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Anotace 

Disertační práce se zabývá energetickou strukturou pro akumulaci elektrické energie, která 

je využitelná jako akumulační prvek v rámci inteligentních energetických sítí obecně 

nazývaných jako Smart grids. V rámci této struktury je vyhrazena část pro stanici rychlého 

nabíjení elektrických vozidel. Tato struktura vytváří vazbu mezi sítí a rychlým nabíjením, které 

vyžaduje velký příkon elektrické energie. Energetická struktura umožňuje odebírat vysoký 

výkon nabíjecí stanicí a zároveň nevytváří požadavek vysokého příkonu z elektrické sítě, 

špičkový výkon poskytuje akumulační prvek struktury. Práce je především zaměřena na popis 

výkonového polovodičového systému navrženého jako regulační člen mezi touto energetickou 

strukturou a nabíjeným elektrickým vozidlem. Energetická struktura je realizována jako 

poloprovoz v rámci projektu ENET. 

Klíčová slova:  

Akumulace elektrické energie, nabíjecí systémy, třívětvový pulzní měnič s reverzací 

proudu, řízení nabíjení. 

Annotation 

The dissertation deals with the energetic structure for accumulation of electrical energy, 

which is utilized as a storage unit in intelligent energy networks, commonly referred to as Smart 

grids. A section of the fast charging station for electric vehicles is contained within this 

structure. Entire structure creates a link between the grid and fast charging, which requires large 

amount of electric power. The energetic structure enables the charging station to consume high 

power and does not create a demand for high power consumption from the grid at the same 

time, because the peak power is provided by the storage unit. This work is mainly focused on 

the description of the power semiconductor system, which is designed as a controller between 

this structure and the charged electric vehicle. The energetic structure is implemented as a pilot 

plant under the project ENET. 
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Accumulation of electrical energy, charging systems, three-phase buck/boost converter, 

charging control. 

  



Seznam použitých symbolů, zkratek a indexů 

Symbol Význam Jednotka 

a automatické vypnutí - 

C kapacita kondenzátoru F 

C kapacita akumulátoru A·h 

D Dioda - 

E elektrická energie W·h, J 

Eon ztracená energie při zapnutí tranzistoru J 

Eoff ztracená energie při vypnutí tranzistoru J 

f Frekvence Hz 

F operátorový přenos soustavy - 

I Proud A 

J moment setrvačnosti Kg·m
2
 

K Zesílení - 

L indukčnost cívky H 

m počet větví měniče - 

o automatické přepínaní mezi charakteristikami - 

P elektrický výkon W 

p laplaceův operátor - 

Q Náboj C 

R elektrický odpor Ω 

SoC stav nabití akumulátoru % 

T Perioda s 

t Čas s 

T Tranzistor - 

T1 čas sepnutí tranzistoru s 

U Napětí V 

UCE0 napětí kolektor emitor v sepnutém stavu V 

z Zatěžovatel - 

τ časová konstanta s 

τσ součtová časová konstanta s 

ω úhlová rychlost rad·s
-1

 
 

Zkratka Význam Poznámky 

AC alternating current střídavá veličina 

ACB accumulation battery akumulační baterie 

BMS battery management system balanční obvody 

CAES compressed air energy storage akumulace energie do 

stlačeného vzduchu 

CC constant current konstantní proud 

CV constant voltage konstantní napětí 

DC direct current stejnosměrná veličina 

EV electric vehicle elektrické vozidlo 



EVC electric vehicle charger nabíječ elektrických vozidel 

G generátor  

HVDC high voltage DC stejnosměrné vysoké napětí 

LiFePO4 Lithium-železo-fosfátový akumulátor  

OZE obnovitelné zdroje energie  

PM pulzní měnič  

PWM pulse width modulation pulzní šířková modulace 

Q spínač  

R regulátor  

RE renewable energy obnovitelná energie 

TCO technologické centrum Ostrava  

USM usměrňovač  
 

Index Význam Poznámky 

AV střední hodnota  

bat akumulátor  

C kondenzátor  

Cond vedením  

Cu měď  

d diferenciální  

GT gate tranzistoru  

int vnitřní odpor  

IS skutečného proudu  

IZ zadaného proudu  

L tlumivky  

Load zátěže  

max maximální  

O ohmický  

OC naprázdno open circuit 

OM optimální modul  

OS otevřená soustava  

P paralelní  

R regulátoru  

RI regulátoru proudu  

rms efektivní hodnota  

ř řídicí  

S soustavy  

Source zdroje  

SW spínací  

T veličina vztažená k tranzistoru  

t svorkové terminal 

Tot celkový total 

Z zátěže  
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Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je výzkum v oblasti nabíjení různých typů akumulátorů se 

zaměřením na zvyšování účinnosti a zkrácení doby nabíjení. Dále je cílem výzkum režimu 

zpětného toku energie z akumulátorů do elektrické sítě. Splnění těchto cílů vyžaduje návrh 

vhodných výkonových koncepcí polovodičových měničů a vývoj nových moderních algoritmů 

řízení. Pro dosažení hlavního cíle byly stanoveny následující dílčí úkoly: 

 Analýza současného stavu poznatků. 

 Návrh topologie výkonových a řídicích struktur. 

 Teoretický rozbor funkce výkonových a řídicích struktur. 

 Vývoj moderních algoritmů pro řízení nabíjecích procesů a jejich implementace do 

digitálního signálového procesoru. 

 Ověření metod pomocí numerických modelů. 

 Ověření metod na fyzikálním modelu. 
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Úvod 

Energetická soustava ve všech světových vyspělých aglomeracích v dnešní době prochází 

velkou transformací. Dnešní energetická soustava se transformuje na energetickou soustavu 

budoucnosti se zaměřením na vysoký podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

energie (OZE), na akumulaci elektrické energie v husté síti akumulačních jednotek různého 

typu a různé kapacity, na výrobu energie v místě její spotřeby, například pomocí kogeneračních 

jednotek – zdrojů více druhů energie (elektrická, tepelná pro vytápění obytných prostor). Výše 

uvedené prvky souvisí s výrobou a distribucí elektrické energie. Následující prvky vytvářejí 

časově rozprostřený odběr elektrické energie nevytvářející odběrové špičky v energetické 

soustavě. Například spotřebiče s akumulačním charakterem, nebo spotřebiče, u kterých není 

nutný okamžitý provoz, jsou spínány podle požadavků ze strany sítě.  

Nové, v budoucnu velmi rozšířené nabíjecí stanice elektrických vozidel s vysokými 

požadavky na příkon je možno rozdělit do dvou skupin dle požadavků na elektrickou energii a 

to s okamžitým a rychlým nabíjením nebo s pomalým nabíjením, kdy spotřebitel volí čas, kdy 

bude potřebovat vozidlo připravené k provozu. Druhý způsob umožňuje efektivněji využít 

kapacitu sítě k okamžitým a rychlým požadavkům nabíjení. Vzhledem k využití akumulačních 

prvků v distribuční síti je možno uvažovat i o využití elektrického vozidla jako jednoho 

z akumulačních prvků a vhodnou volbou nastavení nabíjecí stanice poskytovat elektrickou 

energii vozidla k pokrytí odběrových špiček elektrické sítě. 

Další snahou v budování energetických sítí budoucnosti, je předejít rozsáhlým výpadkům 

elektrické energie, tzv. „blackout“. Tyto výpadky budou znemožněny už samotnou strukturou 

budovaných sítí, které budou stabilnější, nebude docházet k velkým výkyvům v odběru 

elektrické energie, atd.. Další úrovní zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie bude 

možnost provozu v off grid režimech pouze určitých sekcí elektrické sítě, kde budou zdroje 

tvořeny již zmiňovanými akumulačními jednotkami, případně i akumulátory elektrických 

vozidel připojených k nabíjecím stanicím. Tyto sítě budoucnosti dostaly obecný název Smart 

grids – Inteligentní sítě.  

Tato práce se zabývá akumulací elektrické energie v akumulačních jednotkách malého 

a středního výkonu a možností přímého odběru elektrické energie do elektrických vozidel 

prostřednictvím rychlonabíjecích stanic s vysokým okamžitým výkonem. Zároveň systém 

umožňuje odebírat elektrickou energii z nabíjeného vozidla pro pokrytí nedostatků elektrické 

energie v elektrické síti. Současné rychle nabíjecí stanice vyžadují přípojku elektrické energie 

s vysokým příkonem a při jejím využití dochází k velkým odběrovým špičkám. Tento neblahý 
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vliv na elektrickou síť koncept odebírání energie z akumulačních jednotek eliminuje. Tato 

akumulační jednotka zároveň vytváří regulační prvek odběru elektrické energie a při doplnění o 

zdroj OZE s časově neefektivním provozem dokáže i tuto energii akumulovat a nezatěžovat 

energetickou síť dodávkami elektrické energie v době jejího energetického přebytku. Takto 

definovaný systém pro nabíjení elektrických vozidel se nazývá Aktivní nabíjecí stanice. 

Vazební člen mezi akumulační jednotkou a elektrickým vozidlem tvoří pulzní měnič, který je 

popisován v samostatných kapitolách. 
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1. Analýza současného stavu akumulace elektrické energie a její 

využití 

1.1. Smart grids a jejich technologie 

Smart grids není jednoduché zařízení, které by bylo tvořeno několika málo prvky v úzké 

části například výroby nebo distribuce elektrické energie. Je to složitý komplexní systém 

energetické soustavy, který je součástí každé částí elektrické sítě od výroby elektrické energie 

až po její spotřebu u nejvzdálenějšího odběratele.  

Účinnost výroby elektrické energie se velmi liší s palivem pro její výrobu a s použitou 

technologií. Tradiční uhelné elektrárny mají účinnost 30 až 35%. Teplárny, které vyrábějí 

elektrickou energii a zároveň produkují tepelnou energii pro vytápění budov, mohou dosáhnout 

účinnosti až 85%. Další významné zvýšení účinnosti energetických zdrojů lze dosáhnout 

optimalizací provozu pomocí sofistikovaných řídicích systémů, které zefektivňují výrobu 

elektrické energie ve všech typech elektráren. Pomocí podrobných údajů a přesnějších prognóz 

výroby elektrické energie v OZE je možno lépe využívat konvenční kapacity výroby elektrické 

energie. [1] 

Distribucí většího objemu elektrické energie ke spotřebitelům by se mohlo umožnit 

budováním nových přenosových linek. Efektivnější variantou je maximálně využít stávající 

přenosové linky využitím technologie přizpůsobivé přenosové soustavy. Toho lze dosáhnout 

aktivní kompenzací elektrického výkonu přenášeného přenosovými linkami. Dalším rozvojem 

v systémech Smart grids je budování vysokokapacitních přenosových linek na velké vzdálenosti 

pomocí ultra vysokého stejnosměrného napětí, tzv. HVDC systémy. Tyto přenosové linky 

umožňují využití energie ze sousedních energetických sítí a sdílení energetických rezerv 

například v rámci celé Evropy. [1] 

Dalším s důležitých systémů inteligentních sítí je sběr aktuálních dat, dálkové měření 

energie u každého odběratele respektive dodavatele OZE, zvýšení využití automatizace 

ve spotřebě elektrické energie s možností aktivního centrálního řízení z provozních center sítě. 

Rozsáhlá integrace obnovitelných zdrojů, regulace obousměrných distribučních soustav a 

dálkový přenos elektrické energie umožňuje začlenění elektromobilů a dobíjecích zařízení. 

Obnovitelné zdroje vytvářejí spoustu problémů k řešení. S časově nerovnoměrným 

a nestabilním provozem vytvářejí špičky dodávky energie a naopak v době, kdy jsou odběrové 

špičky, tyto zdroje nejsou schopny tuto potřebu pokrýt. Tyto neblahé vlivy OZE bude možno 
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částečně eliminovat pomocí regulace distribuční sítě, spotřeby elektrické energie a v neposlední 

řadě budou muset být jako součást obnovitelných zdrojů budovány akumulační stanice. [1] 

 
Obr. 1.1: Přehledové schéma Smart grids[2] 

Pro kompenzaci časově neefektivního provozu obnovitelných zdrojů energie a odběrových 

špiček sítě jsou budovány systémy pro skladování elektrické energie. Skladování elektrické 

energie s vysokou účinností je velmi problematické.  V dnešní době existuje několik cest 

ke skladování el. energie. Jako první je možno představit přečerpávací elektrárny, kde se 

elektrická energie přeměňuje na energii potenciální. Systém je založen na využití vodních 

elektráren a je budován obvykle jako velkokapacitní systém s vysokými investičními náklady. 

Další ze způsobů je akumulace energie v tlakových plynových nádržích. Takovéto systémy 

akumulace patří také spíše k velkokapacitním. Nové trendy v oblasti akumulace směřují 

k budování středních kapacit o velikosti do několika MWh elektrické energie, avšak s hustým 

prostorovým rozložením v distribuční síti. Tyto trendy v akumulaci elektrické energie 

reprezentují akumulace do systémů s využitím různých typů akumulátorů (vzhledem k vývoji). 

Mohou to být olověné akumulátory, ale v dnešní době stále častěji se uplatňující různé typy 

Lithium Iónových akumulátorů. Zajímavá je i přeměna elektrické energie na vodík. [1] 
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V dnešní době dochází k významnému rozvoji v oblasti elektromobility, což do budoucna 

představuje nárůst spotřeby elektrické energie pro nabíjení elektrických vozidel. Tato odběrná 

místa, pokud se jedná o rychlé DC nabíjení, vyžadují vysoký okamžitý příkon, který v současné 

době musí zajišťovat energetická síť. S rozšířením elektrických vozidel se budou rozšiřovat 

rezidenční a veřejné nabíjecí infrastruktury s nižším požadovaným příkonem, ale ve velkém 

množství. Proto je nutné tyto spotřebiče již nyní navrhovat tak, aby byly kompatibilní se 

systémy Smart grids a mohly se aktivně účastnit na zefektivňování výroby, přenosu a spotřeby 

elektrické energie. DC rychle nabíjecí stanice je možno kombinovat s výše zmíněnými systémy 

Smart grids, velmi důležitá jsou spojení s akumulačními jednotkami a OZE. Využití 

elektrických vozidel jako akumulačních jednotek v době jejich parkování může velmi usnadnit a 

zhustit síť akumulačních prvků energetické soustavy. Tato koncepce však předpokládá 

obousměrný tok energie přes nabíjecí stanici. 

Dalším z nejčetnějších zařízení z pohledu spotřeby elektrické energie jsou obchodní a 

obytné budovy, které tvoří asi 38% globální spotřeby elektrické energie. Budovy, které jsou 

součástí inteligentní sítě, se nazývají inteligentní domy. V těchto inteligentních domech lze 

pomocí energeticky účinných technologií, jako jsou inteligentní ovládací prvky pro regulaci 

vytápění, osvětlení a energie elektrických spotřebičů podle aktuálních požadavků, zajistit 

úspory v rozmezí 30 až 60% elektrické energie. Dnes tyto inteligentní domy fungují i bez 

spolupráce s inteligentní sítí, ale spojení s inteligentní sítí vytvářejí vyšší úspory a vyšší 

kontrolu nad spotřebou elektrické energie uživatelem. [1] 

1.2. Akumulace elektrické energie 

Aktuální klimatické podmínky, které určují např. výkon solárních a větrných elektráren, 

jsou v oblasti střední Evropy velmi proměnlivé. Velký nárůst obnovitelných zdrojů proto 

v posledních letech způsobuje značné výkyvy v dodávkách elektrické energie, se kterými se 

musí energetická soustava vyrovnat. To ve velké míře vytváří předpoklad rozšíření 

akumulačních jednotek. Akumulace energie je možná mnoha způsoby, avšak každý z nich má 

své nevýhody a omezení. Díky tomu se jednotlivé způsoby akumulace dají použít jen pro určité 

aplikace. Existují dvě základní skupiny, do kterých lze rozdělit možnosti akumulace elektrické 

energie: 

 Akumulátory – využívající chemický princip uchovávání energie 

- Olověné a alkalické akumulátory, 

- Litihium-ion, Sodík-Síra – moderní typy akumulátorů, 

- superkapacitory, 
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- akumulátory s průtokovým elektrolytem, 

- přeměna el. energie na vodík a jeho skladování. 

 

 Fyzikální principy uchovávání energie 

- Setrvačníky, 

- přečerpávací vodní elektrárny, 

- akumulace energie s využitím stlačeného vzduchu. [3] 

Pro uchovávání velkých objemů elektrické energie jsou vhodné technologie s přeměnou 

na potenciální energii. Pro uchování rychlých energetických změn jsou u fyzikálních principů 

vhodné setrvačníky s akumulací kinetické energie. Kinetická energie se ukládá do rotoru 

setrvačníku. Množství energie uložené do setrvačníku je úměrné momentu setrvačnosti J 

a kvadrátu jeho úhlové rychlosti ω. Pro setrvačníky je typický vysoký výkon, nízká energie 

a velmi krátké zpoždění při náběhu v několika ms. Výkon setrvačníku omezuje použitá 

výkonová elektronika. [3] 

Přečerpávací vodní elektrárny a akumulační jednotky založené na stlačeném vzduchu 

označované CAES se vyznačují schopností akumulovat velké množství energie po libovolnou 

dobu. Tuto energii je pak možno dlouhodobě (řádově několik hodin) odebírat. Tyto akumulační 

systémy však mají delší reakční čas, který se pohybuje od několika desítek sekund až do 

několika minut. Tyto dva akumulační systémy není možno instalovat kdekoli, vyžadují vhodné 

místní podmínky (možnost vybudovat dvě mimoúrovňové nádrže, požadavek na velkou 

nepropustnou kavernu). CAES má nevýhodu ve snížené účinnosti asi o 30% z důvodu tepelných 

ztrát – ochlazování stlačeného plynu znamená snížení tlaku. [3] 

Akumulace založená na chemickém principu vytváří akumulační systémy se středně velkou 

kapacitou. Olověné a alkalické akumulátory mají výhody v odolnosti vůči nízkým teplotám, v 

bezpečnosti a nízké ceně. Nevýhodou je, že obsahují olovo nebo kadmium, prvky, které 

vytvářejí ekologickou zátěž. Li-ion akumulátory mají oproti předchozím typům vysokou hustotu 

energie a vysokou účinnost. Nevýhody Li-ion akumulátorů jsou vysoká cena, snižování 

životnosti při hlubším vybíjení nebo přebíjení. Průtokové akumulátory mají velké množství 

elektrolytu uloženého ve dvou rezervoárech. Množství energie je závislé na množství 

elektrolytu, výkon je pak ovlivněn chemickými reakcemi probíhajícími na elektrodách. Tyto 

akumulátory dosahují účinnosti 75 až 85%. 
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Zvláštními typy akumulace elektrické energie jsou superkapacitory, kde je elektrický náboj 

uchováván pomocí elektrostatické energie. Specifickou formou akumulace je přeměna na vodík, 

kde vodík netvoří elektrolyt, ale je vytvářen jako nosič energie. [3] 

Ve kterých oblastech jsou použitelné a jaké výhody respektive nevýhody představují 

jednotlivé akumulační systémy, ukazují následující grafy: 

 
Obr. 1.2: Hodnoty specifické hustoty energie a objemové hustoty energie akumulačních systémů 

[3] 

Výše uvedený graf vytváří představu o objemové velikosti a hmotnosti jednotlivých typů 

akumulačních technologií.  

