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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nabíječky pro lithium-iontové baterie. Návrh 

zahrnuje výběr vhodné topologie měniče, návrh silových, řídících a budících částí a návrh 

vysokofrekvenčního transformátoru. Další částí této práce se zabývá návrhem BMS, neboli 

battery management systém. Poslední část se zabývá výrobou navrţeného spínaného zdroje a 

BMS. Součástí projektu jsou podklady pro výrobu celé nabíječky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor‘s thesis describes the design chargers for lithium-ion batteries. The proposal 

includes the selection of suitable converter topologies, design power, control and excitation 

components and a design of high frequency transformer. In the next part the thesis deals with the 

BMS, which stands for battery management system. The last part deals with the production of 

the proposed switching source and BMS. The project documentation for the production of a 

charger is also provided. 
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1  ÚVOD 
Spínané zdroje v dnešní době drtivě převládají nad zdroji lineárními. Jejich největší výhodou 

je mnohem vyšší účinnost a menší rozměry. Nevýhodou je sloţitější a časově náročnější návrh. 

Vyuţití lineárních zdrojů pro nabíjení Lithium-iontových akumulátorů je navíc problematické a 

velmi neúčinné. 

Cílem této bakalářské práce je tedy navrhnutí nabíječky Lithium-iontových baterií. 

Nabíječka má mít miniaturní rozměry s maximální účinností a toho je dosaţeno právě vyuţitím 

spínaných zdrojů. Tento zdroj bude nabíjet Li-ion akumulátor o napětí 14,4V a kapacitě 2Ah, 

který bude vyuţit pro napájení osvětlení jízdního kola. 

V práci jsou stručně popsány Lithium-iontové baterie, spínané zdroje, BMS, neboli battery 

management system a následně je proveden návrh jednočinného blokujícího měniče společně 

s obvody, které se starají o správný průběh nabíjení (BMS). Návrh zdroje i obvodů pro řízení 

nabíjení je rozdělen do více logických celků celé nabíječky. Návrh spínaného zdroje obsahuje 

výpočet vinutých součástí. V závěru práce je navrţená nabíječka včetně BMS sestrojena a 

vyzkoušena. 
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2 LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY 
Lithium-iontový akumulátor je v dnešní době velmi rozšířený druh akumulátoru. Má velmi 

vysokou hustotu energie na jednotku objemu oproti jiným druhům akumulátorům, nízké 

samovybíjení a nemá ţádný paměťový efekt. Nachází široké uplatnění nejen ve spotřebitelské 

elektronice, ale kupříkladu i v elektromobilech, elektrokolech a podobně. 

 

2.1 Druhy Li-ion akumulátorů 

Dle [3] existují dva základní druhy Li-ion akumulátorů. Tyto druhy se liší provedením 

záporné elektrody. U obou druhů akumulátorů se pouţívá uhlík, v prvním případě je pouţita jeho 

mikrokrystalická forma, ve druhém případě grafit. Akumulátory se liší ve vybíjecí křivce, viz 

Obr. 2.1. Akumulátory vyuţívající mikrokrystalickou formu uhlíku lze nabíjet do 4,2 V, 

v případě pouţití grafitu je to 4,1 V. Konečné napětí, tedy napětí, pod které není doporučeno další 

vybíjení je 2,5 V. V praxi je lepší vybíjet tyto akumulátory pouze do 

3,0 V z důvodu průběhu vybíjecí křivky, kdy právě okolo této hodnoty tato křivka strmě klesá. 

Vyuţitelná kapacita sice klesne přibliţně o 5-10%, ale vzroste počet moţných cyklů „nabití – 

vybití“ přibliţně na dvojnásobek. 

 

 

Obr. 2.1: Vybíjecí křivka li-ion akumulátoru (Převzato z [3]) 

 

2.2 Nabíjení Lithium-iontových akumulátorů 

Li-ion akumulátory se běţně nabíjejí ve dvou stupních. První stupeň je v reţimu CC 

(constant current) tedy v reţimu konstantního proudu. Při tomto reţimu stoupá napětí na 

akumulátoru. Při dosazení maximálního nabíjecího napětí, tedy 4,2 V respektive 4,1 V, přejde 

nabíjení do reţimu CV (constant voltage) tedy do reţimu konstantního napětí. V tomto reţimu uţ 

nestoupá napětí akumulátoru ale exponenciálně klesá nabíjecí proud. Článek se povaţuje za 
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nabitý při poklesu nabíjecího proudu na zlomek původní hodnoty, většinou 0,05C. Průběh 

nabíjení Li-ion akumulátorů proudem 1C je na Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2: Nabíjecí křivka li-ion akumulátorů (převzato z [3]) 

 

Navrhovaná nabíječka Li-ion akumulátorů tedy bude muset mít řídící obvody, které se 

postarají o správné nabíjení. Řídící obvody budou sestaveny i se základním BMS (battery 

management system), který se postará o to, aby baterie nebyla nejenom přebíjena, ale aby nebyla 

ani vybita pod dovolenou mez. Oba tyto stavy totiţ akumulátoru škodí a v nejhorším případě 

můţeš dojít k explozi, či poţáru. 
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3 BATTERY MANAGEMENT SYSTEM 
Battery management system, neboli BMS je zařízení, které spravuje a řídí nabíjení a vybíjení 

akumulátoru. Stupeň nabití nebo vybití se nemůţe určovat z celkového napětí bateriového packu, 

jelikoţ napětí kolísá a nikdy není na všech článcích stejné. Tento jev je způsoben tím, ţe ţádné 

dvě baterie nemají stejný vnitřní odpor, a ani jejich kapacita není stejná. 

