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Anotace 

 

Práce se zabývá relativně novými součástkami umožňujícími akumulaci elektrické 
energie - ultrakapacitory. Zaměřuje se na jejich aplikaci v dopravní technice - v elektrických 
vozidlech nezávislé trakce. Byl navržen a ověřen systém ultrakapacitor + DC/DC 
přizpůsobovací měnič, jehož řízení novým způsobem velmi příznivě modifikuje časový 
průběh proudu trakčního akumulátoru během jízdního cyklu. Navržené zapojení 
ultrakapacitoru a DC/DC měniče zakomponované do struktury pohonu experimentálního 
elektrického vozidla s asynchronním motorem přispělo ke zvýšení dojezdu cca o 16% 
(zjištěno experimentálními zkouškami). Toho bylo dosaženo zejména omezením odběru 
proudových špiček z akumulátorové baterie, a také zefektivněním ukládání energie získané 
při rekuperačním elektrodynamickém brzdění vozidla. Jádrem systému je řízení 
přizpůsobovacího měniče za účelem aktivní filtrace  proudu akumulátoru na jeho 
dlouhodobou střední hodnotu tj. odstranění proudových (výkonových) špiček způsobených 
akcelerací z nenulové počáteční rychlosti nebo rekuperačním brzděním. Toto je realizováno 
podřízenou proudovou smyčkou. Té je ještě ovšem nadřazena napěťová regulační smyčka, 
která nastavuje z dlouhodobého hlediska napětí ultrakapacitoru na vhodnou velikost - 
nepřímo úměrnou rychlosti vozidla. Tak je zajištěn vhodný energetický management 
ultrakapacitoru. Dále byly ověřeny vlastnosti souboru ultrakapacitorů, a shrnuty a kriticky 
zhodnoceny metody pro omezení vlivu rozdílnosti kapacit při sériovém zapojení. 

 

Annotation 

The work deals with relatively new components allowing electric energy accumulation 
– ultracapacitors. It focuses on their application in traffic systems – in independent electric 
vehicles. Design and verification of a system with ultracapacitor and DC/DC adaptive 
converter was done. Control of the adaptive converter modifies very positively the time 
wafeform of the traction accumulator current during the drive cycle. The designed connection 
of ultracapacitor and DC/DC converter implemented in the drive structure of experimental 
electric vehicle with induction machine contributes to increment the action radius of the 
vehicle by 16% (determined by experimental verification). This result was achived 
particularly by limitation of traction accumulator current peaks, and by more effective 
storage of energy gained by recuperative braking of the vehicle as well. The core of the 
system is a control of the adaptive converter in order to provide an active filtration  of the 
accumulator’s current to its long-period mean value, i.e. elimination of current (power) peaks. 
These are caused by acceleration from non-zero initial vehicle speed or by recuperative 
braking. This is done by a subsidiary current loop. The converter has a superior voltage 
regulation loop, which sets in long-time period the voltage of ultracapacitors to the proper 
value – indirectly dependent on the speed of the vehicle. This ensures the appropriate energy 
management of the ultracapacitor. In the following, properties of test set of ultracapacitors 
were verified. Finally, methods of suppression of capacity variability influence in series 
connection of these components were compiled and critically reviewed. 
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1. Úvod 

Problém narůstající dopravy je znám již řadu let. V poslední době ovšem dochází k prudkému 
zvyšování dopravního zatížení jak v zemích bývalého sovětského bloku, tak i v rozvíjejících 
se lidnatých zemích Asie jako je Indie nebo Čína. Ke známému problému vyčerpatelných 
zásob fosilních paliv přistupuje stále intenzivněji problém v mnoha ohledech zásadnější, a to 
problém kvality ovzduší v místech se silným dopravním zatížením. Přestože jsou výrobci 
vozidel se spalovacími motory nuceni splňovat trvale se zpřísňující limity exhalací, 
v důsledku nárůstu počtu provozovaných vozidel přináší toto opatření v nejlepším případě 
zachování současné úrovně znečištění. Lidé používají vozidla v mnohem větší míře, než 
dříve, ať už se jedná o delší cesty do zaměstnání, nebo za účelem moderního nakupování ve 
velkých nákupních centrech. V městském provozu je průměrná rychlost vozidel nízká. To 
znamená, že spalovací motory vozidel nejsou zdaleka provozovány na jmenovité výkonové 
hladině a jejich „provozní“ účinnost je tedy malá. Podíl doby, kdy vozidlo stojí, může 
dosáhnout až 41% [13]. V té chvíli pracuje spalovací motor vozidla prakticky bez užitku a i 
přes moderní řízení spalovacích motorů se část pohonných hmot spaluje zcela bez užitku. 

Ke zlepšení této situace může přispět vyšší podíl vozidel s elektrickým pohonem. Zásadní 
výhodou těchto vozidel jsou nulové exhalace během jízdy (exhalace ale mohou vznikat při 
výrobě energie pro tato vozidla), dále je to vysoká účinnost elektromotoru v širokém rozsahu 
pracovních podmínek (otáčky, zatížení) a zejména možnost získávání energie při brzdění. 
Výhodu nulových exhalací využívají již dlouhou dobu například vysokozdvižné vozíky, 
případně manipulační vozidla ve výrobních závodech, nemocnicích, nádražích aj. Hlavní 
nevýhodou elektrických vozidel je obecně jejich relativně krátký dojezd na jedno nabití ve 
srovnání s dojezdem vozidel poháněných spalovacím motorem. Protože ve vozidle může být 
pouze omezený počet akumulátorů, závisí na jejich měrné a objemové kapacitě, jaké množství 
energie bude pro provoz vozidla k dispozici. Při výběru akumulátorů pro konstrukci 
elektrického vozidla je však vedle jejich kapacity nutno přihlédnout k jejich životnosti a 
ekonomické náročnosti pořízení, provozu a likvidace. 

Dojezd elektrických vozidel se zvyšuje, pokud je využívána energie, kterou lze získat při 
rekuperačním brzdění vozidla. Toto využívání však znesnadňují vlastnosti akumulátorů 
současných konstrukcí, a to zejména dovolený nabíjecí proud, který je obvykle řádově nižší, 
než je hodnota proudu odpovídající účinnému rekuperačnímu brzdění. Navíc doba, během 
které je akumulátor schopen z vybíjecího režimu přejít do režimu nabíjení je srovnatelná či 
delší, než obvyklá doba brzdění. Praktickým důsledkem je, že během krátkého přibrzdění 
vůbec k nabíjení nedojde a uvolněná energie se přemění neužitečně na teplo. 

 Dalším problémem je rovněž nerovnoměrné vybíjení akumulátoru elektrického 
vozidla ve městském provozu, kde je nutné často akcelerovat a tudíž dodávat špičkový výkon. 
Špičkové odběry proudu mají negativní dopad jak na účinnost vybíjecího cyklu, tak i na 
životnost akumulátoru. 
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Tato práce se komplexně zabývá možnostmi použití ultrakapacitorů v dopravní 
technice. V první části jsou popsány vlastnosti a princip konstrukce ultrakapacitorů a 
možnosti jejich použití.  

Ultrakapacitory, někdy také nazývané superkapacitory, jsou pasivní součástky pro 
akumulaci elektrické energie, které jsou při srovnatelném objemu či hmotnosti schopny 
akumulovat podstatně více energie, než klasické kondenzátory, ale zároveň méně, než 
obvyklé akumulátorové baterie. Svojí strukturou se podobají elektrolytickým kondenzátorům, 
rozdíl je však v jejich principu. Zatímco u elektrolytických kondenzátorů je náboj vázán 
polarizací atomů nebo molekul dielektrika, u ultrakapacitorů dochází k přesunu nabitých 
částic elektrolytu (iontů). Tím je zaručena velmi malá vzdálenost opačných nábojů, pohybuje 
se kolem 1 nm. Z toho vyplývá velká kapacita, která je nepřímo úměrná vzdálenosti nábojů. 
Vysoké kapacity je dále dosahováno použitím elektrod z vysoce porézního uhlíku s velkým 
povrchem (až 2000 m2.g-1). Podle typu konstrukce pak dostupné samostatné články dosahují 
kapacit 5 kF, resp. 80 kF při pracovním napětí do 2,5 V, resp. 1,7 V. V poslední době 
dochází, kromě pokračujícího technologického vývoje, také ke snižování ceny v důsledku 
zvyšování produkce. To vede k rozšiřování použití ultrakapacitorů v nejrůznějších oblastech 
techniky. Jako velký a výkonný zásobník energie je uplatnění v dopravní technice široké. 
Vzhledem k velkému rozsahu pracovních teplot je možné použít je jako hlavní, či doplňkový 
zdroj energie pro startování spalovacího motoru za nepříznivých klimatických podmínek, kdy 
tradičně používané olověné akumulátory trpí ztrátou kapacity. V případě nasazení do 
struktury pohonu elektrického vozidla nezávislé trakce ultrakapacitor účinně omezuje 
výkonové špičky odebírané pohonem vozidla z trakčního akumulátoru a zároveň významným 
způsobem zefektivňuje využití energie získané při rekuperačním brzdění vozidla. 
Ultrakapacitor je možno přidat také do struktury pohonu hybridních vozidel jak sériové, tak 
paralelní koncepce jako náhrada, nebo doplněk v současné době používaných akumulátorů. 
To umožní lépe reagovat na okamžitý požadavek dodávky energie a tak zefektivnit provoz 
primárního zdroje energie v hybridním vozidle – spalovacího motoru. 

Druhá část práce se věnuje vlastnostem konkrétního souboru článků ultrakapacitoru, a 
to ověření kapacity každého článku, zjištění její závislosti na okamžitém napětí článku a také 
zjištění náhradního svodového odporu článku. Dále jsou prezentovány metody, pomocí 
kterých je možné kompenzovat negativní důsledky vyplývající z nestejné kapacity článků (a 
tedy nestejného rozložení napětí na sériově spojených článcích během nabíjení nebo vybíjení. 
Tyto metody jsou podrobeny kritickému zhodnocení z hlediska praktické realizovatelnosti, 
zvýšení složitosti systému a komplexnosti ochrany ultrakapacitoru. 

Těžiště práce spočívá ve třetí části, kde je popsán návrh aplikace ultrakapacitoru ve 
struktuře pohonu elektrického vozidla – experimentálního vozidla, vybaveného třífázovým 
asynchronním trakčním motorem. Protože prosté připojení ultrakapacitoru do stejnosměrného 
meziobvodu pohonu vozidla by bylo z hlediska energetického managementu neefektivní, byl 
ultrakapacitor připojen přes přizpůsobovací měnič, který umožňuje zásadní zlepšení využití 
jeho akumulační schopnosti. Nejprve byla provedena rozvaha o počtu prvků. Ten je určen 
zamýšleným provozním napětím systému a vzhledem k rozhodnutí neuplatnit žádnou z metod 
ochrany článku ultrakapacitoru před nedovoleným přepětím v případě velkého rozdílu kapacit 
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jednotlivých článků byl nutný počet prvků navýšen o dostatečnou rezervu. Poté byla 
provedena energetická rozvaha, na základě které byly vybrány články o potřebné kapacitě tak, 
aby výsledná sestava dokázala dodat energii pro rozjezd elektrického vozidla na rychlost 
blízkou maximální, případně akumulovat energii získanou při rekuperačním brzdění z této 
rychlosti. Dále byla navržena regulační struktura pro řízení přizpůsobovacího měniče. Ta má 
nadřízenou napěťovou smyčku, kdy je napětí na ultrakapacitoru prediktivně upravováno 
vzhledem k aktuální rychlosti vozidla. Podřízená proudová smyčka pak reaguje na změnu 
proudu, odebíraného z trakčního akumulátoru a reguluje tok proudu ultrakapacitorem tak, aby 
změny velikosti proudu odebíraného z trakčního akumulátoru byly co nejnižší. Navržený 
systém byl realizován a fyzicky implementován do struktury pohonu experimentálního 
elektrického vozidla. Závěrečná část práce prezentuje výsledky získané při ověřování funkce 
navrženého systému, a to jak na náhradní ohmické zátěži, tak v reálném připojení do 
meziobvodu experimentálního elektrického vozidla. 
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2. Cíle disertace 

Těžištěm disertace je řešení následujících problémů, které nebyly v dostupné literatuře 
publikovány vůbec, nebo pouze v omezené míře, a to: 

– návrh a realizace systému ultrakapacitoru na elektrickém vozidle. Jedná se o 
experimentální elektrické vozidlo, zkonstruované na Ústavu výkonové elektrotechniky 
a elektroniky. Je to sériově vyráběný skútr, přestavěný na elektrický pohon. Jako 
primární zdroje energie slouží olověné trakční akumulátory se jmenovitým napětím 
48V, jako trakční motor je implementován asynchronní třífázový stroj, který byl 
upraven pro použití na napětí trakčních akumulátorů a je napájen tranzistorovým 
střídačem, který používá pulsní šířkovou modulaci. Umístění ultrakapacitoru se 
předpokládá v napěťovém meziobvodu mezi trakční baterií a trakčním měničem. 
Cílem je: 

o eliminace odběru špičkových proudů z trakční baterie při akceleraci vozidla. 
Pro tento účel je třeba vybrat takové články, které splní jak požadavky na 
dostatečnou kapacitu z hlediska přepokládaného požadovaného jednorázového 
objemu energie, tak i z hlediska  provozního napětí stávajícího meziobvodu 
vozidla. Vybrané články dále musí umožňovat předpokládané proudové 
zatížení v každém z provozních stavů odběru a ukládání energie. 

o prediktivní regulace napětí ultrakapacitoru v závislosti na očekávaném jízdním 
úkonu. To obecně znamená dosáhnout maximálního napětí ve chvíli, kdy je 
vozidlo v klidu tak, aby byla dostatečná zásoba energie pro akceleraci. Ve 
chvíli, kdy se vozidlo pohybuje maximální rychlostí, je potřeba napětí snížit a 
tím vytvořit rezervu pro uložení energie při případném rekuperačním brzdění. 
Zároveň bude regulace sloužit k udržování zvoleného pracovního rozsahu 
napětí ultrakapacitoru. 

