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Zdroje elektrick é energie v motorovém vozidle

1. Zdroje nezávislé na chodu motoru
Akumulátory – pouze uchovávají el.energii

2. Zdroje závislé na chodu motoru
Generátory –využitím el.magn. indukce mění

mechanickou práci motoru na elektrickou energii



Akumulátory 
jako zdroj slouží ve dvou případech:

1. Když motor nepracuje
( především nastartování motoru, dále spotřebiče 
napájené ze svorky č.30 – výstražná a parkovací

světla atd.)
2. Krátkodobě za chodu motoru,

když výkon dobíjecí soustavy (generátoru) je nižší
než okamžitá spotřeba



V ostatních případech 
( motor běží a výkon generátoru převyšuje 

spotřebu)
se akumulátor nabíjí, 

(tzv. sekundární galvanický článek)
spotřebovává přebytek energie, tím zároveň

vyrovnává kolísání napětí v soustavě.



V motorových vozidlech je jako startovací akumulátor 
stále nejpoužívanější:

Olověný akumulátor, 
aktivní hmotu záporné elektrody tvoří houbovité olovo 

(Pb), u kladné elektrody je to oxid olovičitý (PbO2),
elektrolytem je kyselina sírová – H2SO4

zředěná destilovanou vodou na cca 35% objemových.

Proti jiným akumulátorům 
( Zn-Ag, NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-ion)

dodává krátkodobě nejvyšší proud ( startovací)a dokáže 
přijímat nejvyšší nabíjecí proud. 



Elektrody (desky) akumulátoru jsou ponořeny v elektrolytu 
a navzájem odděleny tzv. separátorem (separační

mřížkou) z plastu odolného vůči kyselině.

Propojené páry desek obou elektrod tvoří jeden článek.

Podle své velikosti má článek různou kapacitu – kolik 
energie do sebe dokáže naakumulovat.

Kapacita se udává v Ah – ampérhodinách,
násobek výstupního proudu a času, po který je akumulátor 

schopen takový proud dodávat. 





Jeden článek olověného akumulátoru





Jeden článek olověného akumulátoru 
má jmenovité napětí 2 V

- minimální 1,75 V 
( jinak hrozí trvalé znehodnocení – sulfatace)

- maximální 2,4 V
při nabíjení vyšším napětím dochází k rozkladu 

elektrolytu – únik bublin vodíku a kyslíku
„elektrolyt se vaří“



Pro motorová vozidla se vyrábí olověné akumulátory se 
dvěma hodnotami jmenovitého napětí:

- 6 V - 3 články
min. 5,25 V, max. 7,2 V

( starší motocykly a malá auta, popř. pro spojení 2 x 6V)

- 12 V -6 článků
min.10,5 V, max. 14,4 V

( dnes nejčastější na trhu, nové motocykly, osobní a 
dodávkové automobily)

Pro užitková vozidla se soustavou 24 V se použijí
dva 12-ti voltové akumulátory, zapojené do série.

Akumulátory s napětím 24V se nevyrábí! 
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Paralelní spojení –
stejné napětí, 
dvojnásobná kapacita

Sériové spojení –
dvojnásobné napětí, 
stejná kapacita



Druhy olověného akumulátoru 
z hlediska elektrolytu

- údržbové
kontrola množství a případné doplnění destilované

vody do elektrolytu (kyselina se nedolévá)
- bezúdržbové

konstrukce upravena tak, aby nedocházelo k úniku 
plynů vznikajících při rozkladu elektrolytu 

- gelové
elektrolyt je zahuštěn do podoby gelu, nemůže 

vytéct ( motocykly, terénní vozidla, lodě)





Kontrola stavu nabití akumulátoru 

- elektrické měření
napětí bez zátěže – multimetrem

(pouze orientační měření)

napětí při zátěži – zátěžový voltmetr
(krátkodobé měření při odběru 50-100 A)







Kontrola stavu nabití akumulátoru 

- měřeníhustoty elektrolytu 
hustoměr plovákový

refraktometr (lom světla)
vestavěný hustoměr – magické oko

kapacita AKU    hustota v g/cm3 při 25°C 
100% ................…....................... 1,28
75%...................…....................... 1,24 
50% ............................................. 1,20 
25%..................….........................1,16 

Při hustotě 1,15 začíná intenzivní sulfatace









Značení akumulátoru 

vedle obchodního označení výrobce, jsou 
nejdůležitější 4 údaje:

