystémy. [7]  Zvyčajne 
najväčším procesorom je riadiaca jednotka motora. Iné sa používajú na  prevodovku,  airbagy, protiblokovacie  
brzdenie/ABS,  tempomat, elektrický posilňovač riadenia, audio systémy, elektrické  okná,dvere, nastavenie 
zrkadiel,batériové a nabíjacie systémy pre hybridné/elektrické automobily atď. Niektoré z nich tvoria nezávislé 
podsystémy, ale komunikácia je okrem iného nevyhnutná. Môže byť potrebné, aby subsystém ovládal ovládače 
alebo dostával spätnú väzbu od snímačov. Norma CAN bola navrhnutá tak, aby vyplnila túto potrebu. Jednou z 
kľúčových výhod je, že prepojenie medzi rôznymi systémami vozidiel môže umožniť implementáciu širokej škály 
bezpečnostných funkcií,  hospodárnosti prevádzky či komfortu jazdy len pomocou softvéru –ak by sa realizovali 
pomocou  klasickej automobilovej  eletroniky, systém by bol komplikovaný, navýšila by sa cena vozidla.  

 

Príklady zahŕňajú: 

• Automatické spustenie/zastavenie: Rôzne senzorové vstupy z okolia vozidla (snímače rýchlosti, uhol 
riadenia, klimatizácia pri/vyp. teplota motora) sú zoradené cez zbernice CAN, aby sa určilo, či je možné 
motor vypnúť, keď je v pokoj pre lepšiu spotrebu paliva a emisie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller
https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller
https://en.wikipedia.org/wiki/Host_computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplexing
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_control_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Engine_control_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(mechanics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Airbag
https://en.wikipedia.org/wiki/Airbag
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-lock_braking_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Cruise_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_steering
https://en.wikipedia.org/wiki/Start-stop_system
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• Elektrické parkovacie brzdy: Funkcia "státia  v kopci" berie vstup zo snímača naklonenia vozidla (tiež 
používaného alarmom proti vlámaniu) a snímačov rýchlosti na ceste (tiež používaných ABS, ovládaním 
motora a reguláciou trakcie) cez zbernice CAN, aby sa zistilo, či je vozidlo zastavené na svahu. Podobne 
sa vstupy zo senzorov bezpečnostných pásov (časť ovládačov nafukovacieho vankúša) napájajú zo 
zbernice CAN, aby sa určilo, či sú bezpečnostné pásy upevnené tak, aby sa parkovacia brzda po  aktivácii 
automaticky uvoľnila. 

• Parkovací asistent: keď vodič zasunie spätný prevodový stupeň, riadiaca jednotka prevodovky môže vyslať 
signál cez zbernice CAN, aby aktivovala systém parkovacieho senzora aj modul ovládania dverí pre bočné 
spätné zrkadlo spolujazdca, aby sa zobrazila poloha obrubníka. Zbernica CAN tiež berie vstupy zo senzora 
dažďa, aby sa  pri cúvaní spustili zadné stierače. 

• Systémy automatického asistenta jazdného pruhu /predchádzania zrážkam: Vstupy z parkovacích 
senzorov používa aj zbernice CAN na podávanie údajov o vonkajšej blízkosti asistenčným systémom 
vodiča, ako je  výstraha pred vybočením z jazdného pruhu a v poslednej dobe tieto signály prechádzajú 
cez zbernice CAN na ovládanie brzdy  v aktívnych protizrážkových systémoch.  

• Automatické utieranie bŕzd: Vstup sa odvádza zo snímača dažďa (používa sa predovšetkým pre 
automatické stierače čelného skla) cez zbernice CAN do modulu ABS, aby sa iniciovalonepostrehnuteľné 
pôsobenie bŕzd počas jazdy na odstránenie vlhkosti z brzdových rotorov. Niektoré vysokovýkonné  
modely  Audi a BMW  obsahujú túto funkciu. 

• Snímače môžu byť umiestnené na najvhodnejšom mieste a ich dáta môžu byť použité niekoľkými ECU. 
Napríklad vonkajšie snímače teploty (tradične umiestnené vpredu) môžu byť umiestnené vo vonkajších 
zrkadlách, aby sa zabránilo zahrievaniu motorom, a údaje používané motorom, klimatizáciou a displejom 
vodiča. 

 

CAN je multi-master štandard sériovej zbernice pre pripojenie elektronických riadiacich jednotiek [ECU] tiež 
známy ako uzly. Dva alebo viac uzlov sú potrebné v sieti CAN komunikovať. Zložitosť uzla sa môže pohybovať od 
jednoduchého I/O zariadenia až po vložený počítač s rozhraním CAN a sofistikovaným softvérom. Uzol môže byť 
tiež vstupom umožňujúcim počítaču (napríklad prenosnému počítaču) komunikovať cez port USB alebo Ethernet 
so zariadeniami v sieti CAN na všeobecné účely 

Všetky uzly sú navzájom prepojené cez dvojvodičovou zbernicou. Drôty sú skrútený pár so 120 Ω (nominálnou) 
charakteristickou impedanciou.  

ISO 11898-2, tiež nazývaná vysokorýchlostný CAN (512 Kbps), používa lineárnu zbernice ukončenú na každom 
konci 120 Ω odpormi. Vysokorýchlostná signalizácia CAN vedie pri prenose dominantného vodiča (0) vysoký vodič 
CAN smerom k 5 V a nízky vodič CAN smerom k 0 V a pri prenose recesívneho signálu (1) nespája žiadny vodič. 
Označenie „0“ ako dominantného dáva uzlom s nižšími číslami ID prioritu na zbernici. Dominantné rozdielové 
napätie je nominálne 2 V. Zakončovací rezistor pasívne vracia dva vodiče na nominálne rozdielové napätie 0 V. 
Dominantné napätie v spoločnom režime musí byť v rozmedzí 1,5 až 3,5 V spoločného napätia a recesívne napätie 
spoločného režimu musí byť v rozmedzí +/- 12 bežných. 

ISO 11898-3, tiež nazývaná CAN s nízkou rýchlosťou alebo odolnosťou voči poruchám (128 Kbps), používa lineárnu 
zbernicu, hviezdicovú zbernicu alebo viacnásobné hviezdicové zbernice spojené lineárnou zbernicou a je 
ukončená v každom uzle zlomkom celkového zakončovacieho odporu. Celkový odpor ukončenia by mal byť 
približne 100 Ω, najmenej však 100 Ω. Signalizácia CAN pri nízkych otáčkach / poruchách toleruje pri prenose 
dominantného vodiča (0) vodič vysokého napätia CAN smerom k 5 V a nízky vodič CAN smerom k 0 V a pri prenose 
recesívneho signálu (1) nespája žiadny vodič. Dominantné rozdielové napätie musí byť väčšie ako 2,3 V (pri 5 V 
Vcc) a recesívne rozdielové napätie musí byť menšie ako 0,6 V. Zakončovacie odpory pasívne vracajú nízky vodič 
CAN na RTH, kde RTH je minimálne 4,7 V (Vcc - 0,3 V, kde Vcc je 5 V nominálne) a vodič CAN CAN na RTL, kde RTL 
je maximálne 0,3 V. Oba vodiče musia byť schopné zvládnuť -27 až 40 V bez poškodenia. 

Pri vysokej aj nízkej rýchlosti CAN je rýchlosť prechodu rýchlejšia, keď dôjde k recesívnemu dominantnému 
prechodu, pretože drôty CAN sú aktívne poháňané. Rýchlosť prechodu od dominantného k recesívnemu závisí 
predovšetkým od dĺžky siete CAN a kapacity použitého drôtu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_park_brake
https://en.wikipedia.org/wiki/Lane_assist
https://en.wikipedia.org/wiki/Brake_by_wire
https://en.wikipedia.org/wiki/Audi
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-master_bus
https://en.wikipedia.org/wiki/Characteristic_impedance
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Vysokorýchlostný CAN sa zvyčajne používa v automobilových a priemyselných aplikáciách, kde zbernica vedie z 
jedného konca prostredia na druhý. CAN odolný voči chybám sa často používa tam, kde je potrebné spojiť skupiny 
uzlov. 

Špecifikácie vyžadujú, aby sa zbernica udržiavala na minimálnom a maximálnom spoločnom napätí zbernice, ale 
nedefinuje sa, ako udržiavať zbernicu v tomto rozmedzí. 

Zbernica CAN musí byť ukončená. Zakončovacie odpory sú potrebné na potlačenie odrazov a návrat zbernice do 
jej recesívneho alebo nečinného stavu. 

Vysokorýchlostný CAN používa na každom konci lineárnej zbernice rezistor 120 Ω. Nízka rýchlosť CAN používa 
rezistory v každom uzle. Môžu sa použiť aj iné typy zakončení, ako napríklad zakončovací skreslený obvod 
definovaný v ISO11783. 

Ukončovací predpätý obvod poskytuje okrem signalizácie CAN na štvorvodičovom kábli aj napájanie a zem. Toto 
poskytuje automatické elektrické predpätie a ukončenie na každom konci každého segmentu zbernice. Sieť 
ISO11783 je navrhnutá na pripojenie za chodu a odstránenie segmentov zbernice a ECU. 

Prenos dát CAN využíva bezstratovú bitovú arbitrážnu metódu riešenia sporu. Táto arbitrážna metóda vyžaduje, 
aby boli všetky uzly v sieti CAN synchronizované, aby sa súčasne vzorkoval každý bit v sieti CAN. To je dôvod, prečo 
niektorí volajú CAN synchrónne. Pojem synchrónny je nanešťastie nepresný, pretože údaje sa prenášajú bez 
hodinovéh Špecifikácie CAN používajú výrazy „dominantné“ bity a „recesívne“ bity, kde dominantná je logická 0 
(aktívne vysielaná na napätie vysielačom) a recesívna je logická 1 (pasívne sa na napätie vracia rezistorom). 
Klidový stav predstavuje recesívna úroveň (logická 1). Ak jeden uzol vysiela dominantný bit a druhý uzol vysiela 
recesívny bit, dôjde ku kolízii a dominantný bit „vyhrá“. To znamená, že správa s vyššou prioritou nie je 
oneskorená a uzol vysielajúci správu s nižšou prioritou sa automaticky pokúsi o opätovné vysielanie šiestich 
bitových hodín po skončení dominantnej správy. Vďaka tomu je CAN  je veľmi vhodný ako prioritný  komunikačný 
systém  v reálnom čase. 

Presné napätia pre logickú 0 alebo 1 závisia od použitej fyzickej vrstvy, ale základný princíp CAN vyžaduje, aby 
každý uzol počúval údaje v sieti CAN vrátane samotného vysielajúceho (-ých) uzla (-ov). Ak je logická 1 prenášaná 
všetkými vysielajúcimi uzlami súčasne, potom je logická 1 videná všetkými uzlami, vrátane vysielacích uzlov a 
prijímacích uzlov. Ak je logická 0 prenášaná všetkými vysielajúcimi uzlami súčasne, potom logickú 0 vidia všetky 
uzly. Ak sa logická 0 prenáša jedným alebo viacerými uzlami a logická 1 sa prenáša jedným alebo viacerými uzlami, 
potom logickú 0 uvidia všetky uzly vrátane uzlov prenášajúcich logické 1. Keď uzol vysiela logická 1, ale vidí logickú 
0, uvedomí si, že existuje spor, a prestane vysielať. Použitím tohto procesu akýkoľvek uzol, ktorý prenáša logickú 
1, keď iný uzol prenáša logickú 0, „vypadne“ alebo prehrá arbitráž. Uzol, ktorý stratí arbitráž, zaradí do fronty 
svoju správu pre neskorší prenos a bitový tok rámca CAN pokračuje bez chyby, kým nezostane vo vysielaní iba 
jeden uzol. To znamená, že uzol, ktorý vysiela prvú 1, stratí arbitráž. Pretože 11 (alebo 29 pre CAN 2.0B) bitový 
identifikátor sa prenáša všetkými uzlami na začiatku rámca CAN, uzol s najnižším identifikátorom vysiela viac núl 
na začiatku procesu, a je to  uzol, ktorý získava najvyššiu prioritu. 

Napríklad, zvážte 11-bitové ID CAN siete, s dvoma uzlami s ID 15 (binárne zastúpenie, 00000001111) a 16 (binárne 
zastúpenie, 00000010000). Ak tieto dva uzly vysielajú v rovnakom čase, každý z nich najprv prenesie štartový bit 
a potom prenesie prvých šesť núl svojho ID bez toho, aby sa urobilo arbitrážne rozhodnutie.  

Všetky uzly v sieti CAN musia pracovať s rovnakou menovitou bitovou rýchlosťou, ale šum, fázové posuny, 
tolerancia oscilátora a posun oscilátora znamenajú, že skutočná bitová rýchlosť nemusí byť rovnaká ako menovitá 
bitová rýchlosť.  Keďže sa nepoužíva samostatný signál hodín, je potrebný prostriedok synchronizácie uzlov. 
Synchronizácia je dôležitá počas rozhodcovského konania, pretože uzly v rozhodcovskom konaní musia byť 
schopné vidieť súčasne prenášané údaje prenášané inými uzlami. Synchronizácia je tiež dôležitá na zabezpečenie 
toho, aby zmeny časovania oscilátora medzi uzlami nespôsobovali chyby.  

Synchronizácia začína tvrdou synchronizáciou pri prvom recesívnom až dominantnom prechode po období 
nečinnosti zbernice (počiatočný bit). K opätovnej synchronizácii dochádza pri každom recesívnom až 
dominantnom prechode počas procesu. Radič CAN očakáva, že prechod nastane v násobku nominálneho bitu 
času. Ak sa prechod nevyskytne v presnej dobe, kedy to ovládač očakáva, regulátor podľa toho upraví menovitý 
bitový čas. 
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Úprava sa dosiahne rozdelením každého bitu na niekoľko časových úsekov nazývaných kvanta a priradením 
určitého počtu kvánt každému zo štyroch segmentov v rámci bitu: synchronizácia, šírenie, fázový segment 1 a 
fázový segment 2. 

 

Príklad CAN bitové načasovanie s 10 krát kvanta za bit. 

Počet kvantových bitov, do ktorých je bit rozdelený, sa môže líšiť v závislosti od radiča a počet kvánt priradených 
ku každému segmentu sa môže líšiť v závislosti od bitovej rýchlosti a podmienok siete.  

Prechod, ktorý nastane pred alebo po, očakáva, že radič vypočíta časový rozdiel a nastane  predĺženie fázy 
segmentu 1 alebo skrátenie fázy segmentu 2 do tohto času. To účinne nastavuje časovanie prijímača na vysielač, 
aby ich synchronizovali. Tento proces resynchronizácie sa vykonáva nepretržite pri každom recesívnom až 
dominantnom prechode, aby sa zabezpečilo, že vysielač a prijímač zostanú synchronizované. Nepretržitá 
opätovná synchronizácia znižuje chyby vyvolané šumom a umožňuje prijímajúcemu uzlu, ktorý bol 
synchronizovaný s uzlom, ktorý stratil prioritu, opätovne synchronizovať s uzlom, ktorý  prioritu získal. 

Sieť CAN môže byť nakonfigurovaná tak, aby fungovala s dvoma rôznymi formátmi správ štandardný alebo 
základný formát  (popísaný v CAN 2.0 A a CAN 2.0 B) a rozšírený formát  (popísaný iba v CAN 2.0 B). Jediný rozdiel 
medzi týmito dvoma formátmi je, že "základný  CAN" podporuje dĺžku 11 bitov pre identifikátor a "rozšírený  CAN" 
podporuje dĺžku 29 bitov pre identifikátor, ktorý sa skladá z 11-bitového identifikátora ("základný identifikátor") 
a 18-bitového rozšírenia ("rozšírenie identifikátora"). Rozlišovanie medzi základným formátom CAN a rozšíreným 
formátom  CAN sa deje pomocou IDE bitu, ktorý sa prenáša ako dominantný v prípade 11-bitového formátu a 
prenáša sa ako recesívny v prípade 29-bitového formátu. Radiče CAN, ktoré podporujú správy v rozšírenom  
formáte , sú tiež schopné odosielať a prijímať správy v základnom formáte  CAN. Všetky začínajú bitom SOF (Start-
of-Frame), ktorý označuje začiatok prenosu snímok. 

 

CAN má štyri typy prenosov – rámcov: 

• Dátový prenos: obsahujúci údaje uzla na prenos 

• Vzdialený prenos: požadujúci prenos konkrétneho identifikátora 

• Chybový prenos:  prenášaný ľubovoľným uzlom, ktorý zisťuje chybu 

• Prenos preťaženia:  na vloženie oneskorenia medzi údajmi alebo vzdialeným prenosmi 

 

 

Údajový rámec 

Údajový rámec je jediným rámcom skutočného prenosu údajov. Existujú dva formáty správ:  

• Základný formát rámu: s 11 bitmi identifikátorov 

• Rozšírený formát rámu: s 29 bitmi identifikátorov 

Štandard CAN vyžaduje, aby implementácia akceptovala základný formát rámu a mohla akceptovať rozšírený 
formát rámu, ale musí tolerovať rozšírený formát rámu.  

 

Základný formát rámu 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:CAN_Bit_Timing2.svg
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CAN-Frame v základnom formáte s elektrickými úrovňami bez vecných úsechov 

 

Formát rámu je nasledovný: Bitové hodnoty sú popísané pre signál CAN-LO. 

Názov poľa Dĺžka (bity) Účel  

Začiatok snímky 1 Označuje začiatok prenosu  

Označuje začiatok prenosu 
rámca 

11 (Jedinečný) identifikátor, ktorý predstavuje aj prioritu správy  

Žiadosť o diaľkový prenos 
(RTR) (modrá) 

1 
Musí byť dominantný (0) pre dátové rámce a recesívny (1) pre rámy 
vzdialenej požiadavky (pozri vzdialený rám nižšie)  

Bit rozšírenia identifikátora 
(IDE) 

1 
Musí byť dominantný (0) pre základný formát rámu s 11-bitovým 
identifikátorom  

Rezervovaný bit (r0) 1 
Rezervovaný kúsok. Musí byť dominantný (0), ale akceptovaný ako 
dominantný alebo recesívny.  

Kód dĺžky údajov (DLC) 
(žltý) 

4 Počet bajtov údajov (0 – 8 bajtov)[a] 

Údajové pole (červené) 
0 – 64 (0 – 8 
bajtov) 

Údaje, ktoré sa majú prenášať (dĺžka v bajtoch diktovaná poľom 
DLC)  

Crc 15 Cyklická kontrola redundancie 

Oddeľovač CRC 1 Musí byť recesívna (1)  

Slot pre ACK 1 
Vysielač vysiela recesívne (1) a každý prijímač môže presadiť 
dominantné (0)  

Oddeľovač ACK 1 Musí byť recesívna (1)  

Koniec rámu (EOF) 7 Musí byť recesívna (1)  

 

(1) Je fyzicky možné, aby sa hodnota medzi 9 až 15 prenášala v 4-bitovom obsahu na stiahnutie, hoci údaje 

sú stále obmedzené na osem bajtov. Niektorí kontrolóri umožňujú prenos alebo príjem obsahu na 

stiahnutie väčší ako osem, ale skutočná dĺžka údajov je vždy obmedzená na osem bajtov.  

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus#Remote_frame
https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus#cite_note-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check#CRC-15-CAN
https://en.wikipedia.org/wiki/File:CAN-Bus-frame_in_base_format_without_stuffbits.svg
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Rozšírený formát rámca 

Formát rámca je nasledovný: 

Názov poľa Dĺžka (bity) Účel  

Začiatok snímky 1 Označuje začiatok prenosu rámca  

Identifikátor A (zelený) 11 
Prvá časť (jedinečného) identifikátora, ktorá predstavuje aj prioritu 
správy  

Nahradiť vzdialenú 
požiadavku (SRR) 

1 Musí byť recesívna (1)  

Bit rozšírenia 
identifikátora (IDE) 

1 
Musí byť recesívny (1) pre rozšírený formát rámu s 29-bitovým 
identifikátorom  

Identifikátor B (zelený) 18 
Druhá časť (jedinečného) identifikátora, ktorá predstavuje aj prioritu 
správy  

Žiadosť o diaľkový prenos 
(RTR) (modrá) 

1 
Musí byť dominantný (0) pre dátové rámce a recesívny (1) pre rámec 
vzdialenej požiadavky (pozri vzdialený rámec nižšie)  

Vyhradené bity (r1, r0) 2 
Vyhradené bity, ktoré musia byť nastavené ako dominantné (0), ale 
akceptované ako dominantné alebo recesívne  

Kód dĺžky údajov (DLC) 
(žltý) 

4 Počet bajtov údajov (0 – 8 bajtov)[a] 

Údajové pole (červené) 
0 – 64 (0 – 8 
bajtov) 

Údaje, ktoré sa majú prenášať (dĺžka diktovaná poľom DLC)  

Crc 15 Cyklická kontrola redundancie 

Oddeľovač CRC 1 Musí byť recesívna (1)  

Slot pre ACK 1 
Vysielač vysiela recesívne (1) a každý prijímač môže presadiť 
dominantné (0)  

Oddeľovač ACK 1 Musí byť recesívna (1)  

Koniec rámu (EOF) 7 Musí byť recesívna (1)  

 

(1) Je fyzicky možné, aby sa hodnota medzi 9 až 15 prenášala v 4-bitovej obsahu na stiahnutie, hoci údaje sú 
stále obmedzené na osem bajtov. Niektorí kontrolóri umožňujú prenos alebo príjem obsahu na stiahnutie 
väčší ako osem, ale skutočná dĺžka údajov je vždy obmedzená na osem bajtov.  

Dve polia identifikátora (A & B) sa kombinujú a tvoria 29-bitový identifikátor.  

 

Vzdialený rámec 

• Vo všeobecnosti sa prenos údajov vykonáva na autonómnom základe s uzlom zdroja údajov (napr. 
snímačom), ktorý vysiela dátový rámec. Je však tiež možné, aby cieľový uzol požadovať údaje zo zdroja 
odoslaním vzdialeného rámca. 