 
Obr. 1.3: Náklady na jednotku energie [3] 



 Analýza současného stavu akumulace elektrické energie a její využití 

 Strana 17 

 

Výše uvedený graf popisuje orientační nákladnost pořízení akumulačních prvků na 

horizontální ose a zároveň nákladnost jejich provozu na vertikální ose. Vzhledem k výraznému 

vývoji v této oblasti dochází i k výrazné proměně cen akumulačních systémů, proto je graf 

orientační. 

 
Obr. 1.4: Účinnost a životnost jednotlivých akumulačních systémů [3] 

Obrázek 1.4 uvádí hodnotu účinnosti a životnosti jednotlivých akumulačních systémů. 

Z grafu je patrné rozdělení do dvou skupin, kde systémy s transformací na mechanickou energii 

mají výrazně vyšší životnost než chemické akumulační systémy. 

Každý z výše uvedených akumulačních systémů vyžaduje jak pro ukládání, tak pro 

odebírání elektrické energie vazební prvek pro úpravu parametrů elektrické energie. Tento 

vazební prvek obvykle představují výkonové polovodičové měniče různého typu, kterými se mj. 

tato disertační práce zabývá. 

1.3. Důvody využití chemických akumulačních systémů v dopravě 

V dnešní době se používá pro pohon vozidel energie získaná spalováním čistě fosilních 

paliv. V některých případech jsou fosilní paliva obohacena o biosložky, která se do ropných 

produktů přidávají pro snížení jejich spotřeby. V dnešní době je veškerá doprava v podstatě 

závislá na vyčerpatelných fosilních palivech, která s rostoucí spotřebou ubývají čím dále 

rychleji.  

Snížení závislosti dopravy na fosilních palivech umožňuje využití několika alternativních 

zdrojů energie využitelných ve vozidlech. U spalovacích motorů lze dosáhnout úplného 
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nahrazení nafty a benzínu biopalivy.  Jedná se o oleje a etanol, které se vyrábí z různých plodin 

s vysokým obsahem oleje nebo látek snadno přeměnitelných na etanol. Další využití jako palivo 

přinášejí plyny. Nejlépe využitelný je vodík, který nevytváří znečištění v podobě emisí při 

provozu vozidel. Je ho možno spalovat ve spalovacích motorech nebo přeměňovat na 

elektrickou energii pomocí palivového článku a tu dále využít např. pro pohon elektromobilu.  

V největší míře se však rozvíjí oblast elektromobility, která využívá napájení pomocí 

chemických akumulačních prvků. Do oblasti dopravy pronikají systémy napájení z akumulátorů 

na všech úrovních, jsou využívány v elektrokolech, motocyklech, osobních a užitkových 

automobilech i kolejových vozidlech. K napájení elektrických vozidel se v současnosti nejvíce 

využívají Li-ion akumulátory s různými materiály katod. Neustále probíhající vývoj těchto 

akumulátorů v dnešní době nabízí především akumulátory LiFePO4 pro silniční vozidla a 

olověné akumulátory pro kolejová vozidla. Výběr typu akumulátoru pro jednotlivé typy vozidel 

souvisí s jejich vlastnostmi – Li-ion akumulátory mají největší hustotu energie a proto lze do 

vozidla uložit v co nejmenším objemu co nejvíce energie, nevýhodou je vysoká cena těchto 

akumulátorů. Olověné akumulátory jsou vhodné pro kolejová vozidla z důvodu nízké ceny. 

Jejich vysoká hmotnost na jednotku uložené energie není nevýhodou – vytváří zatížení 

lokomotivy pro zvýšení adheze potřebné k tažení nákladu. 

1.4. Současná řešení v oblasti nabíjení elektrických vozidel s využitím 

akumulace 

Tato kapitola uvádí výsledky rešerše patentů a užitných vzorů z oblasti nabíjecích stanic pro 

elektrická vozidla. Při rešerši byly vyhledávány vynálezy související s řešenou problematikou 

nabíjecích stanic s využitím obnovitelných zdrojů, akumulačních systémů a možnosti 

obousměrného toku elektrické energie mezi elektrickou sítí, nabíjecí stanicí s akumulací a 

elektrickým vozidlem. Níže jsou uvedeny výsledky, které se nejvíce blíží systému řešenému v 

této práci. Rešerše byla prováděna v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, 

v evropské databázi Espacenet a světové databázi Freepatentsonline. 

 Rychlonabíjecí stanice pro nabíjení akumulátorů elektrických vozidel 

se výstupním měničem vysokého výkonu, jehož vstupní svorky jsou připojeny 

k akumulačnímu systému a výstupní svorky jsou připojeny k elektrické zátěži. 

Rychlonabíjecí stanice (1) je napájena z distribuční sítě s označením (2) a na výstupní 

svorky je připojován akumulátor elektrického vozidla (3). Samotná rychlonabíjecí stanice je 

složena z jednotky usměrňovače (4), akumulačního systému (5) a stejnosměrného měniče pro 
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regulaci nabíjení (6). Takovýto nabíjecí systém umožňuje odebírat vysoký výkon potřebný 

k rychlému nabíjení elektrického vozidla z akumulačního systému a nezatěžovat tímto odběrem 

distribuční síť. Bližší popis tohoto systému není možný, neboť nejsou uvedeny bližší 

specifikace výkonových struktur polovodičových měničů a dalších prvků zařízení. 

 

Obr. 1.5: Vysokorychlostní nabíjecí stanice [4] 

Nevýhodou uvedeného řešení je, že neumožňuje obousměrný tok elektrické energie mezi 

elektrickým vozidlem a distribuční sítí. Nevytváří tak aktivní prvek distribuční sítě pro 

kompenzaci denního diagramu zátěže sítě. Řešení je omezeno pouze na akumulaci elektrické 

energie v meziobvodu dvou polovodičových měničů jako zdroje pro rychlé nabíjení 

elektrických vozidel. [4] 

 Rychlonabíjecí systém elektrických vozidel 

Užitný vzor popisuje rychlonabíjecí systém elektrického vozidla, který zahrnuje 

rychlonabíjecí vývody a akumulační systém, kde je skladována energie v akumulačních 

bateriích s kapacitou alespoň 10MWh. Akumulační systém je tvořen přímým připojením na 

nejméně dva akumulátory, které mohou být opakovaně nabíjeny a vybíjeny paralelně nebo 

v sérii. Elektrická energie ze sítě se uloží do akumulátorů daného výkonu, a pak se používá k 

nabíjení elektrických vozidel přes rychlonabíjecí rozhraní.  

 

Obr. 1.6: Rychlonabíjecí systém elektrických vozidel [5] 
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Uvedené řešení opět představuje jen jednosměrný energetický tok z distribuční sítě do 

nabíjených vozidel. [5] 

 Rychlonabíjecí stanice elektrických vozidel 

Užitný vzor se týká rychlonabíjecí stanice elektromobilu. Jedná se o nabíjecí systém 

s vícezdrojovým napájením. Napájení systému je zajišťováno z distribuční sítě pomocí 

vazebního měniče (A1), dále ze solární elektrárny pomocí vazebního měniče (A2) a z větrné 

elektrárny pomocí vazebního měniče (A3). Napájecí jednotky jsou připojeny k systému pro 

akumulaci elektrické energie (B). Systém akumulace je pomocí dalších regulačních prvků 

paralelně spojen se zařízením pro uchování elektrické energie (E), nejspíše se v tomto případě 

jedná o superkapacitor a modulem rychlého nabíjení (C). Jednotlivé části jsou řízeny řídicím 

systémem (D), který je spojen se všemi moduly. Dobíjení elektromobilů je realizováno 

prostřednictvím elektrické energie uložené do zařízení pro uchování elektrické energie (E). 

Autor tohoto systému uvádí, že výhodou nabíjecí stanice je minimální vliv na přetěžování 

sítě díky napájení nabíjení z akumulované energie. Zároveň pak může nabíjecí stanice 

elektromobilů pracovat s vyšším napětím než umožňuje běžné připojení z distribuční sítě. 

 

Obr. 1.7: Rychlonabíjecí stanice elektrických vozidel [6] 

Takovýto nabíjecí systém využívá více zdrojů pro nabíjení, mimo distribuční síť také 

solární zdroje a větrné elektrárny. Energie je akumulována v akumulačním systému a dodávána 

k vývodu pro nabíjení elektrických vozidel. Systém neumožňuje dodávat energii zpět do sítě 

z připojených elektrických vozidel ani z vlastního akumulačního systému. [6] 

 Reversibilní rychle nabíjecí stanice pro elektrická vozidla 

Na schématu níže je uvedena nabíjecí stanice elektrických vozidel umožňující využití 

akumulační baterie vozidla jako zdroje elektrické energie dodávané do elektrické sítě. Vazba 

mezi distribuční sítí a stejnosměrným obvodem je tvořena třífázovým proudovým 
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usměrňovačem (6). Nabíjení, respektive vybíjení akumulátoru vozidla je realizováno pomocí 

dvoukvadrantového třívětvového pulzního měniče s reverzací proudu (7), který pracuje ve 

snižujícím režimu při odběru energie z vozidla a ve zvyšujícím režimu při nabíjení vozidla. 

Mezi těmito měniči je zařazen regulační člen pro regulaci proudu protékajícího mezi 

usměrňovačem a pulzním měničem. Výkonová polovodičová struktura je řízena řídicím 

systémem dle zadaných požadavků na toky energie mezi distribuční sítí a elektrickým vozidlem.  

 

Obr. 1.8: Rychlá reversibilní nabíjecí stanice pro elektrická vozidla [7] 

Uvedené zařízení umožňuje čerpat elektrickou energii z připojeného vozidla do elektrické 

sítě nebo připojené zátěže. Tento systém, jako zdroj elektrické energie, je však velmi omezen 

nízkou kapacitou akumulátoru připojeného vozidla. Systému chybí vlastní akumulační jednotka. 

Nevýhodou takovéhoto řešení je přímé připojení pulzního měniče v této konfiguraci 

k elektrickému vozidlu a jeho vliv na zvlnění nabíjecího respektive vybíjecího proudu na 

akumulátor vozidla. [7] 

Řešení, která byla nalezena při patentových rešerších, vždy obsahují některý z významných 

prvků struktury navrhované v této práci, avšak žádný z nich nesplňuje všechny požadavky a 

funkce navrhovaného systému. Uvedené systémy, využívající akumulačního prvku v systému 

nabíjení, využívají tento akumulační prvek výhradně k pokrytí spotřeby energie při nabíjení 

elektrických vozidel a neuvažují tak z využitím instalované kapacity akumulované energie 

k aktivní kompenzaci denního diagramu zátěže.  

Dále systémy, s možností reverzibilního toku energie postrádající vlastní akumulační prvek, 

dosahují jen velmi omezené kapacity akumulované energie pro dodávku energie do sítě. 

V tomto případě je zpětný tok energie vhodný pouze k zajištěnému napájení menšího odběru 

v době výpadku elektrické energie ze strany distribuční sítě. 
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1.5. Metody nabíjení akumulátorů a jejich vhodnost pro různé typy 

akumulátorů 

Akumulátor je založen na elektrochemickém principu. Elektrická energie je zde 

přeměňována a ukládána v podobě energie chemické a v případě potřeby zpět přeměňována na 

energii elektrickou. Tento děj je vyvoláván proudem procházejícím akumulátorem. Proud 

vyvolává chemické změny, které se projevují rozdílným elektrochemickým potenciálem na 

elektrodách. Akumulátory se rozdělují dle různých chemických principů, které jsou definovány 

materiály elektrod a elektrolytu.  

Na základě použitých materiálů vznikají určitá omezení pro jejich využití v systému 

elektrických vozidel. Jedná se o mezní hodnoty napětí na akumulátoru, maximální proud 

nabíjení, respektive vybíjení akumulátoru a maximální teplota elektrolytu, při které ještě 

nedochází k jeho degradaci. Tyto mezní hodnoty se musí dodržovat. Vybíjení je obvykle 

předurčeno provozními požadavky vozidla a některé mezní hodnoty můžou být krátkodobě 

překračovány, např. odběr proudu. K zajištění co největší životnosti akumulátorů je proto nutné 

provádět korektně alespoň nabíjení. 

Pro různé metody nabíjení jednotlivých typů akumulátorů jsou vhodné různé postupy při 

nabíjení. Jsou definovány základní nabíjecí charakteristiky, ze kterých se vytvářejí kombinace 

pro co nejefektivnější, případně nejrychlejší nabití akumulátoru. Základní charakteristiky dané 

normami VDE jsou představeny v následujících bodech: 

 I – charakteristika konstantního nabíjecího proudu, 

 U – charakteristika konstantního nabíjecího napětí, 

 W – klesající charakteristika, 

 a – definuje automatické vypnutí po nabití akumulátoru, 

 o – definuje samočinné přepnutí na jinou charakteristiku. 

Jednotlivé zkratky charakteristik nabíjení se u dané celkové nabíjecí charakteristiky uvádějí 

v pořadí, v jakém se provádí při nabíjení. Vyspělé systémy nabíjení budou zřejmě využívat 

komunikace s BMS, nebo vzniknou nové procesy nabíjení. [8] 

 Nabíjení podle charakteristiky I, případně Ia 

Nabíjení konstantním proudem po celou dobu s ručním nebo automatickým ukončením 

nabíjecího procesu. Tento způsob nabíjení se využívá pro malé olověné akumulátory a 
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nikl-kadmiové akumulátory. Nabíjení je ukončeno automaticky po uplynutí nastaveného času, 

při dosažení definované hladiny napětí nebo po dodání požadované velikosti náboje (Ah). 

 Nabíjení podle charakteristiky W, případně Wa 

Jedná se o běžné neregulované nabíječky, kde během nabíjení s narůstajícím napětím na 

akumulátoru klesá proud až na ustálenou hodnotu. Nabíjení je ukončováno ručně nebo 

automaticky. Tento typ nabíjecí charakteristiky je obvykle využíván pro nabíjení trakčních 

olověných akumulátorů s automatickým vypnutím po úplném nabití, pro nabíjení startovacích 

akumulátorů do motorových vozidel s ručním vypínáním po nabití na plnou kapacitu. 

Pokročilým využitím této charakteristiky je dvoustupňové nabíjení, z počátku se nabíjí vyšším 

proudem než při předcházející metodě, po dosažení plynovacího napětí akumulátoru je proud 

automaticky snížen a opět se snižuje až do ustálení. Nabíjení je ukončeno, buď po uplynutí 

nastaveného času nabíjení, nebo při dosažení plynovacího napětí akumulátoru ve druhé fázi 

nabíjení. Jedná se o rychlejší způsob nabíjení olověných akumulátorů. Označuje se jako metoda 

WoW nebo WoWa. 

 Nabíjení podle charakteristiky U 

Akumulátor se nabíjí s nastaveným konstantním napětím o hodnotě mírně nad plynovacím. 

Počáteční nabíjecí proud je vysoký a v průběhu nabíjení klesá k ustálené hodnotě. Nabíjení 

tímto způsobem umožňuje nabíjet více akumulátorů spojených paralelně, které jsou v dobrém 

stavu a nepotřebují individuální přístup pro obnovení kapacity. U nabíječky je požadavek na 

velkou přesnost regulace napětí a vysoký výkon. Při nabíjení olověných akumulátorů se 

z počátku nabíjí až 1,2 násobkem proudu ke kapacitě akumulátoru. 

 Nabíjení podle charakteristik IU nebo WU 

Průběh nabíjení je tvořen dvěma základními charakteristikami, které již byly výše 

popisovány. V první fázi nabíjení se nabíjí velkým, ale omezeným konstantním proudem 

popřípadě mírně klesajícím. Ve druhé fázi nabíjení se přechází na nabíjení konstantním 

napětím, které je nastaveno na plynovací hodnotu akumulátoru. Tento způsob nabíjení má stejné 

možnosti jako předchozí způsob. Výhodou je, že zařízení není dimenzováno na příliš vysoký 

výkon, jako u charakteristiky U, počáteční vysoký proud je omezen na konstantní hodnotu. 
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 Nabíjení podle charakteristiky IUW 

Počáteční dvě fáze nabíjení podle této charakteristiky jsou shodné s předchozím odstavcem, 

na závěr nabíjení je zvýšeno napětí z důvodu zkrácení doby nabíjení. Nabíjecí proud v závěru 

nabíjení nesmí přesáhnout 0,02 násobku kapacity akumulátoru. 

 Nabíjení podle charakteristiky IUIa 

Při tomto nabíjení se nabíjí ve třech stupních. První dva stupně využívají nabíjení při 

konstantním proudu a při konstantním napětí, které je zvoleno na hodnotu plynovacího napětí. 

Ve třetím stupni se přechází na charakteristiku konstantního proudu s rostoucím napětím, až do 

úplného nabití akumulátoru. Nabíjení se ukončuje po uplynutí zvoleného času ve třetím stupni 

nebo po dodání potřebného množství energie. Tento způsob nabíjení se využívá pro nabíjení 

trakčních olověných akumulátorů v rychlém nabíjecím režimu. 

Metody nabíjení, které jsou založeny na dodávání konstantního výkonu, se využívají pro 

běžné nabíjení olověných akumulátorů. Pro rychlé nabíjení je možno využít charakteristiky 

s konstantním napětím v celé době nabíjení, to ale přináší velkou nevýhodu velkého odběru 

proudu v počátku nabíjení a tudíž požadavek na vysoký výkon nabíječky. Tuto nevýhodu 

odstraňují nabíječky využívající kombinace charakteristik I a U, kde se v první fázi nabíjení 

nabíjí omezeným konstantním proudem a po dosažení plynovacího napětí u olověných 

akumulátorů či jinak definované hodnoty napětí u lithiových akumulátorů se přechází na 

nabíjení konstantním napětím, až do úplného nabití. Tento způsob vytváří efektivní metodu 

pomalého i rychlého nabíjení. Při rychlém nabíjení je dále vhodné monitorovat teplotu 

nabíjeného akumulátoru a při přiblížení se limitním hodnotám omezovat nabíjecí proud na nižší 

hodnotu.    

Při realizaci algoritmů nabíjení elektrických vozidel nabíjecí stanicí řešenou v rámci této 

disertační práce je využíváno charakteristiky IUa. Tato charakteristika nabízí optimální poměr 

výkonového využití měniče pro nabíjení a rychlosti nabíjení.  
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2. Návrh soustavy pro nabíjení elektrických vozidel 

Se zvyšováním podílu elektrických vozidel v osobní dopravě vznikají požadavky na 

rozšiřování infrastruktury nabíjecích stanic pro elektrická vozidla. Průměrná roční spotřeba 

elektrické energie takovéhoto vozidla je kolem 3300kWh/rok. Tato hodnota se tak velmi 

přibližuje průměrné roční spotřebě domácnosti, která je pro byty a menší rodinné domy uváděna 

v rozmezí 3700 - 5400kWh/rok. Nevýhodou pokrytí spotřeby elektrických vozidel však je, že 

elektrická vozidla mohou tuto energii na rozdíl od domácností odebírat na různých místech 

prostřednictvím sítě nabíjecích stanic. [9], [10], [11] 

Elektrická rozvodná síť je pro domácnosti a další imobilní odběrná místa dimenzována 

dostatečně. Maximální odebíraný příkon je pevně definován smluvním vztahem s odběratelem. 