– praktické ověření závislosti kapacity na napětí článku. Vlivem elektrického pole se při 
zvyšování napětí mezi elektrodami snižuje vzdálenost mezi nosiči náboje na dvojité 
vrstvě. V důsledku toho se zvyšuje kapacita článku, čímž se zároveň mění množství 
energie, kterou je možné do článku uložit. Tato skutečnost se při určování počtu a 
potřebné kapacity článků pro danou aplikaci zanedbává, aniž byla publikována míra 
závislosti kapacity článku na napětí. 

– praktické ověření rozsahu kapacit jednotlivých článků z daného souboru. Výrobci 
dodávají články s poměrně velkou tolerancí kapacit, například výrobce EPCOS 
garantuje kapacitu článku v rozsahu (-10 ÷ +30) % jmenovité hodnoty [19],[20]. Na 
základě analýzy hodnot získaných měřením na dodaných článcích pak lze zhodnotit 
potřebu realizace systému pro vyrovnávání napětí článků zapojených do série pro 
dosažení potřebného provozního napětí, případně provést výběr vhodnou metodu. 
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V dostupné literatuře se toto opatření považuje za samozřejmou nutnost a firma 
EPCOS dokonce nabízí moduly pro vyrovnávání napětí článků, ovšem bez dalšího 
upřesnění jejich funkčního principu a limitů použití. Jedním z výhodných řešení by 
mohlo být prosté zvýšení počtu článků v sérii tak, aby byla získána dostatečná rezerva 
napětí pro články s nejnižší kapacitou. Trvale se snižující cena ultrakapacitorů spolu 
se zřejmou spolehlivostí tohoto řešení by jej mohly činit do budoucna zajímavým. 

Prvotním cílem ovšem je omezení proudových špiček, odebíraných z akumulátoru. 
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3. Historie a vlastnosti ultrakapacitorů 

 

3.1 Historický vývoj 

Koncepce elektrochemického kapacitoru je poměrně nedávná, první patent podal 
Becker roku 1957 ve Spojených státech. Komerční výzkum počal roku 1961 ve Standard Oil 
of Ohio Research Center a v roce 1969 se produkt dostal na trh. Zařízení zpočátku snášela 
pouze malá napětí a dodávala velmi malý výkon. V roce 1971 získala japonská společnost 
Nippon Electric Company (NEC) licenci na technologii, v roce 1978 započal prodej výrobků. 
I tato zařízení byla nízkovýkonová. První kapacitory používaly stlačené saze a vodný 
elektrolyt, s dovoleným napětím jednoho článku kolem 1V. Přestože ultrakapacitory jsou 
tradičně zamýšleny jako zařízení pro vysoké výkony, první byly určeny pro aplikace s nízkým 
výkonem, jako náhrada za baterie s delší životností. První ultrakapacitory pro vysoké výkony 
byly vyvinuty pro vojenské účely v Pinnacle Research Institute počátkem osmdesátých let. 
Materiály elektrod byly oxidy ruthenia a tantalu a elektrolytem byla kyselina sírová. Zařízení 
mělo nízký vnitřní odpor, vysoký měrný výkon  (>10 kW.kg-1), ale měrná hustota energie 
byla nízká, pouze kolem 1 Wh.kg-1. 

Tab. 1: Porovnání některých vlastností akumulátorů energie 

 
Tím byly nicméně započaty další studie, podporované americkým ministerstvem pro energii 
(U.S. Department of Energy), za účelem zjištění možností na zvýšení měrné hustoty energie 
na nejméně 5 Wh.kg-1, při zachování měrného výkonu na 1 kW.kg-1. Program „DoE 
Ultracapacitor Development“ započal v roce 1992 v Maxwell Laboratories, San Diego, CA. 
Zároveň probíhaly výzkumy ultrakapacitorů v Evropě a v Japonsku, v podstatě se shodnými 
cíli, tedy měrný výkon 1 kW.kg-1 až 5 kW.kg-1 a měrná energie 5 Wh.kg-1 [1]. Pro srovnání 
dodejme, že běžné olověné akumulátory dosahují měrné energie 30 Wh.kg-1. 

Samotná konstrukce ultrakapacitoru je velmi podobná konstrukci akumulátorů. Má dvě 
elektrody, elektrolyt a separátor. V bateriích jsou dominantní chemické proudotvorné reakce, 
na nichž se materiál elektrod přímo podílí. V ultrakapacitorech však nedochází k chemické 

Charakteristika olověný akumulátor běžný kondenzátor ultrakapacitor

Doba nabíjení (1 ÷ 5) h (10-3 ÷ 10-6) s (0,3 ÷ 30) s

Doba vybíjení (0,3 ÷ 3) h (10-3 ÷ 10-6) s (0,3 ÷ 30) s

Měrná hustota energie (10 ÷ 100) Wh.kg-1 < 0,1 Wh.kg-1 (1 ÷ 10) Wh.kg-1

Životnost 1000 cyklů > 500 000 cyklů > 500 000 cyklů

Měrný výkon < 1kW.kg-1 < 100 kW.kg-1 < 10 kW.kg-1

Účinnost cyklu nabití/vybití (70 ÷ 85) % > 95 % (85 ÷ 98)%
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reakci mezi elektrolytem a materiálem elektrod. To zaručuje dlouhou životnost 
ultrakapacitorů, protože právě přesun materiálu mezi elektrodami a elektrolytem u 
akumulátorů, vždy doprovázený degradací struktury elektrod, je příčinou relativně nízké 
životnosti akumulátorů. A je to právě materiál elektrod ultrakapacitorů, který umožňuje 
dosažení vysokých kapacit. Jedná se o vysoce porézní strukturu na bázi uhlíku, s povrchem až 
2000m2.g-1. Při nabití dochází k efektu tzv. dvojité vrstvy (obr. 1). Kromě velkého povrchu 
(na něm závisí kapacita přímo úměrně) se na kapacitě podílí také vzdálenost nábojů na 
rozhraní elektrolyt – elektroda, která běžně dosahuje 1 nm (kapacita na ní závisí nepřímo 
úměrně). Dalším faktorem, který ovlivňuje vlastnosti ultrakapacitorů je použitý elektrolyt. 
V podstatě existují dvě možnosti. Organický elektrolyt umožňuje dosažení vyšších 
pracovních napětí (kolem 2,5 V) a široký rozsah pracovních teplot, na druhou stranu je 
příčinou vyššího sériového odporu článku, který je navíc nutno hermeticky uzavřít, aby se 
zabránilo pronikání vlhkosti. Vodný elektrolyt má vlastnosti opačné: nízký sériový odpor, 
nehořlavost, ale nízké pracovní napětí a omezený rozsah pracovních teplot. 

 

Obr. 1: Schéma ultrakapacitoru (nabitý stav) 

Zvláštní konstrukcí se vyznačují tzv. asymetrické ultrakapacitory, které nepoužívají 
stejné elektrody pro obě polarity. Zatímco jedna elektroda je uhlíková, druhá je klasická, 
tvořená oxidhydroxidem niklu NiOOH a elektrolytem je vodný roztok hydroxidu draselného 
KOH, případně je druhá elektroda olověná a elektrolytem je kyselina sírová H2SO4. Cílem je 
„odstranění“ jednoho ze sériově zapojených kondenzátorů v náhradním schématu dvojité 
vrstvy, čímž dojde ke zvýšení kapacity [6]. Nevýhodou je nemožnost vybití takového 
ultrakapacitoru až do nulového napětí, což je spíše problém regulace, než faktická nevýhoda, 
protože v aplikacích v dopravní technice by bylo vybíjení ultrakapacitorů do nulového napětí 
nevýhodné z hlediska účinnosti. Kapacita jednoho článku asymetrického ultrakapacitoru je při 
pracovním napětí (0,8 – 1,6) V až 80 kF. Cenou za dosažení vysoké kapacity je však 
významné zkrácení životnosti článku ve srovnání se symetrickou konstrukcí, předpokládaný 
počet cyklů nabití/vybití je nižší až o řád. 

Nízké pracovní napětí ultrakapacitorů většině aplikací nevyhovuje, proto je nutné je 
spojovat do série, pro dosažení vyšších kapacit pak paralelně. Protože při překročení 
maximálního dovoleného napětí může dojít k nevratnému poškození ultrakapacitoru, je nutno 
tomuto předcházet. To je možno zajistit pasivně – odporovou sítí nebo použitím Zenerových 
diod, takové řešení se uplatní v aplikacích, kde se nepředpokládají vysoké nabíjecí proudy, 
tedy např. pro záložní zdroje energie. V dopravní technice, kde právě možnost vysokého 
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proudového zatížení činí ultrakapacitory zajímavými, je pak potřeba kontrolu napětí 
zajišťovat aktivně, elektronickými obvody [11]. 

3.2 Současná situace 

Masová komerční výroba ultrakapacitorů započala poměrně nedávno, a z tohoto důvodu 
se situace na trhu s těmito součástkami neustále vyvíjí. Protože se zvyšuje objem produkce, 
koncové ceny klesají a další pokles se předpokládá do budoucnosti. Dále jsou uvedeni 
významní výrobci spolu se stručnou charakteristikou své produkce.  

Společnost Maxwell |nabízí tři řady produktů. Pro nasazení v dopravní technice je 
nejvýhodnější řada Large Cell/MC, ve které jsou nabízeny prvky s kapacitou od 650F do 3kF, 
při pracovním napětí do 2,7V. Největší článek nabízí uložení energie až 10,9kJ – vztaženo na 
hmotnost to představuje kapacitu 5,52 W.h.kg-1 a měrný výkon 13,8kW.kg-1. Podrobné údaje 
o produktech lze získat na internetových stránkách firmy www.maxwell.com.  

Společnost ESMA. Tato ruská společnost používá netradiční asymetrickou konfiguraci 
článků. Dosahuje tím vyšší kapacity, ovšem na úkor nenulového minimálního provozního 
napětí a také snížení životnost (počtu operačních cyklů). Jejich produktem jsou hotové 
moduly, informace o samostatných článcích firma uvádí jenom pro referenci. Největší článek 
má při pracovním napěťovém rozsahu (0,8 ÷ 1,7) V a kapacitě ne menší než 80kF využitelnou 
energetickou kapacitu 90kJ. Další informace jsou dostupné na internetových stránkách 
firmy www.esma-cap.com.  

Společnost EPCOS, která je společným projektem firem Siemens a Matsushita, opustila 
výrobu ultrakapacitorů v roce 2006. Součástky firmy EPCOS byly použity v této práci. 

3.3 Řazení ultrakapacitorů 

Maximální hodnota pracovního napětí ultrakapacitorů – článků (kolem 2,7V) je příliš 
nízká pro účinné zpracování polovodičovými měniči. Je tomu tak zejména kvůli prahovému 
napětí polovodičových součástek a také proto, že pro daný výkon je se pracovní proud (a tím 
také výkonové ztráty na odporu součástek, případně na přechodových odporech) snižuje 
s rostoucím pracovním napětím systému. 

Proto se v aplikacích přistupuje k sériovému řazení jednotlivých článků. To s sebou 
obecně přináší potíže vyplývající z rozptylu parametrů, a to zejména z rozdílných reálných 
hodnot kapacity u článků jednoho typu. Další problém představují různé hodnoty svodového 
odporu, které implikují různé hodnoty svodového proudu a tedy různý úbytek náboje na 
článku v čase v klidovém stavu. 

Při nabíjení sériově spojených ultrakapacitorů protéká všemi proud o stejné hodnotě. 
V případě rozdílných kapacit pak dochází k nabití jednotlivých článků na různé hodnoty 
napětí. To může mít za důsledek překročení dovoleného napětí jednotlivého článku při 
nabíjení ještě v době, kdy napětí systému nepřekročí součin dovoleného napětí jednotlivého 
článku a počtu článků. 
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Naopak při vybíjení sériově spojených ultrakapacitorů, u kterých díky svodovým 
proudům došlo k nerovnoměrnému nabití jednotlivých článků, tj. jednotlivé články obsahují 
rozdílný elektrický náboj, hrozí, že články s malým svodovým odporem budou přepólovány. 
Oba tyto jevy jsou negativní a mohou mít za důsledek zničení článku a případně i celé baterie 
článků. Aby se takovým jevům předešlo, je nutné mít pod kontrolou nejenom napětí na baterii 
ultrakapacitorů, ale i na každém jednotlivém článku. 

Dostupná literatura většinou řeší pouze problém překročení dovoleného napětí článku, 
ovšem riziko přepólování je stejně významné. Je nutno zdůraznit, že u každé konkrétní 
aplikace je míra rizik různá a také způsoby, jakými je možno těmto rizikům předcházet, se 
liší. 

V dopravní technice, tam, kde ultrakapacitory slouží jako rychle a často nabíjené a 
vybíjené akumulátory energie, jsou jevy, související s rozdílnými svodovými odpory, málo 
významné oproti jevům, souvisejícím s nabíjením/vybíjením ultrakapacitorů z důvodu 
řádového rozdílu mezi svodovým a pracovním proudem zařízení. 
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4. Možnosti použití ultrakapacitorů 

 

Ultrakapacitory jsou velký a „rychlý“ zásobník energie, který je schopen zpracovat 
velké vybíjecí i nabíjecí proudy. Navíc má velmi široký rozsah pracovních teplot. Možností 
jejich použití je tedy celá řada. 