• Existujú dva rozdiely medzi údajovým rámcom a vzdialený rámcom. Po prvé RTR-bit sa prenáša ako 
dominantný bit v údajovom rámci a po druhé vo vzdialenom rámci nie je žiadne údajové pole. Pole obsahu 
na stiahnutie označuje dĺžku údajov požadovanej správy (nie odoslanej správy). 

T. j.  

RTR = 0; DOMINANTNÉ v dátovej snímke 

RTR = 1; RECESÍVNE vo vzdialenom ráme 

https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus#Remote_frame
https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus#cite_note-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check#CRC-15-CAN
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V prípade údajového rámca a vzdialeného rámu s rovnakým identifikátorom, ktorý sa prenáša súčasne, data frame 
vyhrá rozhodcovské konanie kvôli dominantnému bitu RTR za identifikátorom.  

 

Chybový rámec 

Rámec chyby pozostáva z dvoch rôznych polí:  

• Prvé pole je dané superpozíciou ERROR FLAGS (6–12 dominantných/recesívnych bitov) z rôznych staníc. 

• Nasledujúce druhé pole je ERROR DELIMITER (8 recesívnych bitov). 

 

Existujú dva typy príznakov chýb:  

Aktívny príznak chyby 

šesť dominantných bitov – prenášané uzlom zisťujúci chybu v sieti, ktorá je v chybovom stave "chyba 
aktívna". 

Príznak pasívnej chyby 

šesť recesívnych bitov – prenášané uzlom zisťujúci aktívny chybový rámec v sieti, ktorý je v chybovom 
stave "chyba pasívna". 

Existujú dve počítadlá chýb v CAN:  

    1. Počítadlo chýb prenosu (TEC)  

    2. Prijať počítadlo chýb (REC) 

• Ak je TEC alebo REC väčšie ako 127 a menšie ako 255, na zbernice sa prenesie rám pasívnej chyby. 

• Keď TEC a REC je menšia ako 128, aktívne chyba rám bude prenášaný na zbernice. 

• Keď TEC je väčšia ako 255, potom uzol vstúpi do stavu Bus Off, kde sa neprenášajú žiadne rámy. 

 

Rámec preťaženia 

Rámec preťaženia obsahuje dve bitové polia  Príznak preťaženia a Oddeľovač preťaženia. Existujú dva druhy 
podmienok preťaženia, ktoré môžu viesť k prenosu príznaku preťaženia: 

1. Vnútorné podmienky prijímača, ktoré vyžadujú oneskorenie ďalšieho dátového rámca alebo vzdialeného 
rámca. 

2. Detekcia dominantného bitu počas prerušovania. 

Začiatok rámca preťaženia v dôsledku prípadu 1 sa môže spustiť len v prvom bite očakávanej prerušovania, zatiaľ 
čo rámce preťaženia spôsobené prípadom 2 spustí jeden bit po zistení dominantného bitu. Príznak preťaženia sa 
skladá zo šiestich dominantných bitov. Celkový formulár zodpovedá formuláru aktívneho príznaku chyby. 
Formulár príznaku preťaženia zničí pevnú formu prerušovaného poľa. V dôsledku toho všetky ostatné stanice tiež 
zisťujú stav preťaženia a z ich strany začnú vysielať vlajku preťaženia. Oddeľovač preťaženia sa skladá z ôsmich 
recesívnych bitov. Oddeľovač preťaženia má rovnakú formu ako oddeľovač chýb.  

 

Odkazy na videá: 

• https://www.youtube.com/watch?v=FqLDpHsxvf8  

• https://www.youtube.com/watch?v=Gi7mxVmzLkM  

• https://www.youtube.com/watch?v=YrJn2AyWVBc  

• https://www.youtube.com/watch?v=dwU5aEbsgLM  

• https://www.snapon.com/Diagnostics/US/KB/CAN-Bus-Diagnostics.htm  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FqLDpHsxvf8
https://www.youtube.com/watch?v=Gi7mxVmzLkM
https://www.youtube.com/watch?v=YrJn2AyWVBc
https://www.youtube.com/watch?v=dwU5aEbsgLM
https://www.snapon.com/Diagnostics/US/KB/CAN-Bus-Diagnostics.htm
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Odkazy na materiál: 

• http://download.ni.com/pub/devzone/tut/can_tutorial.pdf  

• http://www.ni.com/en-us/innovations/white-papers/06/controller-area-network--can--overview.html  

• https://www.csselectronics.com/screen/page/simple-intro-to-can-bus/language/en  

• https://www.aa1car.com/library/can_systems.htm  

• http://www.esd-electronics-usa.com/CAN-Bus-Troubleshooting-Guide.html  

• https://pmmonline.co.uk/technical/can-bus-fault-finding-tips-and-hints-part-1/  

• http://pmmonline.co.uk/technical/can-bus-fault-finding-tips-and-hints-part-2/  

• https://www.consulab.com/files/canBusHandout.pdf  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
 

http://download.ni.com/pub/devzone/tut/can_tutorial.pdf
http://www.ni.com/en-us/innovations/white-papers/06/controller-area-network--can--overview.html
https://www.csselectronics.com/screen/page/simple-intro-to-can-bus/language/en
https://www.aa1car.com/library/can_systems.htm
http://www.esd-electronics-usa.com/CAN-Bus-Troubleshooting-Guide.html
https://pmmonline.co.uk/technical/can-bus-fault-finding-tips-and-hints-part-1/
http://pmmonline.co.uk/technical/can-bus-fault-finding-tips-and-hints-part-2/
https://www.consulab.com/files/canBusHandout.pdf
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Hybridné autá -  full hybrid 

4 x 45 minút 

 

Cieľ lekcie: Porovnať  rôzne hybridnými systémy v automobilovej technológii a zamerať sa na Full 

Hybrid System 

 

PRÍLOHA 1 

 
 
Vysvetlené mikro hybridné a hybridné vozidlá 

Source: https://www.yuasa.co.uk/info/technical/micro-hybrid-hybrid-vehicles-explained/ 

 

Stop/Start Technologies & Functionality (Micro hybrid 1) 

 
Spočiatku sa manuálny systém stáva plne automatickým, vypína motor, keď vozidlo stojí. Motor sa 

automaticky reštartuje uvoľnením brzdy a stlačením pedála akcelerátora alebo spojky v závislosti od 

typu prevodovky. Systémy štart/stop môžu byť manuálne vypnuté, ale na vozidlách novej generácie 

je táto možnosť  nie je. 

Zvyšuje počet štartov  motora, ktoré musí batéria zabezpečiť, ako aj podporu všetkých elektrických 

záťaží na vozidle, keď je motor zastavený a nabíjací systém vozidla nie je v prevádzke. 

Vyžadujú nové elektronické metódy monitorovania stavu batérie vrátane stavu nabitia (SOC) a stavu 

kapacity (SOH). Keďže sa zvyšuje počet požadovaných cyklov zastavenia/štartu, vozidlo musí byť 

schopné určiť, či sa motor môže znovu naštartovať, keď sa vozidlo zastaví a motor sa vypne. 

Prvotné systémy  štart/stop  fungovali iba do  teploty okolia  3 °C, zatiaľ čo najnovšie systémy by 

mali pracovať pri teplote do  -10 °C.  Toto zníženie prevádzkovej teploty systému zvyšuje nároky na  

batériu tak,  aby dodávala minimálne napätia do elektronických obvodov a riadiacich modulov na 

vozidle pri kľude motora. 

Rôzni výrobcovia vozidiel tvrdia, že pri svojich štandardných európskych jazdných cykloch možno 

inštaláciou systému Stop/Start dosiahnuť  úsporu paliva až do 8 %. To v súčasnom zmysle 
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technológie elektroniky znamená relatívne nízkonákladové riešenie na zníženie emisií výfukových 

plynov 

Na dosiahnutie nových vyšších požiadaviek na pracovný cyklus, ktoré  sa na batériu kladú 

konkrétnymi výrobcami vozidiel OEM, boli vyvinuté nové technológie, ako sú batéria ENHANCED 

Flooded Battery (EFB) a AGM (Absorbed Glass Mat). 

Zavedenie technológie Stop/Start viedlo k novému pásmu režimov zlyhania batérie, ktoré predtým 

výrobcovia vozidiel nepoznali. Je to založené na dôkazoch zhromaždených z nedávneho jazdného 

experimentu závislého od času. Experiment zahŕňal cestu cez Londýn, ktorá potrebovala  87 cyklov 

Stop/Start, ktoré v porovnaní s porovnateľnou časovaná cesta po diaľnici priniesli nulové aktivity 

systému stop/start.  

  

 Micro hybrid 2- rekuperačné brzdenie 

 

Je pravdepodobné, že majitelia vozidiel by si neboli vedomí inštalácie tejto technológie, pretože jej 

prevádzka je bezproblémová, na rozdiel od stop/start, ktorá je jasne detekovateľná, keď sa motor 

zastaví, ak sú splnené všetky prevádzkové podmienky systému, keď vozidlo odpočíva. 

Keď je alternátor spustený, môže zvyčajne spotrebovať až 10% výkonu produkovaného motorom. 

Systém riadenia nabíjania účinne vypína nabíjací systém odpojením pohonu alternátorov od 

motora. Tým sa zvyšuje zaťaženie batérie, ale výrazne sa zvyšuje úspora paliva vozidla 

Hlavné výhody systému riadenia  v oblasti spotreby paliva sa dosahujú pri dlhších vzdialenostiach. 

Použitie tohto systému ukazuje, že jedna technológia samotná nie je riešením každého jazdného 

cyklu, ale je dôležitá ako súčasť celkového balíka iniciatív v oblasti znižovania emisií a hospodárstva. 

Očakávania životnosti batérie sa výrazne zvyšujú, pretože podporuje všetky elektrické zaťaženie 

vozidla, keď je systém riadenia nabíjania v prevádzke 

Zavedenie systémov riadenia nabíjania viedlo k vývoju nových technológií a dizajnov batérií so 

zvýšeným výkonom. Patria medzi ne typy batérií EFB a AGM, ktoré majú výrazne lepšiu cyklickú 

životnosť a zlepšenú prevádzku v nízkych stavoch nabitia. 

  

Rekuperačné brzdenie 

 
 

Rekuperačné brzdové systémy obnovujú energiu, ktorá sa bežne mení a stráca ako teplo počas 

brzdenia vozidla. Ak je k dispozícii, obnovená energia sa privádza späť do nabíjacieho systému na 

dobíjanie batérie. 
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Konvenčná technologická batéria je veľmi neefektívna, keď sa používa v rekuperačnej brzdovej 

sústave. Tento typ batérie je schopný opätovne použiť len približne 5 až 15 % energie vďaka relatívne 

vysokému vnútornému odporu. Vývoj nových technológií batérií, ako sú EFB a AGM so zníženým 

vnútorným odporom, poskytuje efektívnejšie využitie regenerovaného energie. 

  

Štartér/generátor (Micro hybrid 3) 

 
 

Štartovacia/generátorová technológia nahrádza konvenčný alternátor a štartovací motor 

kombinovanou štartér/generátorová jednotka inštalovaná medzi motorom a prevodovkou. Vozidlo 

je vybavené brzdovými systémami Stop/Start a regeneratívnymi brzdovými systémami, ktoré 

fungujú rovnakým spôsobom ako vozidlá Micro hybrid 1 a 2, ale využíva štartérový generátor na 

funkcie štart/zastavenie aj rekuperačné brzdenie. 

Na vozidle je preto inštalovaná batéria AGM na podporu brzdových systémov na zastavenie/štart a 

rekuperačného brzdového systému. 

  

Pasívne zosilnie (Mild hybrid) 

  

 
Budúce nové technológie, ktoré sa zavádzajú do novej generácie vozidiel, zahŕňajú riešenie známe 

ako "Pasívne zvýšenie". Passive Boost je jednoduchší a nákladovo efektívnejší systém súvisiaci so 

systémom Kinetic Energy Recovery System (KERS), ktorý bol nedávno uvedený do pretekárskej série 

Formuly 1. 

Technológia pasívneho zosilnenia nahrádza konvenčný alternátor a štartovací motor kombinovanou 

štartér/generátorová jednotka inštalovaná medzi motorom a prevodovkou. Funkcia pasívneho 

zosilnenia obráti polaritu generátora na premenu generátora na motor a využíva vysokonapäťovú 
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batériu na pomoc pri zrýchlení vozidla. Štartovací generátor sa používa len na doplnenie výkonu 

vyrobeného spaľovacím motorom, preto vozidlo nie je schopné plného elektrického pohonu. 

AgM batéria je preto inštalovaná len na vozidle na podporu elektricky ovládaných pomocných 

komponentov 

 

 

Full hybrid 

 
 

Plne hybridné vozidlo je vybavené generátorom štartéra s vyšším výkonom a prídavnou spojkou 

medzi spaľovacím motorom a prevodovkou. To umožňuje oddelenie motora a štartovacieho 

generátora. 

Spaľovací motor má funkcie brzdného štartu aj rekuperačného brzdenia, tento systém však využíva 

spaľovací motor len v prípade potreby, čo umožňuje, aby bolo vozidlo poháňané len elektrickou 

energiou. 

AgM batéria je preto inštalovaná len na vozidle na podporu elektricky ovládaných pomocných 

komponentov. Tieto nové požiadavky jednoznačne očakávajú od batérie podstatne viac a 

technológia sa musí zlepšiť tak, aby zodpovedala ďalšiemu zvýšeniu požiadaviek. 
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POZNÁMKY: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       

projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
 
 



 

 

25 

 

 
 

Hybridné autá -  full hybrid 

4 x 45 minút 

 

Cieľ lekcie: Porovnať  rôzne hybridnými systémy v automobilovej technológii a zamerať sa na Full 

Hybrid System 

 

 

PRÍLOHA 2 

 

Micro-Hybrid MHEV HEV PHEV 
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POZNÁMKY: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       

projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Hybridné autá -  full hybrid 

4 x 45 minút 

 

Cieľ lekcie: Porovnať  rôzne hybridnými systémy v automobilovej technológii a zamerať sa na Full 

Hybrid System 

 

PRÍLOHA 3 

 
T – Graf (+/-) 

 

Spaľovací motor Micro-Hybrid MHEV HEV PHEV 

+ - + - + - + - + - 
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POZNÁMKY: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       

projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Infraštruktúra pre elektromobily 

 

Cieľ lekcie: 

Získať vedomosti o spoľahlivej nabíjacej infraštruktúre, jej význame a použití pre budúcnosť. 

 

 

PRÍLOHA 1 

 

 

Infraštruktúra pre elektromobily 
 

Neustále znižovanie povolených emisií robí ťažkú hlavu všetkým automobilkám. Vďaka najmodernejším 

technológiám a inováciám dokážu automobilky vyrábať elektromobily, ktoré majú v budúcnosti úplne nahradiť 

autá so spaľovacími motormi. Je takmer isté, že s pribúdajúcimi rokmi bude na našich cestách jazdiť čoraz viac 

vozidiel s elektrickým pohonom. Svoje zastúpenie budú mať medzi nimi značky ako Tesla, Porsche, Jaguar, 

Volkswagen, Nissan či Aston Martin, pričom ďalšie sa budú k tomuto trendu postupne pridávať. 

Uvidíme, či budú ich modely dostupnejšie a za aký čas. Aby sa dali takéto autá používať, musí existovať 

rovnako dokonalá infraštruktúra pre nabíjanie, akú dnes poznáme s tradičnými čerpacími stanicami. Isté slovo v 

tomto smere majú aj municipality. Elektrina je predsa len dostupnejšia ako fosílne palivá a taká nabíjacia stanica 

sa dá vybudovať asi jednoduchšie ako čerpacia. Na výber sa ponúkajú pritom celkom zaujímavé riešenia. 

Jedným z najväčších stimulov rozvoja elektromobility je vybudovanie spoľahlivej nabíjacej infraštruktúry 

aj mimo veľkých miest. Podľa údajov EAFO (European Alternative Fuel Observatory) patrí Slovensko v rámci svojho 

najbližšieho susedského okolia medzi najlepšie vybavené krajiny so svojimi viac ako 104 rýchlo nabíjacími 

stanicami s výkonom nad 22 kW a 347 verejnými nabíjacími stanicami s nižším výkonom. Pokrytie nabíjacími 

stanicami dosahuje pomer asi 10 vozidiel na 1 rýchlo nabíjačku a 2 vozidlá na jednu nabíjačku celkovo (ku koncu 

roka 2018). 

Ako vidno podľa údajov EAFO, nabíjacích staníc je na Slovensku na počet prevádzkovaných automobilov 

dostatok. Pochopiteľne, štatistika je jedna vec, no prax môže byť trochu odlišná. Pokrytie rýchlo nabíjačkami je 

na väčšine územia veľmi dobré, najmä čo sa týka celej trasy diaľnice D1 od česko-slovenských hraníc až po Košice, 

či už cez Žilinu, alebo Banskú Bystricu. Slabšie pokrytie má zatiaľ juh Slovenska, kde nie je pokrytá trasa cez Nové 

Zámky a Lučenec. Dá sa však predpokladať, že aj na tejto trase sa bude v blízkom čase pracovať. 

V dnešnom modernom svete existuje viacero portálov či aplikácií, ktoré nám ukážu dostupnosť nabíjacích 

staníc, ich presnú polohu, cenu a rýchlosť nabíjania. 
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Nabíjacie stanice je možné nájsť väčšinou pri hypermarketoch, čerpacích staniciach či rôznych biznis 

centrách. Niektoré obchody majú už teraz k dispozícii nabíjacie stanice, pričom v budúcnosti bude absolútne 

bežné, že pokým my budeme nakupovať, náš elektromobil sa bude na parkovisku nabíjať. Napríklad spoločnosti 

Billa, Tesco a Lidl už majú na niektorých miestach svoje nabíjacie stanice. Zatiaľ sú bezplatné. 

 

O budovanie nabíjacích staníc sa starajú predovšetkým spoločnosť GreenWay, elektrárne, spoločnosti 

zodpovedné za distribúciu elektrickej energie, ale aj niektoré samosprávne kraje. 

 

 

 

 

Tesla 
S myšlienkou budovania siete nabíjacích staníc pri¬šla 

ako prvá Tesla. Tá ku koncu roka 2018 disponuje v celosvetovej 

sieti Supercharger 1375 nabíjacími stanicami, v ktorých je 11 

414 nabíjacích stojanov. Najviac ich je v USA a Európe, výstavba 

sa však uskutočňuje aj v Austrálii, na Novom Zélande a na 

Ďalekom východe. V rámci východoeurópskych krajín bola 

dokonca prvá rýchlonabíjačka Tesla Supercharger so 4 

nabíjacími stojanmi uvedená do prevádzky na Slovensku, a to v 

areáli hotela Kaskády neďaleko Banskej Bystrice. Ku koncu roka 2018 boli v SR dve nabíjacie stanice Supercharger, 

druhá so 6 nabíjacími stojanmi je inštalovaná pri nákupnom centre v Bratislave. Krátko po uvedení sme prvé Tesly 

mohli stretávať aj u nás a časom sa okolo nich vytvorila komunita ľudí, ktorá výrazne prispela k propagácii 

elektromobility u nás. 

Greenway 
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V máji 2014 spustila spoločnosť GreenWay na Slovensku 

prvú sieť 15 rýchlonabíjacích staníc, inštalovaných medzi BA a KE. 

V súčasnosti prevádzkuje viac ako 100 rýchlo¬nabíjacích staníc v 

strednej Európe na trhoch v SR a v Poľsku. Mapka je dostupná na 

adrese: driver.greenway.sk.  Operátor však postupne sieť 

posilňuje tak, aby boli nabíjačky zálohované aj v prípade výpadku, 

takže v jednotlivých lokalitách dopĺňa ďalšie nabíjacie miesta. 

Nové nabíjačky sú už s výkonom 50 kW a umožňujú aj nabíjanie 

dvoch vozidiel v kombinácii DC - AC. Zaujímavá je nabíjačka v 

bratislavskom nákupnom centre IKEA, využívajúca batériové 

úložisko a umožňujúca súčasné nabíjanie dvoch vozidiel DC – DC 

aj DC – AC. 

 

Skladba nabíjačiek podľa výkonov: 

• rýchlonabíjačky: 18 (44 kW), 12 (50 kW) / výrobcovia: DBT, EFACEC, DELTA, ABB 

• pomalé AC nabíjačky: 15 (22 kW) 

Čo sa týka paralelného nabíjania dvoch vozidiel, až 99 % lokalít spĺňa túto možnosť. Na troch lokalitách je možné 

nabiť 4 až 5 vozidiel súčasne. V súčasnosti prevádzkuje sieť GreenWay na Slovensku 30 rýchlonabíjacich staníc a 

15 AC nabíjacích staníc, ktoré sú verejne dostupné. 

V roku 2019 plánuje v SR posilniť sieť o približne 15 rýchlonabíjacích staníc s maximálnym výkonom 50 

kW s paralelným AC+DC nabíjaním a okolo 40 AC nabíjacích staníc s maximálnym výkonom do 22 kW. 

Ďalej GreenWay pripravuje tri špeciálne lokality – nabíjacie huby s možnosťou nabíjať štyri vozidlá 

paralelne. Každá z lokalít bude vybavená najmodernejšími technológiami nabíjania, bude obsahovať ultrarýchle 

nabíjacie stojany, umožňujúce nabíjanie najvyššou rýchlosťou. V najbližších rokoch by ich mali byť schopné využiť 

všetky nadchádzajúce elektrické automobily. Rovnako plánuje posilniť nabíjaciu infraštruktúru v Poľsku, pričom 

počet nových inštalovaných staníc bude násobne vyšší vzhľadom na rozlohu krajiny. 

Vďaka mobilnej aplikácii môžu zákazníci v reálnom čase sledovať stav nabíjania vozidla, skontrolovať si 

aktuálnu dostupnosť najbližšej nabíjačky, prípadne si ju aj rezervovať. 