Mobilní odběrná zařízení, elektrická vozidla, takto pevně definované odběry nemají a mohou 

odebírat elektrickou energii na různých místech energetické soustavy v různé denní době, což 

vytváří v případě velkého počtu vozidel nevhodnou zátěž napájecí sítě. Při narůstajícím počtu 

elektrických vozidel a k nim úměrně se rozšiřující infrastruktuře nabíjecích stanic je možno tyto 

nastávající problémy řešit několika způsoby. Buď přistoupíme k velmi ekonomicky náročnému 

posilování distribuční soustavy, nebo zahájíme budování nabíjecích stanic s minimálním vlivem 

na elektrickou soustavu s využitím místních obnovitelných zdrojů. 

Jedno z možných koncepčních řešení nabíjecí stanice elektrických vozidel vzniká 

v souvislosti s budováním Technologického centra Ostrava, které si klade za cíl vytvořit 

koncepci, která by v budoucnu využívala ekologicky čisté výroby elektrické energie 

z odpadních surovin a materiálů. 

Technologické centrum VŠB-Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Vítkovicích (TCO) 

vzniklo v rámci projektu ENET, společného projektu čtyř fakult VŠB-TU Ostrava. Jeho cílem je 

vytvořit poloprovozní výzkumné pracoviště pro výzkum v různých oblastech energetiky a 

nakládání s odpady. Základní technologií termické části je pyrolyzní jednotka s tepelným 

výkonem cca 0,5MW. V tomto zařízení se pomocí pyrolyzního rozkladu za nepřítomnosti 

vzduchu zpracovávají různé, zejména odpadové materiály. Jde např. o ojeté pneumatiky, 

Tetrapak obaly, odpadové směsi, ale i jiné. Materiály však musí být vhodně mechanicky 

upravené, proto je součástí centra také technologická linka pro drcení a přípravu paliva. 

Z pyrolyzní jednotky je získávána tepelná energie horké chladicí vody a chemická energie 

pyrolyzního plynu, která se uvolní při dalším zpracování tohoto plynu. Plyn slouží jako palivo 

kogenerační jednotky s elektrickým  výkonem 100kW, část výkonu z kogenerační jednotky je 
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vyvedena opět ve formě tepla (teplé chladicí vody). Elektrický generátor je vstupem do systému 

tzv. vyvedení výkonu elektrické energie z TCO, který je popsán následně a jehož základem je 

technologie akumulace elektrické energie. Vzhledem k tomu, že pyrolyzní plyn obsahuje 

vysoký podíl vodíku, je záměrem také aplikovat technologii pro separaci vodíku, který by byl 

využitelný jako palivo pro vodíkové palivové články jako moderní generátory elektrické 

energie. 

Jak již bylo zmíněno, jsou součástí energetického centra TCO také systémy hospodaření 

s teplem. Tyto obsahují vodu z chladicích okruhů všech technologií TCO ohřátou na různé 

teploty. Jde mj. i o využití tepla chladicí vody z chlazení polovodičových měničů v systémech 

akumulace elektrické energie. Rozdílné teploty chladicí vody jednotlivých okruhů umožňuje 

využít k akumulaci tepla tzv. stratifikační zásobník teplé vody. [12] 

Jedním ze základních požadavků na koncepci nabíjecí stanice je, že energie potřebná pro 

nabíjení elektrických vozidel bude k dispozici bez ohledu na možnosti elektrické sítě. Např. je 

nutno zajistit nabití přistaveného vozidla i v době odběrového maxima v síti. Splnění 

takovéhoto požadavku může zaručit dostatečné množství akumulované energie v akumulačním 

prvku nabíjecí stanice. Tzn., že akumulačním prvkem je nutno vytvořit energetickou 

dostatečnost, která vytvoří vyrovnanou energetickou bilanci v rámci denního diagramu zátěže. 

Připojením obnovitelných zdrojů k tomuto systému pro nabíjení elektrických vozidel je možno 

v ideálním případě dosáhnout i energetické nezávislosti na elektrické síti.  

Dalším klíčovým požadavkem na koncepci nabíjecí stanice je potlačení zpětných vlivů 

různých typů polovodičových měničů pro nabíjení, které se připojují k distribuční síti nezávisle 

na sobě a nezávisle na denní době. Tento požadavek umožňuje využití akumulačního prvku 

nabíjecí stanice a aktivní řízení vzhledem k distribuční síti. V době provozu nabíjecí stanice se 

již nevytváří další zatěžování sítě a energie pro nabíjení je odebírána z akumulačního prvku 

popřípadě dostupných obnovitelných zdrojů elektrické energie. V době kdy není přistaveno 

žádné vozidlo, nebo připojené vozidlo nevyžaduje nabíjení, je možno akumulovanou energii 

v akumulačním prvku systému a připojeného vozidla a energii z obnovitelných zdrojů dodávat 

do distribuční sítě a eliminovat tak zpětné vlivy dalších polovodičových nabíječů 

provozovaných konvenčním způsobem. Využití energie akumulované v elektrickém vozidle je 

umožněno po dohodě s uživatelem a v takovém množství, aby uživateli nezpůsobila imobilitu 

v důsledku plně vybitého akumulátoru vozidla. 
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Při využití takto definované koncepce aktivní nabíjecí stanice ve vhodně vytipovaných 

lokalitách distribuční soustavy a častém využití takovéhoto systému je možné výrazně 

stabilizovat vlivy časově nevyvážených obnovitelných zdrojů, které jsou již v České republice 

vybudovány. V rámci distribuční sítě se jedná o prostorově rozloženou akumulaci, která je 

důležitým prvkem Smart grid. 

  

Obr. 2.1: Začlenění aktivní nabíjecí stanice do struktury obnovitelných zdrojů 

s akumulací 

Výše představené požadavky na koncepční řešení soustavy pro nabíjení elektrických 

vozidel definují technické požadavky na strukturu takto představeného systému. Navržená 

struktura je představena na obrázku 2.1. 

Tato disertační práce se zabývá systémovým řešením vícezdrojové nabíjecí stanice 

s akumulací. Detailně se zabývá problematikou polovodičových měničů pro tyto systémy. 

Vazbu na střídavou napájecí síť obstarává třífázový pulzní usměrňovač s možností 

obousměrného toku elektrické energie. Stejnosměrné rychlonabíjení je realizováno pomocí 

stejnosměrného dvoukvadrantového pulzního měniče s reverzací proudu. Tento měnič 

umožňuje obousměrný tok energie v celém rozsahu výkonu. Staniční akumulační systém je 

tvořen olověnými akumulátory s kyselým elektrolytem s akumulovanou energií až 2x350kWh 
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v případě systému v TCO a akumulátory LiFePO4 s akumulovanou energií až 80kWh v případě 

mobilní akumulace. Energie uložená v akumulačním systému mobilní akumulace vystačí na 

nabití až 4 běžných elektrických vozidel bez užití dalších připojených zdrojů. Pokud je do 

systému dodávána energie z obnovitelných zdrojů, případně odebírána energie z elektrické sítě, 

je možno elektrická vozidla nabíjet kontinuálně. Navržené koncepční řešení v plné míře 

vyhovuje výše definovaným požadavkům a umožňuje mnoho variant toku elektrické energie dle 

aktuálních požadavků. 
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3. Struktura řešené soustavy a její vazby 

Tato práce pro své řešení využívá energetické systémy vytvořené v rámci Technologického 

centra Ostrava (TCO). Centrum je budováno s podporou projektu ENET – Energetické jednotky 

pro využití netradičních zdrojů energie. V rámci vytvořených systémů pro vyvedení 

elektrického výkonu disponuje poloprovozním zařízením pro vývoj a výzkum systémů pro 

akumulaci elektrické energie. Jádrem systému je stacionární akumulační stanice s využitím 

staničních olověných akumulátorů. Souběžně je vytvářeno zařízení nazvané mobilní akumulace, 

což je kontejner vybavený podobnou akumulační strukturou, avšak menších výkonů a velikostí 

uložené energie.  

3.1. Staniční akumulační systém 

Technologie akumulace, která je umístěna v budově Technologického centra Ostrava 

(TCO), slouží k zajištění vyrovnané energetické bilance na ni navázaných zdrojů elektrické 

energie a energetické sítě. Akumulační systém uchovává elektrickou energii z obnovitelných 

zdrojů a v závislosti na požadavcích nadřazeného systému řízení energetických toků v systému 

TCO je tato energie odebírána v různých režimech této technologie. Na obrázku 3.1 je 

zobrazena struktura systému TCO. 

 

Obr. 3.1: Struktura systému vyvedení elektrického výkonu 
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Základním prvkem systému TCO je technologie akumulace, která je tvořena z části 

stejnosměrných akumulátorů, z části obousměrných výkonových polovodičových měničů a 

z části filtrů a vazebních transformátorů. Hlavní akumulační prvek systému je tvořen 

akumulátorovou baterií označenou ACB. Tuto akumulátorovou baterii představují 2 olověné 

akumulátory se jmenovitým napětím 400V a kapacitou 930Ah, z každého z nich je možno 

odebírat až 350kWh elektrické energie.  

Akumulační prvek je připojen ke střídavé elektrické distribuční síti 50Hz a vymezené části 

lokální sítě 50Hz do které může dodávat energii v off grid režimu. Vazbu mezi akumulačním 

prvkem a střídavou sítí tvoří soustava reversibilních měničů. Tyto měniče obousměrně přenášejí 

energii mezi akumulací a sítí, zároveň umožňují rychlý přechod do režimu zdroje off grid. 

Měniče jsou rozděleny na paralelní a sériovou větev. Paralelní větev slouží k přenosu hlavní 

části výkonu a sériová větev slouží ke stabilizaci sítě a filtrování zpětných vlivů paralelní 

měničové větve. 

Do systému jsou připojeny obnovitelné zdroje elektrické energie, které jsou dle jejich 

vlastností navázány na stejnosměrnou stranu nebo střídavou stranu systému. Na stejnosměrnou 

stranu jsou připojeny pomocí stejnosměrných vazebních měničů fotovoltaická elektrárna 

s celkovým výkonem cca 22kWp a výroba elektrické energie v laboratoři vodíkových 

technologií. Tyto zdroje jsou zahrnuty v bloku RE. Na střídavou stranu systému je vyveden 

výkon 100kW kogenerační jednotky, která zpracovává produkty pyrolýzních procesů. [12] 

Pro nabíjení elektrických vozidel jsou do systému integrovány nabíjecí stanice. Nabíjecí 

stanice s nízkým příkonem a střídavým napájením nabíjeného vozidla je napájena ze střídavé 

části systému se zajištěným napájením, to umožňuje nabíjení vozidel i v off grid režimu. 

V blokovém schématu je vyznačena blokem EVC - AC. Nabíjecí stanice nabíjející vozidla 

stejnosměrným proudem s výkonem až 100kW je napájena ze stejnosměrné části systému. 

Řízení přenosu elektrické energie mezi akumulačním systémem a elektrickým vozidlem je 

obstaráváno stejnosměrným měničem s možností obousměrného toku energie. Systém tedy 

umožňuje v případě potřeby odebírat energii z akumulátoru vozidla. Stejnosměrná nabíjecí 

stanice je v blokové struktuře vyznačena blokem EVC - DC. 

Všechny součásti systému jsou propojeny nadřazeným řídicím systémem, který reaguje na 

požadavky dodávky, akumulace a spotřeby elektrické energie v systému. 
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3.2. Systém mobilní akumulace 

Systém mobilní akumulace je konstruován jako kontejnerová akumulační jednotka osazená 

akumulátory LiFePO4, která umožňuje propojení OZE, energetické sítě a rychle nabíjecí stanice 

pro elektrická vozidla (nejen silniční, ale i drážní). Systém je navržen tak, aby bylo možno 

vyvíjet nejrůznější energetická řešení a řešení Smart grids a tyto řešení na tomto systému 

testovat a uvádět do praxe.  

 
Obr. 3.2: Topologie mobilní akumulace 

Na obrázku 3.2 je zobrazeno blokové schéma mobilní akumulační stanice. Blok ACB 

představuje základní akumulační prvek této stanice, který je v tomto případě tvořen Li-ion 

akumulátory, přesněji LiFePO4. Blok RE představuje obnovitelné zdroje energie, například 

solární elektrárnu nebo větrnou elektrárnu, které je možno připojit k tomuto kontejnerovému 

akumulačnímu systému obvykle přes stejnosměrné nebo usměrňující vazební měniče. Dalším 

systémem připojeným přímou DC vazbou na základní akumulační systém, je systém nabíjení 

elektrických vozidel s možností rychlého DC nabíjení s výkonem až 100kW, tento blok je 

označen EVC - DC. Ten umožňuje nabití jednoho vozidla za 10 až 30 minut. Další součástí 

tohoto zařízení je standardní nabíjení využívající vozidlové nabíječky s výkonem až 10kW, 

který je schopen nabíjet několik vozidel součastně (podle počtu instalovaných zařízení) za dobu 

2 až 8 hodin, podle stavu nabití a velikosti nabíjeného akumulátoru, jedná se o blok s označením 

EVC - AC. Pro možnost předávání elektrické energie vyrobené obnovitelnými zdroji a 

akumulaci přebytečné energie v síti je akumulační jednotka připojena reversibilním měničem 

k síti. [25] 
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Výhodou tohoto zařízení je přemístitelnost a snadná instalace. Zařízení mobilní akumulace 

tak umožňuje instalaci: 

 v místě kolísajících dodávek distribuční sítě. V takovýchto místech může 

akumulační systém pokrývat nedostatky elektrické energie v době zvýšené 

poptávky. Systém v této době bude pracovat v režimu dodávky elektrické energie 

do sítě. V době nízkého odběru elektrické energie může systém mobilní akumulace 

odebírat energii ze sítě do akumulačních baterií systému, tedy v režimu nabíjení ze 

sítě. Jedná se především o místa vzdálená od hlavních vedení distribuční soustavy, 

např. dlouhá uzavřená údolí a osady v horských oblastech. Výhodou takovéto 

aplikace je stabilizace definované části distribuční sítě a zkvalitnění dodávky 

elektrické energie koncovým uživatelům.  

 v místě připojení kolísajících obnovitelných zdrojů. Mobilní akumulační systém 

je možno instalovat v bezprostřední blízkosti kolísajících obnovitelných zdrojů, 

nejčastěji k solárním a větrným elektrárnám. Takto instalovaný akumulační systém 

akumuluje přebytečnou energii v době výrobních špiček zdroje a tuto 

akumulovanou energii předává do sítě v době odběrového maxima v síti a 

nečinnosti obnovitelného zdroje. Výhodou této aplikace je stabilizace sítě v okolí 

obnovitelného zdroje, ke kterému je systém nainstalován a omezení přetěžování 

distribuční soustavy z důvodu nárazových dodávek energie obnovitelným zdrojem. 

 v místě přechodné nebo stálé instalace nabíjecí stanice. Mobilní akumulační 

systém vybavený vývody pro nabíjení elektrických vozidel umožňuje poskytnout 

vysoký příkon pro tento významný spotřebič i v hustě obydlených oblastech 

s původní distribuční sítí. Tato síť nedisponuje dostatečným výkonem pro 

poskytnutí velkého okamžitého výkonu pro nabití přistaveného elektrického 

vozidla, tudíž je potřebný výkon dokrýván z akumulačního systému. Pokud není 

přistaveno vozidlo, dochází k nabíjení akumulačního systému výkonem, který 

distribuční síť může poskytnout. Výhodou je možnost umístění nabíjecích stanic 

bez závislosti na možnostech distribuční sítě. 

 v místě kombinace předchozích možností jako základ Microgrid. Takovéto 

využití systému mobilní akumulace umožňuje funkci ve všech výše definovaných 

režimech. Jejich spojením je systém využíván s mnohem větší efektivitou. Při 

spojení obnovitelných zdrojů, mobilní akumulace a nabíjecí stanice se v ideálním 

případě vytvoří nabíjecí systém bez závislosti na elektrické síti. V případě velkého 

přetížení sítě může tento systém dodávat energii do sítě nejen z akumulačního 
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prvku systému, ale i z připojených elektrických vozidel. V případě výpadku 

elektrické sítě, dále tento komplexní systém může vytvářet zajištěné napájení malé 

buňky sítě, která je nazývána Microgrid. 

Nevýhody užití systémů mobilní akumulace pro jakoukoli instalaci vznikají v návaznosti na 

potřeby údržby a servisu. Tyto decentralizované systémy instalované v odlehlých místech 

distribuční sítě jsou hůře dostupné. Vznikají tak vyšší náklady na údržbu, než u centrálních 

velkokapacitních akumulačních prvků. 

3.3. Laboratorní pracoviště 

Protože vývojové práce potřebují zázemí laboratoří, bylo pro testování navrhovaných 

koncepcí a ověřování jejich funkcí a režimů vybudované laboratorní pracoviště 

s polovodičovými měniči. Pracoviště se zaměřuje především na propojení akumulační stanice a 

nabíjeného vozidla, pomocí rychlonabíjecího měniče. Modelové pracoviště umožňuje jak vazbu 

k napájecí síti, tak vazbu na vozidlo přes měnič pro rychlonabíjení s možností provozu 

obousměrného toku energie.  

 

Obr. 3.3: Bloková struktura laboratorního pracoviště 

Laboratorní pracoviště je napájeno z elektrické sítě přes třífázový regulační transformátor. 

Připojení je ovládáno přes laboratorní pult s možností omezení nabíjecích proudů měniče při 
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připojení k síti. Vstupní měnič je tvořen třífázovým pulzním usměrňovačem, který umožňuje 

obousměrný tok energie. Za pulzním usměrňovačem je připojen akumulátor představující 

staniční akumulaci. Tento akumulátor je tvořen akumulačním kontejnerem s akumulátory 

LiFePO4, jeho nominální napětí je 96V a kapacita je 90Ah. Dále následuje dvoukvadrantový 

pulzní měnič s reverzací proudu. Tento měnič slouží k regulaci nabíjení, případně vybíjení, 

akumulátoru elektrického vozidla, v případě laboratorního pracoviště se jedná o akumulační 

kontejner s akumulátory LiFePO4, jeho nominální hodnota může být nastavena vždy po 

12V v rozmezí od 12V do 96V, kapacita akumulátorů je 90Ah. Měniče jsou řízeny společným 

řídicím systémem se signálovým procesorem TMS320F28335. 

3.4. Provozní stavy nabíjecí stanice s akumulací 

Nabíjecí stanici elektrických vozidel s akumulací je možno provozovat v různých režimech 

toku elektrické energie v závislosti na požadavcích vznikajících ze strany nabíjení EV, sítě a 

obnovitelných zdrojů připojených do systému.  Aby bylo možno správně navrhnout jednotlivé 

prvky systému, je nutné specifikovat jednotlivé provozní stavy této soustavy. Pro zjednodušení 

popisu jsou různé typy obnovitelných zdrojů energie sdruženy do jednoho bloku – zdroje 

systému. 