4.1 Startování spalovacích motorů 

Akumulátor pro konkrétní spalovací motor není vybírán jenom podle své kapacity, ale 
zejména podle své schopnosti dodat potřebný proud pro start. Pokud je spalovací motor 
správně seřízen, při běžném startu se využije jenom malá část kapacity akumulátoru. Při 
nepříznivých klimatických podmínkách – při nízkých teplotách pod bodem mrazu – se pak 
parametry běžných akumulátorů zhoršují. Ultrakapacitory jsou schopny pokrýt prvotní 
proudovou špičku a podle konstrukce případně i celou energii potřebnou k nastartování 
spalovacího motoru. Přitom může být využita energie v ultrakapacitorech uložená z předchozí 
jízdy. V případě neúspěšného startu je možné ultrakapacitor nabít malým proudem 
z akumulátoru. Tím se dosáhne nižší ztráty na vnitřním odporu akumulátoru, protože tyto 
rostou spolu s rostoucím proudem akumulátoru. 

4.2 Elektromobily 

 

 

 
Obr. 2: Schéma struktury pohonu elektrického vozidla s aplikací ultrakapacitoru 

Zásadní nevýhodou současných elektromobilů nezávislé trakce je malá měrná kapacita 
akumulátorů. Při návrhu elektromobilu je nutno přistoupit ke kompromisu mezi kapacitou 
(hmotností) palubního zdroje energie a mezi užitečnou hmotností. Vozidlo s malou sestavou 
akumulátorů uveze více nákladu, ale bude mít malý dojezd a opačně. Snahy o co nejúčinnější 
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využití energie, kterou má vozidlo k dispozici, jsou tedy snadno pochopitelné. Obecně se 
zaměřuje na: 

o Rekuperaci energie. Při brzdění běžného vozidla je kinetická energie mařena 
v brzdách na teplo. Elektromobily ovšem z principu dovolují rekuperovat a 
tudíž je možné tuto cennou energii alespoň zčásti vrátit do akumulátoru. Toto 
komplikuje obvykle nízký dovolený nabíjecí proud akumulátoru, který je 
většinou o několik řádů nižší oproti proudu, který pohon vozidla při rekuperaci 
dodává. Ultrakapacitory ovšem takové omezení nabíjecího proudu nemají, a 
proto je možno uložit vyšší podíl z kinetické energie vozidla. Pro optimum 
velkosti ultrakapacitoru a využité energie je vhodné, aby ultrakapacitor byl 
vybitý pro případné uložení rekuperované energie. 

o Omezení proudových špiček. Výkon dodávaný akumulátorem odpovídá střední 
hodnotě proudu z akumulátoru. Ztráty na vnitřním odpor jsou ovšem závislé na 
efektivní hodnotě proudu z akumulátoru. Použitím ultrakapacitoru je možné 
vykrýt hlavní proudové špičky při akceleraci vozidla, tj. vyhladit proud na jeho 
dlouhodobou střední hodnotu. Snížením efektivní hodnoty proudu akumulátoru 
na hodnotu co nejbližší jeho střední hodnotě se přispěje k efektivnějšímu 
využití uložené energie. Pro optimum velikosti ultrakapacitoru a podílu 
vykrytých špiček (pro dosažení co nejmenšího zvlnění proudu odebíraného z 
trakčního akumulátoru) je vhodné, aby ultrakapacitor byl plně nabitý. 

Je zřejmé, že vyplývající požadavky jsou protichůdné (vybitý a nabitý ultrakapacitor) 
– je potom na řízení pohonu vozidla, aby predikoval budoucí změny (akceleraci, 
brzdění) a podle toho vhodně upravoval množství energie (napětí) ultrakapacitoru. 

4.3 Hybridní vozidla 

Primárním zdrojem energie u hybridních elektrických vozidel je spalovací motor (nebo 
palivový článek), sekundárním pak akumulátorové baterie. Vozidlo pak může pracovat 
v několika různých režimech: 

• vozidlo je poháněno výhradně z akumulátorových baterií, spalovací motor nepracuje. 
Tento režim se uplatní v hustém městském provozu s častými zastávkami, ať už na 
křižovatkách, nebo při pojíždění v koloně. Vozidlo samozřejmě v této době neprodukuje 
přímo žádné zplodiny.  

• vozidlo je poháněno spalovacím motorem, zároveň se dobíjí akumulátorové baterie. 
Takový režim se volí pro slabší městský provoz s vyšší provozní rychlostí, např. na 
městských okruzích mimo dopravní špičku a při potřebě dobít vybité akumulátorové 
baterie. 

• vozidlo je poháněno spalovacím motorem a baterie se nedobíjí, tzn. veškerý výkon 
spalovacího motoru je využíván pro pohyb vozidla. To je režim vhodný pro rychlostní 
komunikace, dálnice. 
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• vozidlo je poháněno jak spalovacím motorem, tak z akumulátorových baterií. Režim pro 
dodávku vysokého momentu pohonnou strukturou, jako je například jízda do prudkého 
stoupání, nebo požadavek na maximální akceleraci. 

Výhodou hybridních vozidel je jejich srovnatelný dojezd v porovnání s klasickými 
vozidly se spalovacím motorem, zároveň jsou schopna provozu s obdobnou dynamikou. 
V současnosti jsou nejpoužívanější dvě koncepce hybridních vozidel: sériová a paralelní. U 
vozidel se sériovou koncepcí je spalovací motor přímo spojen s generátorem. Ten pak napájí 
akumulátorové baterie a hnací motor, který je mechanicky spojen s hnacími koly. Výhodou je, 
že otáčky spalovacího motoru nejsou závislé na okamžité rychlosti vozidla. Spalovací motor 
pak pracuje s optimálními otáčkami a momentem, což má příznivý dopad na účinnost a 
charakter zplodin spalování. Na obr. 3 je schéma hybridního elektrického vozidla se sériovou 
koncepcí. Blok označený „Transmise“ zahrnuje obvyklá mechanická zařízení jako 
převodovka, diferenciál, případně spojku. Ultrakapacitory zde mohou omezovat špičkové 
proudy z, resp. do baterie, a to při startování spalovacího motoru, akceleraci, resp. 
přibrzďování. 

 

Obr. 3: Schéma pohonu hybridního elektrického vozidla sériové koncepce 

     U vozidel s paralelní koncepcí (obr. 4) je možno spalovací motor pomocí spojky 
mechanicky propojit s hnacími koly, stejně jako motor elektrický. Výhodou takového 
uspořádání je, že jako generátor slouží elektromotor, to však může do jisté míry omezovat 
konstrukci jak spalovacího motoru, tak motorgenerátoru.  

 

Obr. 4: Schéma pohonu hybridního elektrického vozidla paralelní koncepce 
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Vyžaduje také poměrně složitý systém transmise, uvedený např. v [14]. Ten obsahuje až čtyři 
spojky, a je určen pro práci ve spojení s obvyklým pístovým spalovacím motorem. Při použití 
spalovací turbíny [9], případně Stirlingova motoru [15] však může být sériová koncepce 
vozidla výhodnější. Vzhledem k charakteru těchto strojů (dlouhý čas odezvy na požadavek 
změny výkonu/otáček) je použití ultrakapacitorů velmi výhodné. 

4.4 Stacionární aplikace 

Ultrakapacitory je možno použít i v řadě dalších aplikací, i když se obvykle jedná o 
mnohem menší články – pro zálohování pamětí, pro napájení přenosných přístrojů a 
přenosného nářadí, kde ultrakapacitor zastupuje baterii – tím dochází k úsporám jak 
ekonomickým, tak také k ekologickým, například se objevil elektronický multimetr, který je 
napájen pouze z ultrakapacitoru. Ten je dobíjen vestavěným solárním článkem, nebo kdykoliv 
podle potřeby přes měřicí hroty ze stejnosměrného zdroje 12-36V, případně ze střídavého 
zdroje 230V. Dalším zajímavým příkladem je přestavba akumulátorového šroubováku na 
napájení ultrakapacitory v režii NASA. Výhodou takového řešení je krátká doba nabíjení a 
podstatně vyšší životnost ultrakapacitorů. 
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5. Ověření vlastností souboru článků ultrakapacitor ů 

Pro účely aplikace ultrakapacitoru na experimentálním elektrickém vozidle 
s asynchronním pohonem bylo zakoupeno 30 kusů článků ultrakapacitorů firmy EPCOS. Ty 
byly před zapojením do struktury pohonu elektrického vozidla podrobeny ověření svých 
vlastností, a to zejména kapacity článku, dále pak závislosti kapacity článku na okamžitém 
napětí článku, průběh samovybíjení článku a zjištění náhradního svodového odporu článku. 

5.1 Ověření kapacity článku 

Každý článek ze souboru byl podroben nabíjení konstantním proudem o velikosti 6,90A 
z nulového počátečního napětí až do napětí kolem 2V. Po překročení napětí 2V bylo nabíjení 
z bezpečnostních důvodů ukončeno. Průběh napětí na článku byl během nabíjení 
zaznamenáván a získané průběhy poté zpracovány k určení okamžité kapacity článku. Protože 
se vzdálenost nábojů na přechodu elektrody a elektrolytu se zvyšujícím se napětím článku 
snižuje, a tím roste okamžitá kapacita článku, byla tato kapacita určena pro každý článek na 
několika různých napěťových hladinách. 

Kapacita každého článku byla určena v okolí (±0,1V) hodnot napětí na článku 0,0V; 
0,5V; 1,0V; 1,5V a 2,0V. Kapacita v okolí každé úrovně napětí byla považována za 
konstantní a nabíjecí křivka byla aproximována lineární regresí (metodou nejmenších 
čtverců). Ze směrnice přímky pak byla vypočtena kapacita článku: 
 dtidQduC .==⋅  (1) 

z toho: 

 
k

i

dt

du
i

C ==  (2) 

kde C je hledaná kapacita [F], k je směrnice aproximační přímky y = k.x + q a i je stálý 
nabíjecí proud 6,90 A. Protože naměřené průběhy vykazují rušení (rozlišení napěťového 
kanálu osciloskopu je 12,5 mV) a napětí stoupá relativně pomalu, je výpočet kapacity zatížen 
chybou asi ±20 F. Rozdíl v kapacitě článků je demonstrován na obr. 5, kde jsou vyneseny 
průběhy  napětí během nabíjení článků s nejvyšší a nejnižší průměrnou kapacitou ve 
zkušebním souboru. Jedná se o článek číslo 17 (s vypočtenou průměrnou kapacitou 820 F, 
hranice 2,0 V dosáhl po 215 s, tj. 3 min 35 s) a článek číslo 28 (s vypočtenou průměrnou 
kapacitou 920 F a dobou nabíjení 234 s, tj. 3 min 54 s). Kapacity jednotlivých článků ze 
zkušebního souboru pro příslušné napěťové hladiny jsou uvedeny v grafu na obr. 6. 
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Obr. 5: Průběh napět na článcích s nejvyšší a nejnižší kapacitou při nabíjení 

 

 

 

Obr. 6: Kapacity jednotlivých článků pro různé napěťové hladiny 

Aby bylo možné zjistit míru nárůstu kapacity i přes rozdílnost jednotlivých článků, jsou 
naměřené a vypočítané hodnoty zobrazeny na obr. 7. Nárůst kapacity je znázorněn 
procentuálně, přičemž základem (100 %) je kapacita každého článku v okolí 0,0 V. 
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Obr. 7: Kapacita článků vyjádřená v procentech hodnoty kolem 0,0 V 

Protože se jedná o poměrné hodnoty, je možné je porovnávat. Tab. 2 uvádí průměrný 
nárůst kapacity každého článku mezi jednotlivými napěťovými hladinami a oproti kapacitě 
kolem 0 V. Je zřejmé, že nejvyšší nárůst kapacity nastává mezi (0,5 ÷ 1,0)V, přesto tato 
hodnota není natolik výrazná, aby se s nárůstem kapacity nemohlo počítat i v jiných rozsazích 
napětí. Z energetické rozvahy, uvedené v kap. 8, vyplývá, že v provozu budou ultrakapacitory 
provozovány do maximálně 50% hloubky vybití. Proto byla určena průměrná kapacita 
v rozmezí (1,0 ÷ 2,0)V, což je předpokládaná pracovní oblast, a to jako aritmetický průměr. 
Výsledné hodnoty jsou zobrazeny na obr. 8, průměrná kapacita článku se pohybuje v rozmezí 
(820 ÷ 920) F. 

Tab. 2: Průměrný nárůst kapacity a průměrný rozdíl kapacit 

Pro hladinu 
Průměrný nárůst oproti 

0,0 V [%] 
Průměrný rozdíl od nižší 

hladiny [%] 

0,5 V 16 16 

1,0 V 38 22 

1,5 V 54 16 

2,0 V 63 9 
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Obr. 8: Průměrná kapacita článků pro napětí (1,0 ÷ 2,0) V 
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5.2 Ověření svodu článků 

 

Ultrakapacitory, stejně jako řada jiných akumulátorů energie, podléhají samovybíjení. 
Jeden z článků (č. 20) byl podroben zkoušce samovybíjení a ze získaných hodnot byl 
vypočítán náhradní svodový odpor. Článek byl před měřením nabit na napětí přesahující 2,0V 
a poté odpojen od nabíječe. Napětí článku bylo ve vhodných časových úsecích měřeno 
číslicovým voltmetrem s vnitřním odporem o několik řádů přesahujícím předpokládanou 
hodnotu náhradního svodového odporu. Naměřené hodnoty jsou prezentovány grafem na tab. 
3 a obr. 9.   