 

 

 

ZSE  
Svoju sieť rýchlo nabíjačiek postupne rozširuje aj operátor ZSE, ktorý 

dynamicky rozširuje sieť verejne dostupných nabíjacích staníc v rámci územia 

celého Slovenska. Sieť sa však pomerne rýchlo rozrastá. V novembri 2018 

pribudla v rámci projektu NEXT-E v Budči pri Zvolene ultra rýchla nabíjacia 

stanica, schopná nabíjania s výkonom až 350 kW. ZSE navyše inštaluje nové 

nabíjacie stanice na parkoviskách fastfoodového reťazca McDonald´s v rámci 

projektu FAST-E. Do konca roku 2018 bolo vybavených rýchlo nabíjačkami 9 

prevádzok reťazca McDonald´s u nás, dovedna ich má byť pri už existujúcich prevádzkach inštalovaných 13 a ďalšie 

budú pribúdať pri novo otváraných. Nabíjacie stanice budú v prvej fáze nainštalované pri prevádzkach v Bratislave, 

Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Zvolene, Banskej Bystrici, Prievidzi, Liptovskom Mikuláši, Martine, Košiciach a 

Prešove. 

Okrem týchto operátorov však rýchlo nabíjacie stanice budujú aj iné subjekty. Aktívny je napríklad 

Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý vybudoval rýchlo nabíjačky v Prievidzi či Starej Turej. V Novej Dubnici a 
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Bratislave otvoril pri svojich prevádzkach rýchlo nabíjačky reťazec Lidl. Tie sú zatiaľ zadarmo. Pre svojich 

zákazníkov má k dispozícii rýchlo nabíjačky aj Nissan, nájdete ich pri viacerých predajniach tejto značky. 

Okrem rýchlo nabíjacích staníc je na Slovensku inštalované množstvo pomalých AC nabíjačiek s výkonom 

menej než 22 kW. Na rozdiel od krajín s rozvinutejšou infraštruktúrou, kde je veľa takýchto nabíjačiek verejných, 

u nás sa v mestách či obciach s týmto typom nabíjania dá zatiaľ stretnúť skôr zriedkavo. Väčšina AC nabíjačiek je 

pri reštauráciách, hoteloch alebo firmách. Toto je do budúcnosti najväčšia výzva pre samosprávy a cesta k 

verejnému nabíjaniu na sídliskách, v obytných štvrtiach či obciach. Obstaranie a vybudovanie takýchto nabíjacích 

miest je podstatne menej náročné z finančného a realizačného hľadiska ako budovanie rýchlo nabíjačiek a v 

obciach môže ich budovanie priniesť aj žiaduce zvýšenie cestovného ruchu. Čo sa týka hotelov, reštaurácií a 

podobných zariadení, v poslednom čase vidieť, že majitelia začínajú chápať prínos ponuky nabíjania pre svojich 

hostí, aj keď má ísť iba o jednoduché 230 V nabíjanie. Pre hotel takáto služba predstavuje len minimálne zvýšenie 

nákladov, môže však prilákať úplne novú klientelu. Výhodné je takisto využitie elektromobilov v úlohe hotelových 

transferov či taxíkov. Viaceré taxislužby aj v menších mestách už výhody elektromobilov objavili. 

Sieť nabíjacích staníc sa postupne rozrastá, prehľad poskytuje napríklad stránka nabky.com, ktorá  je asi 

najkomplexnejším portálom pre slovenské nabíjacie stanice. Pri ceste za hranice dobre poslúži napríklad 

chargemap.com aj s mobilnou aplikáciou. Potešiteľné je, že aj majitelia ubytovacích zariadení a reštaurácií si 

začínajú potenciál elektromobility uvedomovať a ponúkajú možnosti nabíjania aspoň pre ubytovaných hostí. V 

prípade malých penziónov či súkromného ubytovania sa však zväčša dá dohovoriť na nabíjaní aj tam, kde to nie 

je deklarované.    

Spoločnosť vytvorila nové nabíjacie programy ZSE Drive – ktoré sú spoplatnené. Nabíjať je možné všetky 

druhy elektromobilov a plug-in hybridov. Stanice ZSE Drive disponujú oboma celosvetovými štandardmi Chademo 

a CCS. Na nabíjanie si stačí buď vybaviť RFID kartu, alebo stiahnuť aplikáciu ZSE Drive z Google Play či App Store. 

Pomocou aplikácie je možné elektromobil nabiť jednorázovo. S nabíjacou kartou je však nabíjanie lacnejšie, čo 

určite ocenia používatelia, ktorí budú na nabíjacích staniciach ZSE tankovať častejšie. 

Spoločnosť pripravuje aj spoluprácu s poskytovateľmi v zahraničí, takže by čoskoro mala byť možnosť 

využívať kartu aj na nabíjanie v zahraničí cez takzvaný zahraničný roaming. Ten by mal zo začiatku zahŕňať 

predovšetkým sesterských poskytovateľov zo skupiny E.ON, ktorí sa nachádzajú v Českej republike, Maďarsku a 

Nemecku. 

 

 

 

NEXT-E  
Významný je projekt NEXT-E, spolufinancovaný z 

fondu CEF Európskej únie. Projekt dostal v roku 2017 doteraz 

najväčší grant vo výške 18,84 milióna eur na rozvoj 

elektromobility od Európskej komisie, na základe ktorého sa 

vybuduje 222 multištandardných rýchlo nabíjacích staníc (50 

kW) a 30 ultra rýchlych nabíjacích staníc (150 – 350 kW) v rámci šiestich krajín kohéznej Európy. Na Slovensku sa 

v rámci projektu vybuduje spolu 25 nabíjacích staníc (18 rýchlo nabíjacích staníc a 7 ultra rýchlych nabíjacích 

staníc). Zaujímavé je, že na Slovensku, ako v prvej z 25 krajín, bola v rámci tohto projektu koncom roku 2018 

spustená ultra rýchla nabíjacia stanica schopná nabíjania s výkonom až 350 kW. 
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IONITY 
V Európe vznikol spoločný projekt značiek 

BMW, Daimler, Ford a skupiny Volkswagen spolu s 

Audi a Porsche s názvom IONITY s cieľom vytvoriť sieť 

super rýchlych nabíjacích staníc pozdĺž najdôležitejších 

diaľnic. S budovaním nabíjacích staníc IONITY sa začalo 

v minulom roku a prvá bola otvorená 24. apríla 2018 

na čerpacej stanici Brohltal-Ost v meste Niederzissen 

na diaľnici A61 v nemeckom Porýní-Falcku. V rámci 

pilotnej prevádzky bolo nabíjanie na prvých nabíjačkách IONITY zadarmo. Od septembra sa však upustilo od 

bezplatného nabíjania a odteraz sa bude zaň platiť v závislosti od miesta 8 eur, švajčiarskych frankov alebo 

britských libier. Spoločnosť IONITY vo svojom vyhlásení neuviedla, či tento paušálny poplatok bude dlhodobý. 

Neskôr sa však vyjadrila, že úvodné obdobie by malo trvať pravdepodobne do konca roka. No nezmienila sa o 

tom, ako by sa tento cenový model mohol vyvíjať v budúcnosti. 

V súčasnosti IONITY prevádzkuje 8 nabíjacích staníc s celkovým počtom 20 nabíjacích stojanov. Tri sú vo 

Švajčiarsku, po dve vo Francúzsku a Nemecku, jedna v Rakúsku. Vo výstavbe je ďalších 14 a jedna je v testovacom 

režime (v Dánsku). Do konca roka má byť postavených až 100 nabíjacích staníc. 

Do roku 2020 IONITY plánuje vybudovať dovedna 400 nabíjacích miest v 24 európskych krajinách. V rámci 

siete budú nasadené najmodernejšie stanice Terra HP, disponujúce výkonom 150 kW, ktoré však môžu byť 

upgradované na 350 kW. Nabíjať možno dve vozidlá naraz. Nabíjačka s takýmto výkonom umožňuje za 8 minút 

nabiť elektromobil na 200 km jazdy. Každá nabíjacia stanica bude mať šesť nabíjacích stojanov. 

Nabíjačky IONITY sú vybavené inteligentným osvetlením, ktoré z diaľky indikuje stav nabíjania pre 

používateľov. Nebudú sa obmedzovať na autá od zakladajúcich výrobcov. Budú ich môcť používať akékoľvek 

elektrické autá, ktoré majú kompatibilné zásuvky CCS. 

 

Všetky krajiny v Európe hrajú významnú úlohu v znižovaní emisií a dekarbonizácii dopravy a všetky hore 

uvedené spoločnosti majú rovnaké ciele, ktoré zahŕňajú inštaláciu viac ako 850 ďalších nabíjacích staníc, zvýšiť 

počet nabíjacích staníc a ich typov na existujúcich trhoch a poskytnúť viac nabíjacích príležitostí rastúcemu počtu 

vodičov elektrických vozidiel, rozšíriť sieť na nové trhy v krajinách CEE, stále viac zjednocovať siete nabíjacej 

infraštruktúry v regióne pre umožnenie plynulej jazdy cez väčšie geografické územia (aby vodiči nepotrebovali 

prístupové karty pre viacero rôznych poskytovateľov služieb nabíjania), zintenzívniť prebiehajúci výskum a vývoj 

a tak priniesť do regiónu najnovšie špičkové technológie, ako napríklad viac GridBooster systémov – stacionárnych 

batériových systémov pre ukladanie energie alebo ultra rýchle nabíjacie systémy s výkonom až 350kW, poskytnúť 

vodičom elektrických vozidiel excelentný zákaznícky servis, zvýšiť tak popularitu jazdy na elektromobiloch a aj 

touto cestou urýchliť ich zavádzanie a pripraviť infraštruktúru tak, aby nebola prekážkou intenzívneho zavádzania 

elektrických vozidiel. 

 

Aj napriek tomu, že infraštruktúra nabíjacích staníc ešte nie je úplne dokonalá, môžeme skonštatovať, že 

nabíjanie elektromobilov ponúka dnes  širokú sieť nabíjacích staníc, online rezervácie nabíjacej stanice z mobilnej 

aplikácie, okamžitú platba kartou alebo mesačnú platbu na faktúru. K počtu elektromobilov, ktoré brázdia 

slovenské cesty, je sieť staníc na slušnej úrovni. Taktiež je pravdepodobné, že nabíjacie stanice budú postupne 

pribúdať priamo úmerne k počtu elektromobilov na našich cestách. Predsa len, momentálne drvivú väčšinu 

vozidiel na Slovensku tvoria prevažne tie so spaľovacími motormi, čo má za následok aj vyššia obstarávacia cena 

elektromobilov. 
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Prehľad rýchlo nabíjačiek pre elektromobily v strednej Európe 
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Infraštruktúra pre elektromobily 

 

 

Cieľ lekcie: 

Získať vedomosti o spoľahlivej nabíjacej infraštruktúre, jej význame a použití pre budúcnosť. 

 

 

PRÍLOHA 2 – Tabuľka 

 

✓  vedel som +  nová informácia ?  chcem si ujasniť 
-  v rozpore s tým,     čo 

som si myslel 

    

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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OB diagnostika a kontrola NOx 

 

Cieľ lekcie: 

Získať vedomosti o OB diagnostike (On-Board Diagnostics) a kontrole NOx. 

 

 

PRÍLOHA 1 

 

Tabuľka VCHD (= KWL / Know, Want to know, Learned) 
 

Viem Chcem vedieť Dozvedel som sa 

   

  
 

 
 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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OB diagnostika a kontrola NOx 

 

Cieľ lekcie: 

Získať vedomosti o OB diagnostike (On-Board Diagnostics) a kontrole NOx. 

 

 

PRÍLOHA 2 – preložený text 

 

SCANIA ÚVOD 
Systém OBD (On-Board Diagnostics) je legálny 

požiadavka v rámci EÚ, ktorá bola zavedená v roku 2005. Táto požiadavka špecifikuje 

musí byť možné zistiť chyby na vozidle, ktoré majú vplyv na úrovne emisií a varovať 

vodiča cez lampu v prístrojovom paneli. 

Nové právne predpisy EÚ nadobudli účinnosť 1. \ T 

Nový zákon sa nazýva regulácia NOx a znamená, že existuje požiadavka 

monitorovať hladinu oxidov dusíka (NOx 

vo výfukových plynoch. Ak sa vyskytla chyba 

čo znamená, že povolené limitné hodnoty sú 

prekročiť, zákon uvádza, aké opatrenia musia byť prijaté 

 

 

Opis funkcie OBD 
Aby sa vyhovelo novým právnym požiadavkám, bol v systéme riadenia motora vytvorený systém generovania 

chybových kódov 

to do určitej miery vyžadovalo mechanika 

prijať nový postup na riešenie problémov, 

oprava a overenie, že chyba bola 

opravená. 

Systém narába s chybovými kódmi ,  ktoré súvisia s 

emisiami  oxidov dusíka (NOx) z vozidiel,špeciálnym spôsobom. Kódy rozsvietia  kontrolku 

ktorá varuje pred vysokou úrovňou kontaminantov a v niektorých prípadoch obmedzuje  krútiaci moment 

vozidla. 

krútiaceho momentu. V závislosti na tom, aký veľký účinok 

porucha má na úrovni NOx, maximálny krútiaci moment vozidla je obmedzený buď o 40%, akonáhle 

zastavenie vozidla (rýchlosť je 0 km / h), alebo 

po 36-50 hodinách prevádzky. Vysvetlenie 

príslušného chybového kódu je uvedený v. \ t 

text chybového kódu v SDP3. 

Tieto chybové kódy nie je možné vymazať z 

riadiacej jednotky, ak sú aktívne. To znamená, že 

chybový kód nie je možné vymazať, upozornenie 
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lampa sa nedá vypnúť, ani sa nedá naplniť plný krútiaci moment 

obnoviť, kým sa nestane chybový kód 

neaktívne. Aby sa kód chyby stal 

neaktívny tak, aby mohol byť vymazaný, ovládací prvok 

jednotka musí vykonať internú skúšku aktivovanú 

cez SDP3> Kontroly a úpravy> 

Funkcie> Skontrolujte> Powertrain> Emisie 

regulácia> Spracovanie výfukových plynov> Validácia chybových kódov pre reguláciu NOx, v ktorej 

možno skontrolovať, či bola porucha odstránená. Alternatívou je viesť vozidlo až do 

tá istá kontrola sa vykonáva na ovládacom zariadení 

jednotkou. Podmienky, ktoré musia byť splnené 

s cieľom umožniť kontrolnej jednotke overiť 

že porucha bola odstránená, sú popísané v. \ t 

text chybového kódu v SDP3. 

Ak chybový kód vygeneroval chybový kód 

čo súvisí s reguláciou NOx, čo nie je vymazateľné 

kód chyby, aby informoval dotknuté orgány 

Výsledkom toho je tiež generovanie. Chyba 

kódy sú určené len ako informačný kód 

pre orgány a neznamenajú, že tam 

nie je v poriadku s vozidlom. Keď 

vozidlo bolo opravené a riadiaca jednotka 

zistil, že chyba bola napravená, 

tento chybový kód sa stane neaktívnym, ale nemôže 

byť odstránené. Tieto chybové kódy sú uložené v 

riadiacej jednotky po dobu 400 dní alebo 9600 hodín po 

stali sa neaktívnymi. Je dôležité 

Nezabudnite, že tieto chybové kódy nevyžadujú žiadne 

z dielne. 

 

 

Pozor, svieti kontrolka A 
Svieti, keď úroveň NOx presahuje nižšiu úroveň 

limitná hodnota.  

Poznámka: Ak chcete vypnúť výstražnú kontrolku A, keď 

neexistujú žiadne aktívne chybové kódy: 

Skontrolujte, či kontrolka B zhasla. 

Zapnite zapaľovanie pomocou štartovacieho kľúča 

ale nespúšťajte motor. 

Vypnite zapaľovanie pomocou štartovacieho kľúča 

a počkajte aspoň 15 sekúnd. 

Opakujte postup dvakrát. Upozornenie 

lampa zhasne asi 30 sekúnd po 

Štartovací kľúč bol zapnutý na štvrtý krát 
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Pozor, kontrolka B 
Svieti, keď úroveň NOx prekračuje úroveň 

vyššia limitná hodnota. 

Existuje riziko zníženia krútiaceho momentu. 

vysvetlenie príslušného chybového kódu je uvedené v opise chybového kódu v SDP3. 

Vypnutie výstražného svetla B sa používa pracovná  metóda SDP3 

 

 

Informačné kódy pre kontrolu NOx 
Niektoré chybové kódy generujú informačné kódy 

ak je aktivovaný chybový kód. informácie 

kódy nie je možné vymazať pomocou SDP3. 

informačné kódy neindikujú poruchu, ale 

sú určené na poskytovanie informácií 

orgánov. Informačné kódy indikujú 

či riadiaca jednotka predtým aktivovala poruchové kódy vo vozidle, ktoré ovplyvnilo 

emisie oxidov dusíka (NOx). Ak je 

informačný kód bol neaktívny pre 400 

dní, automaticky sa odstráni. 

P2BA7 (11175) - Prázdna nádrž redukčného činidla 

P2BA8 (11176) - Otvorte obvod v redukčnom zariadení 

dávkovanie 

P2BA9 (11177) nedostatočná kvalita redukčného činidla 

P2BAA (11178) - Nízka spotreba redukčného činidla 

P2BAB (11179) - Nesprávny prietok EGR 

P2BAC (11180) - Deaktivácia EGR 

P2BAD (11181) - Neznámy zdroj chyby 

P2BAE (11182) - monitorovací systém regulácie NOx 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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OB diagnostika a kontrola NOx 

 

Cieľ lekcie: 

Získať vedomosti o OB diagnostike (On-Board Diagnostics) a kontrole NOx. 

 

 

PRÍLOHA 3 

 

Cvičenie s nedokončenými vetami 
 

1. Systém OBD je    ...............................    ................................ , ktorá bola zavedené v roku 

........................ . 

 

 

2. Nový zákon sa zameriava na  ............................. hladiny NOx  vo ..............................    plynoch.  

 

 

3. V prípade zvýšenej hladiny emisií  systém ........................ kontrolku  s ......................   

........................ 

 

 

4. Ak porucha ovplyvňuje zvýšenie NOx na povolený ......................., maximálny ....................  

.................... 

Bude obmedzený na ........... 40% 

 

 

5. Dĺžka uloženia neaktívneho .........................  ................................. v pamäti riadiacej jednotky, je 

............. dní alebo ....................... hodín. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Tachograf 

 

Cieľ lekcie: 

Získať vedomosti o fungovaní tachografu a jeho význame. 

 

 

PRÍLOHA 1 

 

TACHOGRAF 
 

Tachograf je záznamové zariadenie, umožňujúce grafický záznam rýchlosti cestného alebo koľajového vozidla v 
závislosti na čase. V cestnej doprave je využívaný v nákladných automobiloch a autobusoch, kde zaznamenáva 
graf rýchlosti v závislosti na čase. Záznamy slúžia na kontrolu doby riadenia posádky vozidla (kontrola dodržiavania 
dohovoru AETR) a na zistenie rýchlosti v prípade nehody. Tachograf je povinne nainštalovaný do všetkých vozidiel 
nad 3,5 tony. 

Používanie a inštaláciu tachografov v EÚ upravuje nariadenie (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení a taktiež 
Dohoda AETR . 

 

1. PREUKAZOVANIE ODPOČINKU PRI ANALÓGOVÝCH TACHOGRAFOCH  

 

Pri používaní analógových tachografoch sa 
režim práce vodiča zaznamenáva na  
tachografom kotúči. Pokiaľ voči čerpá denný 
čas odpočinku mimo vozidla, odpočinok  by 
mal byť zaznamenaný formou manuálneho 
dodatku na druhej strane kotúča. Na  
nasledujúcich obrázkoch je uvedený konkrétny 
príklad. Vodič vykonával  jazdu  s vozidlom  tak, 
že ráno preberá vozidlo na prepravu u 
dopravcu, poobede končí zmenu  a denný čas 
odpočinku čerpá mimo vozidla.  
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 Tachografový kotúč nenecháva vo vozidle, pretože nie je jasné, o 
koľkej ráno   bude preberať vozidlo (aby v tachografe kotúč 
neostával dlhšie ako 24 hodín) a tiež  nie je jasné, či ďalší deň bude 
vykonávať s tým istým vozidlom. To znamená, vodič  prvý deň ak 
ukončil prácu s vozidlom v čase 17,15 h, musí vybrať kotúč z 
tachografu  a štandardne ukončiť záznamy na kotúči, to znamená 
uvedie (obr. 1): miesto vybratia kotúča  Revúca), dátum vybratia 
kotúča (8. 4. 2010), stav počítadla vzdialenosti pri vybratí kotúča 
(234 436 km) a vypočíta vzdialenosť ubehnutú s vozidlom na kotúči 
(323 km).  

 
 
 
 

Obr. 2 - Denný čas odpočinku uvedený na zadnej strane kotúča  
za deň 8. 4. 2010  

 

Ďalší deň vodič začína prácu s vozidlom 6,45 h, to 
znamená v tomto čase vkladá  do tachografu vozidla 
nový tachografový kotúč. V tomto prípade denný čas 
odpočinku  je vodič povinný ručne zaznamenať na 
zadnej strane tachografových kotúčov  nasledovne:  

 

• na tachografovom kotúči z 8. 4. 2010 na zadnú 
stranu je povinný dokresliť ručne odpočinok do konca 
dňa a k tomuto záznamu uviesť meno, priezvisko a 
podpis (záznam je  povinný urobiť v čase vkladania 
nového krúžku do vozidla – obr. 2),  

• na krúžku, ktorý vkladá do tachografu urobiť 
ručný záznam o činnostiach, ktoré vodič  vykonával od 
polnoci do okamihu vkladania krúžku do tachografu. 