 Stav nabíjení akumulačního systému z obnovitelných zdrojů 

V tomto režimu se předpokládá provoz pouze vazebních měničů k obnovitelným zdrojům 

energie. Energie je ukládána do staničního akumulátoru. Provoz je vhodný v době přebytku 

energie v síti a zároveň, když není požadavek na nabíjení vozidla. Systém zde může akumulovat 

energii ze solární elektrárny v době plného osvitu sluncem, kdy ve stejné oblasti dodávají 

energii do sítě i okolní solární elektrárny a vytvářejí tak přebytek energie v síti.  

 Stav nabíjení akumulačního systému ve spolupráci se sítí 

V tomto režimu jsou v provozu vazební měniče k obnovitelným zdrojům a zároveň je 

odebírána energie ze sítě. K tomuto režimu dochází při požadavku ze strany sítě pro využití 

volné kapacity akumulačního systému při přebytku energie v síti. Zde dochází k maximálnímu 

vytížení akumulačního prvku systému. Systém v tomto režimu může pracovat po omezenou 

dobu do naplnění kapacity akumulačního prvku systému. Pro tento stav je charakteristický 

provoz vazebních měničů obnovitelných zdrojů a reversibilního měniče v usměrňovačovém 

režimu. 
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 Stav nabíjení elektrických vozidel z akumulačního systému 

Tento stav umožňuje provoz pouze stejnosměrného  rychlonabíječe odebírajícího energii 

z akumulačního systému. Jedná se o provoz, kdy nejsou k dispozici obnovitelné zdroje a 

zároveň je v síti energetická špička. Vzhledem ke konečné kapacitě akumulačního prvku je 

tento režim omezen stavem nabití tohoto akumulátoru. V tomto stavu je možné úplné odpojení 

od sítě a práce v off grid režimu. Pro tento stav je charakteristický provoz dvoukvadrantového 

pulzního měniče ve snižujícím režimu. 

 Stav nabíjení elektrických vozidel z akumulačního systému a obnovitelných zdrojů 

Tento stav je pro nabíjení elektrických vozidel optimální. Energie je odebírána v co největší 

míře z obnovitelných zdrojů a je doplňována z akumulačního systému bez vlivu na energetickou 

soustavu. Odebraná energie z akumulačního prvku je po nabití elektrického vozidla doplňována 

výše popisovaným stavem „nabíjení akumulačního systému z obnovitelných zdrojů“. Při 

vyrovnané energetické bilanci dodávky energie obnovitelnými zdroji a spotřeby nabíjením EV 

je možno systém provozovat trvale bez napájení z elektrické sítě. Charakteristický je provoz 

dvoukvadrantového pulzního měniče ve snižujícím režimu a provoz vazebních měničů 

obnovitelných zdrojů. 

 Dodávka akumulované energie do sítě 

V době, kdy nevzniká požadavek na nabíjení vozidel a zároveň je energetická špička v síti, 

je možno odebírat pomocí reversibilního měniče energii z akumulačního systému do elektrické 

sítě. V provozu je pouze reversibilní měnič. Při tomto stavu se předpokládá dostatečné množství 

akumulované energie v akumulačních prvcích systému. Pro tento stav je charakteristický provoz 

reversibilního měniče ve střídačovém režimu. 

 Dodávka akumulované energie a energie z obnovitelných zdrojů do sítě 

Při stejných podmínkách jako v předchozím bodě, s možností odebírat energii zároveň 

z obnovitelných zdrojů. Zde jsou v provozu reversibilní měnič ve střídačovém režimu a vazební 

měniče obnovitelných zdrojů. 

 Dodávka akumulované energie z akumulačního systému i vozidla do sítě 

K tomuto stavu dochází při požadavku sítě na zajištění elektrické energie s maximálním 

špičkovým výkonem spotřeby.  Pro spuštění tohoto režimu je nutno zajistit uvolnění energie 

uložené v elektrickém vozidle uživatelem. Dále je možno tento režim využít při krizovém řízení 
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energetické soustavy k zajištění dodávek elektrické energie. Pro tento stav je charakteristický 

provoz reversibilního měniče ve střídačovém režimu a provoz dvoukvadrantového pulzního 

měniče ve zvyšujícím režimu. 
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4. Třívětvový dvoukvadrantový pulzní měnič s reverzací proudu 

Předcházející kapitola představila koncepci nabíjecího systému a uvedla dvě základní 

koncepce staničního akumulačního systému a mobilního akumulačního systému. Jednotlivé 

funkční režimy představených koncepcí vytvářejí požadavky na pracovní režimy použitých 

polovodičových měničů. Mezi základní požadavky na vazební měnič mezi sítí a akumulačním 

systémem a vazební měnič mezi akumulačním systémem a nabíjeným elektrickým vozidlem je 

obousměrný tok elektrické energie. Vazební měniče mezi obnovitelnými zdroji a akumulačním 

systémem nejsou předmětem řešení této práce a požadavky na ně definují jednotlivé typy 

obnovitelných zdrojů. Dalším z důležitých požadavků na polovodičové měniče je požadavek na 

efektivní provoz s co největší účinností. V neposlední řadě je důležité dodržení požadavků 

norem, které souvisí s touto problematikou tak, aby zařízení splňovalo dané předpisy a bylo ho 

možné využívat v praxi. V době návrhu koncepčního řešení a volby použitých typů měničů 

nebyla vydána příslušná norma řešící oblast stejnosměrného nabíjení platná v EU s označením 

EN 61851-23. Nicméně bylo dbáno na dodržování předpisů pro nabíjení elektrických vozidel 

definovaných v normách ČSN EN 61851-1 a ČSN EN 61851-21. 

Dle výše uvedených dostupných norem byl zvažován návrh řešení bez galvanického 

oddělení soustavy zdroj – elektrické vozidlo i s galvanickým oddělením. Systém je navrhován 

v oblasti středně vysokého výkonu na hodnotu typového výkonu až 100kW, což řešení systému 

s galvanickým oddělením značně znevýhodňuje v oblasti jak pořizovací nákladnosti takového 

systému, tak nižší účinnosti v provozu nabíjecí stanice. Komplikace u systému s galvanickým 

oddělením vznikají i při požadavku na obousměrný tok energie. Z těchto důvodů byl zvolen 

nabíjecí systém bez galvanického oddělení. 

Po zhodnocení požadavků na nabíjecí systém s ohledem na funkční režimy i související 

normy byla zvolena následující řešení polovodičových měničů. Pro vazbu mezi sítí a 

stejnosměrnou částí systému s akumulačním prvkem byl vybrán pulzní usměrňovač. Výhodou 

této volby oproti jiným řešením je jeho vysoká energetická účinnost, minimální zpětné vlivy 

k napájecí síti – pracuje s účiníkem blízkým 1 ve všech jeho režimech a možnost obousměrného 

toku elektrické energie. Pro vazbu mezi stejnosměrnou částí systému a nabíjeným vozidlem, 

tedy polovodičový nabíječ byl zvolen dvoukvadrantový pulzní měnič s reverzací proudu. Tento 

měnič odpovídá struktuře spojení dvou stejnosměrných systémů s vždy stejnou polaritou napětí 

a požadavku na obousměrný tok energie pomocí reverzace proudu. 

Práce se zaměřuje na návrh, realizaci a optimalizaci části systému s rychlonabíjecí stanicí. 

Pro nabíjení elektrických vozidel byl v předchozí části vybrán pulzní měnič s reverzací proudu. 



 Třívětvový dvoukvadrantový pulzní měnič s reverzací proudu 

 Strana 38 

 

Jeho výhodou je, že takový to měnič může být sestaven z jednoho půlmůstkového  IGBT 

modulu. Nevýhodou je že, v tomto uspořádání teče jedním modulem výkon celého měniče, je 

zde nutný IGBT modul dimenzovaný na zvolený typový výkon měniče a v návaznosti na tuto 

jedinou proudovou cestu je nutné dimenzování i ostatních prvků na definovaný výkon.  

S ohledem na zvýšení účinnosti systému byla zvolena struktura vícevětvového spojení 

pulzních měničů pracujících s přesazeným řízením. Takováto struktura měniče umožňuje 

rozdělení celkového výkonu měniče do několika větví. Rozložení ztrátového výkonu na 

spínacích prvcích měniče na více IGBT modulů tímto umožňuje efektivnější chlazení pomocí 

větší teplosměnné plochy pro odvedení stejného množství ztrátového výkonu. Zároveň je 

snižován ztrátový výkon na dalších částech systému. Využitím takovéhoto řešení dochází 

k dalším výhodám ve snížení zvlnění napětí na vstupu měniče a zároveň ke snížení zvlnění 

nabíjecího proudu baterie elektromobilu, což významně snižuje elektromagnetické rušení a 

omezuje ztráty nabíjecího systému. 

Pro úplnou specifikaci měniče pro nabíjení elektrických vozidel zbývá stanovit počet větví 

tohoto měniče. S ohledem na výhodný poměr ceny, kvalitativních požadavků a dalšího využití 

takovéto struktury měniče bylo zvoleno třívětvové spojení pulzního měniče s reverzací proudu. 

Jedná se zde o vhodnou volbu z hlediska řízení, výstupy řídicího systému jsou pak plně využity 

při řízení dvou měničů se třemi IGBT moduly. Výkonová struktura měniče plně odpovídá 

zapojení třífázového pulzního usměrňovače a je ho možno takto provozovat pouze na základě 

použití příslušného software. Je tak využito jedno konstrukční řešení pro aplikace v mnoha 

dalších systémech. 

 

Obr. 4.1: Obvodová struktura rychlonabíjecí stanice 



 Třívětvový dvoukvadrantový pulzní měnič s reverzací proudu 

 Strana 39 

 

Z teoretického hlediska je tento měnič považován za tři samostatné paralelně řazené 

dvoukvadrantové pulzní měniče s reverzací proudu se společným, časově přesazeným řízením. 

Z tohoto pohledu je nutno definovat základní podmínky řízení takovéhoto měniče. Výstupní 

napětí je závislé na zatěžovateli neboli poměru sepnutí označovaném z. V oblasti spojitého 

proudu je tedy výstupní napětí měniče: 

            4.1 

V ideálním případě, kdy jsou parametry součástek v každé z paralelních větví stejné a 

všechny větve měniče jsou řízeny se stejným zatěžovatelem z, jsou při respektování přesazení i 

výstupní napětí jednotlivých větví shodné, respektive je shodná střední hodnota napětí 

jednotlivých větví. [13] 

Vzhledem k reálným parametrům obvodu a s ohledem na tolerance výroby jednotlivých 

součástek, se mohou jednotlivé fáze obvodu mírně odlišovat. Aby bylo zajištěno rovnoměrně 

rozdělení proudů na jednotlivé větve měniče, je nutno zajišťovat regulaci proudu v jednotlivých 

větvích samostatně. Tímto dojde i k rovnoměrnému rozdělení výkonu měniče. Tuto regulaci 

zajišťuje řídicí systém měniče, který je ve schématu 4.1 označen blokem R. [13] 

Měnič je provozován ve dvou samostatných režimech. Při nabíjení elektrického vozidla je 

využíván měnič snižující a regulace je prováděna spínáním tranzistorů T1 – T3, tranzistory  

T4 – T6 jsou blokovány. V režimu, kdy je zvoleno odebírání energie z akumulátoru vozidla, je 

měnič v režimu zvyšujícím, zde jsou aktivní tranzistory T4 – T6 a tranzistory T1 – T3 jsou 

blokovány. Jednotlivé fáze měniče pracují stejným způsobem jako běžný snižující, nebo 

zvyšující pulzní měnič. Pro zvyšující pulzní měnič zde musí být splněna podmínka induktivní 

zátěže se zdrojem napětí na výstupu měniče. Splnění této podmínky zajišťuje připojení tlumivek 

na výstupy jednotlivých větví měniče a akumulátor připojeného elektrického vozidla. 

4.1. Řízení pulzního měniče 

Měničová struktura tohoto typu umožňuje zvláštní způsob modulace. Výstupní napětí 

měniče je nastavováno pomocí změny poměrné doby sepnutí tranzistoru označované z, které 

vyplývá z rovnice 4.1. Napětí jednotlivých větví měniče je udržováno na stejné hodnotě tak, aby 

jednotlivými větvemi protékal stejný proud, regulace je zajišťována v každé větvi samostatně na 

požadovanou hodnotu výstupního proudu IOUT/3. Tímto způsobem modulace je zajištěno 

rozložení přenášeného výkonu do jednotlivých větví měniče. Aby se využily i další výhody této 

struktury, je nutné časově rozdělit spínání tranzistorů v jednotlivých větvích. To znamená 

vytvořit přesazené řízení měniče. Přesazené řízení je vhodné tvořit modulací s konstantní 
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spínací frekvencí, která je generována v tomto případě třemi pilovitými signály se vzájemným 

posunutím o 120°. 

Vícevětvová spojení pulzních měničů s přesazeným řízením snižují zvlnění napětí na 

filtračním kondenzátoru vstupního obvodu a zároveň snižují zvlnění proudu na zátěži. 

Vícevětvová spojení sice vyžadují pro každou větev samostatnou tlumivku, avšak tato tlumivka 

je dimenzována pouze na proud, který je dělen počtem větví měniče.  

Na obrázku 4.2 je zobrazen princip přesazeného řízení, v horní části jsou vykresleny pily 

jednotlivých větví a komparační úroveň žádané hodnoty. Ve spodní části jsou šířkově pulzní 

modulace pro jednotlivé větve měniče. Ve skutečném měniči je žádaná hodnota pro každou 

větev samostatným výstupem regulátoru proudu dané větve. 

 

Obr. 4.2: Princip přesazeného řízení 

4.1.1. Vliv počtu větví na zvlnění proudu a napětí pro snižující pulzní měnič 

Proto, aby bylo možno odvodit zvlnění napětí na vstupní kondenzátorové baterii, tak je 

nutné zvolit několik zjednodušujících předpokladů idealizováním několika parametrů obvodu. 

Proud zátěže IOUT bude ideálně vyhlazen (tudíž je předpokládáno L1 = L2 = L3 → ∞), zároveň 

je důležitý předpoklad, aby proud ze zdroje IIN byl konstantní s nulovým zvlněním. Pokud se 

pohybuje zatěžovatel v rozmezí 0 < z < 1/m, při kterém se doby sepnutí jednotlivých větví 

nepřekrývají, pak se proud iT skládá z impulzů proudu o velikosti IOUT/m, které se uzavírají 

postupně spínanými tranzistory T1
 
 až T3.  Z rovnosti výkonů na vstupu a výstupu měniče dle 

rovnice 4.2 a určení výstupního napětí dle rovnice 4.1, vyplývá hodnota vstupního proudu 

snižujícího měniče, která je určena vztahem 4.3.  
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Obr. 4.3: Náhradní schéma měniče s vyznačením obvodových veličin 

                   4.2 

            4.3 

Podle Kirchhoffova zákona musí být proud kondenzátorovou baterií následující: 

           4.4 

Náboj, který je vyměňován kondenzátorem při provozu měniče, je dán následující rovnicí:  

     
    

 
           4.5 

Pro zvlnění napětí na vstupním kondenzátoru platí rovnice: 

     
  

 
 4.6 

Z předchozích rovnic lze sestavit dosazením rovnici následující: 

 
 

 
                       

 

 
      4.7 

Která po úpravě představuje rovnici paraboly v souřadných osách ΔuC, z. Součin fSW · C · ΔuC je 

nulový v hodnotách z = 0 a z = 1/m a dosahuje maxima v hodnotě z = 1/2m. Zvlnění napětí 

v této hodnotě je následující: 

           
    

     4.8 
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Z rovnice paraboly vyplývá, že maximální hodnota zvlnění napětí na kondenzátorové baterii se 

zmenšuje s kvadrátem počtu větví. Průběhy parabol pro jednovětvový pulzní měnič a pro 

třívětvový pulzní měnič jsou uvedeny v obrázku 4.4a. [13] 

Při změně zvlnění proudu zátěží vlivem počtu větví je nutno oproti předchozímu případu 

předpokládat, reálné hodnoty indukčností jednotlivých tlumivek na výstupu měniče L1 – L3. 

Problém je však možno zjednodušit uvažováním vyhlazeného napětí na vstupním filtračním 

kondenzátoru C1. S takto zvolenými parametry obvodu je provoz sledován v oblasti 

zatěžovatele 0 < z < 1/m, tedy opět v oblasti, kde se sepnutí jednotlivých větví nepřekrývá. 

Nárůst proudu v jedné sepnuté větvi, například první, je dáno následujícím vztahem:  

        
        

 
   4.9 

Vzhledem k tomu, že další dvě větve jsou vypnuté, klesá proud v těchto větvích o hodnotu 

podle vztahu: 

               
    

 
   4.10 

Změna celkového proudu zátěže je dána součtem změn proudů jednotlivých větví, vychází tedy 

ze vzorce: 

       
        

 
        

    

 
   4.11 

Pokud bude brána v úvahu rovnost UOUT = Ubat = UIN · z, pak lze z předcházejících vztahů získat 

rovnici: 

 
 

 
                                  4.12 

Tato rovnice představuje parabolu v souřadných osách ΔiOUT,z. Součin fSW · C · ΔiOUT je nulový 

v hodnotách z = 0 a z = 1/m a dosahuje maxima v hodnotě z = 1/2m a zvlnění proudu v této 

hodnotě je následující: 

             
   

  
 4.13 

Z rovnice paraboly vyplývá, že maximální hodnota zvlnění proudu se snižuje lineárně s počtem 

větví. Pro srovnání je uveden následující průběh parabol pro jednovětvový a třívětvový pulzní 

měnič na obrázku 4.4b. [13] 
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a) Zvlnění napětí     b)  Zvlnění proudu 

Obr. 4.4: Změna zvlnění napětí a proudu v závislosti na zatěžovateli 

4.1.2. Vliv počtu fází na zvlnění proudu a napětí pro zvyšující pulzní měnič 

Stejně, jako u snižujícího měniče, je nutné pro analýzu zvlnění napětí na kondenzátorové 

baterii zvolit několik zjednodušujících předpokladů. Ideálně vyhlazeného proudu zátěže IOUT je 

dosaženo předpokladem, že indukčnost zátěže se blíží nekonečnu (tedy L1 = L2 = L3 → ∞), 

také je nutné zjednodušení, že proud napájecího zdroje IIN bude stejnosměrný s nulovým 

zvlněním. Pokud je zatěžovatel nastavován v rozsahu 0 < z < 1/m, při kterém se doby sepnutí 

jednotlivých větví nepřekrývají, pak se proud iT skládá z impulzů proudu o velikosti IOUT/m, 

které se uzavírají postupně spínanými tranzistory T4
 
 až T6.  Z rovnosti výkonů na vstupu a 

výstupu měniče dle rovnice 4.14 a určení výstupního napětí dle rovnice 4.1, vyplývá hodnota 

vstupního proudu zvyšujícího měniče, která je určena vztahem 4.15.  