Tab. 3: Průběh samovybíjení článku ultrakapacitoru 
Čas od odpojení 

nabíječe 
Napětí na 
článku 

[hod] [min]  [min] [V] 

0 : 00 0 2.0284 
0 : 02 2 2.0177 
0 : 08 8 1.9933 
0 : 21 21 1.9570 
0 : 30 30 1.9394 
0 : 40 40 1.9244 
1 : 12 72 1.8940 
1 : 42 102 1.8765 
2 : 03 123 1.8671 
2 : 40 160 1.8546 
3 : 03 183 1.8448 
3 : 43 223 1.8386 
4 : 49 289 1.8265 
5 : 35 335 1.8195 
6 : 40 400 1.8107 
7 : 34 454 1.8048 
9 : 09 549 1.7970 

12 : 32 752 1.7830 
22 : 12 1332 1.7580 
23 : 26 1406 1.7560 
27 : 37 1657 1.7480 
28 : 49 1729 1.7460 
31 : 43 1903 1.7380 
32 : 52 1972 1.7350 
35 : 12 2112 1.7310 
36 : 34 2194 1.7290 
46 : 43 2803 1.7170 
48 : 12 2892 1.7150 
49 : 47 2987 1.7140 
51 : 38 3098 1.7110 
55 : 05 3305 1.7070 
57 : 00 3420 1.7050 
60 : 10 3610 1.7020 
69 : 39 4179 1.6914 
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Obr. 9: Průběh napětí na článku ultrakapacitoru během samovybíjení 

Abychom mohli vypočítat náhradní svodový odpor článku, je potřeba použít hodnoty 
napětí naměřené až po odeznění polarizačního děje, zhruba po 30 hodinách od odpojení 
článku od nabíječe. Potom můžeme s dostatečnou přesností považovat průběh napětí na 
článku za exponenciální podle vztahu 

 τ
t

eUtu
−

= 0)(  (3) 

kde u(t) je okamžitá hodnota napětí článku, U0 je počáteční napětí článku a τ časová konstanta 
článku. Z toho pak úpravou 

 0ln)(ln U
t

tu +−=
τ

 (4) 

a dále 

 
)(lnln 0 tuU

t

−
=τ  (5) 

Pro výpočet časové konstanty bylo použito několik bodů z průběhu vybíjení článku, jak je 
zřejmé z tab. 4. Výsledné hodnoty leží v širokém rozsahu, výsledná hodnota časové konstanty 
je tedy přibližně 4,5 .106 s, odhadnutá chyba činí 15%. Z již provedených měření nabíjení 
článku byla odečtena hodnota kapacity pro článek č. 20 v okolí napěťové hladiny 1,7V, která 
činí C20 = 900F. Z toho potom byla určena velikost náhradního svodového odporu: 

 Ω=== k
F

s

C
R 5

900

10.5.4 6

20

τ
 (6) 
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Náhradní svodový odpor má tedy velikost v řádu kiloohmů. Je to hodnota relativně nízká, ale 
je nutno vzít v úvahu také velkou kapacitu článku. I tak ale ultrakapacitory v tomto parametru 
zaostávají za konvenčními kondenzátory i elektrochemickými akumulátory. Zlepšování 
tohoto parametru je předmětem dalšího výzkumu ze strany výrobců. Jako opatření proti 
případnému nestejnoměrnému samovybíjení článků (jedná se o dlouhý časový úsek) bylo 
rozhodnuto o připojení vybíjecích odporů o hodnotě 120Ω (tedy řádově nižší, než je hodnota 
náhradního svodového odporu) paralelně ke každému článku ultrakapacitoru. 

Tab. 4: Zjištění časové konstanty článku 
Úsek t U0 u(t) τ 

  [s] [V] [V] [s] 
          

1 94560 1,746 1,707 4185920 

2 101460 1,746 1,705 4269780 

3 112860 1,746 1,702 4421820 

4 147000 1,746 1,695 4958725 

5 150900 1,746 1,691 4714537 
          

Průměrná hodnota 4510156 
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6. Přehled a posouzení metod řízení napětí na článku 
ultrakapacitoru 

Shrňme si dostupné metody řízení napětí na jednotlivých článcích ultrakapacitorů 
v sériovém zapojení. V zásadě můžeme tyto metody rozdělit podle použitých prvků: 

• pasivní, které využívají 

o zenerovy diody 

o usměrňovací diody 

• aktivní, které využívají tranzistorů a tranzistorových měničů 

6.1 Použití Zenerových diod 

Nejobvyklejší metodou regulace napětí je použití Zenerových diod, zapojených 
v závěrném směru (obr. 10) 

MĚNIČ

 
Obr. 10: Regulace napětí na článku ultrakapacitoru pomocí Zenerových diod 

 

Měnič na obrázku reprezentuje přizpůsobovací měnič přímo připojený k ultrakapacitoru 
a transformující jeho napětí . Dosáhne-li napětí na Zenerově diodě jejího tzv. Zenerovo 
napětí, dioda se otevírá a reguluje tak napětí paralelně zapojeného obvodu. Výhodou řešení je 
jeho jednoduchost. Nevýhodou je pak skutečnost, že k regulaci napětí na článku dochází až 
při překročení stanoveného napětí, a navíc je tato regulace ztrátová. Navíc je zřejmé, že by 
Zenerova dioda musela převzít veškerý nabíjecí proud ultrakapacitoru, a to mohou být 
v dopravní technice řádově stovky ampérů i více, přičemž Zenerovy diody pro takové proudy 
dostupné nejsou a bylo by nutné přikročit k jejich paralelnímu řazení. To ovšem přináší další 
problém v podobě rozptylu Zenerova napětí u jednotlivých diod a v důsledku toho 



 Aplikace ultrakapacitorů v dopravních systémech  

 24 

nestejnoměrná distribuce proudu těmito diodami. Dalším nedostatkem takového řešení je 
snižování náboje na článcích s nižší kapacitou, u kterých se napětí během nabíjení zvyšuje 
rychleji, než na článcích s kapacitou nižší. Důsledkem pak může být přepólování takového 
článku během vybíjení. Řešení tedy není úplné. 

 

6.2 Použití usměrňovacích diod zapojených v propustném směru 

Další možností je ke každému článku přiřadit sériové spojení výkonových diod, zapojených 
v propustném směru. 

 

MĚNIČ

 
Obr. 11: Regulace napětí na článku ultrakapacitoru pomocí propustným směrem zapojených 

diod 
 

 V tomto případě je rozsah pracovního napětí článku omezen přechodovým napětím 
diod, tj. možné „prahové napětí“ takové ochrany není možné volit zcela libovolně. Výhodou 
řešení je ale jeho lepší praktická použitelnost, nevýhodou pak, stejně jako u předchozí 
metody, možnost přepólování článku během vybíjení. I tak je možné tuto metodu použít jako 
relativně levný, dobře dostupný a spolehlivý bezpečnostní prvek pro ochranu článku proti 
překročení dovoleného pracovního napětí. 

6.3 Použití elektronického měniče 

Použití elektronického měniče je velmi zajímavé, protože nedochází k maření 
nadbytečné energie jako v předchozích případech. Existuje celá řada různých možností 
zapojení takového zařízení, jejich princip je podobný a ukážeme jej na jednom příkladě.  

Je jím blokující měnič s transformátorem s jedním primárním vinutím. Počet 
sekundárních vinutí je pak stejný, jako počet článků ultrakapacitoru. 
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MĚNIČ

 
Obr. 12: Regulace napětí na ultrakapacitoru blokujícím měničem 

 V každém pracovním cyklu tohoto měniče je pak každému z článků odebrán stejný 
elektrický náboj (svodové proudy zanedbáváme), náboj dodaný jednomu každému článku je 
však závislý na napětí tohoto článku, článku s napětím nižším (a tedy s vyšší kapacitou) je 
dodán vyšší náboj. Řešení eliminuje jak riziko překročení dovoleného napětí článku během 
nabíjení, tak riziko přepólování článku během vybíjení. Ultrakapacitory však jsou při 
aplikacích v dopravní technice zatěžovány vysokými proudy, řádově až stovky ampérů. Při 
uvážení možného rozptylu kapacity jednotlivých článků pak požadované proudové 
dimenzování vyrovnávacího obvodu pro dosažení dynamiky procesu vyrovnávání napětí 
shodné s dynamikou procesu nabíjení podle [11] musí splnit podmínku: 

 
200+

=
r

r
Ceq d

d
II  (7) 

kde Ieq je požadovaný vyrovnávací proud [A], 

 Ic je nabíjecí proud [A] 

 dr je relativní rozptyl kapacity článků [%] 

Je tedy zřejmé, že při obvyklém rozptylu kapacit článku kolem 20% bude nutný 
vyrovnávací proud zhruba 10A. To, spolu s počtem článků ultrakapacitoru vede ke složitému 
a nákladnému systému vyrovnávání napětí. Je potom otázkou ekonomické a spolehlivostní 
úvahy, zda je takové řešení výhodné. 

6.4 Zvýšení počtu článků ultrakapacitoru 

Další možností, jak zajistit, aby nedošlo k překročení dovoleného napětí na žádném 
z článků ultrakapacitoru, je prosté zvýšení jejich počtu tak, aby i při uvažování maximálního 
rozptylu kapacit garantovaného výrobcem bylo vždy napětí článku nižší, než je povolené 
maximum. Takové řešení je jednoduché, zjevně nesnižuje spolehlivost zařízení. Hlavní 
nevýhodou je samozřejmě navýšení ceny a zvětšení hmotnosti zařízení a zastavěného 
prostoru. I při takovém řešení je však riziko překročení dovoleného napětí článků – například 
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při selhání jednoho článku za vzniku vnitřního zkratu v tomto článku. V takovém případě 
hrozí poškození i dalších článků, proto je vhodné vybavit ultrakapacitor monitorovacími 
obvody tak, že při překročení stanoveného napětí na libovolném článku dostane řídicí 
elektronika informaci o této skutečnosti a na základě toho přeruší nabíjení ultrakapacitoru, 
případně vydá pro obsluhu upozornění o nutnosti servisního zásahu. Takové zařízení může 
vypadat následovně: 

MĚNIČ
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Obr. 13: Monitorování úrovně napětí na článcích ultrakapacitoru se zpětnou vazbou 

k nadřízené struktuře 

Ke každému z článků ultrakapacitoru je připojen modul, který obsahuje následující prvky: 

• Napájecí zdroj. V souvislosti s rozšiřování solární techniky se na trhu objevují 
součástky, které se uplatní v této specifické oblasti, ovšem jejich vlastnosti je možno 
s úspěchem využít i v jiných aplikacích. To je příklad integrovaných zvyšujících 
měničů firmy Texas Instruments řady TPS61200, které jsou schopny zpracovat 
vstupní napětí v širokém rozsahu od 0,3V do 5,5V. Jejich výstupní napětí je volitelné 
v několika obvyklých úrovních do 5V. Dají se tedy s výhodou použít pro napájení 
kontrolních obvodů pro hlídání napětí na článku ultrakapacitoru. 

• Měřicí část. Je možné realizovat ji jak analogově, tak digitálně, jejím úkolem je 
komparace napětí článku ultrakapacitoru se zvolenou referencí. 

• Sdělovací část. Protože výše uvedené prvky modulu pracují s plovoucím napětím 
zvlášť pro každý článek ultrakapacitoru, je nutné výstupní signál galvanicky oddělit. 
V případě použití digitální techniky pro měření napětí na článku ultrakapacitoru je 
možné použít adresování a tím zjednodušit případný servisní zásah. 
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6.5 Shrnutí 

Bylo uvedeno několik možností, jak zamezit negativním důsledkům rozptylu kapacit 
jednotlivých článku ultrakapacitoru při jejich sériovém řazení. Výhody a nevýhody shrnuje 
tab. 5, kde počet znamének pro každou metodu a vlastnost zohledňuje zlepšení či zhoršení 
oproti ultrakapacitoru bez jakékoliv ochrany. Každá aplikace ultrakapacitorů je odlišná, a 
proto mohou mít uvedené vlastnosti různou váhu. Není tedy možné jednoznačně rozhodnout 
obecně o tom, která z uvedených metod je jednoznačně nejlepší. V našem konkrétním 
případě, kdy  šlo o experimentální nasazení ultrakapacitorů do struktury pohonu elektrického 
vozidla se jako nejvhodnější jevila možnost zvýšení počtu článků, tj. vytvoření dostatečné 
napěťové rezervy. 

Tab. 5: Srovnání výhod a nevýhod metod ochrany ultrakapacitoru 
Metoda Ochrana  

před 
přepětím 

Ochrana 
 před 

přepólováním 

Spolehlivost 
systému 

Cena 
ochrany 

Cena 
ultrakapacitoru 

Použití Zenerových diod + 0 + – 0 
Použití usměrňovacích 
diod 

+ 0 + – 0 

Použití elektronického 
měniče 

++ + – – – 0 

Zvýšení počtu článků 
ultrakapacitoru + 
monitorování 

++ + ++ – – 
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7. Experimentální elektrické vozidlo 

Experimentální elektrické vozidlo, na kterém bylo realizováno zapojení ultrakapacitoru 
do struktury pohonu, je elektrický skútr (obr. 14), zkonstruovaný na Ústavu výkonové 
elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT Brno. Jedná se o přestavbu sériově vyráběného 
vozidla tovární značky YAMAHA, z něhož byl vyjmut spalovací motor a jeho podpůrné 
agregáty.   

 

 
Obr. 14:Provedení elektrického skútru 

Poté byl osazen třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko, upravený 
převinutím na jmenovité napětí 48 V. Použití třífázového střídavého asynchronního pohonu 
má oproti v dané napěťové hladině běžným stejnosměrným pohonům tu výhodu, že odpadá 
komutátor. Protože pohon pracuje s poměrně velkými proudy, kartáče pro takový proud by 
pracovaly s velkým přítlakem a tím i velkými ztrátami třením, to vše bez ohledu na velikost 
momentu motoru. Při jízdě po rovině, nebo z kopce, kdy je rychlost vyšší, ale moment 
dodávaný pohonem malý, pak vychází asynchronní pohon z hlediska účinnosti výhodněji ve 
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srovnání se stejnosměrným strojem. Napájení zajišťují čtyři olověné trakční akumulátory, 
každý se jmenovitým napětím 12V a kapacitou 40 A.h. 

Asynchronní motor je napájen z třífázového střídače (obr. 15), který nevyžaduje 
snímání proudu – ke své činnosti vyžaduje pouze informaci o okamžité rychlosti rotoru 
motoru. Tento údaj poskytuje indukční snímač, který je umístěn v prostoru ventilátoru 
motoru. Pro napájení stávající palubní sítě (osvětlení apod.) byl osazen měnič 48V/12V o 
schopnosti dodávat přibližně 15A (obr. 16). 