- jmenovité napětí - 6 nebo 12 V
- kapacita v Ah

- startovací (maximální vybíjecí) proud
(podle normy EN při teplotě -18°C)
- polarita vývodů a jejich umístění

( tzv. levé a pravé provedení, +pól větší průměr)

- při objednávání nového také rozměry,
aby se vešel do určeného prostoru





Levé provedení

+ pól vpředu VLEVO

Pravé provedení (běžnější)

+ pól vpředu VPRAVO



Generátory 
spotřebovávajíčást výkonu motoru, obvykle 

poháněné od motoru klínovým řemenem, mění
mechanickou práci (rotační) na elektrickou

1. Dynama
starší konstrukce – indukované střídavé napětí je ihned 

usměrněno mechanicky –komutátorem, výstupní napětí
je tak stejnosměrné a může dobíjet akumulátor

2. Alternátory (synchronní generátory)
dnes nejrozšířenější zdroj el.energie obecně, nejen v 

mot.vozidlech



Dynamo
používané do většího rozšíření polovodičových 

usměrňovačů ( vynalezen během 2.sv.války)

Z principu paralelní (derivační) stejnosměrný stroj, buzení
(stator) připojeno paralelně k pracovnímu vinutí (rotor ) 

celý výstupní proud ( obv. do 50 A) se odebírá přes 
pohyblivé kontakty (kartáče) na komutátoru – zdroj 

jiskření a poruch.

Nevhodné pro vyšší hodnoty výst. proudu.



Dynamo
Pro prvotní nabuzení magn.pole nepotřebuje energii 

akumulátoru, má zbytkové (remanentní) magnetické pole, 
jediná výhoda proti alternátoru , lze nastartovat 

mechanicky s úplně vybitým akumulátorem, ale proto musí
mít určitý směr otáčení.

Složitá regulace – 3 funkce:
- výstupní proud (brání přetížení)

- výstupní napětí ( např. 14,4 V – akumulátor)
- zpětný spínač ( po zastavení motoru musí být dynamo 

odpojeno, jinak by začalo pracovat jako spotřebič – motor)





Altern átor

Opačné role proti dynamu, buzení (rotor ) tvoří buď
permanentní magnet nebo pro větší výkony cívka napájená

přes kroužky a kartáče (uhlíky) – malý proud. 
Výstupní proud se indukuje ve statoru a odebírá se pevně
připojenými vodiči – teor. neomezený proud, běžně stovky 

až tisíce A v elektrárnách.

Generuje vždy střídavý proud se sinusovým průběhem.
Pracuje při libovolném směru otáčení.



Altern átor s permanentním buzením

Rotor tvoří minimálně jeden magnet, častěji sada magnetů
tvořící zároveň setrvačník motoru (tzv. vnější rotor).

Relativněmalý výkon stačí pro zapalování, případně pro 
osvětlení.

U zahradní techniky a mopedů bez regulace – tzv. 
magneto – vozidla bez akumulátoru. Výkon navržen na 

určitou spotřebu, např. 2 žárovky, když jedna praskne, brzy 
se poškodí i druhá.

U malých motocyklů s akumulátorem, nutná regulace 
napětí ( např. tlumivkou) a alespoň jednoduchý 

polovodičový usměrňovač – dioda.





Altern átor s budícím vinutím

Rotor tvoří elektromagnet, u mot. vozidel se jako jeho 
jádro používá dvojice ocelových hvězdic – pólové

nástavce, vedou magn. pole na obvod.

Elektromagnet je nejprve napájen z akumulátoru ( bez 
něho se nenabudí) později již využívá část indukovaného 

proudu ( 5 – 10 %). U mot. vozidel kolem 5A, nezpůsobuje 
problémy na kontaktu dvojice kroužek-uhlík. 

Přerušování budícího prouduje jediný potřebný 
regulační zásah pro regulaci výstupního napětí. 







Altern átor s budícím vinutím

Stator tvoří min. jedna cívka navinutá těsně kolem rotoru, 
obvykle 3 cívky – třífázové uspořádání, spojení do hvězdy 

( Y ) nebo trojúhelníku ( D ).

Ve statoru se indukuje výstupní proud, na vývody cívek 
přímo připojen polovodičový usměrňovač, sada diod.
U obvyklého třífázového zapojení min. 6 výkonových 
diod a další3 menší budící diody, přes ně je napájen 

rotor. 