 

Obr. 4.5: Struktura měniče s vyznačením obvodových veličin 

                   4.14 

                4.15 

Proud kondenzátorovou baterií je určen podle Kirchhoffova zákona a je následující: 
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           4.16 

Následující rovnice určuje náboj, který je vyměňován kondenzátorem při provozu měniče:  

     
    

 
                     4.17 

Zvlnění napětí na vstupním kondenzátoru je dáno rovnicí: 

     
  

 
 4.18 

Následující rovnice je vytvořena dosazením předchozích vztahů: 

 
 

 
                         

 

 
            4.19 

Tato rovnice po úpravě představuje rovnici paraboly v souřadných osách ΔuC, z. Součin fSW · C · 

ΔuC je nulový v hodnotách z = 0 a z = 1/m a dosahuje maxima v hodnotě z = 1-1/2m. Pro 

zvlnění napětí v hodnotě, kdy dosahuje maxima, platí následující předpis: 

           
    

     4.20 

Stejně, jako u snižujícího měniče, z této rovnice vyplývá kvadratická závislost mezi zvlněním 

napětí na kondenzátorové baterii a počtem větví zvyšujícího měniče. Průběhy parabol pro 

jednovětvový měnič a pro třívětvový měnič jsou uvedeny v obrázku 4.6a. 

Pro analýzu závislosti zvlnění proudu zátěží na počtu větví zvyšujícího měniče je nutno 

předpokládat, oproti předchozímu případu, reálné hodnoty indukčností jednotlivých tlumivek na 

výstupu měniče L1 – L3. Řešení problému však je usnadněno uvažováním vyhlazeného napětí 

na vstupním filtračním kondenzátoru C1. Při takto idealizovaných parametrech obvodu je 

provoz zvyšujícího měniče sledován v oblasti zatěžovatele 0 < z < 1/m, tedy opět v oblasti, kde 

se sepnutí jednotlivých větví nepřekrývá. V sepnuté větvi měniče narůstá proud podle 

následujícího vztahu:  

        
    

 
   4.21 

Ze zadaných podmínek je patrné, že další dvě větve jsou vypnuté. V tomto intervalu proudy 

těchto větví klesají o hodnotu podle vztahu: 

               
        

 
   4.22 
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Vektorovým součtem proudů jednotlivých větví je získána změna celkového proudu zátěže a 

vychází z následujícího vzorce: 

       
    

 
        

        

 
   4.23 

Z dříve uvedených vztahů je patrna rovnost UOUT = Ubat = UIN · (1 - z), pak lze dosazením 

do předešlých rovnic získat rovnici: 

 
 

 
 

 

   
             

 

   
                  4.24 

Touto rovnicí je vyjádřena parabola v souřadných osách ΔiOUT, z. Součin fSW · C · ΔiOUT je 

nulový v hodnotách z = 0 a z = 1/m a dosahuje maxima v hodnotě z = 1/2m. Pro zvlnění proudu 

v této hodnotě, kdy dosahuje maxima, platí následující rovnice: 

             
   

  
 4.25 

Tato rovnice udává závislost mezi zvlněním proudu a počtem větví měniče. Zvlnění proudu 

se snižuje lineárně se zvyšováním počtu větví. Závislost je stejná jak pro snižující měnič, tak 

pro zvyšující měnič. Pro srovnání jsou uvedeny následující průběhy parabol pro jednovětvový a 

třívětvový měnič. 

 

a) Zvlnění napětí     b)  Zvlnění proudu 

Obr. 4.6: Změna zvlnění napětí a proudu v závislosti na zatěžovateli 

V předchozím textu byla věnována pozornost zvlnění napětí na kondenzátorové baterii 

měniče a zvlnění proudu procházejícího zátěží. Tyto dva parametry mají významný vliv na 

kvalitativní i ekonomický provoz nabíjecí stanice.  Vlivem snížení zvlnění napětí a proudu 

dochází ke snížení elektromagnetického rušení generovaného výkonovou částí polovodičového 

měniče. Z hlediska ekonomičnosti provozu dochází k navýšení účinnosti měniče.  
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Dále přináší snížení zvlnění proudu výhody vzhledem k nabíjenému akumulátoru. Vlivem 

nižšího zvlnění nabíjecího proudu nedochází k tak výraznému nárůstu teploty a následnému 

stárnutí respektive snižování životnosti akumulátoru. Při nižším zahřívání akumulátoru vlivem 

zvlnění proudu je pak možno tuto teplotní rezervu využít k nabíjení vyšším nabíjecím proudem 

a zkrátit tak dobu nabíjení za předpokladu, že je teplota akumulátoru hlídána a není 

překračována její doporučená maximální hodnota. 

4.2. Regulace nabíjení akumulátorů elektrického vozidla 

 

Obr. 4.7: Zjednodušené náhradní schéma nabíjeného akumulátoru 

Matematický model nabíjeného akumulátoru, který pro účely regulace proudu představuje 

sériové spojení tlumivky s jejím vnitřním odporem a nabíjeného akumulátoru s vnitřním 

odporem, je následující: 

                  
     

  
 4.26 

     
 

  
 4.27 

kde UPM je výstupní napětí měniče, L je indukčnost tlumivky na výstupu měniče, Ri je celkový 

vnitřní odpor tlumivky a akumulační baterie a UOC je napětí nezatíženého akumulátoru.  

Po aplikaci Laplaceovy transformace a úpravě rovnice je získán následující tvar: 

                                  4.28 

Pro vyjádření operátorového přenosu je nutno určit poměr mezi výstupní a vstupní veličinou: 

     
       

             
 4.29 

Po úpravách rovnice 4.28 a dosazení do rovnice 4.29 je vyjádřen následující přenos nabíjeného 

akumulátoru:  



 Třívětvový dvoukvadrantový pulzní měnič s reverzací proudu 

 Strana 47 

 

    
    

     
 4.30 

 

Obr. 4.8: Zjednodušené blokové schéma pro regulaci proudu 

Podobným způsobem jsou určeny operátorové přenosy pulzního měniče a snímače proudu, 

které jsou uvedeny v následujících rovnicích: 

      
   

      
 4.31 

     
  

     
 4.32 

Návrh regulátoru proudu je proveden pomocí standardního tvaru přenosu otevřené smyčky 

regulačního obvodu. Návrh byl proveden metodou optimálního modulu. Pro určení typu 

regulátoru a jeho parametrů je dále nutné určit přenos otevřené regulační smyčky bez přenosu 

regulátoru: 

      
   

      
 

    

     
 

  

     
 4.33 

Po úpravě rovnice 4.32, určením celkového zesílení systému KS a sečtením malých časových 

konstant pulzního měniče a snímače proudu v součtovou časovou konstantu označenou τσ 

vznikne rovnice: 

      
  

               
 4.34 

V dalším kroku je již možno přistoupit k výpočtu operátorového přenosu regulátoru. Standardní 

tvar přenosu otevřené smyčky soustavy dle optimálního modulu je: 

      
 

             
 4.35 

Přenos regulátoru bude: 

      
   

   
 

 

             

  
               

  4.36 
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Po úpravě rovnice 4.36 vzniká tvar odpovídající PI regulátoru: 

     
  

       
  

     

   
  4.37 

Z tohoto předpisu pro PI regulátor lze určit parametry regulátoru KR a τR: 

    
  

       
  4.38 

        4.39 

Regulátory proudu byly vypočítány dle uvedeného návrhu. V rámci ladění při odezvě na 

skokovou změnu byly hodnoty upravovány tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností 

regulace. 
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5. Analýza ztrát na nabíjecím systému v různých režimech 

Tato kapitola se zaměřuje na zjištění efektivity různých způsobů nabíjení pomocí 

numerických a simulačních metod. Nejdříve je zde vytvořen přehled o ztrátách na jednotlivých 

prvcích obvodu a jejich vyčíslení. Vše je vztaženo k hodnotám ztracené energie při standardních 

a rychlých způsobech nabíjení. Kromě rozdílu ve velikosti nabíjecího proudu je zásadním 

rozdílem doba nabíjení. Se zvyšujícím se nabíjecím proudem se tato doba zkracuje. Vzhledem 

ke zřejmému srovnávání při různé době nabíjení akumulátoru na stejnou hodnotu stavu nabití 

(SoC) byla zvolena jednotka ztracené energie na jednotlivých částech obvodu v kilojoulech.  

5.1. Výpočet ztrát při provozu nabíjecí stanice 

Efektivita využití elektrické energie je v dnešní době jedním z nejčastějších cílů výzkumu. 

Vzhledem k výraznému rozšiřování rychlonabíjecích stanic po celém světě vzrůstá podíl 

spotřeby elektrické energie těmito zařízeními. Efektivita rychlého nabíjení elektrických vozidel 

však nemusí být tak vysoká jako efektivita standardního nabíjení. V následujících částech je 

proveden rozbor ztrát na jednotlivých prvcích obvodu a vyčíslení ztracené energie při nabíjení 

vozidlového akumulátoru. Je uvažováno nabití akumulátoru konstantním proudem z 20% na 

25% stavu nabití (SoC) z důvodu návaznosti na provedené simulace s velkou časovou 

náročností. Čas potřebný pro nabití akumulátoru na definovanou hodnotu je níže označován 

jako t0. 

5.1.1. Ztráty v akumulátoru 

Akumulátor se při provozu, jak v důsledku vybíjení tak nabíjení, zahřívá. Z níže uvedeného 

modelu akumulátoru vyplývá, že vznik tepla je spojen s průchodem proudu vnitřním sériovým 

odporem akumulátoru. V případě Theveninova modelu akumulátoru je sériový odpor rozdělen 

do dvou složek, ohmického odporu označeného RO, který je nezávislý na stavu nabití 

akumulátoru a paralelní kombinace RP a CP, které představují změny při vybíjení a nabíjení. 

Akumulátor pak představuje ideální zdroj napětí s označením UOC, napětí tohoto zdroje je 

měřitelné v zapojení naprázdno. Napětí Ut je napětí na svorkách akumulátoru. Pro určení ztrát 

v akumulátoru je vhodné uvažovat střední hodnotu sériového odporu, která je uváděna výrobci 

akumulátorů. Vnitřní sériový odpor obvykle nepřevyšuje 1mΩ u akumulátorů LiFePO4 na jeden 

článek. Články akumulátorů jsou spojovány do sérií pro zvýšení nominální hodnoty napětí 

akumulátorové baterie, vnitřní odpory akumulátorů v akumulátorové baterii se tedy sčítají. [14], 

[15], [16] 
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Obr. 5.1: Theveninův model akumulátoru 

Ztracená energie je tedy určena následujícím vztahem: 

                 5.1 

kde I, je proud procházející akumulátorem, rint je celkový sériový vnitřní odpor akumulátorové 

baterie a to je doba po kterou je odebírán/dodáván proud z/do akumulátoru tj. doba provozu 

nabíjení respektive vybíjení akumulátoru.  

Ztracená energie v akumulátoru roste s kvadrátem proudu, což je velmi nevýhodné.  

5.1.2. Ztráty na polovodičovém měniči 

Ztráty na polovodičovém měniči dělíme na ztráty vedením polovodičového prvku a ztráty 

spínací. V polovodičovém měniči se objevují i další typy ztrát, které jsou ke ztrátám ve 

výkonových polovodičových prvcích zanedbatelné a nejsou závislé na nabíjecím proudu.  

Ztráty vedením polovodičových prvků jsou nejčastěji počítány podle následujícího vztahu: 

                     
         5.2 

kde IAV představuje střední hodnotu proudu procházejícího polovodičovou součástkou, 

Irms je efektivní hodnota proudu procházejícího polovodičovou součástkou a hodnoty UCE0 a rd 

bývají udávány v datových listech výrobce polovodičových součástek, liší se však podle typu 

spínací součástky. 

Závislost těchto ztrát na proudu je v tomto případě složitější. První část je závislá lineárně. 

Druhá část přesto, že narůstá s kvadrátem proudu, vychází obvykle číselně výrazně nižší, což je 

způsobeno relativně malým rd. Obojí však závisí na typu součástky, částečně i na technologii 

její výroby. 

Spínací ztráty jsou definovány následujícím vzorcem: 

                         5.3 
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kde Eon a Eoff jsou energie při zapnutí a vypnutí polovodičové součástky definované 

výrobcem a fSW je spínací frekvence. 

Tyto ztráty jsou lineárně závislé na proudu protékajícím polovodičovými součástkami 

v jejich pracovní oblasti. Polovodičový měnič se skládá z více polovodičových součástek, výše 

uvedené vztahy platí pro IGBT tranzistory, dalšími součástkami, které vedou proud, jsou diody. 

Ztráty na diodách se počítají analogicky, jako ztráty na tranzistorech. 

Další součástí obvodu jsou tlumivky umístěné na výstupu jednotlivých větví. Na těchto 

tlumivkách vznikají ztráty na činném odporu vinutí, které jsou závislé na procházejícím proudu. 

Činný odpor vinutí se může měnit v závislosti na podmínkách použití tlumivky. Ke změně 

dochází ze dvou důvodů. Celkem nepodstatné je zvýšení měrného odporu mědi se zvýšením 

pracovní teploty tlumivky (přibližně 60°C – 90°C). Druhým důvodem je provoz tlumivky 

s kmitočty, které již způsobují snižování hloubky vniku proudu do průřezu vodiče. Jedná se o 

tzv. skinefekt, při kterém také narůstá odpor vodiče a tím i jeho tepelné ztráty. Ztráty na činném 

odporu vinutí jsou definovány následujícím vzorcem: 

                  5.4 

kde I představuje efektivní hodnotu proudu procházejícího tlumivkou a RL je činný odpor vinutí 

tlumivky. Ze vztahu je vidět kvadratická závislost ztrát na proudu.  

Největší ztráty vznikají na tlumivkách v jejich jádru, tzv. ztráty v železe, které jsou závislé 

především na spínací frekvenci a procházejícím proudu. Pro zjištění ztrát v železe je nutná 

znalost několika konstrukčních parametrů tlumivek. Tyto ztráty lze určit z měrného ztrátového 

výkonu pv [mW/g], který je závislý na magnetické indukci a použitém kmitočtu a je uváděn 

k použitému materiálu magnetického obvodu. Dále je nutná znalost hmotnosti magnetického 

obvodu použitých tlumivek. Tyto konstrukční parametry však v našem případě nejsou známy a 

z dostupných informací o použitých tlumivkách vyrobených na objednávku speciálně pro tuto 

aplikaci je není možno zjistit. Výrobce uvádí pouze proudovou zatížitelnost a indukčnost těchto 

tlumivek, další údaje není ochoten sdělit. Vzhledem k metodám zjišťování měrného ztrátového 

výkonu daného materiálu však není ani výpočet touto metodou zcela přesný a může se od 

skutečného stavu při provozu značně lišit. [17] 

Parametry pro výpočty a modelování byly zvoleny tak, aby se shodovaly s navrženým 

reálným prototypem, a aby bylo umožněné srovnání výsledků z jednotlivých typů výsledků. 

Systém je napájen z akumulační baterie se jmenovitým napětím 800V a se jmenovitou 
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kapacitou 100Ah. Nabíjený akumulátor je stejného typu jako akumulátor zdroje, jeho jmenovité 

napětí je 400V a jmenovitá kapacita je 100Ah. Nabíjecí proud je zvolen dle doporučených údajů 

výrobce na hodnotu I=0,3C, pro rychlé nabíjení byl zvolen proud I=2C. Z těchto zvolených 

hodnot nabíjecího proudu vycházejí porovnání efektivity systému nabíjení. Následující 

výsledky jsou počítány z uvedených hodnot. Aby bylo možné srovnání jednotlivých výsledků, 

je zvoleno nabití akumulátoru vždy v rozmezí od 20% do 25% u všech způsobů nabíjení. Tento 

parametr je definován jako stav nabití a je označován SoC. Z předchozích zadání vyplývají časy 

standardního nabíjení 684,5s a rychlého nabíjení 102,5s. 

Metoda nabíjení 
Ztráty [kJ] 

ESource ECond ESW EL ELoad ETot 

0,3C 34,059 22,359 222,414 >0,425 73,955 353,252 

2C 253,750 24,602 75,024 >3,655 494,107 851,138 

Tab. 5.1: Vypočítané ztráty ve výkonové struktuře nabíjení 

V tabulce 5.1 jsou zobrazeny výsledky jednotlivých složek ztrát při standardním a rychlém 

nabíjení. Ztráty závislé na kvadrátu proudu se výrazně zvyšují při rychlém nabíjení. Tyto ztráty 

jsou asi 7 krát vyšší při rychlém nabíjení než při standardním nabíjení. Ztráty vedením, které 

jsou částečně lineárně závislé a částečně kvadraticky závislé na proudu, jsou v obou případech 

nabíjení téměř shodné. Naopak ztracená energie při spínaní, se výrazně snižuje s rychlým 

způsobem nabíjení. To je způsobeno nevelkým rozdílem ztrátového výkonu v závislosti na 

proudu a několikanásobným zkrácením doby nabíjení.  

5.2. Numerický model nabíjení vozidla 

 Modelování standardního a rychlého nabíjení bylo prováděno v simulačním programu 

Matlab Simulink. Celá struktura nabíjecího systému byla navržena tak, aby se co nejvíce 

podobala reálnému modelu. Výpočty této obvodové struktury se zaznamenáváním 

požadovaných obvodových veličin jsou velmi náročné na operační paměť počítače. Proto byl 

zvolen režim nabíjení akumulátoru pouze v rozmezí 5% stavu nabití (SoC) tak, aby se získaly 

relevantní výsledky a co nejvíce se zkrátil čas simulace. Tento způsob by měl být při použití 

lineárního modelu dostatečný i pro posouzení celého nabíjecího cyklu akumulátoru LiFePO4.  

Simulace navrženého modelu vždy probíhala s nastavením konstantního proudu nabíjení. U 

standardního nabíjení se jednalo o proud 0,3C a u rychlého nabíjení 2C, stejně jako u výpočtů 

v předchozí kapitole. 
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Obr. 5.2: Model nabíjecího systému elektrických vozidel 

Na obrázku 5.2 je zobrazen model nabíjecího systému, který je složen z výkonových prvků 

z knihovny Simscape. Tato knihovna obsahuje prvky výkonových systémů a výkonové 

elektroniky. Zdroj a zátěž tvoří blok akumulátoru s nastavením reálných hodnot představujících 

LiFePO4 akumulátory. Dvoukvadrantový třívětvový pulzní měnič s reverzací proudu je také 

navržen podle reálných prvků použitých v reálném prototypu měniče. Důležité parametry 

obvodu jsou zaznamenávány v blocích nazvaných „Observations“ tak, aby bylo možné provést 

analýzu těchto výsledků a získat z nich požadované parametry.  