 

 
Obr. 15: Provedení třífázového střídače pro pohon elektrického skútru 

Regulace pohonu skútru je realizována tak, aby podobnost s ovládáním vozidla se 
spalovacím motorem byla co největší. Čím větší je natočení rukojeti „plynu“, tím větší 
moment dodává asynchronní motor. To zároveň znamená, že požadavek shodné velikosti 
momentu, tedy stejné natočení rukojeti „plynu“ znamená různé požadavky na výkon motoru, 
a to přímo úměrně otáčkám motoru, tedy rychlosti skútru. Na výkonu motoru pak přímo 
závisí velikost proudu, odebíraného z akumulátoru. Z důvodu požadavku na nízkou hmotnost 
byl použit stroj s momentem 5,2 N.m. Tuto hodnotu je stroj schopen dodávat při jmenovitém 
skluzu, který činí 4 Hz. Je ovšem umožněno krátkodobě moment zvýšit až na 10,4 N.m. Toho 
je dosaženo jednak zvýšením skluzu a mírným přesycením stroje. V tomto režimu ovšem 
účinnost pohonu klesne. Řízení pohonu je realizováno číslicově, frekvence a amplituda napětí 
se nastavují podle požadovaného momentu a okamžitých otáček asynchronního stroje lineární 
aproximací z tabulky uložené v paměti. Hodnoty v paměti byly získány měřením na 
konkrétním pohonu s ohledem na co nejvyšší účinnost provozu. Základní parametry pohonu 
shrnuje tab. 6. 
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       Tab. 6: Parametry pohonu elektrického skútru 
Parametry asynchronního stroje  

Jmenovité napětí [V] 48 

Jmenovitý výkon [kW] 1,8 

Jmenovitý moment [N.m] 5,2 

Ohmické ztráty ve statoru a rotoru [W] 224 

Ztráty v železe a ventilační [W] 325 

Účinnost [%] 77 

  Parametry pohonu  

Počet kroků nastavení požadovaného momentu  16 

Možnost rekuperace Ano 

Rozsah otáček motoru [min-1] 0 ÷ 7320 

  Uživatelské parametry skútru  

Hmotnost [kg] 140 

Maximální rychlost [km.h-1] 60 

Dojezd (podle stavu akumulátoru) [km] až 50 

 

 
Obr. 16: Provedení snižujícího měniče 48/12V pro palubní síť el. skútru 

Při použití olověných akumulátorů existují dvě zásadní nevýhody. Z elektrochemického 
principu fungování olověného akumulátoru vyplývá, že s rostoucí hodnotou odebíraného 
proudu klesá účinnost akumulace, jinými slovy klesá energie, kterou lze využít. Zbytek 
energie je zmařen na vnitřním odporu akumulátoru.Další velkou nevýhodou je malý 
konstrukcí dovolený nabíjecí proud akumulátoru. Elektrický skútr je schopen rekuperace, kdy 
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proud z trakčního měniče do meziobvodu dosahuje řádově desítek ampérů. Výrobce 
použitých akumulátorů ovšem dovoluje maximální nabíjecí proud v řádu ampérů, konkrétně 
6A. Akumulátor tedy není schopen zužitkovat energii získanou rekuperačním brzděním. Při 
překročení povolené hodnoty nabíjecího proudu totiž dochází ke zkracování životnosti 
akumulátoru a může dojít i jeho okamžitému poškození. Proto není  možnost úspory energie, 
a tím i možnost zvýšení dojezdu elektrického vozidla plně využita. 
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8. Návrh aplikace ultrakapacitoru na elektrickém vozidle 

8.1 Počet článků, energetická rozvaha 

Cílem řešení bylo zařazení ultrakapacitoru do struktury pohonu elektrického vozidla – 
skútru tak, aby došlo k co největšímu omezení špiček proudu odebíraného z akumulátorové 
baterie. Dalším požadavkem bylo umožnění rekuperace energie, kterou dodává trakční měnič 
vozidla při elektrodynamickém brzdění. 

Vzhledem k charakteru ultrakapacitorů, jejichž napětí je, na rozdíl od akumulátorů, přibližně 
lineárně závislé na uloženém náboji je zřejmé, že prostým paralelním připojením 
ultrakapacitoru k akumulátorové baterii by z důvodu malého rozsahu pracovního napětí byl 
využit pouze zlomek jeho kapacity. To je samozřejmě nevýhodné jak z hlediska 
ekonomického, tak z hlediska zastavěného prostoru. Pro efektivní využití vlastností 
ultrakapacitoru proto bylo rozhodnuto o použití polovodičového měniče, který by byl schopen 
řídit tok energie mezi ultrakapacitorem a meziobvodem bez ohledu na okamžité napětí 
ultrakapacitoru. Takovou podmínku splňuje dvoukvadrantový měnič, pracující v I. a II. 
kvadrantu voltampérové roviny. 

Z hlediska dobré dostupnosti na českém trhu byly zvoleny články firmy EPCOS o 
jmenovitém  napětí UR = 2,3V. V dané aplikaci (elektrický skútr) je zdrojem napětí sériové 
zapojení čtyř olověných akumulátorů o jmenovitém napětí 12V. Napětí olověných 
akumulátorů je obecně nejvyšší při nabíjení, a maximální hodnota tohoto napětí byla 
stanovena na 15V. Ultrakapacitory tedy pracují v obvodu s teoretickým maximálním napětím 
60V. Potřebný počet článků tedy byl stanoven jako 

 26
3,2

60, ===
V

V

U

U
n

R

MAXB
MIN  (8) 

kde UB,MAX je maximální napětí meziobvodu skútru a UR je jmenovité napětí jednoho článku 
ultrakapacitoru. Na našem trhu dostupné pouze výrobky firmy EPCOS, takže hodnota UR je 
podle výrobce 2,3 V. Protože se však v počátku realizace neuvažovalo o použití systému 
aktivního vyrovnávání napětí článků, bylo z bezpečnostních důvodu rozhodnuto o počtu 
článků n = 30 ks, s maximálním napětím 69 V, přičemž za jmenovitých provozních podmínek 
připadá na jeden článek napětí UC, MAX  

 V
V

n

U
U MAXB

MAXC 2
30

60,
, ===  (9) 

Polovodičový měnič pracuje ve dvou režimech, jako měnič snižující v režimu dodávky 
energie do ultrakapacitoru (nabíjení), a jako měnič zvyšující v režimu dodávky energie do 
meziobvodu (vybíjení). Obecně lze říci, že účinnost těchto režimů klesá se zvyšujícím se 
rozdílem napětí meziobvodu UB a napětí ultrakapacitoru UU. S ohledem na tuto skutečnost 
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bylo stanovena minimální hodnota napětí ultrakapacitoru, při které lze očekávat dobrou 
účinnost polovodičového přizpůsobovacího měniče, ale při které je nevyužitá kapacita 
ultrakapacitoru ještě malá:  

 
2,

B
MINU

U
U =  (10) 

V takovém případě bude nevyužitá energie 

 22
, 8

1

2

1
BUMINUUMIN UCUCW ==  (11) 

zatímco maximální hodnota akumulované energie (maximální napětí ultrakapacitoru 
odpovídá jmenovitému napětí meziobvodu, tj. UU,MAX  = UB) 

 22
, 2

1

2

1
BUMAXUUMAX UCUCW ==  (12) 

Z toho vyplývá, že podíl nevyužité energie je 25%. Pro účely řešené aplikace je tato hodnota 
vyhovující. V obecném případě však může být příliš vysoká, proto je vhodné provést analýzu 
ekonomické náročnosti a energetické účinnosti a nalézt optimální řešení. 

Dále určíme hodnotu střední energie 

 2

16

5

2 BU
MINMAX

AVG UC
WW

W =+=  (13) 

Ultrakapacitor bude obsahovat střední energii při napětí 

 BBAVGWU UUU 79,0
8

5 2
)(, ==  (14) 

Při tomto napětí bude ultrakapacitor schopen pojmout i vydat stejné množství energie a je to 
tedy úroveň nabití ultrakapacitoru optimální pro zpracování nečekaného požadavku na příjem 
či výdej energie. Zmíněné množství energie ∆W je pak 

 2

16

3
BUMINAVGAVGMAX UCWWWWW =−=−=∆  (15) 

V naší aplikaci uvažujeme hmotnost elektrického skútru s jezdcem mV = 200 kg a maximální 
rychlost vozidla vMAX = 10 m.s-1 (36 km.h-1). Potom je kinetická energie vozidla 

 kJvmW MAXVRK 1010.200
2

1

2

1 22
, ===  (16) 

Zanedbáme-li ztráty, musí hodnota ∆WW odpovídat WK,R. Z toho pak vyplývá požadavek na 
kapacitu ultrakapacitoru 
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Při stanoveném počtu článků pak vychází kapacita jednoho článku na 

 FFCnC RURC 6931,23.30. ,, ===   (18) 
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Při výběru článků jsme ovšem omezeni výrobní řadou výrobce, a článek nejbližší našemu 
požadavku má jmenovitou kapacitu CC = 600F. Použijeme li tyto články, pak výsledná 
celková kapacita bude  

 F
F

n

C
C C

U 20
30

600 ===  (19) 

rezerva energie ∆W  

 JUCW BU 864048.20
16

3

16

3 22 ===∆  (20) 

což opět při zanedbání ztrát odpovídá nejvyšší rychlosti vozidla 
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neboli přibližně 33 km.h-1. Tato hodnota je pro naše účely dostačující. Základní vlastnosti 
vybraných článků shrnuje tab. 2. 

 

Tab. 7: Parametry článků EPCOS B49300-G1605-Q 

Jmenovité napětí UR [V] 2,3 

Jmenovitá kapacita CR [F] 600 

Jmenovitý proud IC [A] 300 

Uložená energie (při UR) E [J] 1587 

Max. sériový odpor ESRDC [mΩ]  3,4 
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8.2 Dimenzování silového obvodu 

Na obr. 17 je znázorněna struktura silového obvodu pohonu elektrického vozidla 
s aplikací ultrakapacitoru. 

 
Obr.17: Schéma silového obvodu elektrického vozidla s ultrakapacitorem 

8.2.1 Maximální proud ultrakapacitorem 

Cílem bylo co možná největší omezení efektivní hodnoty proudu odebíraného 
z primárního zdroje energie – z akumulátorových baterií. Proto se snažíme pokrýt spotřebu 
trakčního měniče pro asynchronní pohon skútru z ultrakapacitoru. Tím se omezí zvlnění 
proudu z akumulátoru a jeho efektivní hodnota se přiblíží hodnotě střední. Maximální odběr 
trakčního měniče je 70A při jmenovitém napětí meziobvodu UB = 48V. To znamená, že při 
rozsahu pracovního napětí ultrakapacitoru 0,5UB ÷ UB bude maximální proud 
ultrakapacitorem IOUT,MAX = 140A při napětí ultrakapacitoru 0,5UB. 

8.2.2 Ztráty na tranzistoru 

Ztráty vedením. Efektivní proud tranzistorem horního spínače T1 

 sII MAXOUTef ⋅= ,1  (22) 

kde s je střída. Ačkoliv to není z funkčního hlediska nutné, jsou horní i dolní spínač střídavě 
spínány jak ve snižujícím, tak ve zvyšujícím režimu měniče, tj. bez ohledu na aktuální směr 
proudu ultrakapacitorem.. Tím dojde k omezení ztrát na nulových diodách modulů MOSFET, 
neboť vedení proudu převezmou k nim paralelně ležící tranzistory, jejichž spínání není nutné 
vzhledem ke směru proudu. Díky nízké hodnotě RDS,ON je na těchto tranzistorech nižší úbytek 
napětí, než by byl na jejich nulových diodách. Efektivní proud tranzistorem spodního spínače 
T2 je tedy 

 sII MAXOUTef −⋅= 1,2  (23) 
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Ztrátový výkon na celé větvi je potom 

 ( )[ ] 2
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2
,

2
,,

2
2,

2
1, 1 MAXOUTONDSMAXOUTMAXOUTONDSefONDSefONDSL IRsIsIRIRIRP ⋅=−⋅+⋅=+= (24) 

Z důvodu dobré dostupnosti jsme použili MOSFET moduly FB180SA10 firmy International 
Rectifier. Moduly jsou řazeny po dvou paralelně, jednak pro dosažení dostatečné rezervy 
v dovoleném proudu a dále pro snížení ztrát vedením. Dané moduly mají podle výrobce 
hodnotu odporu kanálu 12,5 mΩ při pracovní teplotě ϑW = 100°C.  Při práci v paralelní 
dvojici je pak výsledná hodnota RDS,ON = 6,25 mΩ. Ztrátový výkon vedením na tranzistorech 
potom podle (24) bude maximálně 

 WIRP MAXOUTONDSLC 12314010.25.6 232
,, =⋅=⋅= −  (25) 

Přepínací ztráty jsou významnou součástí celkových ztrát pulsního polovodičového měniče. 
Jejich velikost je přímo úměrná pracovnímu kmitočtu. V našem případě byla zvolena hodnota 
pracovního kmitočtu přizpůsobovacího měniče f = 15kHz.  

Ztrátový výkon při spínání polovodičového tranzistoru má okamžitou hodnotu [23] 

 )()()( titutp DGST =  (26) 

Ztrátová energie jednoho vypnutí je  
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a ztrátová energie jednoho sepnutí pak  
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Protože známe průběhy proudu tranzistorem a napětí na tranzistoru během spínání a vypínání 
[23], můžeme si dovolit zjednodušení: 

 offMAXOUTBoff tIUW ,2

1=  (29) 

 onMAXOUTBon tIUW ,2

1=  (30) 

Každá z těchto energií je na tranzistoru mařena při každém cyklu sepnutí-vypnutí, tedy 
s frekvencí f. 