• To znamená ak vodič  čerpal iba odpočinok a 
začal pracovať o 6,45 h (obr. 3), je povinný urobiť 
záznam  uvedený na obr. 4 (čiaru v odpočinku od 0,00 
do 6,45 h).  

 

 

Formou ručného záznamu je možné uskutočniť aj akúkoľvek inú prácu alebo  pohotovosť vykonávanú mimo 
vozidla. Napr. na obr. 4 vodič po vybratí krúžku  z tachografu vykonával ešte od 18,15 do 19,00 h inú prácu, napr. 
údržbu vozidla. Od  19,00 h čerpal týždenný čas odpočinku. Keďže vodič bude ďalší výkon realizovať až  v pondelok 
ráno (12. 4. 2010), musí urobiť záznam údajov taktiež za týždenný čas  odpočinku na 10. a 11. 4. 2010. Keďže ide 
o pravidelný týždenný odpočinok, na jeho  preukazovanie sa použije tachografový krúžok, na ktorý sa uvedie na 
prednej strane:   

• meno a priezvisko,  

• miesto (musí byť rovnaké na začiatku a na konci s výnimkou prepravy trajektom alebo vlakom – je 
potrebné pripojiť doklad o prístupe k lôžku),  

• dátum.  



 

 

45 

 

   

Na zadnej strane krúžku sa uvedie na 
celý deň odpočinok formou čiary v 
tabuľke, meno a priezvisko osoby, 
ktorá záznam uskutočnila a podpis 
(obr. 5). V pondelok pri vložení krúžku 
na 2. 4. 2010 je potrebné od polnoci 
do okamihu  vloženia krúžku 
uviesťčinnosti, ktoré vodič vykonával  

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

2. PREUKAZOVANIE ODPOČINKU PRI DIGITÁLNYCH  TACHOGRAFOCH  

 

Pri  jazde  s vozidlom vybaveným digitálnym tachografom,  sa  pravidelný odpočinok preukazuje  manuálnym 
zadávaním údajov pri načítavaní tachografovej  karty vodiča. Pri ukončení zmeny, ak vodič nečerpá odpočinok vo 
vozidle, by mal kartu  vodiča vybrať z tachografu (pri odhlasovaní zadať krajinu príjazdu) a kartu si zobrať so sebou  
domov.  

 

Obr. 6    Tachografová karta vodiča 
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Obr. 7   Digitálny tachograf 

 

Po vložení karty do tachografu sa zobrazí načítavanie karty, pričom načítavanie sa  preruší otázkou „M zadat 
Dodatok? s možnosťou voľby áno a nie. Ide o možnosť zadania  manuálneho dodatku, to znamená činností, ktoré 
vodič vykonával mimo vozidla. Ak by vodič   vykonával jazdu s digitálnym tachografom,  pri načítavaní karty by 
mal  postupovať nasledovne:  

• pri otázke „M zadat Dodatok?“ zvoliť voľbu áno,  

• tachograf ukáže posledný koniec  zmeny v UTC čase, s voľbou doplnenia konca zmeny; vodič by musí  
zvoliť voľbu nie, pretože ide doplniť odpočinok,  

• šípkou hore a dole nastaví  dátum a čas a potvrdí OK a následne zvolí voľbu  posteľ, čím nahrá v daní deň 
do polnoci odpočinok,  

• tachograf položí otázku, či ide už o koniec zmeny; ak vodič zvolí áno, potom musí zvoliť  krajinu na konci 
zmeny,  

• v ďalšom kroku sa tachograf pýta, či uvedený čas je čas začiatku zmeny s možnosťou voľby áno a nie; vodič 
by mal vybrať voľbu nie  

• po voľbe „nie“ sa vodičovi ponúkne čas, ktorý je potrebné nastaviť  a  nastaviť odpočinok (pred 
nastavením odpočinku je potrebné odpovedať na otázku krajiny výjazdu),  

• nakoniec je potrebné potvrdiť zadanie tlačidlom OK. Zadať denný čas odpočinku je možné aj v jednom 
kroku - predlženie konca zmeny až do okamihu načítavania karty, alebo posunutie začiatku zmeny až do 
okamihu vybratia karty, ale takýmto zadaním by došlo k zlúčeniu dvoch zmien a neuložili by sa krajiny na 
začiatku a na konci zmeny. V prípade zadávania týždenného odpočinku sa jedna časť odpočinku zadáva 
za viacero dní (jedna zmena sa ukonči ku ktorémukoľvek dňu k polnoci – napr. piatku, ostatná časť je od 
piatku polnoci do pondelka rána).  

  

 

 

 

 

 

 

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Tachograf 

 

Cieľ lekcie: 

Získať vedomosti o fungovaní tachografu a jeho význame. 

 

 

PRÍLOHA 2 

 

” ✓” vedel som ”+” nová informácia ”?” chcem si ujasniť ”-” v rozpore s tým, čo 
som si myslel 

    

  
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 

. 
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Telematické systémy 

 

Cieľ lekcie: 

Získať základné vedomosti o tom, čo sú telematické systémy, ako fungujú vo všeobecnosti, použité 

technológie, výhody moderných telematických systémov. 

 

 

PRÍLOHA 1 

V-CH-D  TABUĽKA (VIEM, CHCEM VEDIEŤ, DOZVEDEL SOM SA) 

VIEM CHCEM VEDIEŤ DOZVEDEL SOM SA 

   

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Telematické systémy 

 

Cieľ lekcie: 

Získať základné vedomosti o tom, čo sú telematické systémy, ako fungujú vo všeobecnosti, použité 

technológie, výhody moderných telematických systémov. 

 

 

PRÍLOHA 2 

 
 

Distribúcia, plánovanie práce 
 

Telematika vozového parku ponúka niekoľko nástrojov na zlepšenie distribúcie spoločnosti aj  zvýšenie 
efektívnosti.  

Ak by sme sa bližšie pozreli na konkrétne nástroje  pracovného prostredia dispečera ,  hovoríme napríklad o: 

1. Možnosť nájsť najbližšie vozidlo ku konkrétnym GPS súradniciám a zároveň si vybrať vozidlo, ktoré v 
súčasnosti nie je pridelené k inej práci 

2. Nastavenie automaticky generovaných oznámení o (ne)dosiahnutí vymedzenej oblasti (vrátane možnosti 
nastavenia podmienok bežného dňa, konkrétneho denného času) a automatické odosielanie týchto 
oznámení na základe on-line GPS polohy koncového zákazníka (táto funkcia sa často používa v prípade 
prepravy "v čase") 

• Mapy Google "Návštevnosť" – čo je funkcia zobrazujúca stav návštevnosti v reálnom čase na základe 
automatického zhromažďovania údajov o polohe spoločnosťou Google. Na základe týchto informácií  
je dispečer  schopný  reagovať vopred a zmeniť plán trasy - alebo informovať koncového zákazníka, 
že pravdepodobne dôjde k určitému meškaniu. 

 

 Dopravná situácia n on-line, používateľom definované oblasti, rozlíšenie zaparkovaných vozidiel/počas jazdy. 
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1. Informovanosť o výkonnosti vodiča prostredníctvom tachografu [nariadenie (ES) č. 561/2006), ktoré 
vedie k efektivite  plánovania dopravy. 

2. Schopnosť robiť podrobné plánovanie dopravy - definovanie nakladacích a vykladacích miest, vrátane 
presných pokynov pre vodiča, ako sú prestávky, podrobné plánovanie trasy atď. V rámci toho je možné 
automaticky oznámiť opustenie plánovanej trasy, nedodržanie prestávok a podobne. 

3. Pripojenie GPS monitoringu s optimalizačným softvérom, ktorý (na základe skutočných pohybov vozidiel 
a detailov vyplnených u zákazníkov – nakladacie/vykladacie body) môže navrhnúť optimalizáciu 
smerovania. 

4. Kontrola plnenia podmienok studeného reťazca. 

 

 

 

Tachograf 
 

Digitálny tachograf je zariadenie namontované na vozidle, ktoré digitálne zaznamenáva svoju rýchlosť a 
vzdialenosť spolu s činnosťou vodiča vybranou z výberu režimov. 

V Európe sú vodiči zo zákona povinní presne zaznamenávať svoju činnosť, uchovávať záznamy a na požiadanie ich 
predložiť dopravným orgánom, ktoré sú poverené presadzovaním predpisov upravujúcich pracovný čas vodiča. V 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 sa vymedzujú hodiny vodiča. 

Vďaka čítaniu údajov z digitálneho tachografu umožňuje telematikom nielen presne vidieť, kto šoféruje (má svoju 
tachografovú kartu v tachografovej zásuvke), a preto pozná meno vodiča, ale aj zobraziť a kontrolovať plnenie 
pracovného času vodiča on-line počas prepravy a táto funkcia im tiež poskytuje prehľad o pracovnom čase vodiča 
v celej spoločnosti, ktorý pomáha zlepšovať efektivitu plánovania práce. 
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 HORE - Online stav pracovnej doby vodiča, 
pokiaľ ide o (EC) 561/2006 

 

VPRAVO– Regulácia (EC) 561/2006 – Krátky list 
pravidiel  

 

Zamestnávateľ musí tiež kontrolovať 
dodržiavanie smernice (ES) č. 561/2006 zo 
strany vodiča stiahnutím a vyhodnotením 
nespracovaných údajov z digitálneho 
tachografu, čo vyžaduje zákon. Vyžaduje 
odpracovníka technika, aby sa fyzicky dostaldo 
každého vozidla s firemnou kartou (firemnú 
kartu používajú operátori na prerábenieúdajov 
týkajúcich sa ich zamestnanca z pamete 
tachografu) a manuálne iniciovanie sťahovania 
dát. 

 

Telematika umožňuje spoločnosti urobiť to  automaticky a na diaľku. Pri použití tohto riešenia z telematických 
systemov,  ako Webdispečink,  sa firemná karta vkladá do čítačky kariet pripojenej k serveru, ktorý iniciuje 
sťahovanie nepretržite na základe časovača, ktorý je nastavený v jednotkách vozidla. 

Táto funkcia šetrí veľa času pre technik- zamestnanca, ktorý musel fyzicky občas  navštíviť  každé vozidlo  
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API – aplikačné programovacie rozhranie  
 

Je súbor rôznych funkcií (webových služieb), ktorý umožňuje telematickému  systemu  komunikovať s inými 
programami a systémami. 

Jedným zo spôsobov použitia je, že umožňuje prepravnej spoločnosti poskytovať informácie o polohe vozidla 
počas on-line prepravy logistickým spoločnostiam alebo zákazníkom prepravy. Toto zdieľanie údajov si čoraz viac 
vyžadujú zákazníci prepravy v celej Európe. Dnes je často potrebné - mať-funkciu pri preprave v popredných 
európskych logistických spoločností, ako sú DHL, Gefco, Gatehouse atď. Tieto spoločnosti zvyčajne majú vlastnú 
monitorovaciu  platformu, kde spájajú informácie o polohe od rôznych poskytovateľov GPS monitoringu) 

Pri tomto type pripojenia majú všetky zainteresované strany v oblasti dopravy potrebné informácie bez toho, aby 
museli získať informácie priamo od osoby (dispečera) 

 

Príklad z referenčnej príručky rozhrania API web dispečink 

 

Ďalším a nie menej dôležitým použitím API je prepojiť ho s ERP – firemným informačným softvérom. Na základe 
tohto spojenia je možné: 

• Generovanie dopravných záznamov, zostava pracovného času vodiča 

• Hraničné priechody na výpočet cestovných náhrad  

• Záznam o palive – náklady na palivo, spotreba 

• Komunikácia dispečera s posádkou vozidla 

• Zdroje pre navigaiton, informácie o nakládke/vykládke 

Hlavné  benefity sú: 

• zníženie  duplicity údajov 

• značné úspory času pri spracovaní informácií 

• zvýšenie presnosť informácií 

• zvýšenie účinnosti využitia SW  
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Správa vozidiel – úlohy 
 

Úlohy – veľmi užitočný nástroj, ktorý umožňuje používateľom telematiky definovať úlohy pre vozidlá, vodičov 
alebo prívesy. Na základe nastavených podmienok stavu času alebo počítadla kilometrov sú systémy  – ako 
napríklad Webdispecink  – schopné automaticky generovať oznámenia pre nadchádzajúce servisné úlohy.. 

 

Príklad súboru úloh 

 

Informácie o nadchádzajúcich úlohách  sú viditeľné pre všetkých 
používateľov Webdispečinku, čo pomáha efektívne  plánovať 
servisný plán v celej spoločnosti - dispečeri sú schopní pri plánovaní 
prác (prepravy) pre vozidlá/vodičov zaúčtovať pripravovanú úlohu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cestovné náhrady - diety 
 

Zamestnanci (vodiči), ktorí cestujú viac ako 5 hodín mimo pracovného miesta, majú nárok na náhradu cestovných 
výdavkov vo forme diét. 

Výpočet je nastavený na definované kurzy pre každú krajinu (v rôznych menách) a strávený čas. Tieto hodnoty sa  
každý rok aktualizujú 

 

Sadzby pre diety 
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Bez Webdispecinku cestovné náhrady určujú z dopravných záznamov, ktoré sú väčšinou ručne písané vodičmi. 
Spracovanie tohto rukou písaného záznamu zaberie pomerne veľa času a môže obsahovať aj  zámerne nepravdivé 
údaje – napríklad niekedy môže vodič úmyselne napísať nesprávny čas prekročenia hranice, aby získal vyšší 
kompenzačný príspevok. 

V tomto prípade, Webdispecink je obrovský šetrič času pre spoločnosť a účtovníkov. Vodič je pridelený k vozidlu 
vložením tachografovej karty do tachografu (dokonca aj ako posádka, ak sú vo vozidle 2 vodiči). Webdispecink 
pozná presný okamih, kedy vozidlo prekročilo štátnu hranicu. Preto má Webdispecink presné informácie o pohybe 
vodiča a čase strávenom v každej krajine.   Je tiež možné priradiť definované  oblasti každému vodičovi, pre 
druhého vodiča sa podľa  algoritmu zastaví  počítanie  času jazdy. 

Výsledok je rýchly a tvorí presný základ pre vyplatenie vodiča. 

 

Základ diét na vyplatenie vodiča 

 

Terminál ovládačov  
 

Je komunikačným kanálom medzi vodičom a dispečerom/manažérom vozového parku. Funguje pre obojsmernú 
komunikáciu, odosiela  plány trasy k vodičovi, umožňuje odosielať fotografie alebo skenovať dokumenty oboma 
smermi. 

 
 Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva       
projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Batérie elektrických vozidiel Tesla 
 

 

PRÍLOHA 1 

 

 

Elektromobily Tesla 
 

 
 

Obrázok je dostupný len pod licenciou Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional 

(Zdroj 2019-11-15 https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tesla_Model_S_(Facelift_ab_04-2016)_trimmed.jpg) 

 

 

Juan Francisco Susarte Zamora 

Álvaro Doural 

Juanjo Martínez   
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
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Úvod 

Tesla je severoamerická spoločnosť so sídlom v Silicon Valley v Kalifornii, pod vedením Elona Muska, 

ktorý navrhuje, vyrába a predáva elektrické vozidlá. 

Spoločnosť Tesla bola založená s cieľom urýchliť prechod na udržateľnú dopravu s cieľom bojovať proti 

globálnemu otepľovaniu a znížiť počet úmrtí spôsobených znečistením. 

Jadro spoločnosti je zamerané na inžinierstvo pohonných systémov pre elektrické vozidlá, ktoré zahŕňa: 

akumulátory, motor, výkonovú elektroniku a riadiaci softvér. 

V tejto učebnej jednotke sa zameriame na batériu, kde sa dozvieme o troch častiach, z ktorých sa skladá. 

Preskúmame chémiu a formát buniek. Prezrieme si tiež model balenia modulov a ich dizajn. Na záver sa 

zameriame na to, ako sú tieto batérie zostavené. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Článok                                        Modul                                                     batéria 

 

 

Spoločnosť Tesla tvrdí, že má batériu s najvyššou hustotou energie na trhu, ale tiež s najnižšími nákladmi 

na kilowatt / hodinu (odteraz kwh). 

Aby sme vyskúšali, do akej miery je to pravda, vysvetlíme rôzne časti batérie Tesla, ako aj jej vlastnosti 

a fungovanie. 

  

 

Články 

   

Články  možno nájsť v troch rôznych formátoch: valcovité, hranolové a kazetové 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Valcové články. Tesla Model S 
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Valcové články:  

Tieto články sa vyrábajú navíjaním materiálov elektród a ich vložením na hliníkovú valcovú kapsulu. 

Cylindrické  (valcové )články sú v porovnaní s tými hranolovými alebo patrónovými článkami 

najlacnejšou možnosťou, pretože sa dajú vyrobiť v obrovských množstvách v štandardných veľkostiach. 

Pretože existuje niekoľko spoločností vyrábajúcich tento typ článkov so štandardnou veľkosťou od 

prvého okamihu komerčnej aplikácie lítium-iónových batérií (v roku 1991 spoločnosť Sony), bol výrobný 

proces a vnútorný dizajn týchto článkov vysoko optimalizovaný. Tento výrazne vylepšený dizajn redukuje 

neaktívne komponenty, to znamená tie, ktoré priamo nekombinujú akumuláciu energie so zmenšením 

priestoru, ktorý sa na jej uskladnenie nepoužíva. Preto majú valcové články zvyčajne najvyššiu objemovú 

hustotu výkonu. 

Nie všetko je však pozitívne, pretože tieto články sa ochladzujú veľmi ťažko a tento problém znamená 

zníženie účinnosti a skrátenie života článkov. Ďalšou nevýhodou je problem optimálneho uloženia 

valcového článku do hranolovitých kaziet modulov . 

Prizmatické články: môžu byť prezentované s niekoľkými nastaveniami. Automobilové prizmatické 

články majú však kvádrové tvary, aby lepšie zapadli do modulu. 

 

 

 

 

 
  

                                   94Ah and 37Ah Samsung prizmatické články 

 

Vnútorne majú podobné množstvo vinutí ako valcové články, ktoré sú potom stlačené tak, aby 

zodpovedali vnútornému objemu bunky. Prizmatické články môžu pre ich výrobcu predstavovať určitú 

zložitosť návrhu, ale uľahčujú montážnikom automobilov jednoduché prispôsobenie sa modulom a 

vďaka svojej vnútornej alebo vonkajšej geometrii, ktorá pomáha prenosu tepla, sa dajú ľahko ochladiť. 

. Výrobcovia ako BMW ich zhromažďujú do vysoko automatizovaných batérií v modeloch ako i3. 

Aj keď svorky článkov väčšej veľkosti pomáhajú znižovať odpor a umožňujú väčší prenos tepla, obidve 

zvyšujú obsah vlhkosti, čo súčasne znižuje hustotu energie v bunkách. Pretože navyše stláčame valce 

okolo dvoch elektród, kompresia nie je vo všetkých bodoch rovnaká. To znamená určité problémy s 

životnosťou po opakovaných cykloch nabíjania a vybíjania. 

Prizmatické bunky majú tiež tendenciu ponúkať veľkú kapacitu na udržanie minima neaktívneho 

materiálu. Preto BMW i3 z roku 2016 používa hranolové články s výkonom 94 Ah alebo Volkswagen e-

Golf z roku 2017 montuje prizmatické články s výkonom 37 Ah. Tieto údaje vynikajú, ak ich porovnáme 

s prizmatickými bunkami 3,4 Ah, ktoré používa Tesla. Celá táto situácia obmedzuje konečnú kapacitu 

výrobcov ponúkať batérie v rôznych veľkostiach. 
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Kazetové články:  

Tieto články používajú naskladané elektródy a separátory, ktoré sa potom vložia do polymérnej fólie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Kazetové články 

  

 

Článkové kazety ponúkajú maximálnu flexibilitu pri ich návrhu, pretože je možné ich zväčšiť na rôzne 

veľkosti a výrobca môže ľahko upraviť ich kapacitu pridaním alebo odstránením vrstiev. 

Značný počet výrobcov batérií ponúka tento typ článkov, pretože ich gravimetrická hustota energie je v 

porovnaní s valcovými článkami veľmi konkurenčná. Gravimetrická energia je množstvo energie uloženej 

v batérii na kilogram. To znamená, čím vyššia je táto hodnota, tým vyššiu kapacitu, autonómiu a výkon 

získame. Dá sa tiež povedať, že v batérii s rovnakou kapacitou dostaneme nižšiu hmotnosť a to je tiež 

veľmi dôležité. 
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Hlavnou nevýhodou tohto typu je, že sú omnoho zložitejšie na to, aby ich bolo možné integrovať do 

modulov. Ich chladiaci proces tiež vyžaduje veľmi starostlivú kontrolu. 

 

 

Ktoré typy článkov používa tesla? 

 

 

 

 

 
 

                                                                  Tesla Model S. 

 

Spoločnosť Tesla používa valcové články a otázkou je, prečo sa rozhodli ich zhromaždiť v batérii modelu 

S? Odpoveď je ľahká. 

Cylindrické články ponúkali väčšiu hustotu energie na článok. Malo by sa tiež zdôrazniť, že v tom čase sa 

valcové články vyrábali v obrovských množstvách pre prenosnú elektroniku. To znamenalo, že tieto 

bunky mali nižšiu cenu za kwh, čo implikovalo zníženie počiatočnej kapitálovej investície, čo bolo 

nevyhnutné pre novú spoločnosť s obmedzeným kapitálom. 

  

Pretože náklady na tieto články sú stále najnižšie  používajú sa v nových modeloch Tesla, ako je Model 

3, alebo dokonca dnes v megatovárni. 

 

Pred uvedením modelu S na výrobu obrovského množstva energie sa používali veľké akumulátory. Boli 

však veľmi drahé a potrebovali, aby boli elektromobily dostupnejšie pre väčšinu zákazníkov. 