Ověření funkce jednotlivých částí modelové sestavy je vytvořeno pomocí snímání 

obvodových veličin v různých částech obvodu. Je zde provedeno ověření funkce výkonové části 

polovodičového měniče i části regulace proudu protékajícího jednotlivými větvemi. Průběhy, 

které bylo možno exportovat přímo z prostředí Matlab – Simulink byly graficky téměř 

nečitelné, z toho důvodu se využil pro vykreslení průběhů export dat z výsledků simulace a 

z nich byly vykresleny grafy v programu MS Excel. Následující obrázek zobrazuje strukturu 

nabíjecí stanice s vyznačením snímaných veličin obvodu. 
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Obr. 5.3: Schéma výkonové struktury modelu s vyznačením sledovaných veličin 

5.2.1.  Simulace na modelu systému při nabíjení elektrického vozidla 

V následujících obrázcích 5.4 – 5.9 jsou znázorněny průběhy některých veličin modelu 

obvodu. Průběhy jsou zobrazeny v oblasti nespojitého proudu (obr. 5.4 – 5.5) a spojitého 

proudu (obr. 5.6 – 5.7). Některé grafy obsahují hlavní i vedlejší osu pro zpřesnění zobrazeného 

průběhu. Příslušnost průběhů k dané ose je barevně rozlišena. 

 

Obr. 5.4: Modulace pulzů ve spolupráci s regulátorem proudu při nespojitém proudu 

- červená – Uř1 řídicí napětí z regulátoru 1. větve 

- černá – UGT1 spínací napětí tranzistoru T1 (logická úroveň) 

Na obrázku 5.4 jsou zobrazeny signály z řídicí části modelu, jedná se o výstupní napětí 

regulátoru 1. větve, který vstupuje do PWM modulátoru a komparací s trojúhelníkovým 

signálem vytváří modulovaný signál pro spínání tranzistoru T1 (červený signál). Stejným 

způsobem jsou řízeny tranzistory T2 a T3. Výstupní napětí regulátorů pro další větve je 

komparováno s trojúhelníkovým signálem s frekvencí 10kHz a s fázovým posunem 120° vůči 

každé z větví, tímto dochází k dříve popsanému přesazenému řízení. 
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a)      b) 

Obr. 5.5: Průběhy napětí a proudů nabíjecího systému při nespojitém proudu 

- černá a) – UL1 napětí na výstupu 1. větve měniče 

- červená a) – UOUT napětí nabíjeného akumulátoru 

- modrá b) – IZ žádaná hodnota proudu 

- černá b) – IL1 proud 1. větví měniče 

- červená b) – IOUT výstupní proud měniče 

Na obrázcích 5.5 a) a b) jsou vyobrazeny průběhy napětí a proudů některými částmi 

obvodu. Na obrázku 5.5 a) je vyobrazeno napětí UL1 mezi výstupem první větve měniče a 

společným vodičem soustavy, tj. záporným pólem připojených akumulátorů a napětí na 

svorkách akumulátoru s označením UOUT. Zvlnění tohoto napětí je způsobeno zvlněním 

nabíjecího proudu a vnitřním sériovým odporem akumulátoru, tvar koresponduje s tvarem 

výstupního proudu měniče. V době sepnutí tranzistoru T1 je napětí UL1 rovno hodnotě napětí 

zdroje, proud 1. větve IL1 exponenciálně narůstá k ustálené hodnotě, která je dána poměrem 

rozdílu napětí zdroje a zátěže, dělené velikosti činného odporu obvodu. Po vypnutí tranzistoru 

T1 přebírá vedení proudu zpětná dioda D4 a proud první větve exponenciálně klesá k nulové 

hodnotě. Po zaniknutí proudu diodou D4 se na výstupu první větve objevuje napětí nabíjeného 

akumulátory. Tento stav trvá do začátku další periody, kdy se opět spíná tranzistor T1.   

Při takto definovaných požadovaných parametrech, kdy dochází k periodickému zanikání 

proudů jednotlivých větví, je měnič provozován v oblasti nespojitého proudu. Oblast 

nespojitého proudu je závislá na parametrech obvodu. Napětí na nabíjeném akumulátoru již 

nemá pulzní charakter a je vyfiltrováno tlumivkou L1. Proud tekoucí do nabíjeného 

akumulátoru je dán součtem proudů jednotlivých větví a v případě, kdy regulace jednotlivých 

větví pracuje správně, je střední hodnota nabíjecího proudu trojnásobkem proudu jedné větve. 

Žádaný výstupní proud, kdy měnič pracoval v oblasti nespojitého proudu, byl nastaven na 15A. 
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Obr. 5.6: Modulace pulzů ve spolupráci s regulátorem proudu při spojitém proudu 

- červená – Uř1 řídicí napětí z regulátoru 1. větve 

- černá – UGT1 spínací napětí tranzistoru T1 (logická úroveň) 

Dosažení oblasti spojitého proudu v obvodu se stejnými parametry bylo provedeno 

nastavením vyššího celkového žádaného nabíjecího proudu na hodnotu 180A. Dle obrázku 5.6 

došlo k zvýšení hodnoty řídicího napětí Uř1 z regulátoru proudu a v důsledku toho, ke zvýšení 

poměrné doby sepnutí tranzistorů. Poměr sepnutí při nastavení tohoto proudu je, dle výsledků 

simulací, asi 50%. Při těchto obvodových poměrech, dostatečné napěťové rezervě v napájecím 

napětí a možnosti dostatečného příkonu měniče, lze dosahovat požadovaného výkonu měniče. 

  

a)      b) 

Obr. 5.7: Průběhy napětí a proudů nabíjecího systému při spojitém proudu 

- černá a) – UL1 napětí na výstupu 1. větve měniče 

- červená a) – UOUT napětí na výstupu měniče 

- modrá b) – IZ žádaná hodnota proudu 

- černá b) – IL1 proud 1. větví měniče 

- červená b) – IOUT výstupní proud měniče 
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V oblasti spojitého proudu nedochází k zániku proudu v obvodu zátěže, proud komutuje ze 

zpětných diod na tranzistory jednotlivých větví při jejich zapnutí. Po zapnutí tranzistoru se před 

tlumivkou dané větve objevuje napětí napájecího zdroje a fázový proud exponenciálně narůstá. 

Po vypnutí tranzistoru proud komutuje na zpětnou diodu a obvod zátěže je přes tuto diodu 

uzavřen, napětí UL1 na výstupu 1. větve měniče je nulové a proud klesá se strmostí omezenou 

indukčností tlumivky. Při opětovném zapnutí tranzistoru se cyklus opakuje. 

V oblasti spojitého proudu je nabíjecí proud tvořen součtem spojitých proudů jednotlivých 

větví. Pomocí přesazeného řízení jsou průběhy proudů jednotlivých větví posunuty o jednu 

třetinu periody, jejich součtem vzniká výsledný nabíjecí proud, který je zvlněný s trojnásobnou 

frekvencí a zvlnění tohoto proudu je trojnásobně menší než zvlnění proudů jednotlivých větví. 

 

Obr. 5.8: Reakce regulátoru na skokovou změnu požadovaného proudu z 45A na 180A  

- červená – Uř1 řídicí napětí z regulátoru 1. větve 

- černá – IZ žádaná hodnota výstupního proudu 

Pro ověření funkce řídicí části modelu byla vytvořena simulace se skokovou změnou 

žádaného proudu. V počátku simulace byla nastavena žádaná hodnota nabíjecího proudu na 

hodnotu 45A a v čase 6ms , kdy byly všechny parametry obvodu ustáleny s tímto nabíjecím 

proudem, se změnila hodnota žádaného proudu na hodnotu 180A. Na obrázku 5.8 je vidět 

změnu výstupního napětí regulátoru proudu.  

Na obrázcích 5.9 a) a b) jsou zobrazeny průběhy napětí a proudů. Ustálení proudu na nové 

hodnotě probíhá v čase 6,4ms. Na průběhu napětí na výstupu první větve polovodičového 

měniče před tlumivkou lze vidět pokles napětí zdroje. Zdroj je v modelové sestavě tvořen 

modelem lithium ionového akumulátoru, na kterém po zatížení větším proudem klesá napětí 

v důsledku úbytku napětí na vnitřním sériovém odporu akumulační baterie. 
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a)      b) 

Obr. 5.9: Průběhy napětí a proudů nabíjecího systému při skokové změně žádaného 

proudu 

- černá a) – UL1 napětí na výstupu 1. větve měniče 

- červená a) – UOUT napětí nabíjené baterie 

- modrá b) – IZ žádaná hodnota nabíjecího proudu 

- černá b) – IL1 proud 1. větví měniče 

- červená b) – IOUT proud nabíjenou baterií 

 

Obr. 5.10:Průběhy veličin akumulátoru nabíjeného vozidla s nabíjecím proudem 45A 

do 6ms a 180A od 6ms 

- černá – SoC stav nabití akumulátoru elektrického vozidla  

- červená – IAku proud odebíraný/dodávaný z/do akumulátoru 

- modrá – UAku napětí akumulátoru v průběhu nabíjení 

Na výše uvedeném obrázku 5.10 jsou zobrazeny průběhy základních veličin při skokové 

změně nabíjecího proudu akumulátoru. Černý průběh představuje změnu stavu nabití 

akumulátoru. Tato hodnota, při nabíjení konstantním proudem, lineárně narůstá. Červený 

průběh představuje průběh proudu procházející akumulátorem. Při záporné hodnotě proudu se 
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jedná o nabíjení akumulátoru, v součinu s kladným napětím na akumulátoru je „odebírán“ 

záporný výkon. Průběh proudu v grafu je invertován z důvodu přehlednějšího zobrazení. 

Modrý průběh zobrazuje napětí na svorkách akumulátoru. Napětí se mění se změnou 

zatížení akumulátoru. Při nabíjení vyšším proudem se napětí zvyšuje. V uvedeném rozsahu je, 

při konstantním nabíjecím proudu, napětí na svorkách akumulátoru konstantní. V delším 

časovém horizontu nabíjení se napětí akumulátoru zvyšuje, podle měření hodnoty napětí na 

akumulátoru se vyhodnocuje způsob nabíjení (konstantním proudem, konstantním napětím a 

ukončení nabíjecího cyklu). 

5.2.2. Simulace na modelu systému při edběru energie z elektrického vozidla 

V následující části je ověřena funkce modelu v režimu zvyšujícího měniče, kdy je odebírána 

energie z elektrického vozidla. Jsou zde rozebrány průběhy obvodových veličin v oblasti 

nespojitého i spojitého proudu. 

 

Obr. 5.11: Modulace pulzů ve spolupráci s regulátorem proudu při nespojitém proudu 

- červená – Uř1 řídicí napětí z regulátoru 1. větve 

- černá – UGT4 spínací napětí tranzistoru T4 (logická úroveň) 

Řídicí část modelové sestavy měniče ve zvyšujícím režimu pracuje stejným způsobem, jako 

u měniče ve snižujícím režimu. Rozdíl je ve spínaných tranzistorech, v tomto režimu jsou 

tranzistory T1, T2 a T3 trvale blokovány a aktivní řídicí signály z PWM modulátoru jsou 

přiváděny na řídicí elektrody tranzistorů T4, T5 a T6. 

Níže uvedené obrázky uvádějí průběhy v oblasti nespojitého proudu. Na obrázku 5.12 a) je 

zobrazen průběh napětí UL1 na výstupu první větve měniče před tlumivkou L1 a napětí na 

výstupu měniče UOUT. V době, kdy je sepnutý tranzistor první větve (T4) je na výstupu první 

větve měniče nulové napětí, proud zátěží v tuto chvíli narůstá k záporné ustálené hodnotě, která 

je dána poměrem napětí zátěže ku činnému odporu v obvodu zátěže. Po vypnutí tranzistoru T4 
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proud komutuje na diodu D1, tato dioda se otvírá a přivádí tak na zátěž napětí zdroje. Proud 

v této části klesá k nule, po jeho zániku se uzavírá dioda D1 a na výstupu první větve měniče se 

objevuje napětí zátěže. Další cyklus začíná opětovným sepnutím tranzistoru T4, poklesem 

napětí na výstupu větve měniče na nulovou hodnotu a dalšími ději uvedenými výše. 

 

a)      b) 

Obr. 5.12: Průběhy napětí a proudů nabíjecího systému v režimu odběru energie z EV 

při nespojitém proudu 

- černá a) – UL1 napětí na výstupu 1. větve měniče 

- červená a) – UOUT napětí na výstupu měniče 

- modrá b) – IZ žádaná hodnota proudu 

- černá b) – IL1 proud 1. větví měniče 

- červená b) – IOUT výstupní proud měniče 

Stejně jako u měniče ve snižujícím režimu je oblast nespojitého proudu, ve které dochází 

k periodickému zániku proudu na výstupu jednotlivých větví měniče, závislá na parametrech 

obvodu. Proud tekoucí do akumulátoru elektrického vozidla je dán součtem proudů jednotlivých 

větví měniče a jeho střední hodnota je trojnásobkem střední hodnoty proudu jedné větve.  Ve 

zvyšujícím režimu je proud tekoucí do zátěže záporný. Žádaná hodnota výstupního proudu 

měniče je -15A. 

Ověření funkce modelové sestavy v oblasti spojitého proudu je provedeno při žádaném 

proudu tekoucím do zátěže nastaveném na hodnotu -180A. V této oblasti nedochází 

k periodickému zanikání proudů jednotlivých větví měniče. Proud první větve je veden střídavě 

tranzistorem T4, v době jeho sepnutí a diodou D1 po vypnutí tranzistoru. V době sepnutí 

tranzistoru je napětí na výstupu první větve měniče nulové, v době kdy vede dioda D1 je na 

výstup první větve měniče přivedeno napětí zdroje. Děj se periodicky opakuje s frekvencí 

394 

394,2 

394,4 

394,6 

394,8 

395 

0 

200 

400 

600 

800 

9,7E-03 9,8E-03 9,9E-03 1,0E-02 

U
O

U
T

 [
V

] 

U
L

1
 [

V
] 

t [s] -20 

-15 

-10 

-5 

0 

9,7E-03 9,8E-03 9,9E-03 1,0E-02 

I 
[A

] 

t [s] 



 Analýza ztrát na nabíjecím systému v různých režimech 

 Strana 61 

 

10kHz. Frekvence zvlnění celkového výstupního proudu měniče je stejná jako v případě 

snižujícího režimu 30kHz. 

 

Obr. 5.13: Modulace pulzů ve spolupráci s regulátorem proudu při spojitém proudu 

- červená – Uř1 řídicí napětí z regulátoru 1. větve 

- černá – UGT4 spínací napětí tranzistoru T4 (logická úroveň) 

 

a)      b) 

Obr. 5.14: Průběhy napětí a proudů nabíjecího systému v režimu odběru energie z EV 

při spojitém proudu 

- černá a) – UL1 napětí na výstupu 1. větve měniče 

- červená a) – UOUT napětí na výstupu měniče 

- modrá b) – IZ žádaná hodnota proudu 

- černá b) – IL1 proud 1. větví měniče 

- červená b) – IOUT výstupní proud měniče 

Na následujícím obrázku 5.15 jsou zobrazeny průběhy základních veličin informujících o 

stavu odebírání elektrické energie z akumulátoru elektrického vozidla. Černý průběh informuje 

o stavu nabití tohoto akumulátoru, stav nabití při odběru konstantního proudu lineárně klesá.  
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Obr. 5.15: Průběhy veličin akumulátoru elektrického vozidla s proudem při vybíjení 

45A do 6ms a 180A od 6ms 

- černá – SoC stav nabití akumulátoru elektrického vozidla  

- červená – IAku proud odebíraný/dodávaný z/do akumulátoru 

- modrá – UAku napětí akumulátoru v průběhu nabíjení 

Červený je průběh proudu odebíraného z akumulátoru. Proud je v první části nastaven na 

45A a po 6ms běhu simulace je navýšen na hodnotu 180A. Napětí i proud akumulátorem jsou 

kladné a jejich součin vytváří hodnotu odebíraného výkonu – akumulátor je tedy vybíjen.  

Modrý průběh uvádí napětí na svorkách akumulátoru. Napětí se mění se změnou zatížení 

akumulátoru. Při vybíjení vyšším proudem se napětí snižuje. V uvedeném rozsahu se, při 

konstantním nabíjecím proudu, střední hodnota napětí na svorkách akumulátoru nemění. 

V delším časovém horizontu vybíjení se napětí akumulátoru snižuje, podle měření hodnoty 

napětí na akumulátoru se vyhodnocuje stav nabití lithium ionového akumulátoru a ukončení 

odběru energie z akumulátoru. 

Z výsledků simulací uvedených v kapitole 5.2.1 a 5.2.2 je zřejmé že, jednotlivé částí 

třívětvového pulzního měniče s reverzací proudu pracují dle předpokladů a model je možno 

použít k dalším analýzám pro zjištění výkonových ztrát na jednotlivých částech obvodu. 

5.3. Posouzení ztrát na základě výsledků modelování 

Vyhodnocení výkonových ztrát na modelové sestavě v programu Matlab-Simulink bylo 

prováděno po dobu nabití akumulátoru elektrického vozidla o 5% SoC. Zjištění ztrát na 

jednotlivých částech obvodu bylo prováděno měřením energie tekoucí určitými body obvodu a 

srovnáním jejich rozdílných hodnot. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky požadovaných 

hodnot z analýzy simulačních výsledků. 
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Metoda nabíjení 
Ztráty [kJ] 

ESource EConv ELoad ETot 

0,3C 36,664 47,681 82,42 166,765 

2C 196,358 47,952 463,62 707,93 

Tab. 5.2: Ztráty ve výkonové struktuře nabíjení zjištěné pomocí simulací 

Hodnotu ztrát v části měniče není možno u výsledků simulací rozdělit na jednotlivé složky 

ztrát spínacích a ztrát vedením jako u početní metody, proto ztráty na měniči představuje pouze 

hodnota EConv, která je součtem jednotlivých složek. Výsledky simulace ukázaly předpokládané 

navýšení ztrát na akumulátoru zdroje i zátěže při rychlém nabíjení. Ztráty na měniči byly v obou 

metodách nabíjení přibližně stejné.  

Při srovnání těchto dvou metod, početní a simulační, vychází výsledky ztrát na 

akumulátorech s malými odchylkami, avšak ztráty na měniči jsou výrazně odlišné. To může být 

způsobeno nedokonalostmi v modelu simulovaného měniče. Nicméně, i přes jisté nepřesnosti 

těchto výsledků bylo dosaženo výsledků pro posouzení soustavy z hlediska ztrátovosti provozu 

v různých režimech. 

Pokud se zpracují výsledky přecházejících kapitol a zhodnotí se účinnost jednotlivých 

způsobů nabíjení, vycházejí následující hodnoty. Při standardním nabíjení, které bylo stanoveno 

s nabíjecím proudem o hodnotě 0,3 násobku kapacity nabíjeného akumulátoru, celý systém pro 

nabíjení elektrických vozidel dosahuje účinnosti 95,32%. Vzhledem k tomu, že jsou do výpočtu 

zahrnuty ztráty na všech částech systému (zdroj, transformační a přenosová struktura, zátěž), tak 

lze považovat tuto hodnotu účinnosti za velmi vysokou. Při rychlém způsobu nabíjení, který byl 

stanoven s nabíjecím proudem o velikosti dvojnásobku kapacity nabíjeného akumulátoru na 

stejném systému nabíjení, vychází účinnost nabíjecího systému na 89,43%. Tento pokles 

účinnosti, o téměř 6%, představuje navýšení nabíjecího proudu asi 6,6-ti násobně. V době, kdy 

se hledají stále účinnější systémy pro snížení spotřeby elektrické energie, je tento pokles 

účinnosti dosti výrazný. [20], [24] 
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6. Návrh a realizace prototypu výkonového měniče pro rychlonabíjení 

6.1. Technologické centrum Ostrava 

V průběhu posledních třech let bylo budováno Technologické centrum Ostrava v rámci 

projektu ENET. Na tomto projektu se podílel výzkumný tým z katedry elektroniky. Tento tým 

se zabýval částí elektroenergetické struktury pro vyvedení elektrického výkonu, zařízením 

akumulace elektrické energie, systémem řízení těchto technologií a systémem měření a sběru 

dat.  