Potom výkon reprezentující přepínací ztráty na tranzistoru činí 

 ( ) ( )offonMAXOUTBoffonLS ttIUfWWfP +=+= ,2

1
 (31) 

V našem případě tedy 

 WPLS 4610.9121404810.15
2

1 93 =⋅⋅⋅= −  (32) 
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Celkové ztráty pak jsou  

 WPPP LSLCL 18912346 =+=+=  (33) 

8.2.3 Návrh výstupní tlumivky 

Volíme zvlnění proudu ∆IM = 5A při střídě s = 0,5. Potřebná indukčnost výstupní tlumivky je 
pak 
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Maximální proud tlumivky ILU,MAX volíme 150A, v prvním přiblížení jsme volili C-jádro o 
rozměrech 20,5mm a 10mm a tedy o průřezu SFe = 205 mm2. Hodnota maximální magnetické 
indukce je BMAX = 1,1T. Potřebný počet závitů jsme pak zjistili jako 
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Takový počet závitů není z prostorových důvodů realizovatelný. Proto jsme zvolili jiné C-
jádro o SFe = 435 mm2 a BMAX = 1,2T. Potřebný počet závitů je potom 
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Bylo rozhodnuto o realizaci tlumivky se počtem závitů NU = 40. Potom je dosažená 
indukčnost 
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a z toho vyplývající zvlnění proudu 
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Na vinutí byl použit měděný drát o průřezu 10mm2, odpor vinutí byl (při teplotě 20°C) 
stanoven na 12,5mΩ. Tyto hodnoty byly akceptovány. Dalším krokem byl výpočet  
vzduchové mezery tlumivky: 
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Pro dosažení vypočtené hodnoty byly použity dvě destičky tloušťky 3,1mm. 

8.2.4 Návrh tlumivky pro akumulátor 

Ke snížení zvlnění proudu akumulátorem byla navržena přídavná tlumivka na C-jádře o 
SFE = 300 mm2, jako vinutí bylo použito 13 závitů měděného pásového vodiče. 
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Pro BMAX = 1,2T  pak má tlumivka indukčnost 
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Potřebná vzduchová mezera pak vypočítáme jako 
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Vzduchová mezera byla realizována dvěma papírovými vložkami o tloušťce 0,55mm. 

8.2.5 Bočníky pro snímání proudu 

Bočník pro snímání proudu akumulátoru byl navržen o odporu RSB = 0,714mΩ, tj. pro úbytek 
50mV při proudu 70A. 

Bočník pro snímání proudu ultrakapacitoru byl navržen o odporu RSC = 0,333 mΩ, tj. pro 
úbytek 50mV při proudu 150A. 
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8.3 Návrh řízení přizpůsobovacího měniče 

Původní struktura pohonu elektrického vozidla, do kterého byl ultrakapacitor 
zabudován, sestávala z trakční akumulátorové baterie a z měniče DC/AC pro asynchronní 
trakční motor. Při nasazení ultrakapacitoru bylo podmínkou nezasahovat do této původní 
struktury z důvodu možnosti bezproblémového odejmutí ultrakapacitoru v případě potřeby. 
Z původního řízení byl k dispozici signál ze snímače otáček trakčního motoru, nově byly 
přidány bočníky pro snímání proudu z baterie a pro snímání proudu ultrakapacitorem. Na 
obr. 18 je základní blokové schéma regulační struktury pro řízení přizpůsobovacího měniče 
ultrakapacitoru připojeného do stejnosměrného meziobvodu pohonu elektrického vozidla. 

 

Obr. 18: Schéma regulační struktury 

 

Hlavním cílem bylo omezení špiček proudu odbíraného z trakčního akumulátoru. Byl proto 
navržen člen „KOMPENZACE“ s přenosem  
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který má derivační charakter a jeho výstupem je jedna složka žádané hodnoty proudu 
ultrakapacitorem. Dalším požadavkem na navrhovaný systém bylo predikovat jízdní úkon a 
na základě této predikce upravovat napětí ultrakapacitoru. Tím bylo dosaženo dostatečné 
zásoby energie ve chvíli předpokládaného zvýšení proudu odebíraného z akumulátoru na 
straně jedné, a dostatečné rezervy pro uložení energie ve chvíli předpokládaného 
rekuperačního brzdění. Energie, uložená v ultrakapacitoru koresponduje s napětím 
ultrakapacitoru. Predikce jízdního úkonu se provádí na základě okamžité rychlosti 
vozidla v podle vztahu  
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Žádaná hodnota napětí ultrakapacitoru UCZ je dále porovnána se skutečnou hodnotou 
UCR a rozdíl je zpracován P regulátorem. Od původně zamýšleného PI regulátoru bylo 
ustoupeno, protože uplatněním integrálu odchylky od žádané hodnoty docházelo ke konfliktu 
s podřízenou proudovou smyčkou. Shoda žádané a skutečné hodnoty napětí ultrakapacitoru 
není ostatně kriticky významná a určitá odchylka je plně akceptovatelná. Výstupem P 
regulátoru je druhá složka žádané hodnoty proudu . Před vstupem do podřízené proudové 
smyčky je upravena rampou, aby její nárůst nebyl příliš strmý. Z krátkodobého hlediska je 
tedy dominantní projev filtrace proudu akumulátorem. 

Součet těchto dvou dílčích příspěvků tvoří žádanou hodnotu proudu ultrakapacitorem, 
které je po porovnání se skutečnou hodnotou zpracována PI regulátorem. Jeho výstup přímo 
ovlivňuje střídu spínání horního a dolního spínače přizpůsobovacího měniče. 

Celá struktura byla namodelována pomocí programu MATLAB a nástaveb SIMULINK, 
Power System blockset, model je na obr. 19. Toto prostředí umožňuje kombinovat struktury 
zpracovávající obecné signály a struktury, pracující s elektrickými signály (proud, napětí). To 
umožňuje používat v modelu i elektrické součástky jako odpory, indukčnosti aj. 
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Obr. 19: Model  zapojení ultrakapacitoru do struktury pohonu experimentálního vozidla 

 

Pro ověření chování navrženého systému byl simulován jízdní cyklus, sestávající 
z rozjezdu vozidla, rekuperačního brzdění až do zastavení a opětovného rozjezdu. Na obr. 20 
jsou zobrazeny průběhy zatěžovacího proudu iZAT  a proud odebíraný z akumulátoru iBAT. 
Proud akumulátorem by v případě nepoužití ultrakapacitoru s přizpůsobovacím měničem byl 
shodný s proudem zátěží, obrázek zřetelně ilustruje, že použití ultrakapacitoru má za důsledek 
zásadní snížení strmosti proudu akumulátorem. Obr. 21 pak zobrazuje průběhy napětí 
ultrakapacitoru a rychlost vozidla při stejné simulaci. V době mezi 12 ÷ 15 s vozidlo stojí a je 
možné sledovat vliv regulačního zásahu nadřízené napěťové smyčky – ultrakapacitor se 
nabíjí, neboť se jako následující jízdní úkon predikuje rozjezd. 
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Obr. 20: Proud akumulátorem a zatěžovací proud při simulaci jízdního cyklu 

0 5 10 15 20 25 30
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

[ s ]

[ 
V
 ]
 [
 m

/s
 ]

Uc
v 

 
Obr. 21: Napětí ultrakapacitoru a rychlost vozidla při simulaci jízdního cyklu 
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8.4 Provedení řízení přizpůsobovacího měniče 

Po provedení ověření funkce navrženého řídicího systému přizpůsobovacího měniče 
pomocí simulace v programu MATLAB bylo přistoupeno k návrhu obvodového řešení řídicí 
struktury. Na obr. 22 je znázorněn blok zpracování signálu ze snímače otáček asynchronního 
stroje. Výstupem snímače je obdélníkový signál, jehož frekvence odpovídá otáčkám stoje. 
Proto je v přizpůsobovacím měniči nejprve proveden převod frekvence – napětí. To zajišťuje 
monostabilní klopný obvod, který je spouštěn impulsy ze snímače otáček. Výstupní napětí 
klopného obvodu je filtrováno dolní propust na svou střední hodnotu. Z této hodnoty je 
dalšími obvody určena žádaná hodnota napětí ultrakapacitoru UCZ podle vztahu (43). 

 

 
Obr. 22: Vstupní obvody pro zpracování rychlosti vozidla, určení žádané hodnoty napětí 

ultrakapacitoru 
 

 
Obr. 23: P regulátor napětí ultrakapacitoru, rampa 

Žádaná hodnota napětí ultrakapacitoru uCZ je dále porovnána se skutečným napětím 
ultrakapacitoru (obr. 23). Výsledná odchylka je zpracována proporcionálním regulátorem, 
realizovaným operačním zesilovačem U6. Výstup regulátoru je přiveden na vstup rampy, 
která omezuje strmost změny  žádané hodnoty proudu tak, aby nedošlo ke konfliktu 
s podřízenou proudovou smyčkou. Výstupem obvodu rampy je tak jedna složka žádané 
hodnoty proudu ultrakapacitorem iCW1. 
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Obr. 24: Zpracování skutečné hodnoty proudu akumulátorem, kompenzace 
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Obr. 25: Blok měření proudu ultrakapacitorem, detekce nadproudu. 
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Další blok je určen k měření proudu akumulátorem (obr. 24). Po odfiltrování vf. rušení 
signálu z bočníku je pomocí operačních zesilovačů U7 a U8 provedeno zesílení cca 210x. 
Jmenovité napětí bočníku (50mV pro 70A) je tak zesíleno na maximální hodnotu 10,5V. 
Tento signál je přiveden na blok kompenzace s derivačním charakterem a přenosem 
nastaveným podle (42). Výstupem bloku je pak druhá složka žádané hodnoty proudu 
ultrakapacitorem iCW2. 

Skutečný proud ultrakapacitorem je zpracováván blokem na obr. 25. I zde je provedena 
filtrace vf. rušení a zesílení signálu z bočníku cca 230x, výstupem je hodnota napětí 
odpovídající skutečnému proudu ultrakapacitorem iCSK. Kromě této funkce blok generuje 
signál sloužící k ochraně silové části přizpůsobovacího měniče před nadproudem a vstupuje 
do bloku pulsní šířkové modulace. 

 

 
Obr. 26: PI regulátor proudu ultrakapacitorem 

Výše zmíněné signály, iCW1, iCW2, iCSK jsou přivedeny na vstup proporcionálně-
integračního regulátoru proudu ultrakapacitorem (obr. 26). Jeho výstupem je pak signál pro 
řídící obvody puslní šířkové modulace a podle něj se nastavuje střída spínání výkonových 
tranzistorů přizpůsobovacího měniče. 

Řídicí blok pulsní šířkové modulace (obr. 27) obsahuje generátor napětí pilovitého 
průběhu  U10, který určuje pracovní frekvenci modulace, v našem případě to je 15 kHz. 
Pilovitý průběh je porovnáván s výstupem PI regulátoru proudu ultrakapacitorem. Na základě 
této komparace je řízena doba sepnutí horního a dolního spínače. Do struktury dále vstupuje 
signál reprezentující velikost proudu ultrakapacitorem. V případě, že z jakýchkoliv důvodů  
dojde k překročení maximální stanovené hodnoty proudu, která v našem případě činí 140A, je 
spínání tranzistorů přizpůsobovacího měniče zablokováno. Obvody zajišťují také tzv. odskok 
spínání tranzistorů tak, aby k sepnutí tranzistorů v jedné větvi došlo až ve chvíli, kdy jsou 
tranzistory větve druhé spolehlivě vypnuty. Výstupem bloku jsou řídicí signály pro budiče 
MOSFET modulů. 
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Obr. 27: Schéma řídicích obvodů pulsní šířkové modulace přizpůsobovacího měniče 
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Obr. 28: Připojení budičů tranzistorů přizpůsobovacího měniče 

Jako budiče tranzistorů byly použity moduly, vyvinuté na ÚVEE FEKT Brno. Tyto 
moduly zajišťují kromě samotného spínání také funkce oddělovací (napájení a řídicí signály) 
a ochranné. 

 

 
Obr. 29: Blok napájení přizpůsobovacího měniče 

Přizpůsobovací měnič má poměrně velkou spotřebu energie, a proto bylo rozhodnuto o 
použití spínaného zdroje napětí (obr. 29). Použity byly obvody MC34063A, což jsou 
integrované DC/DC měniče, vybavené i výkonovým spínacím prvkem. Maximální dovolené 
vstupní napětí těchto obvodu je 40V. Protože je přizpůsobovací měnič napájen přímo 
z meziobvodu pohonu elektrického vozidla se jmenovitým napětím 48V, je toto napřed 
sníženo tranzistorem T8 na přibližně 30V. Výstupní napětí obvodu U$1 je +15V, které kromě 
napájení operačních zesilovačů slouží k proudově náročnému napájení budičů tranzistorů, 
výstupní tlumivky jsou tedy z důvodu vyššího proudového zatížení zdvojeny. Obvod U$4 
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dodává napětí +5V zejména pro napájení logických obvodů, z jeho výstupu je též napájen 
obvod U$2, dodávající napětí –15V pro napájení operačních zesilovačů. 

 

 
Obr. 30: Napájecí zdroj pro budiče tranzistorů 

Budicí obvody tranzistorů musejí být galvanicky oddělené. Z tohoto důvodu jsou 
napájeny přes oddělovací toroidní transformátorky (umístěné na desce plošného spoje modulu 
budiče), ty jsou připojeny ke střídavému napájecímu zdroji (obr. 30). Pracovní frekvence 
zdroje je zhruba 1 MHz.  
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8.5 Provedení navrženého systému 

Na základě výsledků energetické rozvahy, provedené v kap. 8.1, byla pořízena sada 
30 ks článků EPCOS B49300-G1605-Q. Ty byly spojeny do série (obr. 31) pomocí měděných 
pásových vodičů o průřezu 30 mm2. Tento průřez odpovídá maximálnímu proudovému 
zatížení ultrakapacitorů 300A. I když není takového proudu v této aplikaci dosahováno, 
dovoluje zvolený průřez propojovacích vodičů použít ultrakapacitor v budoucnosti i k jiným 
účelům Články byly uspořádány do dvou bloků po 15 ks tak, aby bylo možné je snadno 
umístit na experimentální vozidlo mezi nohy jezdce. 