Na výrobu akumulátora s možnosťou rozšírenia na väčšiu kapacitu je potrebné mať články s malou 

kapacitou a pripojiť veľké množstvo paralelne zapojených článkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        BMW i3 s 94 Ah prizmatickými článkami  

 

Uvažujme napríklad o BMW i3. Tento automobil využíva veľmi veľké prizmatické články od spoločnosti 

Samsung, ktoré sú všetky zapojené do série a zostavujú batériu s hmotnosťou 33 kWh. Aby bolo možné 
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ponúknuť 45 kWh, nie je možné jednoducho pridávať články do série, pretože by sa zmenilo napätie. 

Mali by ste tiež zmeniť systém správy batérií (BMS) a striedač. Ak však pridáme reťaz paralelne 

zapojených článkov, počet buniek sa zdvojnásobí, čo povedie k zvýšeniu kapacity balenia na 66 kwh, aj 

keď do podvozku automobilu to nebude možné. 

Keď použijeme články s malou kapacitou a zmeníme počet paralelne zapojených článkov, získa Tesla 

väčšiu flexibilitu: batéria 100kwh obsahuje 96 článkov zapojených do série a 86 paralelne, batéria 75kwh 

má 86 článkov zapojených do série a 63 paralelne. 

Medzi valcovými článkami používanými spoločnosťou Tesla sú dva typy: typ 18 650, používaný v 

modeloch ako Model S a Model X; a model 21 700 používaný v modeli 3. Oba typy vyrába spoločnosť 

Panasonic. 

 
Články veľkosti  18 650 a 21 700: 

Názov 18 650 súvisí  s  rozmermi  článkov,  pretože ich priemer je 18 mm a dĺžka 65 mm. Rovnakým 

spôsobom  je odvodený aj názov  21 700 , priemer 21 mm a je 70 mm dlhý. Táto ďalšia dĺžka, okrem 

väčšieho priemeru, ponúka zvýšenie o 33% aktívneho materiálu na ukladanie energie do bunky. 

Článok 18 650 má kapacitu 3,4Ah alebo 12,4Wh a menovité napätie 3,66V. Odpor sa mení podľa stavu 

nabitia batérie a jeho teploty, aj keď vo všeobecnosti je to viac ako 30 mΩ. 

Vďaka bunke s objemom 16 ml a hmotnosťou 49 g dosiahne bunka pôsobivú hustotu energie 254 Wh 

na kg alebo 755 Wh por L. 

  

Zloženie NCA článku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak sa pozrieme do 18 6500 článku, môžeme pozorovať rôzne vrstvy batérie, ktorá má katódu zloženú z 

80% niklu (Ni), 15% kobaltu (Co), približne 4% hliníka (Al) a menej  ako 1% lítia (Li). Na druhej strane 

zloženie anódy obsahuje grafit, hoci existuje tendencia nahradiť ho kremíkom. Elektrolyt je roztokom Li 

a ostatné súčasti sú vyrobené z Al a medi (odteraz Cu). 

Anóda aj katóda sú dva valcované plechy, ktoré majú zabrať čo najmenší objem. Tesla to nazýva Jelly 

Roll. 

Na pozitívnej Jelly Roll je zlúčenina vyrobená z uhlíkových vlákien, ktoré udržujú gél vo valci. Skutočnosť, 

že je vyrobená z uhlíkových vlákien, súvisí so zámerom znížiť hmotnosť buniek. Keď vezmeme do úvahy 
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obrovské množstvo článkov, ktoré nájdeme v kompletnej batérii, je dôležité znižovanie  hmotnosti, ktorá 

zároveň pomáha zvyšovať hustotu energie batérie. 

Pozitívna stranal má tiež tri ventilačné otvory, ktoré pomáhajú uvoľniť tlak pri zmene nadmorskej výšky 

alebo pri vnútornej chybe v bunke. Má tiež O-krúžok, ktorý zaisťuje utesnenie. 

Ak by sme rozvinuli Jelly Roll, boli by sme schopní pozorovať už spomenuté anódové a katódové pláty, 

oddelené ďalším plastovým plátom, ktorý medzi nimi slúžil ako izolátor. Ich rozmery sú približne 1 m 

dlhé a 60 mm široké. 

Mali by sme zdôrazniť, že lišta Li obsahuje vrstvu potenciálu batérií, ale tiež predstavuje problém, 

pretože je vysoko horľavá. Na vyriešenie tohto problému používajú niektorí výrobcovia medzi vrstvami 

retardér horenia. To spôsobuje ďalšie nepríjemnosti, pretože zvyšuje neaktívny materiál v bunke, práve 

čo sa týka Tesly spolu so spoločnosťou Panasonic zamerali svoj výskum na výrobu čo najtenších  plechov 

pri zachovaní svojej schopnosti skladovať energiu s materiálmi, ako je grafén. 

Ak budeme držať krok s chémiou v bunke, mali by sme spomenúť, že hlavní výrobcovia v súčasnosti 

používajú katódy z oxidu kobaltu a nikel-mangán alebo NMC 

Spoločnosť Tesla však používa články LiNixCoxAlxO2, ako sme už povedali, nazývané tiež NCA. Sú 

podobné článkom NMC, ale na stabilizáciu kryštalickej štruktúry oxidu lítneho používajú namiesto 

mangánu Al. 

NCA články majú väčšiu energetickú kapacitu, budú však pri nižšej teplote spôsobovať tepelné 

vyčerpanie. Preto sa považujú za vhodné pre malé 6A články ako maximálny výkon. To vysvetľuje, prečo 

vozidlá ako Nissan Leaf, Renault Zoe alebo BMW i3 používajú NMC. 

Ako sme už uviedli, anóda takmer v lítium-iónových batériách je vyrobená z grafitu, sú však kvôli svojej 

väčšej skladovacej kapacite ochotní ju zmeniť na Si. 

V každej novej generácii článkov Tesla zvýšila množstvo Si v anóde, čo zaisťuje, že 21 700 článok  pre 

Model 3 bude mať väčšie množstvo Si ako súčasný článok  18 650. 
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PRÍLOHA 2 

 

Tesla batérie 
 

Moduly 
 

V jednej batérii je uložených 18 650 Tesla ión-lítiových článkov. Moduly samotné majú rôznu veľkosť, keďže ich 
paralelné rozloženie sa mení pri rôznej kapacite zoskupení batérií1, ktoré sú dostupné. 

Prvá generácia Tesla batérií , ako tie, ktoré nájdeme v 85 a 90 kWh batériách, mala 15 modulov. Druhá generácia 
batérií, ktorá bola uvedená na trh s modelom S facelift má 16 modulov. 

Vyvstávajú otázky: Čo je to modul batérie a na čo sa používa? Prečo sa články nevkladajú priamo do batérií1? 

Jedným z hlavných dôvodov je schopnosť výroby. V Tesla batériách o 100 kWh sa nachádza 8 000 článkov, to 
znamená, že sa tu nachádza približne 16 000 elektrických prepojení ktoré sú prerozdelené do zhruba 1000 
prepojení na jeden modul. A to už nie je taká náročná úloha. 

Ďalší kľúčový dôvod na použitie modulov je dodržanie bezpečnosti pri ich výrobe. Modul Tesla 85 kWh má 
konfiguráciu 6s 74P, čo znamená, že (modul) má 6 skupín prepojených v sérii a 74 článkov paralelne prepojených 
v module. To činí celkom 444 článkov v jedno module, ktoré produkujú napätie cca 23,4 V. 

Podľa normy IEC 60038, akékoľvek zariadenie s jednosmerným prúdom 120 voltov (odteraz v jednosmernom 
prúde), spôsobuje nízke riziko elektrického šoku cez suchú pokožku osoby. 

Ďalší dôvod používania modulov je ich funkcia protipožiarnej steny. V prípade, že sa niektorý článok pokazí alebo 
dôjde k autonehode, ak sa vznieti len jeden článok, počet článkov vystavených ohňu je vďaka tejto funkcii nižší, a 
teda aj závažnosť ohňa, ktorý vznikne, je menšia. 

Navyše, z hľadiska servisnej výmeny, ak v nejakom článku dôjde ku chybe, je vhodnejšie vymeniť modul ako celú 
batériu. 

 

Dnes máme na trhu tri moduly Tesla batérií: 

1 - Najrozšírenejší a najznámejší skonštruovaný model sú Model S a Model X. Tieto modely sa v priebehu 
rokov updatovali a vyvíjali. 

2 - Modul Tesla montuje do svojich Power Packov (batérie pre priemyselné dodávky energie), čo 
predznamenal prechod z 18 650 článkov na 21 700 článkov. Okrem toho sa používa chladiaci systém v spodnej 
časti každého modulu namiesto chladenia pomocou rúr medzi článkami, čo znižuje aj náklady a zložitosť 
(prepojenia). 

3 - Modul Tesly Model 3. Zatiaľ nemáme veľa informácií o tomto module. Vieme len toľko, že je dlhší ako 
tie predošlé moduly používané v Modeli S a Model X. Využíva 21 700 článkov, rovnako ako Power Pack. Má 
zdokonalený systém riadenia teploty a pripája sa k pozitívnemu a negatívnemu pólu na tej iste strane batérie 
namiesto opačných strán batérie. 
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Ďalej sa budeme zameriavať na moduly Model S a Model X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku (15. november 2019): 
http://skie.net/skynet/projects/tesla/view_post/20_Pics+and+Info%3A+Inside+the+Tesla+100kWh+Battery+Pack 

 

Na vyššie uvedenom obrázku je pohľad zhora a zdola na modul 100 kWh batérie z Model S 100D. 

Pri pohľade zhora si všimneme, že modul je rozdelený na štyri časti, zatiaľ čo pri pohľade zdola vidíme rozdelenie 
len na tri časti. 

Každá časť modulu prepája 86 pólov kladne nabitých článkov batérií zapojených paralelne s 86 pólmi negatívnych 
článkov, takisto radených paralelne. Moduly sú sériovo zapojené medzi sebou, s výnimkou častí spájajúcich 
oranžové póly, ktoré vidieť na hornom obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku (15. november 2019): 
http://skie.net/skynet/projects/tesla/view_post/20_Pics+and+Info%3A+Inside+the+Tesla+100kWh+Battery+Pack  

http://skie.net/skynet/projects/tesla/view_post/20_Pics+and+Info%3A+Inside+the+Tesla+100kWh+Battery+Pack
http://skie.net/skynet/projects/tesla/view_post/20_Pics+and+Info%3A+Inside+the+Tesla+100kWh+Battery+Pack
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Červené čiary na hornom obrázku znázorňujú, kde sú vytvorené spojenia s pozitívnym pólom. Na spodnom 
obrázku vidíme modrou farbou znázornené negatívne póly. Susedné segmenty majú opačnú polaritu. 

 

Spojenia elektrických článkov k Bus Bar 

 

Tesla v tomto prípade použila drôtové prepojenia, aby elektricky prepojili články s Bus Bar-om. Aj keď s touto 
metódou narastá odpor, ktorý znižuje prevádzkovú účinnosť a zvyšuje teplo, má množstvo výhod. Počas toho, 
kedy sú batérie pripojené, sa v článku nevytvára žiadne významné teplo. Spojenie, ktoré využíva drôt, taktiež 
funguje ako poistka. A ak má spojenie z nejakého dôvodu poruchu, je veľmi nepravdepodobné, že článok je 
poškodený, čo len znižuje počet článkov vyradených počas výroby. 

Modul s výkonom 100 kWh má 516 článkov, t.z. že je potrebných 1 032 prepojení drôtov. Ak by bol tento proces 
efektívny na 99,9%, mohlo by dôjsť k jednej chybe v každom module, čo by značilo, že výrobná kapacita je kľúčová. 

Napätie možno vyrátať vynásobením minimálneho napätia, každého článku s menovitou  a maximálnou hodnotou 
počtom článkov zapojených v sérii . Tento modul, s batériami 100 kWH je 6S 86P s minimálnym napätím 2,5V, 
nominálnym napätím 3,6V a maximálnym napätím 4,2V. Ak si toto uvedomíme, zistíme, že modul má menovité 
napätie 21,6V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výpočet uloženej energie v module musíme vynásobiť kapacitu článku menovitým napätím modlu a počtom 
paralelne zapojených článkov, Tesla články majú kapacitu 3,4 A, menovité napätie v tomto module je 21,6 V a 
keďže je to 6s 86P, máme 86 článkov zapojených paralelne, takže možno povedať, že tento modul uloží 6,3 kWH 
energie. 
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Na vyššie uvedenom obrázku vidíme chladiace rúrky, ktoré sú umiestnené vnútri modulu. Kovový systém riadenia 
teploty pozostáva z kovových rúrok, ktoré sú ploché a rovné na väčšej časti svojho povrchu a, a prechádzajú 
modulom v cik-cakovitom vzore. Rúrka je pokrytá tepelne izolačným materiálom sivej farby, ktorý poskytuje 
elektrickú izoláciu medzi chladiacim systémom a článkami batérií. Zároveň pritom ale vzniká určité množstvo 
tepelného prenosu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranžová páska na obrázku vyššie je považovaná za kapitána medzi páskami (Captain Tape) v USA a poskytuje 
dodatočnú elektrickú izoláciu. 

Toto je chladiaci systém používaný v Modeli S a v Modeli X, aj keď Tesla urobil progres s Modelom 3. 

Tesle sa podarilo takmer zdvojnásobiť chladiacu kapacitu Systému termálneho riadenia (TMS) s novým dizajnom 
rúrky, ktorý znižuje počet článkov na každú chladiacu rúrku, pričom (Tesla) pridala viac do paralelného zapojenia, 
a zdvojnásobila objem tekutiny. 
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Tesla Model S a Model X TMS. 

Parallel flow vs series =better cooling than old Model S design - Paralelný tok verzus sériový = lepšie chladenie ako na 
starom dizajne Model S 

 

 

Tesla Model 3.TMS 

 

Old Model S 85 kWh battery module (16 total) - starý Model S 85 kWh  modul batérie (celkovo 16) 

1 continuous cooling ribbon in original Model S design – 1 nepretržitý chladiaci pás v pôvodnom dizajne Modelu S 

1 cooling tube pass cools 444 cells – poor design – 1 chladiaca rúrka ochladzuje 444 článkov – slabší dizajn 

Actual shape – aktuálny tvar 

Gylcol coolant out – Chladič glykolu 

  



 

 

67 

 

PRÍLOHA 3 

 

 

Tesla batérie 
 

Batérie 
 

 
Batéria Modelu 3 

 

Na rozdiel od článku batérie a modulu je batéria inteligentným zariadením, ké je možné ovládať pomocou správy 
batérií (BMS – Battery Management System), aby sa maximalizoval výkon, zabezpečilo sa bezpečné fungovanie a 
upravil sa výstup tak, aby sa z dlhodobého hľadiska zabránilo nadmernému zhoršeniu jeho výkonovej kapacity. 

Z článkov batérií vznikajú moduly tak, že sa k nim pridajú mechanické rýmy, pripojovacie výstup, chladiace 
rozhranie a senzory. Každý z týchto prvkov má možnosť ďalšej transformácie modulu na inteligentnú a bezpečnú 
batériu. 

Mechanické rámy modulov sú prepojené s mechanickými štruktúrami batérie. Táto štruktúra musí udržať batériu 
vo váhovej kategórii aj viac ako 600 kg. To poskytuje zvyšku auta dostatočnú pevnosť  a odolnosť, čím sa zlepšuje 
aj jeho jazdná dynamika a bezpečnosť v prípade autonehody. 

Moduly sú elektricky prepojené pomocou vysokonapäťových výstupov a okrem toho sa napájajú na termálne 
spojenia prostredníctvom chladiaceho systému v kombinácii s pevnými a flexibilnými rúrkami. 

Zväzok senzorov zodpovedá za napájanie BMS, ktorý funguje ako ovládač systému batérií, aby sa maximalizoval 
jeho výkon a bezpečnosť. 

Navyše, batéria obsahuje poistky, aby sa zabránilo nadmernému prepätiu energie , kontakt, ktorý pripojí a odpojí 
batériu od zvyšku vozidla, a vstupno-výstupný I/O konektor, ktorý na elektrické a tepelné pripojenie batérie k 
automobilu. 

100kWh batéria modelov S a X má absolútnu energetickú kapacitu 102,4kWh. Jej 18 650 8,256 článkov je 
usporiadaných v konfigurácii 96s 86P s menovitým napätím  približne 400V. 

Celková váha batérie je 641kg, z čoho vyplýva, že gravimetrická hustota energie je 182,5W*kg. To znamená, že 
63% celkovej hmotnosti batérie pripadá na články. 

Energetická kapacita (E) sa vypočíta vynásobením kapacity článku (Capacidad de la celda) nominálnym napätím 
balenia (V nominal paquete) a počtom paralelne zapojených článkov (Celdas en paralelo). 
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Gravimetrická hustora energie batérie (DEG) sa vypočíta vydelením energetickej kapacity (E) hmotnosťou batérie 
(masa de la bateria). 

  182,5W*kg 

A keď už poznáme celkovú hmotnosť každého článku, vieme tiež zistiť, že približná hmotnosť batérie je 404kg, z 
čoho vyplýva, že 237kg z hmotnosti batérie sú komponenty, ktoré nie sú článkami.  

  

 

  

Maximálny výkon, ktorý vie získať Tesla z batérie, je 567kWh. Výstupný výkon našej batérie ovplyvňuje naše 
napätie, ktoré je definované napätím v článku, počtom týchto článkov zapojených sériovo, maximálnym 
elektrickým prúdom článku a odporom batérie. 

Alfa power  (Pα) je jednoducho napätie batérie vynásobené intenzitou jej elektrického prúdu 

Pα = V * I 

Napätie batérie (V) v čase výroby energie bude nižšie ako pri otvorenom obvode (Vca). Tento rozdiel sa tiež nazýva 
aj ako delta napätie (Vδ). 

V = Vca – Vδ 

Vδ sa vypočíta vynásobením maximálnej intenzity kombinovaných článkov odporom batérie. 

Vδ = I * R 

 

Preto ak chceme vypočítať maximálny výkon batérie, musíme poznať aj jeho odpor. 

Na odpor článkov veľmi vplývajú faktory ako sú zmena jeho stavu, teplota vypúšťacej rýchlosti. Na zjednodušenie 
použijeme číslo 10 sekúnd pri teplote 1-25°C. Odpor v jednotlivých článkoch by bol približne 30 mΩ. 

Odpor vedenia drôtu (Rec), ktorý spája bunky so zbernicou  je približne 1mΩ pre každé spojenie . Každá zbernica 
má približne odpor 1mΩ pri izbovej teplote. 

Odpor série (R-séria) je preto odpor buniek (R-bunka) plus dvojnásobok odporu drôtového spojenia, pretože by 
došlo k spojeniu ako v pozitívnom, tak aj v negatívnom póle. To všeko sa potom musí ešte vydeliť počtom článkov 
zapojených paralelne. 

R-series = R-cell+ (2*Rec) / počet článkov zapojených paralelne 

R-series = 30mΩ + (2*1mΩ) / 86 = 0,372mΩ 

Odpor modulu (R-module) je odpor série plus polovica odporu zbernice6, a to všetko vynásobené počtom 
článkov v sérii v module – o tom sme sa už zmienili skôr, že ich bolo 6. 

R-module = (R-serie + (R del Bus bar/2)) * number of cells in series 

R-module = (0,372mΩ + (0,1mΩ / 2)) * 6 = 2,53mΩ 

Okrem odporu modulu vieme pozorovať aj odpor vysokonapäťovej zbernice6, ktorá spája moduly. Bolo by to 
zhruba 0,02mΩ. Odpor  vysokonapäťového pripojenia je 0,20mΩ. Odpor poistky je 0,23mΩ. Odpor skratu 
umožňuje BMS zmerať intenzitu prúdu balíku batérie, ktorá je 0,05mΩ, a odpor vysokonapäťového konektora, 
ktorý je 0,2mΩ. 
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Preto sa celkové napätie balíku vypočíta ako odpor modulu (R-module) vynásobený počtom modulov v sérii (Ms), 
plus odpor vysokonapäťovej zbernice vynásobený počtom modulov v sérii mínus ich intenzita, plus odpor 
konektora (R-ct), plus poistkový odpor (R-fus) plus odpor skratu (R-sh) plus odpor konektora HV (RCHV). 

RT = (R-module * Ms) + (R de HV Bus Bar *(Ms - I)) + Rct + Rfus + Rsh + RCHV 

Výsledkom je odpor batérie s hodnotou 41,8mΩ. 

Odpor článkov tvorí zhruba 80% celkového odporu batérie. 

 

Na základe týchto informácií si dokážeme vyvodiť, že pri maximálnom výstupnom výkone 567kW sa bude intenzita 
balenia našej batérie pohybovať v rozpätí 1 800 – 2 000A, v závislosti od stavu nabíjania a teploty článku. 

Výsledkom toho je intenzita prúdu v článku približne 21 – 23A, čo zodpovedá 6,2 – 6,7C na jeden článok ako 
krátkodobý špičkový výkon. 

 

Ďalej sa pozrieme na štruktúru batérie. 

 

Mechanická štruktúra batérie 

 

Mechanická konštrukcia batérie pojme viac ako 600 kg batérie, plus skutočnosť, že (batéria) predstavuje základom 
podpory zvyšku konštrukcie vozidla. Bola navrhnutá tak, aby jej tuhosť poskytla vozidlu príjemnú jazdnú dynamiku 
a úspešné absolvovanie nárazových testov. 

Silnejšie pozdĺžne priečky zvyšujú odolnosť proti bočným nárazom a pozdĺžnemu ohybu. Popritom ďalšie priečky 
dodávajú vozidlu dostatočnú torznú pevnosť a odolnosť voči bočnému nárazu. Tesla využila aj vnútorné sekcie, 
aby fyzicky oddelila každý modul, čo v prípade poruchy je v konečnom dôsledku prospešné pri predchádzaní 
šírenia požiaru. 