 

Obr. 6.1: Velín pro ovládání a řízení technologií TCO 

 

 

Obr. 6.2: Technologická zařízení v TCO 



 Návrh a realizace prototypu výkonového měniče pro rychlonabíjení 

 Strana 65 

 

V Technologickém centru je v této oblasti vybudována akumulační stanice s vazbou na 

distribuční síť, obnovitelné zdroje a další energetické prvky instalované v poloprovozu. Bližší 

popis tohoto centra je uveden v kapitole 2 a 3. 

Do souboru uvedených technologií patří také vývod rychlonabíjecí stanice pro elektrická 

vozidla, který je navržen a ověřen v rámci této disertační práce. Mezi jiné požadavky, 

vyplývající z koncepce nabíjecí stanice, patří také požadavky na konstrukční řešení vyplývající 

z aplikace v TCO.   

6.2. Požadavky na výkonový měnič 

Na výkonový měnič jsou kladeny vysoké požadavky v souvislosti s okamžitým dodávaným 

výkonem rychlého nabíjení vozidla po relativně krátký čas, maximálně v době 30 minut. Tento 

čas však z hlediska zatěžovacích cyklů měniče představuje trvalý chod a tudíž musí být i 

odpovídajícím způsobem dimenzován. Vzhledem k topologii akumulační stanice s rychlým 

nabíjením elektrických vozidel se jedná o dvoukvadrantový pulzní měnič s reverzací proudu. 

Vzhledem k výše zmíněnému požadovanému výkonu měniče a výkonové struktuře měničů 

konstruovaných v rámci projektu ENET vychází jako výhodná struktura třívětvový pulzní 

měnič. Tato struktura umožňuje rozdělení výkonových ztrát do plochy chladiče pomocí tří 

bezpotenciálových IGBT modulů, zároveň trojnásobně snižuje zvlnění proudu nabíjeného 

akumulátoru, což působí příznivě na snížení ztrátového výkonu v akumulátoru vozidla a tím 

umožňuje rychlejší nabíjení. 

Výkonový měnič bude napájen z akumulačního systému se jmenovitým napětím maximálně 

800V DC, akumulátor při plném nabití může mít svorkové napětí až 1000V DC. Na tuto 

hodnotu musí být měnič dimenzován po napěťové stránce. Vzhledem k akumulátorům, které se 

v dnešní době umisťují do elektrických vozidel a s ohledem na rozvoj elektromobility a vývoj 

akumulátorů, bude výstupní napětí 50 – 650V s výstupním proudem až 200A. Maximální výkon 

je předpokládán 100kW. Odvod ztrátového výkonu měniče bude zajišťovat kapalinový chladicí 

systém. 

6.3. Dimenzování výkonového měniče 

 Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích, ze kterých je vycházeno při dimenzování, 

měnič je navržen pro napěťovou hladinu do 1000V. Způsob zatěžování měniče již byl také 

popsán a je zjevné, že musí být dimenzován na trvalý chod s požadovaným výkonem 100kW. 

Měniče navržené pro tyto aplikace jsou umisťovány do uzamykatelných rozvaděčů s přístupem 

jen kvalifikovaných osob, krytí takovéhoto zařízení je požadováno IP00.  
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Výstupní typový proud A 200 

Výstupní typový výkon  kW 100 

Vstupní proud  A 100 

Napětí:     

- napájení 
elektronických obvodů V DC 24 

- napájení výkonové 
části V DC 720 ÷ 1000 

- výstupní napětí V DC 50 ÷ 650  

- kapacita vstupního 
obvodu µF 2000 

Spínací frekvence kHz 10 

Metoda chlazení  Kapalinové chlazení s 
integrovaným 
hliníkovým chladičem 

Max. teplota chladicí 
kapaliny °C 40 

Min. průtok kapaliny 
chladicím systémem l/min 10 

Stupeň krytí   IP00 
Tab. 6.1: Parametry měniče 

 

Obr. 6.3: Dvoukvadrantový třívětvový pulzní měnič s reverzací proudu 
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6.4. Popis vnitřní struktury měniče 

K tomu, aby mohl být vyroben prototyp měniče, případně další kusy měničů pro jednotlivé 

aplikace, byl vytvořen 3D konstrukční model měniče v programu AD Invertor. Tento model 

umožnil ověřit možnosti konstrukčního uspořádání jednotlivých částí měniče. Při návrhu byly 

zohledňovány požadavky na pevnostní a mechanické upevňování komponent a zároveň byl 

kladen důraz na dodržování izolačních vzdáleností mezi vodivými částmi měniče. Měnič je 

navržen k umístění do uzavřeného rozvaděče, což snižuje požadavky na jeho krytí. Je tedy 

zkonstruován dle specifikace IP00. Z 3D modelu měniče byla vytvořena technická dokumentace 

k jednotlivým mechanickým dílům, určená pro výrobu. V následující části je provedeno 

seznámení s mechanickým návrhem měniče. [19] 

 

Obr. 6.4: Pohled na vnitřní strukturu výkonového měniče 
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Na obrázku 6.4 je pohled na navržený výkonový měnič, který je připravený pro jeho 

výrobu. Jednotlivé části měniče jsou číslovány podle toku energie při nabíjení elektrického 

vozidla. Vstupní část měniče představují přívodní vodiče označené č. 1. Na vstupu měniče je 

připojena kondenzátorová baterie označená č. 2. Kondenzátorová baterie je tvořena čtyřmi kusy 

svitkových kondenzátoru ZES Silko s typovým označením PVAJP 24-1/500 R45, tyto 

kondenzátory mají kapacitu 500µF a jejich jmenovitá hodnota stejnosměrného napětí je 1000V. 

Celková kapacita kondenzátorové baterie je tedy 2000µF. Na záporný pól vstupních vodičů je 

připojen proudový snímač LEM LAC 300 S označený č. 3. Tento snímač řídicímu systému 

podává informaci o velikosti proudu odebíraného ze zdroje. Propojení vstupních svorek, 

kondenzátorové baterie a IGBT modulů je provedeno pomocí speciálně navržené Cu sběrnice 

vytvořené s Cu plechů a vhodně tvarované. Izolace mezi póly této sběrnice je provedena 

izolační fólií Valox FR1 o tloušťce 0,25mm.  

Jádro měniče tvoří polovodičové spínací prvky, které jsou tvořeny IGBT bezpotenciálovými 

moduly Semikron SEMiX202GB12Vs a na ně namontovanými budiči SKYPER 32 pro R, které 

zajišťují úpravu signálu mezi řídicím systémem a IGBT moduly a diagnostikují funkci IGBT 

modulů. Tato část je označena č. 4. Na výstupu IGBT modulů jsou připojeny proudové snímače 

LEM LAC 300 S, které podávají řídicímu systému informaci o proudech v jednotlivých větvích 

a umožňují tak regulovat nabíjecí proud akumulátoru. Další částí jsou svorky pro připojení 

výstupních tlumivek, označeny č. 6. Vodiče mezi IGBT moduly a výstupními svorkami jsou 

tvořeny Cu pásovinami vzájemně od sebe izolovanými izolační fólií Valox. Mechanické 

upevnění silových vodičů uvnitř měniče je zajištěno konzolami vyrobenými z izolačního 

materiálu Sklotextit. Pro uzemnění neživých kovových konstrukčních částí je vytvořena PE 

svorka označená č. 7.  

Pro regulaci nabíjení akumulátoru je také důležité měření napětí na nabíjeném akumulátoru, 

to je prováděno snímačem napětí pod č. 8, jedná se o snímač LEM AV100-1000. Zdroj pro 

jednotlivé úrovně napětí potřebné pro napájení řídicí části měniče a snímačů je umístěn pod č. 9 

a je napájen externím zdrojem 24V. Č. 10 ukazuje na řídicí systém měniče, který je blíže popsán 

v následující kapitole. Výkonová část měniče je chlazena kapalinovým chladicím systémem 

(č. 11) tvořeným chladičem Semikron WP16. Propojení vývodů a dalších částí chladiče je 

provedeno lehkými hydraulickými fitinky od výrobce Parker. Průtok kapaliny chladicím 

systémem je sledován průtokovým snímačem. V horní části měniče je vyveden odvzdušňovací 

ventil chladicího systému (č. 12). Výkonová a řídicí část měniče je rozdělena plechovou 

přepážkou č. 13., tak aby se omezilo elektromagnetické rušení generované výkonovou částí 
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měniče. Samotné IGBT moduly jsou ještě překryty dalším stínicím krytem, který není v tomto 

pohledu zobrazen.    

6.5. Popis navrženého měniče 

 
Obr. 6.5: Popis rozměrů a hlavních vývodů měniče 

Na obrázku 6.5 je zobrazen výkonový měnič s popisem hlavních vývodů a rozměrů 

důležitých pro jeho montáž do rozvaděče. V horní části měniče jsou vývody pro připojení 

akumulační baterie označené DCP (kladná) a DCN (záporná), dále jsou v horní části vývody a 

přívody k řídicí elektronice měniče. Ve spodní části měniče jsou vývody L1 – L3 označují větve 
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měniče pro připojení na výstupní tlumivky a dále na nabíjené elektrické vozidlo, svorka kostry 

měniče označená PE a vstup a výstup pro chladicí kapalinu.  

 

6.6. Popis řídicího systému a jeho jednotlivých částí 

 

Obr. 6.6: Řídicí systém pro výkonové měniče 

Na obrázku 6.6 je zobrazen řídicí systém s označením nejdůležitějších částí. Řídicí systém 

je složen ze tří desek plošných spojů a jejich propojení je provedeno pomocí konektorů.  

Deska plošného spoje označená č. 1 představuje procesorovou část. Je na ni umístěn 

signálový procesor TMS320F28335 označen č. 6. Tento procesor disponuje vysokým 

výpočetním výkonem, který je vhodný pro náročné řízení v reálném čase. Dále je na této desce 

umístěn stabilizovaný zdroj napětí 3,3V pro napájení signálového procesoru. Pod č. 7 je uveden 

JTAG, konektor určený pro připojení programátoru, přes který se do signálového procesoru 

nahrává program. Další důležitá část na této desce je převodník ze sériového rozhraní na USB, 

konektor USB je označen č. 8. Přes toto rozhraní je provozováno ovládání řídicího systému a 

následně celého polovodičového měniče nadřazeným systémem, kterým může být pro vývojové 

a servisní potřeby počítačový program s širokou možností nastavování jednotlivých parametrů 

měniče nebo řídicí systém komplexního řízení akumulační stanice jako celku s možností 

uživatelského nastavování. Mezi další prvky procesorové desky plošného spoje patří 
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čtyřkanálový D/A převodník pro zobrazení požadovaných signálů zvolených pomocí servisního 

programu a paměť 256k x 16 SRAM, která slouží k uchování záznamu rychlých dějů 

v regulační struktuře. [21] 

Číslo 2 označuje analogovou desku plošného spoje pro úpravu signálů, která obsahuje 16 

analogových vstupů pro A/D převodníky s rozsahem vstupního signálu -5V až 5V, tato část je 

označena č. 4, a operační zesilovače s konektory pro výstupní signály z D/A převodníku 

s rozsahem -10V až 10V, tato část je označena č. 5. 

Pod č. 3 je označena deska úpravy digitálních signálů. Zde jsou označeny části s konektory 

pro připojení měřených teplot na IGBT modulech (č. 9), konektory pro propojení řídicího 

systému s budiči jednotlivých IGBT modulů (č. 10) a konektory sloužící pro komunikaci 

s dalšími řídicími systémy s rozhraním RS-485. Dále jsou na této desce umístěny tyto obvody: 

 Napájecí zdroj pro DSP, budiče a další obvody. 

 Výkonové přizpůsobovací obvody mezi PWM z procesoru a IGBT budiči. 

 Jednočipový mikrokontroler pro měření teploty IGBT modulů a kontrolu průtoku 

chladicí kapaliny. 

 Komunikační rozhraní RS-485. 

 Systém vyhodnocení hlášených chyb z budičů IGBT modulů. 

6.7. Algoritmy řízení systému pro nabíjení EV s akumulací 

Struktura programu je členěna do dvou základních částí. Zadní program obstarává 

komunikační procedury s nadřazeným systémem nebo uživatelem pomocí sériové komunikace. 

Podprogram pracující v přerušení obstarává samotné řízení měničů na laboratorním pracovišti. 

Jednotlivě se v tomto programu řeší regulační úlohy obvodových veličin pulzního usměrňovače 

a dvoukvadrantového třívětvového pulzního měniče, vektorové řízení usměrňovače, PWM 

řízení pulzního měniče, uvádění vnitřních veličin na D/A výstupy řídicího systému, logika 

nastavování jednotlivých stavů systému a další algoritmy nutné ke správné funkci systému. 

Programy jsou napsány v jazyce C a jsou vypracovány v programovacím prostředí Code 

Composer Studio v5.2. 

Podprogram je prováděn v přerušení, které je periodicky vyvoláváno při ukončení převodu 

A/D převodníku. Přerušení se provádí s frekvencí 20kHz, což je dvojnásobkem frekvence pily 

pro PWM modulaci, která je 10kHz. Výpočty algoritmu regulačních algoritmů se provádějí 

s periodou 50µs. 
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6.7.1.  Komunikace s nadřazeným systémem – prostředí LabView 

Komunikace s nadřazeným systémem je zajišťována v zadním programu procesoru a je 

prováděna prostřednictvím sériové linky. Jako nadřazený systém je při vývoji systému používán 

osobní počítač, který je připojen přes USB rozhraní na USB převodník umístěný na procesorové 

desce řídicího systému. Rozhraní mezi PC a řídicím systémem bylo naprogramováno tak, aby 

umožňovalo číst a zapisovat na jakékoliv místo v paměťovém prostoru signálového procesoru. 

Při kompilaci programu je vytvářen mapovací soubor, ze kterého jsou zjišťovány adresy 

jednotlivých globálních proměnných. 

Ovládací panel systému pro nabíjení vozidel je vytvořen pomocí programu LabView. Tento 

program umožňuje nastavování požadovaných parametrů měničů, ovládání jednotlivých funkcí 

a režimů a sledování důležitých veličin (globálních proměnných programu signálového 

procesoru) jak přímo na tomto panelu, tak zobrazených na osciloskopu připojeného na D/A 

výstupy řídicího systému. Program vytvořený v prostředí LabView načítá mapovací soubor 

vytvořený při kompilaci programu řídicího systému a zjišťuje z něho adresy a názvy 

jednotlivých proměnných, funkčních registrů a funkcí. Program načítá také globální proměnné 

z hlavního souboru programu main.c, z těchto následně vybírá proměnné, které se dají zobrazit 

pomocí analogových výstupů D/A převodníku na osciloskopu. D/A převodník disponuje čtyřmi 

kanály, na které je možno pomocí ovládacího panelu vybrat požadovanou proměnnou, zvolit její 

měřítko a ofset tak, aby byl vhodně využit rozsah výstupního kanálu. 

 

Obr. 6.7: Ovládací panel systému v prostředí LabView 
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Na obrázku 6.7 je zobrazen ovládací panel nabíjecího systému s akumulací. V levé horní 

části je připojovací terminál pro sériové komunikační rozhraní s řídicím systémem nabíjecího 

systému. Dále následují vypínače pro odblokování či zablokování pulzů generovaných pro 

spínání IGBT tranzistorů. Spínač „Pulzy USM“ zapíná pulzní usměrňovač a vytváří tak vazbu 

mezi sítí a akumulačním systémem. K nastavování požadovaných hodnot tohoto usměrňovače 

slouží dva otočné knoflíky na levé straně panelu. První z nich nastavuje maximální hodnotu 

síťového proudu, druhým z nich se volí hodnota stejnosměrného proudu tekoucího do/z 

meziobvodu řízeným usměrňovačem. Pokud není spuštěn pulzní měnič, odpovídá tato hodnota 

nabíjecímu, respektive vybíjecímu proudu akumulátoru meziobvodu.  

V levé spodní části ovládacího panelu jsou voliče hodnot pro odesílání signálů na D/A 

výstupy. Prostřední část panelu je věnována ukazatelům důležitých parametrů systému. Je zde 

ukazatel napětí v meziobvodu Ud, ukazatel průtoku kapaliny chladicím systémem a teploty na 

jednotlivých modulech. Graf uprostřed panelu uvádí kontinuální průběh proudu nabíjeného 

elektrického vozidla, tedy proudu tekoucím přes pulzní měnič.  

V pravé části ovládacího panelu jsou umístěny ovládací prvky části pro nabíjení 

elektrických vozidel (EVC). Pomocí přepínačů je volena metoda nabíjení. V poloze CC je 

nabíjeno po celou dobu zapnutí nabíjení konstantním proudem, nabíjení v tomto režimu není 

automatizováno, nabíjecí proud je nastavován příslušným otočným knoflíkem. V poloze CV je 

nabíjeno metodou CCCV neboli IU, v první fázi nabíjení je nastaven konstantní proud na 

hodnotu danou knoflíkem pro nastavení nabíjecího proudu v režimu CV. Ve fázi, kdy je 

dosaženo nastaveného napětí akumulátoru charakteristika přechází na regulaci konstantního 

napětí a nabíjecí proud je snižován. Oba režimy umožňují volbu vybíjení akumulátoru 

elektrického vozidla, kde režim CC je plně manuální a nelze jej provozovat bez dohledu 

obsluhy a režim CV přestává vybíjet akumulátory vozidla při dosažené hodnotě napětí při 

vybití. Část pro nabíjení elektrických vozidel je doplněna o volič počtu článků akumulátoru 

vozidla tak, aby byla možnost nabíjet akumulátory o různé nominální hodnotě. 

6.7.2.  Regulační program – program prováděný v přerušení 

Regulační program provádí regulace a nastavování parametrů v obvodu řízeného pulzního 

usměrňovače a v obvodu dvoukvadrantového pulzního měniče. Zde je věnován prostor pro 

popis struktury programu dvoukvadrantového měniče na jehož návrh se tato práce zaměřuje.  
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Obr. 6.8: Vývojový diagram programu pro regulaci nabíjení elektrických vozidel 
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Program pro nabíjení respektive odebírání energie z akumulátorů elektrických vozidel je 

vypracován podle vývojového diagramu navrženého s ohledem na ošetření definovaných stavů, 

které můžou nastat při nabíjení nebo vybíjení elektrického vozidla. Nabíjení je prováděno podle 

charakteristiky IUa, která je popsána v první kapitole této práce. Na obrázku 6.8 je uveden 

vývojový diagram této části programu. Na začátku smyčky je prováděna kontrola požadavků a 

zvolených režimů nabíjecího systému, které jsou nastavovány přes ovládací panel nadřazeného 

systému v LabView. Dále probíhá větvení při nastavení nabíjení nebo vybíjení, podle zvoleného 

režimu se následně odblokují příslušné spínače a jsou na ně vysílány pulzy odpovídající 

regulované hodnotě napětí a proudu. Po dosažení mezních hodnot jsou režimy vypínány. 
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7. Experimentální výsledky získané měřením na fyzikálním modelu 

soustavy 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky měření na reálném nabíjecím systému 

elektrických vozidel, který je popisován v minulých kapitolách. Naměřené průběhy a veličiny 

zpracovávané v grafech byly získány měřením obvodových veličin pomocí laboratorní měřicí 

techniky na laboratorním modelu popsaném ve 3. kapitole. 