 

 
Obr. 31: Pohled na sadu ultrakapacitorů 

Výsledky ověření svodového odporu článku ultrakapacitoru (kap. 5.2) vedly 
k rozhodnutí o použití odporů o velikosti 120Ω pro vyrovnávání napětí článků během procesu 
samovybíjení.  Dále byly osazeny LED s prahovým napětím 2,0V (obr. 32). LED slouží k 
indikaci případného přepětí článku, protože za normálních provozních podmínek 
navrhovaného systému články ultrakapacitoru dosahují napětí pod 2,0V. 
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Obr. 32: Detail provedení indikace napětí a vyrovnávání svodových proudů 

Na obr. 33 je pohled na silovou část přizpůsobovacího měniče. Blíže levému okraji 
obrázku je vidět vyhlazovací tlumivka akumulátoru, vpravo pak výstupní tlumivka pro 
ultrakapacitor. Uprostřed je baterie kondenzátorů stejnosměrného meziobvodu pohonu 
elektrického vozidla. Výkonové moduly MOSFET jsou umístěny ve spodní části měniče na 
příslušně dimenzovaném chladiči. 
 

 
Obr. 33: Přizpůsobovací měnič, silová část 

Realizace řídicích struktur přizpůsobovacího měniče je na obr. 34. Vlevo nahoře jsou 
vlastní regulační struktury, vpravo nahoře jsou obvody zdrojů napětí +5V, +15V a – 15V, 
vlevo dole střídavý zdroj pro napájení budičů (dole uprostřed) a  vpravo dole pak obvody 
pulsní šířkové modulace. 
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Obr. 34: Přizpůsobovací měnič, DPS řízení 
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8.6 Ověření funkce navrženého systému 

 

8.6.1 Ověření funkce systému pomocí skokové změny zátěže 

Při praktickém ověření funkce navrženého systému pomocí skokové změny zátěže byl 
ultrakapacitor připojen přes přizpůsobovací měnič do stejnosměrného „meziobvodu“ mezi 
trakčním akumulátorem na straně jedné a ohmickou zátěží na straně druhé. Ověření bylo 
realizováno připojením zátěže a po odeznění přechodových dějů jejím odpojením. Zapojení 
ilustruje obr. 35 

 

 
Obr. 35: Schéma zapojení ultrakapacitoru pro měření odezvy na skok zátěže 

Stejnosměrný obvod mezi akumulátorem a zátěží prochází přizpůsobovacím měničem, kde je 
umístěn bočník, snímající proud akumulátorem, žádné jiné přerušení obvodu nebylo nutné. 
Pomocí osciloskopu byly měřeny: 

• proud akumulátorem iB 

• proud zátěží iZAT 

• proud ultrakapacitorem iU 

• napětí ultrakapacitoru uU 
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Měření proudu zátěží bylo provedeno pomocí proudové sondy, ostatní veličiny byly odečítány 
na vhodných místech řídicích obvodů přizpůsobovacího měniče. 
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Obr. 36: Přechodový děj při připojení zátěže (detail) 

 

Na obr. 36 je zobrazen detailní průběh hlavních veličin při skokové změně (v tomto 
případě připojení) zátěže k sestavě akumulátor + přizpůsobovací měnič + ultrakapacitor. 
Proud zátěží je zobrazen jako plný průběh. Regulační struktura reaguje na změnu proudu 
akumulátorem (čárkovaný průběh, z důvodu lepší čitelnosti byly hodnoty proudu 
akumulátorem invertovány) a řídí přizpůsobovací měnič tak, aby tato změna byla 
vykompenzována změnou proudu ultrakapacitorem (čerchovaný průběh), tj. dojde k vybíjení 
ultrakapacitoru do stejnosměrného meziobvodu. Napětí ultrakapacitoru je znázorněno 
tečkovaným průběhem, kdy na poklesu napětí v okamžiku změny se podílí jak polarizační 
děj, tak vnitřní odpor ultrakapacitoru. Znatelný překmit, který je patrný na průběhu proudu 
ultrakapacitorem, je částečně způsoben regulací PI regulátoru (tomu odpovídá tok proudu do 
akumulátoru v čase 1,83s). Jeho velikost je však ovlivněna přechodným dějem na bočníku, 
který nebylo možné vyloučit z měření, protože při takto detailním zobrazení nebylo 
k dispozici dostatečné množství naměřených hodnot. 

K podobnému ději dochází při odpojení zátěže (obr. 37). Jakmile dojde ke změně zátěže 
(odpojení), zatěžovacího proudu a tudíž ke změně proudu akumulátorem, regulační struktura 
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tuto změnu kompenzuje změnou proudu ultrakapacitorem, který přejde z režimu vybíjení do 
režimu nabíjení. 
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Obr. 37: Přechodový děj při odpojení zátěže (detail) 

 

Na obr. 38  jsou znázorněny průběhy důležitých veličin při připojení a odpojení zátěže 
v delším časovém úseku oproti předchozím grafům. Je zřejmé, že díky použití ultrakapacitoru 
s přizpůsobovacím měničem dochází k významnému vyhlazení proudu akumulátorem. 
Protože grafy nezobrazují úsek až do úplného nabití ultrakapacitoru na počáteční hodnotu 
46V, byla tato část extrapolována lineární aproximací. Efektivní proud zátěží v celém 
časovém úseku je 26,7A, efektivní proud akumulátorem 18,0 A. Pokud by nebylo použito 
přizpůsobovacího měniče s ultrakapacitorem, byla by efektivní hodnota proudu akumulátorem 
rovna efektivní hodnotě proudu zátěží. Podařilo se tedy snížit efektivní hodnotu proudu 
akumulátorem na 67,4%. Pro zjednodušení považujeme vnitřní odpor akumulátoru za 
lineární. Ztráty na vnitřním odporu akumulátoru rostou s druhou mocninou efektivní hodnoty 
proudu akumulátorem podle vztahu 

 2
efIZTR IRP ⋅=  (44) 

tudíž jsme dosáhli poklesu ztrát na 45,4%. Pro úplnost doplňme vypočítanou střední hodnotu 
proudu akumulátorem ze stejného měření, která činí 15,2 A. 
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Obr. 38: Průběhy důležitých veličin při skokové změně zátěže 
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8.6.2 Ověření funkce systému na experimentálním elektrickém vozidle 

V rámci ověření funkce systému byla napřed provedena zkušební jízda 
s experimentálním vozidlem s plně nabitými akumulátory. Jako zkušební okruh byla 
stanovena pevně daná trasa v areálu VUT Brno – Technická (obr. 39) s převýšením i 
rovinnými úseky o délce jednoho okruhu 650m. Při jízdě byla na pevně stanovených místech 
(označeno čtverečky) použita rekuperační brzda. Po odjetí každého okruhu bylo vyčkáno 1 
minutu a změřeno napětí na trakčních akumulátorech. Vzhledem ke stáří a opotřebení 
akumulátorů, použitých pro zkoušku, vozidlo nedosáhlo plného dojezdu, ale ujetá vzdálenost 
byla nižší. Po ujetí necelých 20 okruhů, tj. 12,5 km, napětí na jednom akumulátoru kleslo pod 
11,0V, akumulátory byly prohlášeny za vybité a zkušební jízda byla ukončena. 

 
 

 
Obr. 39: Zkušební trasa elektrického vozidla v areálu VUT Brno - Technická 

 

Poté, co byly trakční akumulátory plně nabity, byl zkušebně projížděn stejný okruh, 
tentokrát ovšem s ultrakapacitorem, připojeným pomocí přizpůsobovacího měniče 
k meziobvodu experimentálního vozidla. V tomto případě bylo do vybití akumulátorů 
(zjišťováno stejným způsobem, jako při jízdě bez ultrakapacitoru) ujeto téměř 23 okruhů, tj. 
14,5 km. Použitím ultrakapacitoru s přizpůsobovacím měničem bylo tedy dosaženo zvýšení 
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dojezdu experimentálního vozidla o 16%. Je třeba vzít do úvahy skutečnosti, že se jedná o 
malé vozidlo, na které působí relativně velký valivý odpor pneumatik o malém průměru, 
značný brzdný moment mechanického rozvodu hnací síly a také relativně velký odpor 
vzduchu. Dosažené procento zvýšení dojezdu tedy bylo v rámci předpokládaných hodnot. Při 
nasazení ultrakapacitorů do vozidel, u kterých jsou jízdní odpory ve srovnání s kinetickou 
energií vozidla výrazně nižší dojde k výraznějšímu prodloužení dojezdu a tím ke zvýšení 
celkového přínosu použití této technologie. 
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9. Přínos disertace 

Aplikace ultrakapacitorů v dopravní technice umožňuje zvýšení dojezdu vozidla 
nezávislé trakce. Bylo navrženo připojení ultrakapacitoru do stejnosměrného obvodu pohonu 
vozidla přes přizpůsobovací měnič, což umožňuje optimální hospodaření s energií a využití 
energetického potenciálu ultrakapacitoru. Byl proveden návrh nového řízení tohoto 
přizpůsobovacího měniče, které nejenom významně snižuje efektivní hodnotu proudu 
akumulátorem, a tím i ztráty na jeho vnitřním odporu, ale zároveň predikcí jízdního úkonu 
zvyšuje efektivitu hospodaření s energií v systému pohonu vozidla. 

Chování navrženého systému bylo ověřeno simulací v programu MATLAB. Poté byl 
realizován přizpůsobovací měnič a jeho funkce byla ověřena v reálných podmínkách. 
Výsledky měření odezvy systému na jednotkový skok zátěže ukázaly, že došlo ke snížení 
efektivního proudu akumulátorem na 67% oproti systému bez připojeného ultrakapacitoru. 
Během jízdních testů došlo ke zvýšení dojezdu vozidla s připojeným ultrakapacitorem o 16%. 

Navíc byly ověřeny parametry ultrakapacitorů, kdy se potvrdil velký rozptyl v kapacitě 
jednotlivých článků. Byly prezentovány a zhodnoceny metody, kterými je možno předejít 
negativním jevům z toho faktu vyplývajícím. Na základě této práce je možno dále rozvíjet 
výzkum v této oblasti. 
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10. Závěr 

Práce se zabývá použitím ultrakapacitorů v dopravní technice. Prezentuje princip funkce 
a základní parametry těchto moderních akumulátorů energie, které vynikají schopností 
dodávat a přijímat vysoké výkony. Mohou tak účelně doplňovat současně běžné 
elektrochemické akumulátory, které sice dokážou akumulovat více energie na jednotku 
hmotnosti, rychlost akumulace je však omezená.  

Byly provedeny testy zkušebního souboru třiceti článků ultrakapacitoru firmy EPCOS 
typu B49300-G1605-Q, které mají jmenovitou kapacitu 600F a maximální pracovní napětí 
2,3V. Při zkouškách kapacity bylo zjištěno, že průměrná kapacita článku se pohybuje 
v rozsahu (820 ÷ 920) F. Dále bylo ověřeno, že kapacita článku závisí na jeho okamžitém 
napětí, přičemž nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v oblasti (0,5 ÷ 1,0) V. Kapacita článku 
při napětí 2,0V naroste oproti kapacitě článku při napětí 0,0V v průměru o 63%. Dále bylo 
provedeno měření samovybíjení článku. Z naměřených hodnot byla zjištěna hodnota 
svodového odporu článku, která činí 5kΩ. 

Pracovní napětí článku (2,3V) je pro aplikace v dopravní technice nedostatečné. 
Odebírání potřebných výkonů by znamenalo dosažení velkých proudů a v důsledku toho 
značných ztrát v polovodičových měničích. Pro tyto aplikace je potřeba články spojovat 
sériově k dosažení vyšší úrovně pracovního napětí. Jak bylo potvrzeno při ověřování 
vlastností zkušebního souboru, kapacita jednotlivých článků se značně liší. To by mohlo při 
sériovém spojování vést k negativním jevům, jako je překročení povoleného napětí článku 
s malou kapacitou, případně k jeho přepólování při vybíjení. Důsledkem by pak bylo zkrácení 
životnosti článku, případně jeho úplné zničení. Proto byly z dostupné literatury vybrány a 
vzájemně srovnány některé metody, jak těmto negativním jevům předcházet – metody 
sledování a ovlivňování napětí na článcích ultrakapacitoru. Pro každou konkrétní aplikaci je 
však míra rizik různá, proto je nutné nasazení té které metody posuzovat individuálně. Jako 
relativně spolehlivé, a s ohledem na klesající cenu článků ultrakapacitoru do budoucna i 
cenově zajímavé řešení se nabízí prosté zvýšení počtu článků ultrakapacitoru tak, aby byla 
vytvořena dostatečně velká rezerva mezi nejvyšším pracovním napětím článku a maximálním 
dovoleným napětím článku. Dále je navrženo vybavit každý článek ultrakapacitoru 
monitorovacím obvodem, který by signalizoval překročení povolených hodnot napětí článku 
řídicímu systému ultrakapacitoru. 

Stěžejní částí práce je návrh a provedení aplikace ultrakapacitoru do struktury 
pohonu experimentálního elektrického vozidla. Jedná se o elektrický skútr, vyvinutý na 
Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT Brno. Jako napájení vozidla 
slouží čtyři sériově spojené olověné trakční akumulátory se jmenovitým napětím 48V. Pohon 
vozidla je realizován třífázovým asynchronním strojem, upraveným na nízké napětí, ve 
spojení s třífázovým střídačem, který umožňuje rekuperační brzdění. Cílem aplikace 
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ultrakapacitoru bylo zvýšení dojezdu tohoto experimentálního vozidla, tj. zvýšení účinnosti 
jeho pohonu.  

Ultrakapacitor je možné použít prostým připojením paralelně k akumulátoru, tím by 
ovšem byl využit velmi malý zlomek jeho energetického potenciálu, protože ultrakapacitor 
vykazuje na rozdíl od akumulátoru značnou závislost napětí na svém náboji. Proto byl 
ultrakapacitor připojen do stejnosměrného obvodu pohonu experimentálního vozidla přes 
nově navržený přizpůsobovací měnič, který umožňuje libovolně řídit proud 
ultrakapacitorem .  