Výsledky testu, ktorý sa uskutočnil ešte v roku 2015, ukázali, čo sa stane s článkom, v prípade, ak je prepichnutý 
klincom a ak je udržiavaný pri vysokých teplotách po dlhú dobu.  Výsledky ukázali, že z hľadiska požiadaviek 
amerických výrobcov, požiar môže nastať, a práve preto je dôležité navrhnúť stratégie hasenia požiarov batérií. 
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Perforovaný článok 

 

Článok vystavený vysokej teplote 

 

Pozrime sa teda na to, ako taká stratégia funguje: 

 

Fyzické oddelenie medzi modulmi (horná časť) a fluoridované kremíkové prípojky  (dolná časť). 
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Počnúc modulmi – tie sú oddelené sľudovými vrstvami, ktoré sú umiestnené okolo modulu z dôvodu elektrickej 
izolácie medzi modulmi. Tieto plechy  sú tiež veľmi stabilné, ale len do chvíle, kým nedosiahnu teplotu okolo 
900°C, preto sa v prípade chyby v článku ihneď nerozložia a udržiavajú si ideálnu elektrickú izoláciu od modulu k 
modulu. 

Moduly sú tiež oddelené na svojej hornej a spodnej strane kovovými plechmi, ktoré držia batériu pokope. Ďalej 
majú izolačnú vrstvu s hrúbkou 9,2 mm, ktorá zabraňuje prenikaniu tepla do priestoru kabíny. 

Ak nastane v článku  (batérie) chyba, vygeneruje sa tlak plynu – preto je také dôležité mať v tejto časti vozidla 
(kde je ložená batéria) aj dobrú ventiláciu. A keďže je každý modul fyzicky oddelený, každý z nich by mal mať svoje 
vlastné vetracie otvory. Okrem dvoch modulov umiestnených jeden na druhom v prednej časti, ktoré pritom 
zdieľajú spoločné ventilačné otvory. 

 

Na tieto otvory sa používajú fluorované silikónové zátky, pretože umožňujú dobré utesnenie batérie, nakoľko sa 
časom neopotrebovávajú. Ak sú prítomné horúce plyny, tieto sa jednoducho rozkladajú, čo umožňuje prietok cez 
otvory. 

 

 

Vysokonapäťové zbernice spájajú 16 modulov v sériovom zapojení, ako možno vidieť na hornom obrázku. Červená 
časť je kladný pól a čierna záporný. 

Tieto zbernice sú vyrobené z cínu, majú prierez 75mm2, t.j. sú dlhšie ako tie, ktoré sa používajú na vzájomné 
porovnávanie stohovaných predných modulov , ktoré sú prepojené prostredníctvom hlavnej poistky. 

Na záver sa budeme zaoberať chladiacim systémom batérií. 

 

Výsledky rôznych testov, ktoré vykonala spoločnosť AVL, poukazujú na to, že balenie 100kWh batérie poskytuje 
dobré informácie o chladiacom systéme. 

Test pozostával z opakujúcich sa cyklov nabíjania a vybíjania 250A až do momentu, kedy sa nedosiahla stabilná 
teplota. Začalo sa testovať pri teplote 20°X s prietokom chladiacej kvapaliny 5L/m. 

Na nasledujúcom diagrame je studená strana toku chladiacej kvapaliny znázornená modrou farbou a horúca 
strana červenou farbou. 
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Chladiaca kvapalina je už od samotného začiatku rozdelená tak, aby sa dostala do všetkých 16 modulov 
zoradených paralelne. Horúca strana každého modulu je pripojená paralelne k horúcemu výstupu z batérie. Každý 
modul má dva senzory NTC, čo umožňuje merať teplotu chladiacej kvapaliny v čase, keď vstupuje do obehu a keď 
z neho vystupuje. 

Je nutné minimalizovať zmeny teplôt v každom článku, pretože o čo  sú rýchlejšie teplejšie, o to skôr sa rozložia. 

Na obrázku vidíme, že za vyššie spomenutých podmienok nastávajú dôležité teplotné zmeny, dosahujúce až 8 
stupňov rozdielu medzi vstupnými a výstupnými bodmi, ako možno vidieť v module 16. Navyše, v celej batérii je 
teplotný rozdiel takmer 10°. 

Tento teplotný rozdiel v moduloch vzniká z dôvodu, akým spôsobom cirkuluje chladiaca kvapalina medzi článkami. 
Keďže ide o pohyb v tvare písmena „S“, chladiaca kvapalina sa zohrieva čoraz viac a viac, až kým sa nedostane 
von. A ako sme už predtým videli chladiaci proces v moduloch, Tesla už začala nahrádzať chladiaci systém v Modeli 
S a X novým, ktorým už používa v Modeli 3. 

 

 

 

Na záver 

21 700 článkov – taký je krátkodobý cieľom firmy Tesla. 
Spoločnosť plánuje pozastaviť výrobu batérií s 18 650 
článkami Už dnes pracujú na ďalšom Modelu 3 a Power 
Wall. Podľa Elona Muska, CEO firmy Tesla, budú 
lacnejšie a s vyššou energetickou hustotou – tou 
najväčšou na zemi. 
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Spoločnosť Tesla sa spolieha na tento formát batérií, čo je presný opak toho, ako postupujú tradiční výrobcovia. 
Týmto typom článku sa kalifornská značka snaží docieliť zníženie nákladov. Niet pochýb o tom, že aktuálne majú 
tú česť byť lídrom v automobilovom sektore 100% elektromobilov. 

Na technológiu batérií Tesla sa bude spomínať ako kľúčový technologický vývoj v histórii, ktorý kompletne 
transformuje automobilový priemysel a že už v priebehu 5 rokov od svojho uvedenia na trh s prvotným Modelom 
S sa preukázalo, že životnosť a výkonnosť batérie v skutočnom svete sú veľmi efektívne. A dozaista budú tieto 
očakávania aj naďalej prekonávať. 

Perspektíva tejto technológie spočíva v tom, že batérie budúcnosti budú menšie, no za to budú schopné ukladať 
väčšie kvantá energie. Podľa vyjadrení zákazníkov, cieľom je vyriešiť hlavné prekážky elektromobilov, t.z. že 
autonómnosť a čas nabíjania týchto vozidiel. 

So súčasným pokrokom vo výskume v oblasti článkov (batérií), ktoré už dnes poukazujú na to, že (batérie) sú 
schopné ukladať viac energie na dlhšiu dobu, a s možnosťami, ktoré nám otvárajú kondenzátory, nebude to dlho 
trvať a dočkáme sa áut, ktoré budú rovnako alebo dokonca ešte autonómnejšie ako súčasné vozidlá so spaľovacím 
motorom, a s kratšou dobou nabíjania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva projektu 

STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Vplyv hybridných vozidiel na životné prostredie 

 
Cieľ lekcie: Získať vedomosti o vplyve hybridných vozidiel na životné prostredie 

 

PRÍLOHA 1 

 

Nasledujúce obrázky je možné použiť v časti lekcie „evokácia“  

 
 

 
 

Toto je obrazová koláž vytvorená pomocou obrázkov s otvoreným zdrojovým kódom pod licenciou 

CCBY-SA 4.0 
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POZNÁMKY: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva 

projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Vplyv hybridných vozidiel na životné prostredie 

 
Cieľ lekcie: Získať vedomosti o vplyve hybridných vozidiel na životné prostredie 

 

PRÍLOHA 2 

Úvod 
 

Prvé hybridné vozidlá sa začali vyrábať na konci 20. storočia. Hlavnou motiváciou ich vývoja 
v tom  

čase bolo ponúknuť alternatívu mobility pre tých, ktorí sa zaujímali o využívanie dostupných 
energií mobility. Surová ropa bola v tom čase vzácna. Nie však preto, že by jej už viac nebolo, ale z 
dôvodu obmedzeného rozvoja infraštruktúrnych techník používaných na jej ťažbu a ďalšie 
spracovanie. 
 

V polovici 70. rokov sa po prvýkrát vypočítala životnosť ropných rezerv. Pôvodná hypotéza 
znela, že spotreba ropy zostane na rovnakej úrovni, ako v tej dobe. Dospelo sa preto k záveru, že 
budeme mať dostatok ropných rezerv len na približne 50 rokov. Výrobcovia automobilov reagovali 
na toto vyhlásenie tým, že sa začali zaujímať o hľadanie náhrady k spaľovacím motorom a spotreby 
minerálnych olejov pomocou alternatívnych motorov napájaných biopalivami, alkoholom, 
vodíkom… 
 

Začiatkom 90. rokov sa vynorili nové obavy v súvislosti s ekologickým dopadom využívania 
ropy ako zdroja energie číslo jeden. V súčasnosti má ropa na planétu Zem negatívny dopad a je 
vysoko pravdepodobné, že aj v budúcnosti bude mať jej využívanie negatívne následky. 
 

V priebehu posledných rokov sa automobilový priemysel značne zaujímal o vývoj 
automobilov, ktoré boli v maximálnej možnej miere efektívne a mali náskok pred vládnymi 
nariadeniami a reštrikciami, ktoré obmedzovali emisie cestných vozidiel a spotrebu paliva motora. 
 

Z toho dôvodu vzišiel vývoj hybridných automobilov ako samozrejmosť - vo väčšine 
prípadov; alebo po uplatnení právnych predpisov, ktoré nariaďovali automobilkám vziať do úvahy 
aspekt ochrany životného prostredia. To následne viedlo k vývoju inovatívnych riešení, ktoré 
efektívnejšie zareagujú na potrebu znížiť využívanie neobnoviteľných zdrojov energie ako napríklad 
palivá, a tým pádom prispejú k menšiemu znečisťovaniu. Jednou z odpovedí boli hybridné vozidlá. 
Trh, ktorý bol taktiež ovplyvnený situáciou s neobnoviteľnými zdrojmi energie, privítal túto 
mimoriadne lákavú iniciatívu viacerých značiek, čím sa v konečnom dôsledku podporila aj výrobu 
takéhoto typu vozidla. 
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Obrázok z projektu DRMA20. Španielsko 

 

 
Vplyv na životné prostredie a znižovanie spotreby paliva 
 

Motorové vozidlá patria k hlavným zdrojov znečisťujúcich životné prostredie a producentom 
emisií, ktoré prispievajú ku skleníkovému efektu. CO2 a metán patria k dvom najdôležitejším typom 
skleníkových plynov. 
 

Na druhej strane tu máme oxidy dusíka (NOx), uhľovodíky (HC) a oxid uhoľnatý (CO), ktoré 
sú hlavnými znečisťujúcimi emisiami. Tieto emisie pochádzajúce z automobilov predstavujú 58%, 
50% a 70% z celkových emisií z ovzdušia. 
 

Navyše, okrem spomínaných chemikálií produkujú autá aj toxické znečisťujúce látky ako 
olovo, benzén, butadién a ďalšie karcinogény, ktoré sú obsiahnuté v malých pevných časticiach 
vypúšťaných z výfukov áut. 
 

Benzín produkuje odlišné typy znečisťujúcich látok odparovaním paliva v konkrétnych 
častiach systému pohonu automobilu. Takéto vyparovanie predstavuje zhruba 30% globálnych 
emisií uhľovodíkov pochádzajúcich z mobilných zdrojov. 
 

Suspendované častice nevznikajú len v procese spaľovania. Niektoré z nich sa totiž uvoľňujú 
aj zo samotného asfaltu, keď po ňom jazdia dopravné prostriedky. Odhaduje sa, že zhruba 40-60% 
suspendovaných častíc v mestských oblastiach má pôvod v cestnej premávke; zvyšok vzniká pri 
iných typoch aktivít, ako napr. priemysel, poľnohospodárstvo, verejné a súkromné práce… 
 

Dieselové motorové vozidlá produkujú päťkrát viac pevných častíc ako benzínom poháňané 
vozidlá hnacie jednotky – v prípade dieselových motorov to je 20-30 mikrogramov častíc na 
kilometer;  autá poháňané benzínom produkujú len 5 mikrogramov na tú istú vzdialenosť. 
 

Čo sa týka hybridných vozidiel, nakoľko aj tie používajú spaľovací motor, nemožno ich 
považovať za vozidlá s nulovými emisiami.  Rovnako ako konvenčné benzínové autá, aj hybridné 
vozidlá produkujú hluk a atmosférické nečistoty. 
 

Na druhej strane sa však environmentálne vlastnosti hybridných vozidiel časom vytratia, 
a teda množstvo produkovaných emisií stúpa. 

1. palivový motor 

2.predný 

elektrický motor 

3. batéria 

s vysokým 

napätím 

4. riadiaca 

jednotka výkonu 

5. zadný 

elektrický motor 
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V nasledujúcom diagrame nájdete informácie o priemernej redukcii emisií hybridných 

vozidiel v porovnaní s konvenčnými vozidlami, poháňanými naftou alebo benzínom, ktoré spĺňajú 
súčasné emisné normy podľa EURO IV. 
 

 
 
 

Obavy zo strany zákazníkov a svetových vlád v súvislosti s CO2 emisiami sú celkom bežné, 
a to najmä po podpísaní záväzkov dohodnutých Kjótskym protokolom. 
 

Ale vďaka špecifickým mechanickým vlastnostiam, ako je regeneratívne brzdenie, niektoré 
hybridné vozidlá dosahujú nízku priemernú spotrebu paliva alebo sa dokonca aj vyrovnajú menším 
autám, a to nielen na mestských, ale aj na medzimestských cestách. 

 
Keď už hovoríme o znečisťovaní emisiami, hybridné vozidlá ponúkajú výrazne vyššie zníženie 

spotreby pri jazde v meste a hustej premávke. Možnosť vypnúť spaľovací motor a pokračovať 
v jazde čerpaním energie z elektrického motora, v spolupráci s regeneratívnymi brzdovými 
systémami, prináša energetické úspory na spotrebe paliva vozidla. 

 
Používanie regeneratívneho brzdového systému nám ušetrí jeden liter pohonných hmôt na 

každých 100 kilometrov pri jazde v mestských podmienkach. Generatívny brzdiaci systém (KERS – 
Kinestic Energy Recovery System) je prístroj, ktorý umožňuje znížiť rýchlosť vozidla transformáciou 
časti jeho kinetickej energie na elektrickú energiu, ktorá sa uloží pre budúce použitie. 

 
Funkcia spaľovacieho motora stop-štart môže sama o sebe predstavovať úsporu spotreby 

paliva asi 10% pri jazde mestom, pri hustej premávke dosiahne až 17% a úsporu 6% pri 
kombinovanej jazde mesto a mimo. 

 
 
 
Generovanie odpadu 
 
Používaním auta vzniká množstvo odpadových látok: 
- v procese výroby; 
- počas života vozidla; 
- na konci života vozidla (VFU). 
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Autá ako producenti odpadu 
 
- Pevný odpad: časti karosérie auta (plechy, plast, sklo…), pneumatiky, batérie, mechanické 
komponenty, elektrické komponenty, ťažké kovy, … 
 

 
Obrázok https://pxhere.com/es/photo/775488 

 
- Tekutý odpad: oleje do motora a prevodovky, kvapalina do brzdového, riadiaceho systému, 
chladiča, mazivo, laky a nátery, rozpúšťadlá, parafín,… 
 
 

 
Obrázok od Dvortygirl -  His own work , CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2584787 
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- Odpad z plynov: Emisie produkované tepelnými motormi (CO2, CO, HC, NOx, SO2, …), klimatizačné 
systémy, tlmiče, airbagy, … 
 

 
Obrázok https://pxhere.com/es/photo/774074 

 

 
Odpadové látky z plynov (Emisie výfukových plynov): 
 

• Oxid uhličitý (CO2): vzniká počas spaľovania a je hlavnou príčinou skleníkového efektu; 

• Oxid siričitý (SO2): vzniká pri spaľovaní, najmä v naftových motoroch, keďže používajú 
vysoko-siričité palivá, ktoré spôsobujú kyslé dažde (SO4H2). 

• Nitroxidy (NOx): tie vznikajú pri spaľovaní, pričom zapríčiňujú kyslé dažde (NO3H). 

• Častice (PM): vznikajú počas spaľovania, najmä v naftových motoroch. Spôsobujú hmlu 
a vyvolávajú respiračné ťažkosti. 

• Uhľovodíky (HC): prchavé zlúčeniny. Benzín. Spôsobujú hmlu. 

• Oxid uhoľnatý (CO): veľmi toxický. Bezfarebný, bez chuti a bez zápachu. Ťažko 
detekovateľný. 

 
Nízky výkon tepelných motorov.  
 

Výkon spaľovacích motorov sa môže v rôznych fázach veľmi líšiť v závislosti od používania. 
Optimálne využitie energie vyrobenej benzínovými motormi tohto typu je nasledovné: 30% energie 
získame, ak motor beží v podmienkach podobných plnému zaťaženiu. Podľa odhadov spoločnosti 
Bosch, tepelný výkon motora počas mestského cyklu sotva prekračuje 10%. 
 

Každá zmena v mene prevádzky bližšej k čiastočným alebo nižším nákladom, ako je napríklad 
pomalá premávka v meste, zahŕňa akceptovanie neefektívneho požívania benzínu z dôvodu 
spotreby a emisií. 

 
Podľa vyššie spomenutých informácií by tým najlepším spôsobom prevádzky benzínového 

motora bolo jeho použitie čo najbližšie k plnému zaťaženiu. To sa však nedá urobiť s konvenčným 
vozidlom, pretože energia generovaná motorom je priamo prenášaná na kolesá, čo predpokladá 
neustále zrýchlenie. 
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Napriek tomu sú však v niektorých hybridných vozidlách spaľovacie motory nútené bežať na 
vyššej úrovni zaťaženia (viac ako 80%), pričom pomocou elektronického plynu iba vysielajú na 
podlahu výkon, ktorý vodič požaduje. Zvyšok energie sa ukladá ako elektrická energia na neskoršie 
použitie. Výkon oboch motorov sa automaticky prispôsobuje jazdným podmienkam a stavu nabitia 
batérií. 

 
Počas prvého uvedenia vozidla do prevádzky je benzínový motor neaktívny. Je to 

elektromotor, ktorý uvádza vozidlo do pohybu. Situácia sa nemení za predpokladu, že vodiť 
potrebuje mierny výkon a batéria je dostatočne nabitá. To umožňuje plynulú, tichú a celkom čistú 
jazdu. 

 
Benzínový motor sa zapne až v momente, keď je potrebný vyšší výkon alebo je batéria málo 

nabitá, ako sme sa už zmienili predtým (v rozsahu zaťaženia nad 80%). Akonáhle je ale batéria opäť 
dostatočne nabitá, spaľovací motor sa deaktivuje a auto opäť jazdí na elektrický pohon. Takýmto 
spôsobom sa vyhneme tomu, aby benzínový motor pracoval s čiastočným alebo nižším zaťažením, 
kedy je to obzvlášť neefektívne. 

 
Obnovenie dodávky energie 
 

Ako už bolo povedané, jednou z mála vlastností, ktoré hybridné vozidlá majú, je možnosť 
rekuperácie, t.j. obnovenie časti energie použitím regeneratívneho brzdenia. 
 

Takýto brzdový systém dokáže zužitkovať počas brzdenia časť kinetickej energie vozidla, 
ktoré sa pohybuje určitou rýchlosťou. 

 
V konvenčných brzdových systémoch sa kinetická energia premieňa (resp. vytráca) na 

tepelnú energiu ako výsledok trenia medzi brzdovým obložením alebo zaisťovacím klinom na jednej 
strane a brzdovými platničkami  alebo brzdovými bubnami na strane druhej. 

 
Počas spomaľovania a brzdenia sa elektrický motor správa ako generátor elektriny a využíva 

čo najviac kinetickej energie automobilu, ktorú následne ukladá do batérie vo forme elektrickej 
energie. 
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Obrázok: By Geni - Photo by user geni, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7342161 

 
Takýmto spôsobom brzdenia získavame späť určitú energiu, ktorá by sa inak pri bežnom 

brzdovom systéme stratila vo forme tepla. Regeneračný (alebo rekuperačný) brzdový systém 
funguje dovtedy, kým auto spomaľuje a celkom nezastaví, a z toho dôvodu nám ponúka najväčší 
výkon v situáciách neustáleho zrýchľovania či spomaľovania, ako napríklad v mestskom prostredí. 

 
Pri jazde na diaľnici rekuperačný brzdový systém funguje len z času na čas. Napríklad, keď 

ideme dolu svahom dlhšiu dobu alebo keď znižujeme rýchlosť pri obiehaní iného vozidla. 
 
Výpočty hovoria, že používaním rekuperácie možno získať späť až 30% kinetickej energie, čo 

znamená, že ušetríme až liter benzínu na 100 km pri jazde v mestskom prostredí, kde sa vodiči 
stretávajú s častým brzdením. Navyše, rekuperáciou sa znižuje váha konvenčného brzdového 
systému o takmer 22%, čím sa predlžuje aj jeho životnosť. 
 
Tiché výhody 
 

Existuje ešte jeden typ znečistenia alebo smogu, ktorý je ťažko rozlíšiteľný, ale rovnako 
škodlivý: a to akustický smog, ktorý vytvárajú motorové vozidlá. Hlavným zdrojom akustického 
smogu v dnešnej spoločnosti sú motorové vozidlá, ktoré sa na ňom podieľajú až takmer 80%. 

 
V prípade priemyslu je to najmenej 10%; podiel železničných služieb sa pohybuje okolo 6% 

a verejné miesta, ako napríklad bary, zvyšnými 4%. 
 

V Španielsku, v druhej najhlučnejšej krajine na svete, hneď po Japonsku, tvorí automobilový 
park až 22 miliónov vozidiel. V mestských oblastiach hlasitosť zvuku dosahuje až 85 dB (A). 

 
Pritom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila hornú hranicu únosnosti hluku pre 

ľudí na 65 dB(A). Pri pretrvávajúcej vyššej hlasitosti zvuku ľudský sluch trpí. V mestských oblastiach 
s hustou cestnou premávkou, časť hluku pochádza z motorov, časť z vysokého trenia pneumatík a 
povrchu samotnej vozovky, čo v konečnom dôsledku spôsobuje značný stupeň úrovne hluku. 
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Za posledné desaťročia výrobcovia áut urobili veľký pokrok v oblasti znižovania hluku 
produkovaného vozidlami – vylepšili výfukové systémy; motorový priestor bol izolovaný 
a zapuzdrený; a niektoré ďalšie zdroje hluku boli optimalizované, ako napríklad vzduchové vstupy 
alebo vonkajší aerodynamický tvar. 