 

Obr. 7.1: Laboratorní pracoviště se systémem nabíjení elektrických vozidel – měničová 

struktura 

Na obrázku 7.1 je zobrazena část laboratorního pracoviště s měničovou strukturou v pravé 

části, měřicí technikou pro snímání obvodových veličin v zadní části. V přední části je pak PC s 

ovládacím terminálem systému pro nabíjení EV.  
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Obr. 7.2: Laboratorní pracoviště se systémem nabíjení elektrických vozidel – 

akumulační prvky systému 

Na obrázku 7.2 jsou zobrazeny akumulační kontejnery. Jeden z nich představuje staniční 

akumulační systém s vyšším nominálním napětím, než je nominální napětí akumulátoru 

elektrického vozidla. Druhý akumulační kontejner je použit jako akumulační baterie 

elektrického vozidla. 

7.1. Ověření funkce systému ve všech pracovních režimech 

Jedná se o ověření hlavní funkce navržené soustavy v oblasti energetických toků mezi 

jednotlivými zdroji respektive akumulačními prvky systému, kterými jsou elektrická síť, 

staniční akumulátorová baterie a akumulátorová baterie elektrického vozidla. Tok energie je 

znázorněn na obrázku 7.4 pomocí výkonu dodávaného nebo odebíraného jednotlivými zdroji. 

Záporná hodnota výkonu daného prvku uvádí, že tento prvek tvoří zdroj soustavy a uvedený 

výkon do systému dodává. Kladná hodnota daného prvku uvádí opačný děj, kdy se tento prvek 

projevuje jako spotřebič a energii ze systému odebírá k její akumulaci nebo dodávce do 

distribuční sítě.  
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Obr. 7.3: Jednopólové schéma laboratorního pracoviště s vyznačením měřených 

elektrických výkonů sítě, staničního akumulátoru a elektrického vozidla 
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Obr. 7.4: Průběh výkonů jednotlivých zdrojů systému v různých režimech 

 Režimy při odběru energie z distribuční sítě (A) 

- Režim nabíjení staničního akumulátoru ze sítě (1). V provozu je pulzní 

usměrňovač v usměrňovačovém režimu. 

- Režim nabíjení elektrického vozidla ze sítě (2). V provozu jsou pulzní 

usměrňovač v usměrňovačovém režimu a pulzní měnič ve snižujícím režimu. 

Protékající výkony jsou nastaveny tak, aby energie odebíraná ze sítě odpovídala 

energii nabíjení elektrického vozidla. 

- Režim nabíjení elektrického vozidla ze sítě i ze staničního akumulátoru (3). 

Provoz měničů je stejný jako v předchozím bodě. Ze sítě je v tomto režimu 

odebírán nižší výkon než, kterým je nabíjeno elektrické vozidlo. Elektrické 

vozidlo je nabíjeno součtem výkonů odebíraných ze sítě a ze staničního 

akumulátoru. 

 Režimy při nulovém toku elektrické energie z/do distribuční sítě (B) 

- Režim nabíjení elektrického vozidla (4). V provozu je pulzní měnič ve 

snižujícím režimu. Veškerá energie potřebná k nabíjení elektrického vozidla je 

odebírána ze staničního akumulátoru.  
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- Režim nabíjení staničního akumulátoru (5). V provozu je pulzní měnič ve 

zvyšujícím režimu. Energie akumulovaná v elektrickém vozidle je přesouvána 

do staničního akumulátoru. 

 Režimy při dodávce energie do distribuční sítě (C) 

- Režim odběru energie ze staničního akumulátoru (6). V provozu je pulzní 

usměrňovač ve střídačovém režimu. 

- Režim odběru energie ze staničního akumulátoru i elektrického vozidla (7). 

V provozu jsou pulzní usměrňovač ve střídačovém režimu a pulzní měnič ve 

zvyšujícím režimu. 

- Režim odběru energie z elektrického vozidla (8). V provozu je pulzní měnič ve 

zvyšujícím režimu a pulzní usměrňovač ve střídačovém režimu. Protékající 

výkony jsou nastaveny tak, aby energie odebíraná z elektrického vozidla 

odpovídala energii dodávané do distribuční sítě. 

7.2. Posouzení účinnosti systému a jeho částí 

Z výsledků měření výkonu v různých režimech provozu systému byly získány hodnoty ztrát 

na pulzním usměrňovači a pulzním měniči v každém ze směrů toku energie a různých 

velikostech protékajícího proudu. Tyto výsledky umožňují zhodnotit efektivitu provozu 

v různých režimech systému. 

 
účinnost PU účinnost PM účinnost systému 

Přímý směr toku energie 92,30% 96,29% 88,88% 

Zpětný směr toku energie 92,22% 93,02% 85,78% 

Tab. 7.1: Účinnosti systému pro nabíjení elektrických vozidel 

Účinnost systému byla vypočítána z výsledku naměřených v omezeném rozsahu výkonu, na 

který je systém dimenzován. Důvodem je omezení laboratorního pracoviště - příkonu zdroje 

vázaného k distribuční síti a omezení nabíjecích respektive vybíjecích proudů akumulátorů 

systému a jejich jmenovité hodnoty napětí. Z výsledků měření vyplývá, že účinnost měničů je 

nižší při malém proudu tekoucím měničem ve srovnání s proudem, na který je měnič 

dimenzován.  V tabulce 7.1 jsou uvedeny hodnoty dosažených účinností v omezeném rozsahu 

provozu systému.  

Vyšší účinnost pulzního měniče v oblasti malého přenášeného výkonu lze zajistit spínáním 

jen jedné větve měniče. Proud pak není rozprostřen do všech tří větví měniče a spínaný modul 

je provozován v optimálnější pracovní oblasti. Na měniči tedy vznikají nižší výkonové ztráty. 
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Nevýhodou je pak zvýšení zvlnění nabíjecího proudu, které, při jeho nižší střední hodnotě, má 

na akumulátor jen minimální vliv.   

7.3. Provoz pulzního měniče v různých režimech provozu 

V této kapitole jsou uvedeny časové průběhy napětí a proudů při provozu pulzního měniče. 

V obrázcích jsou průběhy snímaných veličin vždy označeny popisem, ke kterému měřícímu 

kanálu náleží, o jakou veličinu se jedná (označení koresponduje s označením u simulačních 

výsledků) a v jakém rozsahu je veličina zobrazena. Pro srovnání průběhů při změně parametru 

pulzního měniče byla využita funkce paměti osciloskopu, která umožnila zaznamenat dva různé 

režimy v jednom obrázku. Pro přehlednější srovnání změn ve zvlnění proudu byla u proudových 

průběhů odstraněna stejnosměrná složka, která vždy odpovídá hodnotě nastaveného proudu. 

 

Obr. 7.5: Režim nabíjení elektrického vozidla třívětvovým pulzním měničem s hodnotou 

žádaného proudu 10A a 50A(K1, M1: uL1=f(t) [50V/d] K2, M2: uOUT=f(t) [50V/d] 

K3, M3: iL1=f(t) [2A/d] K4, M4: iOUT=f(t) [2A/d]) 

Na obrázku 7.5 jsou srovnávány průběhy při změně žádaného proudu z hodnoty 10A 

(průběhy M1 – M4) na 50A (průběhy K1 – K4). Z napětí uL1 je patrné, že se mírně zvýšil 

zatěžovatel. Výstupní napětí uOUT se při navýšení nabíjecího proudu mírně zvýší, jedná se však o 

desetiny voltu, zvlnění tohoto napětí je závislé na vnitřním odporu nabíjeného akumulátoru a 

vzhledem k jeho velikosti je nepatrné. Zvlnění proudu první větví měniče je v obou případech 
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téměř shodné a je asi 5,6A, zvlnění výstupního proudu pak odpovídá jedné třetině zvlnění 

proudu protékajícího první větví měniče. 

Následující obrázek 7.6 uvádí stejně jako v předchozím případě změnu žádaného proudu 

z 10A (průběhy M1 – M4) na 50A (průběhy K1 – K4) u jednovětvového pulzního měniče. 

Zvlnění výstupního proudu zde není snižováno spoluprací více větví měniče. Hodnota zvlnění 

výstupního proudu dosahuje hodnoty asi 5,6A. 

 

Obr. 7.6: Režim nabíjení elektrického vozidla jednovětvovým pulzním měničem 

s hodnotou žádaného proudu 10A a 50A(K1, M1: uL1=f(t) [50V/d] 

K2, M2: uOUT=f(t) [50V/d] K4, M4: iOUT=f(t) [2A/d])  

Obrázek 7.7 uvádí rozdíl v průběhu veličin mezi třívětvovým (průběhy M1 - M4) a 

jednovětvovým (průběhy K1 – K4) pulzním měničem. Výstupní proud je v obou případech 

nastaven na 10A. Průběhy napětí uL1 i uOUT jsou v obou případech shodné. Výstupní proud se 

však výrazně liší. Zvlnění výstupního proudu třívětvového měniče je asi 1,9A a první 

harmonická frekvence tohoto zvlnění je 30kHz. Zvlnění výstupního proudu jednovětvového 

měniče je asi 5,6A a první harmonická frekvence zvlnění tohoto proudu je 10kHz. Zjištěné 

hodnoty odpovídají teoretickým předpokladům uvedeným v dřívějších kapitolách. 
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Obr. 7.7: Režim nabíjení elektrického vozidla třívětvovým a jednovětvovým pulzním 

měničem s hodnotou žádaného proudu 10A (K1, M1: uL1=f(t) [50V/d] 

K2, M2: uOUT=f(t) [50V/d] K4, M4: iOUT=f(t) [2A/d]) 

 

Obr. 7.8: Režim nabíjení elektrického vozidla třívětvovým a jednovětvovým pulzním 

měničem s hodnotou žádaného proudu 50A (K1, M1: uL1=f(t) [50V/d] 

K2, M2: uOUT=f(t) [50V/d] K4, M4: iOUT=f(t) [2A/d]) 
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Obrázek 7.8 zobrazuje průběhy při zadaném nabíjecím proudu 50A. Ze zobrazených 

průběhů je patrné, že velikost výstupního proudu nemá téměř žádný vliv na jeho zvlnění.  

Na následujícím obrázku 7.9 jsou uvedeny průběhy veličin při režimu odběru elektrické 

energie z elektrického vozidla. Jsou zde opět srovnávány dvě nastavení výstupního proudu 

měniče na hodnoty -10A a -50A. U tohoto měniče je v době sepnutí tranzistoru napětí uL1 nulové 

a proud v tuto dobu narůstá k ustálené záporné hodnotě proudu. Při nastavení vyššího zadaného 

proudu se zde opět zvyšuje zatěžovatel a mění se tak poměr doby vedení tranzistoru a diody. 

Napětí na akumulátoru vozidla zde při vyšším zatížení mírně klesá v rozmezí desetin až 

jednotek voltů dle velikosti zatížení. 

 

Obr. 7.9: Režim odběru elektrické energie z elektrického vozidla jednovětvovým pulzním 

měničem s hodnotou žádaného proudu -10A a -50A (K1, M1: uL1=f(t) [50V/d] 

K2, M2: uOUT=f(t) [50V/d] K4, M4: iOUT=f(t) [2A/d]) 

Experimentální výsledky prokázaly funkčnost v jednotlivých pracovních režimech a 

odpovídají teoretickým předpokladům i výstupům ze simulačních modelů.   
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Závěr 

Jedním z hlavních problémů, se kterým se potýkají provozovatelé energetických soustav, je 

časově nevyrovnaná výroba a spotřeba elektrické energie. Tento problém nabývá na významu 

se zvyšujícím se zastoupením obnovitelných zdrojů elektrické energie, které pracují v závislosti 

na přírodních poměrech, nikoli však na potřebách spotřebitelů. Elektrickou energii 

z obnovitelných zdrojů je pak možno akumulovat do různých akumulačních systémů. Tato 

disertační práce představuje jeden z možných systémů pro akumulaci, využívající pravidelných 

přebytků elektrické energie v distribuční síti ve spojení s rychlonabíjecí stanicí elektrických 

vozidel. Tato koncepce vytváří vůči distribuční síti dvě důležité funkce. Za prvé eliminuje vliv 

okamžitého odběru elektrické energie ze sítě při nabíjení elektrických vozidel a za druhé pracuje 

v síti jako akumulační prvek s kompenzačním účinkem denního diagramu zátěže. 

Předložená disertační práce uvádí návrh soustavy pro nabíjení elektrických vozidel 

s akumulačním systémem. Jsou zde popsány funkce a pracovní režimy tohoto systému. Práce se 

zaměřuje na výběr, dimenzování a konstrukci výkonového měniče pro proces regulovaného 

nabíjení elektrických vozidel. Pomocí numerických simulací v prostředí Matlab – Simulink bylo 

provedeno ověření funkce navrženého měniče včetně analýzy ztrát na tomto systému v různých 

pracovních režimech. Byl vytvořen laboratorní prototyp navrženého měniče, který byl zapojen 

do obvodu výzkumného pracoviště. Na tomto pracovišti následně probíhal vývoj software pro 

řízení systému nabíjení elektrických vozidel, včetně experimentálního ověření provozních 

funkcí a režimů tohoto systému. 

Zvolená koncepce využití dvoukvadrantového třífázového pulzního měniče s reverzací 

proudu pro nabíjení elektrických vozidel vychází z rozboru požadavků na celý nabíjecí systém a 

možností vycházejících z dimenzování a konstrukčního řešení měniče. Řízení měniče bylo 

navrženo s ohledem na maximální míru využití výhod výkonové struktury prostřednictvím 

snížení zvlnění napětí a proudu, za účelem omezení výkonových ztrát a zvýšení životnosti 

staničního akumulátoru i akumulátorů nabíjených elektrických vozidel. Další výhodou tohoto 

řešení je nižší elektromagnetické rušení použitého měniče. 

Experimentální část disertační práce prokazuje funkčnost systému ve všech stanovených 

režimech. Účinnost celého systému v omezeném pracovním rozsahu dosahuje 89%. Jedná se o 

součin dílčích účinností dvou samostatných výkonových měničů v sériovém zapojení. Účinnost 

jednotlivých měničů pak dosahuje přijatelných hodnot, a to 92,5% u pulzního usměrňovače a 

96% u pulzního měniče. Z experimentálních výsledků dále vyplývá, že celková účinnost 

výrazně klesá při nedostatečném využití typového výkonu měniče. Vhodným způsobem volby 
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počtu větví pulzního měniče, tj. zvýšením využití jeho typového výkonu, je pak možno 

optimalizovat ztráty i v provozu s relativně malým požadovaným výstupním proudem. 

Dle dosažených výsledků se lze domnívat, že cíle a dílčí úkoly stanovené při státní 

doktorské zkoušce byly splněny v dostatečném rozsahu jak v oblasti teoretické, tak i v oblasti 

simulační a realizačně experimentální. Disertační práce byla řešena se záměrem využití 

dosažených výsledků v průmyslové praxi, a takto bylo přistupováno i k realizovaným 

výkonovým měničům. Další směřování vývoje vytvořených řešení je ve vypracování 

nadřazeného řídicího systému kontrolujícího energetické toky mezi jednotlivými systémovými 

prvky a zprostředkujícího komunikaci s elektrickým vozidlem i uživatelem nabíjecí stanice. 

V oblasti optimalizace provozu nabíjení elektrických vozidel lze implementovat nastavení 

nabíjecího proudu v závislosti na teplotě nabíjených akumulátorů a dosáhnout tak ještě 

rychlejšího nabíjení akumulátorů elektrických vozidel. 
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Conclusion 

One of the main problems faced by operators of power systems is an unbalanced production 

and consumption of electricity. This problem becomes more important with the increasing 

proportion of renewable energy sources, which often operate according to natural conditions, 

but not on the needs of the consumers. The electricity from renewable energy sources is then 

possible to accumulate in various storage systems. This dissertation presents one of the possible 

storage systems which is using regular electricity surpluses in the distribution network in 

conjunction with the fast charging station for electric vehicles. This concept creates two 

important functions towards the distribution network. Firstly, it is eliminating the influence of 

instantaneous consumption of electricity from the mains for electric vehicles charging, and 

secondly, it works as a storage element with the compensating effect of the daily load curve. 

This thesis presents a design of the system for electric vehicles charging in conjunction with 

the storage system. The functions and operating modes of the entire system are described here. 

The work is focused on the selection, design and construction of the power converter which is 

used for controlled charging of electric vehicles. Numerical simulations in the environment 

Matlab - Simulink were performed to verify the converter's functionality and to analyze its 

power losses in various modes of operation. Laboratory prototype of the proposed converter 

was developed and connected to the power circuit of research center. The subsequent work was 

focused on the software development for electric vehicles charging management, including 

experimental verification of system's operational modes and features. 

The chosen concept of two-quadrant, three-phase DC/DC converter with current reversion 

used for charging of electric vehicles is based on an analysis of requirements on the entire 

charging system and options based on design and construction of the converter. Control of the 

converter was designed with respect to the maximum utilization rate of the power structure 

advantages by reducing the voltage and current ripple, in order to reduce power losses and 

increase the service life of the stationary battery and batteries of charged electric vehicles. 

Another advantage of this solution is lower EMI of the used DC/DC converter. 

The experimental part of the thesis demonstrates the functionality of the system in all modes 

of operation. The efficiency of the entire system in a limited operating range reaches 89%. It is a 

product of partial efficiencies of two separated power converters connected in series. The 

efficiency of individual converters reaches acceptable values: 92.5% for the pulse rectifier and 

96% for the DC/DC converter. Experimental results also showed that the overall efficiency 

drops significantly in mode of insufficient utilization of converter's type power. By suitable way 
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of selecting the number of phases of the DC/DC converter, i.e. by increasing the utilization of 

its type power, is then possible to optimize the losses even in operation when relatively small 

output current is required. 

According to the achieved results it can be assumed that the goals and tasks set by the state 

doctoral examination have been met to a sufficient extent in theoretical, simulation-

experimental and implementation fields. This dissertation was solved with the intention of using 

the achieved results in industrial practice and the same approach was used for implemented 

power converters. Further direction of development of implemented solutions is in developing 

of higher-level control system, which will be controlling the energy flows between the 

individual system components and providing communication with the electric vehicle and user 

of charging station. The adjustment of the charging current in dependency on the temperature of 

charged batteries can be implemented in the field of optimization of electric vehicles charging 

process in order to achieve even faster battery charging for electric vehicles. 
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