Altern átor s budícím vinutím

Základem spolehlivé funkce je chlazení.
3 podstatné prvky:

Statorové vinutí – velký proud působí ohřívání vodičů
Usměrňovač – výkonové diody se zahřívají anodovou 

ztrátou (průchod proudu PN přechodem)
Regulátor – dnes obvykle vestavěn do usměrňovače, 

nebo k němu připevněn, opět polovodičové prvky 
citlivé na přehřátí



Chlazení alternátoru

Nejčastěji proudem vzduchu, pouze výjimečně vodou 
(luxusní vozy, lodě).

3 základní konstrukce podle způsobu chlazení
- provětrávání -



Jednosměrné provětrávání - víková konstrukce 
alternátoru

Nejstarší typ, malá účinnost chlazenípro malé výkony, 
jediná výhoda – ochrana před znečištěním (traktory, 

pracovní stroje)

Lopatkový radiální ventilátor připevněn ke hnací
řemenici, chladící vzduch vstupuje otvory v zadním víku 

přes usměrňovač a regulátor, mezi těsně vinutým 
statorovým vinutím projde k otvorům v předním víku a 

ventilátoru. 





Obousměrné provětrávání - kompaktní
konstrukce alternátoru

Nejpoužívanější typ, velká účinnost chlazenípro 
vysoké výkony, při stejné velikosti podstatně
výkonnější než víkový – proto kompaktní.

Dvojice radiálních ventilátorů připevněna na rotoru, 
chladící vzduch vstupuje otvory oběma víky, u zadního 
víka přes usměrňovač a regulátor – větší lopatky, mezi 

volněji navinutým statorovým vinutím prochází k 
otvorům v obalu alternátoru. 





Víková konstrukce alternátoru s nasáváním 
čerstvého vzduchu

Varianta prvního typu, používaná při umístění
alternátoru v motorovém prostoru s vysokou teplotou   

a omezenou výměnou vzduchu – autobusy, lodě,
nebo pro provoz v extrémně prašném prostředí.

Na zadním víku je místo řady otvorů připojení hadice 
velkého průměru, kterou je přiváděn chladnější
vzduchz vnějšího prostoru, obvykle přes filtr.
U terénních a pracovních strojů až ze střechy.  





Regulace alternátoru

Proti dynamu má alternátor jen jedinou regulační veličinu
- výstupní napětí -

podle soustavy 7,2 V nebo 14,4 V nebo 28,8 V
tato hodnota se mírně mění podle teploty ( proměnný 

vnitřní odpor akumulátoru – za mrazu přes 15V)

Maximální proud reguluje indukční reaktance vinutí – vnitřní odpor 
s otáčkami vzrůstá a výstupní proud je konstantní.

Zpětný spínač nahrazují usměrňovací diody – proud prochází jen 
jedním směrem.



Regulace alternátoru

Regulátor přerušuje budící proud do rotoru,když napětí
přesáhne limit akumulátoru.

Indukované napětí lineárně roste s otáčkami, přitom je 
požadováno dobíjení již při volnoběhu, potom při 

konstrukčním maximu 
( standard 15 000 ot/min – proti motoru převod do rychla) 

by alternátor bez regulace dodával přes 100 V!

Proto regulátor stále budící proud přerušuje s vysokou 
frekvencí spínání. 



Regulace alternátoru

Nejstarší regulátory – tzv. vibrační,
napětím spínané relé umístěné mimo alternátor, jeho kotva 

neustále spíná a rozpíná s frekvencí jednotek Hz
– odtud název. Malá spolehlivost, opalování kontaktů. 



Regulace alternátoru

Současný regulátor je polovodičový obvod,
referenčním prvkem je Zenerova dioda,
která reaguje na určitou hodnotu napětí, 

a výkonovým spínacím prvkem tranzistor s pracovní
frekvencí až 1 kHz. 

Spínání je bezkontaktní a velmi rychlé.
Konstrukčně je vcelku s držákem uhlíků

nebo i s usměrňovačem.
U moderních vozidel s elektronickými obvody bývá na 

alternátoru kondenzátors vysokou kapacitou –
„vyhlazuje“ usměrněné napětí. 





Elektrolytický kondenzátor



Značení akumulátoru 

vedle označení výrobce, jsou důležité 2 údaje:

- jmenovité napětí ( vyšší než u akumulátoru) 
- 7 nebo 14  nebo 28 V

- výstupní proud
častěji uvedeno jen jedno číslo:

maximálníproud v A – údaj pro objednání

nebo tam jsou 2 údaje:
1.proud v A dodávaný při volnoběžných otáčkách

2.maximální proud v A 