Byla provedena energetická rozvaha, při které bylo zjištěno, že pro dané vozidlo jsou 
vhodné články o kapacitě 600F v počtu 30ks. Při energetické rozvaze byla zohledněna 
účinnost polovodičového měniče tak, že bylo rozhodnuto o minimálním provozním napětí 
ultrakapacitoru, které činí polovinu jmenovitého napětí stejnosměrného obvodu pohonu 
vozidla. Řízení přizpůsobovacího měniče pak novým způsobem zefektivňuje hospodaření 
s energií v pohonu vozidla. Toho bylo dosaženo několika dílčími funkcemi 

• Ztráty na vnitřním odporu akumulátoru rostou se druhou mocninou efektivního 
proudu akumulátorem. Energie dodaná do zátěže ovšem odpovídá střední 
hodnotě tohoto proudu. Proto je nejvýhodnější, když se efektivní hodnota 
proudu akumulátorem blíží hodnotě střední, tj. proud akumulátorem má co 
nejméně zvlněný stejnosměrný průběh. To je ovšem běžně obtížně dosažitelné, 
protože z charakteru jízdního cyklu vozidla v městském provozu plynou 
požadavky na častou akceleraci a časté brzdění. Použitím ultrakapacitoru jako 
dočasného zásobníku energie bylo dosaženo snížení efektivní hodnoty proudu 
akumulátorem. Tok proudu ultrakapacitorem je řízen tak, aby změny proudu 
akumulátorem byly co možná nejmenší, tj. při skokovém zvýšení toku proudu 
do zátěže, například při akceleraci vozidla je dodávána energie z ultrakapacitoru 
do stejnosměrného obvodu pohonu.  

• Akumulátory nejsou schopny rychlého nabíjení. To je nevýhodné, protože do 
nich není možné efektivně uložit energii získanou při rekuperačním brzdění. 
Ultrakapacitor slouží i pro pohlcení této jinak obtížně využitelné energie tak, že 
dojde-li k rekuperačnímu brzdění, ultrakapacitor přebírá proud dodávaný 
trakčním měničem. Tím dochází k dalšímu snížení efektivní hodnoty proudu 
akumulátorem. 

• Z hlediska efektivity hospodaření s energií je výhodné, aby byl ultrakapacitor 
plně nabit pro případ zvýšení odběru trakčního měniče (rozjezd) a zároveň aby 
byl ultrakapacitor  schopen pojmout co nejvíce energie (brzdění). Tyto 
požadavky jsou protichůdné, a proto byla k výše zmíněné regulaci proudu 
navržena nadřízená napěťová smyčka, která na základě okamžité rychlosti 
vozidla predikuje následující jízdní úkon, a s přiměřenou strmostí reguluje 
napětí ultrakapacitoru a tím i množství energie v něm uložené. Při nulové 
rychlosti vozidla se předpokládá rozjezd, a proto je ultrakapacitor dobíjen na 
jmenovité napětí stejnosměrného obvodu vozidla. Pohybuje-li se vozidlo 
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rychlostí blízkou maximální, pak je očekáváno rekuperační brzdění, a 
ultrakapacitor je vybíjen, až na polovinu jmenovitého napětí stejnosměrného 
obvodu pohonu. 

Navržený systém byl ověřen simulací v programu MATLAB . Bylo ověřeno 
významné snížení efektivní hodnoty proudu akumulátorem. Dalším krokem tedy byla 
realizace systému pro praktické ověření na experimentálním elektrickém vozidle. Byl tedy 
realizován přizpůsobovací měnič s moduly tranzistorů typu MOSFET a spojitou 
analogovou regulací. Při ověřování funkce systému byly provedeny dvě zkoušky. 

Nejprve byla ověřena funkce kompenzace změn proudu akumulátorem. To bylo 
provedeno skokovou změnou zátěže. Efektivní hodnota proudu zátěží byla 26,7A, efektivní 
hodnota proudu akumulátorem 18,0A. Došlo tedy ke snížení efektivní hodnoty akumulátorem 
na 67,4% ve srovnání se systémem bez aplikace ultrakapacitoru. Ztráty na vnitřním odporu 
akumulátoru klesly na 45,4%. 

Dalším krokem bylo ověření zvýšení dojezdu vozidla. Za tímto účelem byla nejprve 
provedena testovací jízda bez připojeného přizpůsobovacího měniče. Vozidlo ujelo na 
testovacím okruhu 12,5 km. Po opětovném nabití akumulátorů byl připojen přizpůsobovací 
měnič s ultrakapacitorem a znovu byla provedena testovací jízda. Tentokrát vozidlo ujelo 
14,5 km, tj. o 16% více. Zvýšení dojezdu aplikací ultrakapacitoru tak bylo prakticky 
potvrzeno. 

Byl tedy proveden výzkum v oblasti nasazení ultrakapacitorů v dopravní technice, 
navržen systém pro zefektivnění provozu elektrického vozidla, vlastnosti systému byly 
ověřeny jak simulací, tak i praktickou realizací.  

. 
 
 
 
 



 Aplikace ultrakapacitorů v dopravních systémech  

 62 

11. Seznam použitých zdrojů 

 

[1] Batteries and Supercapacitors, Chapter V of Report on the First Phase of the IEA 
Implementing Agreement for Hybrid and Electric Vehicle Technology and Programmes 
1993 –1999. 
Available from: http://www.ieahev.org/pdf/phase1-1993-1999.pdf  

[2] DIXON, J.; ORTÚZAR, M.; WIECHMAN, E., (2000) “Regenerative Braking for an 
Electric Vehicle Using Ultracapacitors and a Buck-Boost Converter.”, 17Th Electric 
Vehicle Symposium, Montreal, Canada 

[3] ENDO, M. et al.: High Power Electric Double Layer Capacitors (EDLC's); from 
Operating Principle to Pore Size Control in Advanced Activated Carbons, Carbon 
Science, Vol. 1, No. 3 & 4, 2001, pp. 117-128 

[4] SIMPSON, A. G., WALKER, G. R.:Lifecycle Costs of Ultracapacitors in Electric 
Vehicle Applications, presented at the 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists 
Conference, PESC'02, Cairns, Australia, 2002. Vol.2, pp.1015-1020. 

[5] VARAKIN, I.N. et al.: New ultracapacitors developed by JSC-ESMA for various 
applications. 
Available from: http://www.esma-cap.com/FAQ/doc2eng?lang=English 

[6] BELIAKOV, A: Asymmetric type electrochemical capacitors. 201st ECS meeting, 2002 
May 12-17, Philadelphia – Pennsylvania. Available from: 
www.electrochem.org/meetings/past/201/ abstracts/abstracts/d1/0217.PDF 

[7] Breakthrough in supercapacitors, Skeleton technologies group technical paper, March 
2001, Available from: 
http://www.skeleton-technologies.com/docs/pdf/SuPCaP_web.pdf 

[8] VARAKIN, I. N. et al. Electric drive bus and electric drive truck, with electrochemical 
capacitors as the only on-board power source. Available from http://www.esma-
cap.com/FAQ/?lang=English. [Accessed 10 Feb 2003] 

[9] HILTech Developments Limited technical paper: The use of Micro turbine generators in 
hybrid electric vehicles, Sep 2000. Available from: 
http://www.hiltechdevelopments.com/papers2.htm. [Accessed 10 Feb 2003] 

[10] BARRADE, P., RUFER, A.: Supercapacitors as energy buffers : a solution for elevators 
and for electric busses supply, PCC 2002 : Power Conversion Conference, 2-5 April, 
Osaka, Japan. 

[11] BARRADE, P.: Series Connection of Supercapacitors: Comparative Study of Solutions 
for the Active equalization of the Voltages, Electrimacs 2002, 7th International 
Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems, 
18-21 August, Ecole de Technologie Supérieure (ETS), Montréal, Canada. 

[12] FAGGIOLI, E. et al: Supercapacitros for the energy management of electric vehicles. 
Journal of Power sources 1999, vol. 84,  pp. 261-269, ISSN: 0378-7753  



 Aplikace ultrakapacitorů v dopravních systémech  

 63 

[13] XINXIANG, Y., PATTERSON, D.: Novel power management for high performance 
and cost reduction in an electric vehicle. Renewable Energy, 2001, vol. 22, pp. 177-183. 
ISSN: 0960-1481  

[14] TSAI, L. W. and SCHULTZ, G., A Motor-Integrated Parallel Hybrid Transmission  
(October 22, 2002). University of California Energy Institute. Development & 
Technology. Working Paper EDT001.  
Available from: http://repositories.cdlib.org/ucei/devtech/EDT001 

[15] U.S. Depeartment of Energy, Office of Transportation Technologies: Hybrid Electric 
Vehicle Program, General Motors Accomplishments. 
Available from: http://www.ott.doe.gov/hev/gmaccomp.html 

[16] BURKE, A.: Ultracapacitors: Why, How, and Where is the Technology (November 1, 
2000). Institute of Transportation Studies. Working Paper UCD-ITS-REP-00-17. 
Available from: 
http://repositories.cdlib.org/itsdavis/UCD-ITS-REP-00-17  

[17] KALINA, E.: Ultrakapacitory: princip a možnosti využití ve výkonové elektronice. 
Sborník příspěvků z celostátní konference Elektrické pohony a výkonová elektronika, 
ÚVEE VUT BRNO 2002 (Electrical drives and power electronics, DPEEE BUT 2002), 
p. 175 – 178, ISBN 80-214-2246-7. 

[18] KALINA, E.: Applications of Ultracapacitors in Electric and Hybrid Electric Vehicles. 
In proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003, Volume 
3, pp. 345 – 349, ISBN 80-214-2379-3. 

[19] Produktové listy firmy EPCOS. Dostupné na http://www.epcos.com [Acessed Dec 
2004] 

[20]   Produktové listy firmy Maxwell. Dostupné na http://www.maxwell.com  [Acessed Apr 
2008] 

[21]   ČERVINKA, D., VOREL, P.: Elektrický skútr s asynchronním motorem. In Elektrické 
pohony a výkonová elektronika, EPVE 2001. EPVE 2001, Elektrické pohony a 
výkonová elektronika. VUT FEI Brno, UVEE: VUT FEI Brno, ÚVEE, 2001, s. 196 - 
201, ISBN 80-214-1987-3 

[22]   HUTÁK, P., VOREL, P.: Ultrakapacitory v elektromobilech. In EPVE 2002, celostátní 
konference elektrických pohonů a výkonové elektroniky. EPVE 2002, celostátní 
konference elektrických pohonů a výkonové elektroniky. BRNO: VUT Brno, 2002, s. 
139 - 144, ISBN 80-214-2246-7 

[23]   PATOČKA, M.: Vybrané stati z výkonové elektroniky. Svazek II.: Pulsní měniče bez 
vf. impulsního transformátoru. BRNO: PC-DIR Real, s.r.o., Brno 1997, ISBN 80-214-
1258-5 

 

 



 Aplikace ultrakapacitorů v dopravních systémech  

 64 

12. Seznam použitých značek a symbolů 

BMAX   - maximální magnetická indukce 
CC   - kapacita článku ultrakapacitoru 
CC,R    - skutečná kapacita článku ultrakapacitoru 
CU   - celková kapacita ultrakapacitoru 

CU,R    - skutečná celková kapacita ultrakapacitoru 
dr     - rozptyl kapacit článků ultrakapacitoru 
f   - frekvence spínání tranzistorů přizpůsobovacího měniče 
Ieq    - vyrovnávací proud 
IC    - proud ultrakapacitorem 
ICW    - složka žádané hodnoty proudu ultrakapacitorem 
ICSK    - skutečná hodnota proudu ultrakapacitorem 
Ief    - efektivní hodnota proudu 
IOUT,MAX   - maximální proud ultrakapacitorem 
lV    - vzduchová mezera 
LB    - indukčnost tlumivky akumulátoru 
LU   - indukčnost tlumivky ultrakapacitoru 
mV    - hmotnost vozidla (skútru s jezdcem) 
n   - počet článků ultrakapacitoru v sériovém zapojení 
nMIN    - minimální počet článků ultrakapacitoru v sériovém zapojení 
PL    - celkový ztrátový výkon 
PLC    - ztrátový výkon vedením 
pT    - okamžitý ztrátový výkon tranzistoru 
Q    - elektrický náboj 
RSB    - odpor bočníku pro snímání proudu akumulátorem 
RSC    - odpor bočníku pro snímání proudu ultrakapacitorem 
RDS,ON   - odpor MOSFET v sepnutém stavu 
s    - střída 
SFE    - průřez železa (jádra tlumivky) 
ton    - doba sepnutí tranzistoru 
toff    - doba vypnutí tranzistoru 
UB    - napětí akumulátoru 
UB,MAX   - maximální napětí akumulátoru 
UCZ   - žádaná hodnota napětí ultrakapacitoru  
UR    - jmenovité napětí článku ultrakapacitoru 
UC,MAX   - maximální napětí článku ultrakapacitoru 
UU,MIN   - minimální napětí ultrakapacitoru 
UU,W(AVG)  - napětí ultrakapacitoru odpovídající střednímu obsahu energie 
vMAX    - maximální rychlost vozidla 
vV,R    - skutečná maximální rychlost vozidla 
WMIN    - minimální energie v ultrakapacitoru 
WMAX    - maximální energie v ultrakapacitoru 
WAVG    - střední hodnota energie v ultrakapacitoru 
WK,R    - kinetická energie vozidla při maximální rychlosti 
Woff    - ztrátová energie tranzistoru během procesu vypnutí 
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Won    - ztrátová energie tranzistoru během procesu sepnutí 
∆IM    - zvlnění proudu tlumivkou 
∆W   - rezerva energie ultrakapacitoru 
τ    - časová konstanta 
 
 
 
 
 