 
Hybridné automobily sú do istej miery stále konvenčné autá, nakoľko vyžívajú vo väčšej či 

menšej miere aj spaľovací motor. Preto, keď spaľovací motor poháňa hybridné vozidlo strednou 
alebo vysokou rýchlosťou, takmer 100% zdroju hluku sa zhoduje so zdrojmi konvenčného vozidla. 

 
Ak sa však hybridné vozidlo zastaví alebo pohybuje nízkou rýchlosťou, niektoré z nich vypnú 

benzínový motor a jazdia iba na báze elektrického pohonu, čím klesá zvukový smog o závratných 
95%. V mestských oblastiach sa tento jav vyskytuje bežne, pretože vozidlá sa zväčša pohybujú 
v hustej premávke, a teda veľmi pomaly (pod 45 km/H), alebo stoja. 

 
Z toho dôvodu je najväčšou výhodou hybridov ich tichý mód jazdy, a to hlavne v meste, kde 

negatívny vplyv akustického smogu je väčší. 
 
 
 
 
* Obrázok na titulnej strane od autorov digitálnej knihy Hybridné vozidlá II (Hybrid vehicles II) 
z projektu DRMA20 (Španielsko). Všetky obrázky použité v tomto dokumente sú použité výhradne 
pre vzdelávacie a neziskové účely. 
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POZNÁMKY: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva 

projektu STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Elektromobily – trakčné batérie 

 

Cieľ lekcie: 

Úvod do problematiky elektromobilov a ich podielu v environmentálnych otázkach s ohľadom na výrobné 

hľadisko a spotrebu elektrickej energie pri následnom nabíjaní batérií. 

 

 

PRÍLOHA 1 

 

 

Úvod 
 

Trakčný elektrický motor v elektromobiloch transformuje elektrickú striedavú energiu na mechanickú energiu, 
aby poháňal vozidlo. Tento proces prebiehaj aj opačným smerom. Spätný chod vzniká obrátením pôvodného 
smeru, ktorým motor pracuje. 

V elektromobiloch môžeme pozorovať, ako niektoré časti využívajú vysoké napätie (HV – high voltage), nízke 
napätie (LV – low voltage), jednosmerný prúd (DC – direct current) a obojsmerný prúd (AC – alternating current). 

 

 

Trakčné batérie 
 

Elektrická energia potrebná na pohyb vozidla vzniká počas trakcie batérií, hoci v aute nájdeme aj iný typ 
konvenčných batérií. 

Trakčné batérie využívajú napätie z jednosmerného prúdu a technológia, ktorá sa používa na výrobu tohto prúdu 
v elektromobiloch sú lítiovo-iónové batérie. Touto technológiou možno nabíjať batérie kedykoľvek – dokonca aj 
bez toho, aby sme čakali na úplné dokončenie cyklu nabíjania a vybíjania. 
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Obrázok by  http://www.aficionadosalamecanica.com/coche-electrico_bateria.htm 

na účely výuky, nepovolené na komerčné účely 

 

 

Účinnosť každého automobilu s elektromotorom dosahuje 90%, zatiaľ čo vozidlá, ktoré využívajú spaľovacie 
motory, dosahujú iba 18%. 

Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť rôzne základné časti elektromobilu s ťahom na zadných kolesách. 

 

Preklad pojmov z obrázku (zľava doprava): 

• Normal charge socket – bežná nabíjacia zásuvka 

• Charger set – nabíjací set 

• Other high-voltage equipment – ďalšie vybavenie s vysokým napätím 

• Traction battery – trakčná batéria 

• Electric motor control unit (Converter) - ovládacia jednotka elektromotoru (konvertor) 

• Electric vehicle control unit – ovládacia jednotka elektromobilu 
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• Electric motor – elektrický motor 

• Traction battery control unit – ovládacia jednotka trakčnej batérie 

• Speeder – krídlovka, kľukový kľúč, plynový pedál 

• Quick charger socket – zásuvka pre rýchle nabíjanie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na nasledujúcom pláne môžete vidieť niečo, čo sa podobá trakcii predných kolies. 

 

Preklad pojmov z obrázku (zľava doprava): 

• Charger set – nabíjací set 

• Normal charge socket – bežná nabíjacia zásuvka 

• Electric motor control unit (Converter) - ovládacia jednotka elektromotoru (konvertor) 

• Connection box – prepájacia skrinka 

• Other high-voltage equipment – ďalšie vybavenie s vysokým napätím 

• Traction chain interface calculator – kalkulátor rozhrania trakčného reťazca 

• Electric motor – elektrický motor 

• Speeder – krídlovka, kľukový kľúč, plynový pedál 

• Electric vehicle control unit – ovládacia jednotka elektromobilu 

• Traction battery control unit – ovládacia jednotka trakčnej batérie 

• Traction battery – trakčná batéria 

• Quick charge socket – rýchla nabíjacia zásuvka 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Trakčné batérie 
 

Na nasledujúcom obrázku vidíte tri hlavné typy batérií, ktoré sa nachádzajú v dnešných elektromobiloch (ale 
taktiež aj v hybridoch a pluginoch). 

 

Lítiovo-iónové batérie 

 

Batéria, ktorá sa používa v Mitsubishi I-MiEV 

http://www.aficionadosalamecanica.com/coche-electrico_bateria.htm  

Tento typ technológie batérií sa používa vo väčšine elektromobilov, ktoré dnes nájdeme na trhu, a sčasti aj v 
niektorých plug-in hybridoch. Batéria sa pohodlne zmestí pod sedadlami. 

 

Batéria sa skladá z článkov. Každý lítiovo-iónový článok dodáva napätie o 3,7 nominálneho napätia. 50 Ah. 88 
takýchto článkov je umiestnených vedľa seba. Tieto články sú zoskupené do 6 modulových jednotiek, ktoré sú 
zapojené sériovo, a to takým spôsobom, že každý z modulov má cca 147 V a 50 Ah. Celkové napätie je 330 voltov 
s nabíjacou kapacitou 16Kwh. 

 

  

http://www.aficionadosalamecanica.com/coche-electrico_bateria.htm
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Batérie s lítium–kov polymérmi (LMP) 

 

Ide o suchú batériu s dlhou prevádzkovou životnosťou. Vozidlo by malo byť počas parkovania zapojené. 

 

Nikel-metal-hydridová batéria (Ni-MH) 

 

Obrázok s láskavým dovolením spoločnosti CEIP Virgen del Camino v Navarre, Španielsko z projektu Step Ahead 

Sú umiestnené na veľkom počte hybridných vozidiel. Tieto batérie majú dlhšiu životnosť a sú bezpečnejšie ako 
lítiovo-iónové batérie. A keďže sa v nich nevyužívajú horľavé tekutiny, sú menej náchylné k vyhoreniu v prípade 
prehriatia alebo prebitia. Chladiace systémy a elektronické riadenie sú menej zložité. 
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Umiestnenie lítiovo-iónových batérií vo vozidlách 

 

Z bezpečnostných dôvodov sa trakčné batérie nesmú otvárať v garáži. 

 

 

Stav nabitia batérie 
 

Ukazovateľ nabitia zobrazuje len stav nabitia batérie, ale nie jej výdrž (kapacitu a dojazd). Na rozdiel od vozidiel 
so spaľovacím motorom, plne nabitá batéria (trakčná batéria, ktorá bude plné nabitá – 100 jednotiek) ešte 
neznamená, že vozidlo bude mať rovnaký dojazd. 

 

Preklad pojmov z obrázku: 

• Traction battery – trakčná batéria 

• Fuel tank – palivová nádrž 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nesprávne používanie batérie (napríklad v prípade, že články nie sú v rovnováhe) bude mať za následok zníženie 
nabíjacej kapacity. Konkrétne parametre, ktoré spôsobujú poškodenie batérie: 

Vek batérie a/alebo jej nečinnosť: čím je batéria staršia, o to je jej kapacitu na ukladanie energie nižšia. 

Teplota batérií (a teda nepriamo ovplyvnená aj teplota okolia): vyššie teploty, zrýchlenie starnutia batérií. Príliš 
nízka teplota okolia bráni silnému dobitiu a vybitiu prúdov, čí je následne výkon vozidla obmedzený. 
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„Aktualizáciou kapacity nabíjania trakčnej batérie“ sa dozvieme skutočný vývoj kapacity batérie, čím sa vyhneme 
akýmkoľvek nesprávnym informáciám o dojazde vozidla. 

 

Preklad pojmov z obrázka: 

• TRACTION BATTERY – WARNING – trakčná batéria – varovanie 

• A “discharged” battery still represents an electrical risk. - “Vybitá” batéria predstavuje stále potenciálne 
riziko. 

• There is no method to “completely discharge” the traction battery. - Neexistuje metóda, ako “úplne vybiť” 
trakčnú batériu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ako sme už predtým vysvetlili, batérie sa skladajú z množstva článkov, t.z. malé batérie prepojené medzi sebou, 
aby sa dosiahlo vysoké napätie a mohli sme dosiahnuť vysokú prúdovú intenzitu. Tieto malé batérie znamenajú 
určitý druh nesprávneho nastavenia počas procesov nabíjania a vybíjania, čiže sa môže stať, že nastane problém, 
kedy dôjde k nedostatočnej účinnosti alebo dokonca nebezpečenstvu v dôsledku nadmerného nabitia batérií v 
niektorých z nich. V takom prípade je dôležitý vyvažovací proces týchto článkov v batériách, aby sa im predĺžila 
ich životnosť a taktiež sme sa vyhli zbytočným rizikám. 

V nasledujúcom videu si ukážeme, ako môžeme aktívne vyvažovať články batérií. Video neobsahuje hlasový 
komentár, ktorý by vysvetlil postup, ale za to má veľmi informatívny charakter. Obrázky sú postačujúce. 

 

Pozrite si video od AutarcTech GmbH  (https://www.youtube.com/channel/UC_N4LbiSJfb-oDiHFkyFfqA) na: 
https://www.youtube.com/watch?v=jzRRivm-Osk . 

Poznať reálnu kapacitu batérií je dôležité z toho dôvodu, aby sme vedeli vypočítať dojazd auta. Kalkulátor výpočtu 
dojazdu trakčných batérií vytvára teoretický model ukazujúci vývoj jej kapacity (t.j. starnutie). 

 

Skutočná kapacita batérie sa ale odvíja v konečnom dôsledku v závislosti od používania vozidla, t.z. že jej životnosť 
sa môže líšiť a vyvíjať odlišným smerom ako predpokladaný model. 

Je preto dôležité korigovať priradenie hodnôt podľa skutočnej kapacity batérie, aby sme získali skutočné percento 
dojazdu a úrovne nabitia. 

Preto je nutné vykonať aj proces aktualizácie skutočnej kapacity trakčnej batérie (závisí od vozidla): 

https://www.youtube.com/channel/UC_N4LbiSJfb-oDiHFkyFfqA
https://www.youtube.com/watch?v=jzRRivm-Osk
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• počas prípravy nového vozidla na dodanie zákazníkovi; 

• počas pravidelných kontrol (pozrite si kontrolný zoznam údržby). 

 

Na optimalizáciu procesu nabíjania batérie by sa mali zvážiť tieto kroky: 

• Batéria by sa mala plne nabiť každý druhý týždeň. 

• Aby sme sa uistili, že došlo k úplnému nabitiu, musíme dodržať bežný postup (v domácej elektrickej sieti) 
bez prerušenia, až kým sa proces automaticky nedokončí. Indikátor nabíjania batérie na ovládacom paneli 
automobilu oznámi, že batéria sa plne nabila. 

• Okrem toho, tento proces opätovného nabíjania hlavnej batérie sa musí opakovať každé tri mesiace, od 
úrovne tesne pod alebo rovnej trom paličkám nabíjania. 

• Rovnaký postup sa musí zopakovať každé tri mesiace, ak má byť vozidlo dlhšie nepoužívané. Preto je 
nutné aj vopred overiť, či nie je pomocná batéria vybitá alebo odpojená. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva projektu 

STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Elektromobily – trakčné batérie 

 

Cieľ lekcie: 

Úvod do problematiky elektromobilov a ich podielu v environmentálnych otázkach s ohľadom na výrobné 

hľadisko a spotrebu elektrickej energie pri následnom nabíjaní batérií. 

 

 

PRÍLOHA 2 

 

 

Prepis videa 
 

https://www.youtube.com/watch?v=17xh_VRrnMU   

 

0:00 

Pomáhajú elektromobily životnému prostrediu? Prezident Obama si myslí, že áno. 

0:05 

Takisto aj Leonardo DiCaprio a mnohí ďalší. 

0:08 

Dôvod je nasledovný: 

0:10 

Bežné vozidlá jazdia na benzín, fosílne palivo, ktoré produkuje CO2 priamo z výfuku 

0:15 

do atmosféry. Elektromobily jazdia na elektrinu. Nespaľujú žiadny benzín. 

0:21 

Žiadny benzín, žiadne CO2. Elektromobily sú často prezentované ako šetrné k životnému prostrediu. 

0:29 

Ale je tomu naozaj tak? Pozrime sa na ne zblízka. 

0:33 

Po prvé, potrebujeme energiu na výrobu auta. Viac ako tretina 

0:38 

CO2 emisií pochádza z energie nutnej na výrobu elektrického auta. 

0:43 

https://www.youtube.com/watch?v=17xh_VRrnMU
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Týka sa to najmä batérie. Napríklad, taká ťažba lítia rozhodne nie je ekologická. 

0:50 

Už v momente, keď elektromobil opustí montážnu linku, má na svedomí 

0:54 

viac ako 11 300 kg CO2 emisií. Množstvo CO2, ktoré je potrebné na výrobu bežného auta, 

1:01 

je len 7250 kg. 

1:03 

Ale to nie sú všetky emisie CO2. Aj keď je pravda, 

 1:09 

že elektromobily nespotrebúvajú benzín, jazdia na elektrinu, ktorá sa zase, napr. v USA, 

1:15 

vyrába z iného fosílneho paliva - a tým je uhlie. Ako poznamenáva anti-zelený kapitalista, Vinod Khosla: 

1:21 

„Elektromobily sú poháňané uhlím.“ 

1:25 

Najznámejší elektromobil, Nissan Leaf, ktorého životnosť je 145 000 km, zatiaľ čo 

1:31 

vypustí do ovzdušia 31 ton kubických CO2 - čo zahŕňa emisie z výroby, spotrebu elektriny 

1:37 

a jeho konečné zošrotovanie. 

1:41 

Porovnateľný Mercedes CDI A160 vypustí počas svojej podobnej životnosti do ovzdušia len o 3 tony CO2 viac, 

1:48 

vrátane emisií z výroby, spotreby nafty a zošrotovania. Výsledky sú podobné aj v prípade 

1:54 

Tesly, kráľa elektromobilov. Ten do ovzdušia vypustí okolo 44 ton CO2, čo je len 

2:01 

o 5 ton menej ako podobná Audi A7 Quattro. 

2:04 

Takže počas svojej životnosti vypustí elektromobil do atmosféry o 3-5 ton menej CO2. 

2:12 

V Európe na Európskom výmennom systéme stojí zníženie jednej tony CO2 presne 5,60 €. 

2:19 

Takže celkový klimatický benefit z elektromobilu je 28 €. No napriek tomu 

2:26 

americká vláda poskytuje kupujúcim elektromobilov dotácie vo výške 6000 €. 
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2:32 

Zaplatiť 6000€ za niečo, pričom by ste to mohli mať za 28 € je dosť nevýhodný obchod. A to 

2:40 

nezahŕňa miliardy vo federálnych a štátnych dotáciách, pôžičkách a škrtnutých dlhoch, ktoré idú priamo 

2:46 

do batérií a výrobcom elektromobilov. 

2:48 

Ďalším veľkým benefitom elektromobilov má byť údajne nízke znečisťovanie. 

2:53 

Ale spomeňme si na slová Vinoda Khoslu: „Elektromobily sú poháňané uhlím.“ 

2:59 

Áno, poháňa ich uhlie, ohradia sa zástancovia, ale na rozdiel od áut so spaľovacím motorom, 

3:04 

emisie z uhoľných elektrární sú na hony vzdialené od emisií v mestských centrách, kde žije väčšina ľudí 

3:09 

a kde je znečistenie ovzdušia omnoho väčšie. Avšak, nový výskum v Proceedings of the National Academy of 
Sciences 

3:15 

ukázal, že autá, ktoré jazdia na benzín, znečisťujú oblasti bližšie k obydliam, no autá, ktoré využívajú uhlie pri 
výrobe 

3:22 

energie, znečisťujú omnoho - ale omnoho viac. O koľko viac? 

3:25 

No, výskum odhaduje, že ak by v USA jazdilo o 10% viac benzínových áut v roku 2020, 

3:33 

ročne by zomrelo o 870 ľudí viac kvôli zvýšenému znečisteniu ovzdušia. Ak by ale v USA jazdilo o 10%  

3:39 

viac elektromobilov poháňaných priemernou spotrebou elektriny, každoročne by zomrelo o 1617 ľudí viac 

3:46 

pre zvýšené znečistenie ovzdušia. RAZ TOĽKO ÚMRTÍ. 

3:50 

Ale áno, elektrinu pre elektromobily možno čerpať aj z obnoviteľných zdrojov, ako sú slnečná či veterná energia, 

3:55 

pričom neprodukujú CO2. Neboli by elektromobily pre takýto rapídny nárast týchto 

4:01 

elektrární ekologickejšie? Žiaľ nie. Ide skôr o zbožné želanie. 14% elektrickej energie 

4:08 
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dnes získava USA z obnoviteľných zdrojov. Obama Energy Information Administration 

4:14 

odhaduje, že o 25 rokov sa hodnoty zvýšia len o 3% a to na 17%. 

4:21 

Za tú dobu ale fosílne palivá, ktoré dnes generujú 65% elektrickej energie, budú 

4:28 

ešte v roku 2040 produkovať 64% elektrickej energie. 

4:32 

Možno svedomie majiteľov elektromobilov bude o niečo pokojnejšie, realita je taká, 

4:37 

že elektromobily sa pričinili o takmer nulové zníženie CO2, daňových poplatníkov stoja ohromné peniaze a, čo je 
prekvapujúce, 

4:44 

znečisťujú ovzdušie ďaleko viac ako tradičné autá poháňané benzínom. 

4:47 

Som Bjorn Lomborg, prezident Copenhagen Consensus Center. 

 

Poznámka: Obrázky na prednej strane a ďalšie náčrty a kresby boli použité so súhlasom autorov prezentácií v 
Ribadeo (Galicia – Španielsko) 2019 o elektromobiloch od PSA pre na didaktické účely, neziskové účely a potreby 
projektu Erazmu + „Step Ahead“. Ostatné zdroje obrázkov sú zobrazené v titulku a sú uverejnené pod licenciou 
na didaktické a neziskové účely. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva projektu 

STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Spotreba paliva v nákladných vozidlách  

 
Cieľ lekcie: Študenti sa oboznámia s hlavnými  faktormi ovplyvňujúcimi spotrebu paliva 

 

 

PRÍLOHA 1   
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PRÍLOHA 2 
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PRÍLOHA 3 
 
 
Zoraďte faktory ovplyvňujúce spotrebu paliva podľa miery ich vplyvu: 
 
Počasie, konfigurácia pohonov, stav ciest, typ dopravy, sklon vozovky, kondícia vozidla,  
hmotnosť vozidla, štýl riadenia vozidla 
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POZNÁMKY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva projektu  
STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Hybridné Trucky 

 

Cieľ lekcie: 

Naučiť študentov základy hybridného pohonu pre nákladné vozidlá. 

 

 

PRÍLOHA 1 

V-CH-D Tabuľka - Hybridy nákladných vozidiel 

“V” (Viem) “CH” (Chcem vedieť) “D” (Dozvedel som sa) 

   

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva projektu 

STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Hybridné Trucky 

 

Cieľ lekcie: 

Naučiť študentov základy hybridného pohonu pre nákladné vozidlá. 

 

 

PRÍLOHA 2 

 

Hybridné vozidlá (osobné a nákladné) 
 

Hybridné elektrické vozidlo (HEV) má dva typy zásobníkov energie: elektrinu a palivo. Elektrická energia znamená, 
že batéria  sa používa na ukladanie energie a že elektromotor sa bude používať ako trakčný motor.   

Palivo znamená, že sa vyžaduje nádrž a že spaľovací motor  sa používa na výrobu mechanickej energie, alebo že 
palivový článok sa použije na premenu paliva na elektrickú energiu. V druhom prípade bude trakcia vykonávaná 
iba elektromotorom. V prvom prípade bude mať vozidlo 2 motory. 

V závislosti od konštrukcie pohonnej jednotky (ako sú EM a naftový motor pripojený), môžeme rozlišovať medzi 
paralelnými, sériovými alebo kombinovanými usporiadaním. To bude vysvetlené v odseku 1. V závislosti od 
podielu elektromotora na trakčnom výkone môžeme rozlišovať medzi mild alebo micro hybridným (štart-stop 
systémy), hybridným pohonom, plne hybridným a plug-in hybridom. To bude vysvetlené v odseku 2.  

V závislosti od povahy  elektrického zdroja energie môžeme rozlišovať medzi spaľovaním paliva, palivovými 
článkami, hydraulickým alebo pneumatickým výkonom a ľudskou silou. V prvom prípade sú  zážihové motory 
(benzín) alebo vznetové  ( nafta s priamy vstrekovaním -dieselový motor).. V prvých dvoch prípadoch môže byť 
jednotka na konverziu energie poháňaná benzínom, metanolom, stlačeným zemným plynom, vodíkom alebo 
inými alternatívnymi palivami. 

Motory sú "pracovným strojom" pohonných systémov hybridných elektrických vozidiel. Elektrický trakčný motor 
poháňa kolesá vozidla. Na rozdiel od tradičného vozidla, kde motor musí zvyšovať otáčky predtým, ako môže byť 
k dispozícii maximálny krútiaci moment, elektromotor poskytuje plný krútiaci moment pri nízkych otáčkach. 
Motor má tiež nízku hlučnosť a vysokú účinnosť. Medzi ďalšie vlastnosti patrí vynikajúce zrýchlenie , dobrá 
regulácia pohonu, dobrá odolnosť voči poruchám a flexibilita vo vzťahu ku  kolísaniu napätia.   

Technológie predných motorov pre HEV aplikácie zahŕňajú SMPM(synchrónny motor s permanentným 
magnetom), BLDC (bezkefový jednosmerný motor), SM (sttiedavý motor) a ac indukčný motor.   

Hlavnou výhodou elektromotora je možnosť fungovať ako generátor. Vo všetkých systémoch HEV sa rekuperuje 
energia mechanického brzdenia.     

Maximálny prevádzkový brzdný moment je menší ako maximálny trakčný krútiaci moment; v aute je vždy 
integrovaný mechanický brzdový systém. 

Akumulátor v HEV má oveľa vyššie napätie ako batéria SIL automotive 12 Volts, aby sa znížili prúdy a straty I2R. 

Príslušenstvo, ako je posilňovač riadenia a klimatizácia, je poháňané elektromotormi namiesto toho, aby bolo 
pripojené k spaľovaciemu motoru. To umožňuje zvýšenie účinnosti, pretože príslušenstvo môže bežať 
konštantnou rýchlosťou alebo môže byť vypnuté, bez ohľadu na to, ako rýchlo je spaľovací motor v. Najmä v 
diaľkových nákladných vozidlách šetrí elektrický posilňovač riadenia veľa energie. 
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Typy podľa štruktúry hnacej sústavy 
V sériovej hybridnej sústave spaľovací motor poháňa elektrický generátor (zvyčajne trojfázový alternátor plus 
rekuperátor) namiesto priameho pohonu kolies. Elektromotor je jediným prostriedkom na napájanie kolies. 
Generátor nabíja batériu a napája elektromotor, ktorý pohybuje vozidlom. Ak je potrebné veľké množstvo 
energie, motor čerpá elektrickú energiu z batérií aj generátora.   

   

  

 

Sériové hybridné konfigurácie už existujú dlhú dobu: diesel- elektrické lokomotívy, hydraulické zemné stroje, 
diesel elektricke nakladače. 

Komplexná prevodovka medzi motorom a kolesom nie je potrebná, pretože elektromotory sú účinné v širokom 
rozsahu otáčok. Ak sú motory pripevnené k karosérii vozidla, vyžadujú sa pružné spojky. ome dizajn vozidiel má 
samostatné elektromotory pre každé koleso. Integrácia motora do kolies má nevýhodu, že sa zvyšuje 
neodpružená hmotnosť, čím sa znižuje jazdný výkon. Medzi výhody jednotlivých kolesových motorov patrí 
zjednodušené riadenie trakcie (žiadne konvenčné mechanické prevodové prvky, ako je prevodovka, prevodové 
hriadele, diferenciál), pohon všetkých kolies a umožnenie nižších poschodí, čo je užitočné pre autobusy. Niektoré 
vojenské vozidlá s pohonom všetkých kolies 8x8 používajú jednotlivé motory kolies. 

 

Výhody sériových hybridných vozidiel: 

• Medzi spaľovacím motorom a kolesami nie je žiadne mechanické spojenie. Skupina generátorov motorov 
môže byť umiestnená všade. 

• Neexistujú žiadne konvenčné mechanické prevodové prvky (prevodovka, prevodové hriadele). 
Samostatné motory elektrických kolies sa dajú ľahko implementovať. 

• Spaľovací motor môže pracovať v úzkom rozsahu otáčok (jeho najefektívnejší rozsah), aj keď auto mení 
rýchlosť. 

• Sériové hybridy sú relatívne najefektívnejšie počas jazdy, prestávkach  aj na cestách. 

 

Nedostatky sériových hybridných vozidiel: 

• ICE, generátor a elektromotor sú dimenzované tak, aby zvládli plný výkon vozidla. Preto celková 
hmotnosť, náklady a veľkosť hnacej sústavy môžu byť nadmerné. 

• Výkon zo spaľovacieho motora musí prechádzať generátorom aj elektromotorom. Počas jazdy po diaľnici 
na dlhé vzdialenosti je celková účinnosť nižšia ako pri konvenčnej prevodovke v dôsledku niekoľkých 
konverzií energie.  
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Paralelný hybrid 
Paralelné hybridné systémy majú paralelne pripojený spaľovací motor (ICE) aj elektromotor s mechanickým 
prevodom. Väčšina dizajnov kombinuje veľký elektrický generátor a motor do jednej jednotky, často umiestnenej 
medzi spaľovacím motorom a prevodovkou, ktorá nahrádza konvenčný štartovací motor aj alternátor (pozri 
obrázky vyššie). Batériu je možné dobíjať počas regeneračnej lámania a počas plavby (keď je výkon ICE vyšší ako 
požadovaný výkon pre pohon). Keďže medzi kolesami a motorom je pevné mechanické spojenie (bez spojky), 
batéria sa nedá nabiť, keď sa vozidlo nepohýbe. Keď vozidlo používa len elektrickú trakčnú energiu alebo počas 
brzdy pri rekuperačnej energii, ICE nie je v (je odpojený spojkou) alebo nie je napájaný (otáča sa voľnobehom).   

  

 

• iba elektrická energia: Elektromotor pracuje len s energiou batérií, ktoré nie sú dobíjané ICE, až do 
rýchlosti zvyčajne 40 km/h. To je obvyklý spôsob prevádzky po celom meste, rovnako ako v spätnom 
prevodovom stupni, pretože pri spätnom prevodovom stupni je rýchlosť obmedzená. 

• ICE + elektrická energia: ak je potrebné viac energie (počas akcelerácie alebo pri vysokých otáčkach), 
elektromotor začne pracovať paralelne s tepelným motorom a dosiahne vyšší výkon 

• ICE + nabíjanie batérie: ak je potrebné menej energie, na nabíjanie batérií sa použije prebytočná energia. 
Motor pracuje s vyšším krútiacim momentom, ako je potrebné, beží s vyššou účinnosťou. 

• rekuperačné prerušenie: Pri brzdení alebo spomaľovaní elektromotor využíva kinetickú energiu 
pohybujúcich sa vozidiel, aby mohol pôsobiť ako generátor. 

 

Výhody paralelných hybridných vozidiel: 

• Celková účinnosť je vyššia počas jazdy na diaľku a jazdy po diaľnici na dlhé vzdialenosti. 

• Veľká flexibilita pri prepínaní medzi elektrickým výkonom a výkonom ICE 
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• V porovnaní so sériami hybridov môže byť elektromotor navrhnutý menej výkonný ako ICE, pretože 
pomáha trakcii. Vyžaduje sa len jeden elektromotor/generátor. 

 

Nedostatky paralelných hybridných vozidiel: 

• Dosť komplikovaný systém. 

• ICE nefunguje v úzkom alebo konštantnom rozsahu otáčok, takže účinnosť klesá pri nízkych otáčkach. 

• Keďže ICE nie je oddelený od koliesok, batéria sa nemôže nabíjať pri státe. 

 

 

Kombinovaný hybrid 
Kombinované hybridné systémy majú vlastnosti 
sériových aj paralelných hybridov. Medzi motorom 
a hnacím nápravou je dvojité spojenie: mechanické 
a elektrické. Táto rozdelená elektrická cesta 
umožňuje prepojenie mechanickej a elektrickej 
energie za určitú cenu zložitosti.  

Hnacie ústrojenstvo je zabudované do hnacej 
sústavy. Výkon kolies môže byť mechanický alebo 
elektrický alebo oboje. To platí aj v prípade 
paralelných hybridov. Hlavným princípom 
kombinovaného systému je však oddelenie výkonu 
dodávaného motorom od výkonu požadovaného 
vodičom.  

 

V konvenčnom vozidle sa na zabezpečenie 
zrýchlenia zo stáda používa väčší motor, než je 
motor potrebný na jazdu so stálymi otáčkami. Je to 
preto, že krútiaci moment spaľovacieho motora je 
minimálny pri nižších otáčkach za minútu, pretože 
motor je vlastné vzduchové čerpadlo. Na druhej 
strane elektromotor vykazuje maximálny krútiaci 
moment v stánku a je vhodný na doplnenie 
nedostatku krútiaceho momentu motora pri 
nízkych otáčkach. V kombinovanom hybride je 
možné použiť menší, menej flexibilný a vysoko 
účinný motor. Často je to variácia konvenčného 
Ottovho cyklu, ako je Miller alebo Atkinsonov 
cyklus. To významne prispieva k vyššej celkovej 
účinnosti vozidla, pričom rekuperačné brzdenie 

zohráva oveľa menšiu úlohu.  

Pri nižších rýchlostiach tento systém funguje ako séria HEV, zatiaľ čo pri vysokých rýchlostiach, kde je sériová 
hnacia sústava menej účinná, preberá motor. Tento systém je drahší ako čisto paralelný systém, pretože na 
ovládanie duálneho systému potrebuje ďalší generátor, mechanický delený napájací systém a viac výpočtového 
výkonu. 

 

Výhody kombinovaných hybridných vozidiel: 



 

 

106 

 

• Maximálna flexibilita pri prepínaní medzi elektrickým výkonom a výkonom ICE  

• Oddelenie výkonu dodávaného motorom od výkonu požadovaného vodičom umožňuje menší, ľahší a 
efektívnejší dizajn ICE.  

 

Nedostatky kombinovaných hybridných vozidiel: 

• Veľmi komplikovaný systém, drahší ako paralelný hybrid.  

• Účinnosť prenosu elektrickej sústavy závisí od množstva energie prenášanej elektrickou cestou, pretože 
viacnásobné prestavby, každá s vlastnou účinnosťou, vedú k nižšej účinnosti tejto trasy (~70%) v 
porovnaní s čisto mechanickou cestou (98 %).  

 

 

Plug-in hybrid (= hybrid pripojený do siete = vozidlo do siete V2G) 
Všetky predchádzajúce hybridné architektúry by mohli byť zoskupené do klasifikácie udržiavania nábojov: systém 
skladovania energie v týchto vozidlách je navrhnutý tak, aby zostal v pomerne obmedzenom regióne nabitia 
(SOC). Algoritmus hybridného pohonu je navrhnutý tak, aby sa SOC systému akumulovania energie v priemere 
viac-menej vrátilo do pôvodného stavu po hnacom cykle.  Plug-in hybridné elektrické vozidlo (PHEV) je 
plnohodnotný hybrid, schopný prevádzky v elektrickom režime, s väčšími batériami a schopnosťou dobíjania z 
elektrickej rozvodnej siete. Ich hlavnou výhodou je, že môžu byť nezávislé od benzínu pre každodenné 
dochádzanie do práce, ale majú aj rozšírený sortiment hybridu na dlhé cesty. 

Hybridy pripojené k sieti môžu byť navrhnuté ako vyčerpanie náboja: časť "paliva" spotrebovaného počas jazdy 
je dodávaná pomocou nástroja, podľa preferencie v noci. Palivová úspornosť sa potom vypočíta na základe 
skutočného paliva spotrebovaného ICE a jeho benzínového ekvivalentu kWh energie dodanej spoločnosťou počas 
nabíjania. Účinnosť "od vrtu k kolesám" a emisie PHEV v porovnaní s benzínovými hybridmi závisia od zdrojov 
energie používaných na energetickú energiu (uhlie, ropa, zemný plyn, vodná energia, solárna energia, veterná 
energia, jadrová energia).  V sériovom Plug-In hybride ICE slúži len na napájanie elektrickej energie 
prostredníctvom párového generátora v prípade dlhších jazdných vzdialeností. Plug-in hybridy môžu byť vyrobené 
z viacerých palív, s elektrickým výkonom doplneným naftou, bionaftou alebo vodíkom. 

V prípade typických jazdných cyklov sú dosiahnuté účinnosti nižšie. EP napájaný z batérie dosahuje efektivitu v 
rozsahu 50 až 60%. EP s vodíkovým pohonom má celkovú účinnosť približne 13 % len v týchto jazdných cykloch. 

 

Zdroje: 

• https://slideplayer.com/slide/9329896/  

• https://www.mcc.edu/professional_dev/file_pdo/Hybrids.ppt  

• https://www.slideshare.net/ASHOKPANDEY13/best-ppt-for-seminar-on-hybrid-electric-vehicle-by-rahul  

• https://class.ece.uw.edu/351/el-sharkawi/mm/ev/ev.ppt  

• https://www.slideshare.net/himanshubishwash/hyb-vehic  

• https://www.volvobuses.com/en-en/our.../electromobility.html  

• https://www.mercedes-benz-bus.com/fi_FI/buy/services-online/download-product-
brochures.html#container_104046757_/content/element_385184368_co  

• https://www.eesi.org/files/eesi_hybrid_bus_032007.pdf  

• https://www.daf.com/en/about-daf/innovation/electric-and-hybrid-trucks  

• http://eahart.com/prius/psd/  

• https://nptel.ac.in/courses/108103009/download/M3.pdf  

 

Videá: 

https://slideplayer.com/slide/9329896/
https://www.mcc.edu/professional_dev/file_pdo/Hybrids.ppt
https://www.slideshare.net/ASHOKPANDEY13/best-ppt-for-seminar-on-hybrid-electric-vehicle-by-rahul
https://class.ece.uw.edu/351/el-sharkawi/mm/ev/ev.ppt
https://www.slideshare.net/himanshubishwash/hyb-vehic
https://www.volvobuses.com/en-en/our.../electromobility.html
https://www.mercedes-benz-bus.com/fi_FI/buy/services-online/download-product-brochures.html#container_104046757_/content/element_385184368_co
https://www.mercedes-benz-bus.com/fi_FI/buy/services-online/download-product-brochures.html#container_104046757_/content/element_385184368_co
https://www.eesi.org/files/eesi_hybrid_bus_032007.pdf
https://www.daf.com/en/about-daf/innovation/electric-and-hybrid-trucks
http://eahart.com/prius/psd/
https://nptel.ac.in/courses/108103009/download/M3.pdf
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• https://www.youtube.com/watch?v=NYekH0SczuY  

• https://www.youtube.com/watch?v=C0PO_Rkyr6o  

• https://www.youtube.com/watch?v=CVCRieQU6bo  

• https://www.youtube.com/watch?v=p09UaRcdbqY  

• https://www.youtube.com/watch?v=lrQ9h7OKGLE  

• https://www.youtube.com/watch?v=GdLMMeE1H_U  

• https://www.audi-mediacenter.com/en/audimediatv/video/audi-a8-mild-hybrid-electric-vehicle-mhev-
animation-3660  

• https://www.audi-mediacenter.com/en/audimediatv/video/brake-by-wire-system-of-the-audi-e-tron-
animation-4283  

• https://www.youtube.com/watch?v=ZmHpSyTsfm0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva projektu 

STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYekH0SczuY
https://www.youtube.com/watch?v=C0PO_Rkyr6o
https://www.youtube.com/watch?v=CVCRieQU6bo
https://www.youtube.com/watch?v=p09UaRcdbqY
https://www.youtube.com/watch?v=lrQ9h7OKGLE
https://www.youtube.com/watch?v=GdLMMeE1H_U
https://www.audi-mediacenter.com/en/audimediatv/video/audi-a8-mild-hybrid-electric-vehicle-mhev-animation-3660
https://www.audi-mediacenter.com/en/audimediatv/video/audi-a8-mild-hybrid-electric-vehicle-mhev-animation-3660
https://www.audi-mediacenter.com/en/audimediatv/video/brake-by-wire-system-of-the-audi-e-tron-animation-4283
https://www.audi-mediacenter.com/en/audimediatv/video/brake-by-wire-system-of-the-audi-e-tron-animation-4283
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHpSyTsfm0
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Nákladné vozidlá  a životné prostredie 

 

Cieľ lekcie: 

Motivovať študentov k premýšľaniu o vplyve ťažkej cestnej premávky na životné prostredie. 

 

 

PRÍLOHA 1 

 

 

Čistejšie a bezpečnejšie nákladné vozidlá 
 

Zdroj:  https://www.transportenvironment.org/what-we-do/cleaner-safer-trucks  

 

Kamióny majú zásadný vplyv na globálne otepľovanie, vzduch, ktorý dýchame, a bezpečnosť chodcov, cyklistov a 
ostatných účastníkov cestnej premávky. 

 Kamióny majú zásadný vplyv 
na globálne otepľovanie. 
Zatiaľ čo v Európskej únii 
predstavujú iba 2% vozidiel 
na cestách v Európskej únii, 
sú zodpovedné za 22% emisií 
CO2 v cestnej doprave a 15% 
za smrteľné kolízie, čo je 4 
000 občanov EÚ ročne. 
Okrem toho sa predpokladá, 
že cestná nákladná doprava 
sa v období rokov 2010 až 
2050 zvýši o 56%. To 
znamená, že Európa musí 
naliehavo riešiť emisie z 
nákladných vozidiel, aby 
mohla dekarbonizovať 
dopravu. 

 

Dobrou správou je, že EÚ koná a že technológia sa rýchlo vyvíja. V roku 2019 boli dohodnuté prvé európske normy 
týkajúce sa emisií CO2 z nákladných vozidiel. Ďalej Európa ako prvá sa dohodla aj na štandarde „priameho videnia“ 
pre nákladné vozidlá v roku 2019, spolu s návrhmi zmien, ktoré umožnia výrobcom nákladných vozidiel zostaviť 
bezpečnejšie a aerodynamickejšie kabíny. Zostáva však ešte veľa práce. 

 

Od nákladnej spotreby paliva po nákladné vozidlá s nulovými emisiami 

https://www.transportenvironment.org/what-we-do/cleaner-safer-trucks
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Spoločnosť T&E pracuje na zvyšovaní efektívnosti využívania pohonných hmôt a znižovaní emisií CO2 a zároveň 
začína prechod od nákladných vozidiel na fosílne palivá na vozidlá s nulovými emisiami. So zlepšovaním 
technológií batérií, mestami čistiacimi vzduch a pri pohľade na nedávne oznámenia rôznych európskych výrobcov 
automobilov sa elektrické vozíky dostanú v nadchádzajúcich rokoch na naše trhy rýchlo. Priemyselní hráči a 
spoločnosti tiež podporujú našu požiadavku na nákladnejšie automobily a vozidlá s nulovými emisiami. Teraz 
však potrebujeme zásobovanie a infraštruktúru, aby sa tento posun od nafty a plynu uskutočnil. 

Zameriavame sa najmä na normy CO2 pre nákladné vozidlá a pripravovanú revíziu týchto cieľov EÚ v roku 2022. 
Normy týkajúce sa emisií CO2 z nákladných vozidiel dohodnuté v roku 2019 požadujú, aby nové nákladné vozidlá 
boli do roku 2025 o 15% palivovo úspornejšie. Do roku 2030 je cieľ zníženia emisií 30%. Tým sa znížia emisie CO2 
pochádzajúce z nákladných automobilov a zároveň sa vodičom a spoločnostiam pomôže ušetriť peniaze a palivo. 
Od 2025 výrobcov automobilov, ktorí predávajú viac ako 2% nákladné vozidlá s nulovými a nulovými emisiami, 
získa bonus. Pri revízii v roku 2022 je potrebné zvýšiť ambície, aby sa skutočne začal trh s nákladnými automobilmi 
s nízkymi a nulovými emisiami. 

Reforma právnych predpisov o hmotnostiach a rozmeroch v roku 2019 znamená, že výrobcovia automobilov 
môžu od septembra 2020 uviesť na cestu čistejšie a bezpečnejšie kabíny nákladných vozidiel. Práce na efektívnosti 
nákladných vozidiel sú doplnené prácou v oblasti spoplatňovania ciest a zdaňovania pohonných hmôt. Zároveň 
odmietame tvrdenia, že zvýšenie nosnosti nákladných automobilov (megatruky) akýmkoľvek zmysluplným 
spôsobom prispieva k zníženiu emisií v cestnej nákladnej doprave. 

 

Image courtesy of PEM Motion Gmbh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva projektu 

STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 
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Nákladné vozidlá  a životné prostredie 

 

Cieľ lekcie: 

Motivovať študentov k premýšľaniu o vplyve ťažkej cestnej premávky na životné prostredie. 

 

 

PRÍLOHA 2 – preklad ppt prezentácie 

 

1. Nákladné vozidlá a životné prostredie 

2. Ako je číslo 10000 spojené s nákl.vozidlom? 

3. Ako je  číslo 100 spojené s nákl. vozidlom? 

4. Ako je číslo 150000 spojené s nákl. vozidlom? 

5. Ako je číslo 25 spojené s nákl.vozidlom? 

6. Riešenie  

7. Spätné brainstorming  

Čo by sa malo urobiť, aby sa zvýšila spotreba paliva 

nákladného vozidla? 

8. Vedel si? 

9. Iné spôsoby zníženia CO2 

Zamyslime sa nad inými spôsobmi, ako znížiť emisie CO2 z cestnej dopravy… 

Aké sú možnosti obmedziť ťažkú cestnú dopravu? 

10. Ďalšie spôsoby zníženia CO2 emisii. 

11. Ďakujem za pozornosť a najmä za spoluprácu. 

 

Vplyv aerodynamiky nákladného vozidla na spotrebu paliva 

https://youtu.be/qrZIpm4SQZc?t=35 

Technológia úspory paliva pre nákladné vozidlá 

https://youtu.be/Ro_Btic8jdk?t=34 

 
 

 
Názory prezentované v tomto dokumente sú názormi partnerstva projektu 

STEP AHEAD II a nemusia vyjadrovať názory EÚ. 

 
 