 

3.1 Balancování článků 

Tato část vychází z [6]. Na Obr. 3.1 je znázorněn příklad bateriového packu, který je sloţen 

ze tří článků zapojených v sérii. V příkladu a) je vyuţito balancování, v případě b) balancování 

pouţito není. V případě b) je vidět, ţe prostřední článek je přebit na nepřípustné napětí, kdy by 

toto napětí mohlo způsobit poţár článku. 

 

 

Obr. 3.1: Nabité baterie: a) s BMS, b) bez BMS 
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Na Obr. 2.2 je naopak znázorněn vybitý bateriový pack. V případě a) je opět vyuţito 

balancování, v případě b) balancování vyuţito není. V případě b) je vidět, ţe napětí posledního 

článku je pod přípustnou mezí, kdy by tento článek mohl být nenávratně poškozen a tím by byl 

znehodnocen celý akumulátor. 

 

 

Obr. 3.2: Vybité baterie: a) s BMS, b) bez BMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 15 

4 SPÍNANÉ ZDROJE 
Spínané zdroje jsou na rozdíl od lineárních zdrojů vývojově náročnější. Jejich výhodou je  

větší účinnost a větší výkon na jednotku hmotnosti. 

Na vstupu spínaného zdroje je stejnosměrné napětí, na výstupu taktéţ. Pokud je k dispozici 

napětí střídavé (síť), musí se za pomoci usměrňovacího můstku a sběrného kondenzátoru 

vyfiltrovat na napětí stejnosměrné. 

Usměrněné napětí je přivedeno na spínací tranzistor, dnes jsou většinou pouţívany 

tranzistory typu MOSFET. Tento tranzistor vytváří obdélníkový průběh napětí, který lze přivést 

na vysokofrekvenční transformátor. Napětí na výstupu z transformátoru je opět usměrněno a 

následně je vhodným způsobem filtrováno do stejnosměrného napětí. Pro řízení tranzistoru se 

pouţívá pulzně-šířková modulace (PWM, neboli pulse width modulation), která ovlivňuje střídu 

spínání a tím i výstupní napětí spínaného zdroje. Spínací cyklus tranzistoru je znázorněn 

na Obr. 3.1. V čase ta je tranzistor sepnut, v čase tb je tranzistor rozepnut. Pulzně-šířková 

modulace se chová tak, ţe celkový čas tc zůstává stejný, mění se pouze poměr ta a tb. 

 

 

Obr. 4.1: Spínací cyklus tranzistoru (Převzato z [4] a upraveno) 

 

4.1 Rozdělení spínaných zdrojů 

V podstatě existují dva základní druhy spínaných měničů, propustný a blokující. Ostatní 

druhy bývají většinou upravenou verzí některého ze dvou výše uvedených. 

 

4.1.1 Jednočinný propustný měnič 

Proud teče primárním i sekundárním vinutím současně, a to v čase ta. V této době dochází 

k nárůstu proudu jak na primárním vinutí, tak i na sekundárním. Sekundární vinutí je orientováno 

souhlasně s primárním, a proto dioda D1 vede proud do zátěţe. V době tb je dioda D1 zapojena 

v závěrném směru a proud do zátěţe dodává tlumivka L. V tomto čase je obvod uzavřen přes 

diodu D2. Zapojení propustného měniče je zakresleno na Obr. 4.2. Tento typ měniče má 

vysokofrekvenční transformátor bez vzduchové mezery. Tento typ měniče je vhodný pro střední 

aţ vysoké výkony. 
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Obr. 4.2: Zapojení propustného měniče (Převzato a upraveno z [4]) 

 

4.1.2 Jednočinný blokující měnič 

V čase ta teče proud pouze primárním vinutím, kdy je energie ukládána v magnetickém jádře 

transformátoru, v čase tb proud primárním vinutím téct nemůţe a proto teče vinutím sekundárním. 

V tomto čase (tb) se na sekundárním vinutí transformátoru naindukuje napětí takové velikosti, aby 

mohl téct sekundární proud i2. V čase tb má z tohoto důvodu napětí opačnou polaritu neţ v době 

ta, a proto v časové úseku tb je dioda D orientována v propustném směru a začíná vést proud. 

Tento typ měniče je vhodný pro malé výkony, řádově stovky wattů. Je to způsobeno tím, ţe 

energie, která je přenesena v čase tc se nejprve v čase ta akumuluje do jádra transformátoru a 

v době tb se z něho energie zase čerpá. V reţimu spojitých proudů zároveň neustále zůstává v 

obvodu nenulová energie. Tento typ měniče je proto nutné konstruovat se vzduchovou mezerou, 

ve které, jak jiţ bylo uvedeno, se akumuluje energie přenášená přes transformátor. Transformátor 

se zde chová spíše jako tlumivka s více vinutími. Zapojení blokujícího měniče je na Obr. 4.3. 

Průběhy veličin pro jednočinný blokující měnič je na Obr. 4.4. Při pouţití pro větší výkon 

transformátoru by znatelně vzrostly jeho rozměry, coţ činí pouţití takového zařízení 

nepraktickým. 

 

 

Obr. 4.3: Zapojení blokujícího měniče (Převzato z [4]) 
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Obr. 4.4: Průběhy veličin pro jednočinný blokující měnič (Převzato a upraveno z [1]) 
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5 NÁVRH SPÍNANÉHO ZDROJE 
Vzhledem k nízkému výkonu nabíječky se jeví jako nejvhodnější pouţítí právě jednočinného 

blokujícího měniče, pracujícího v reţimu spojitých proudů. Parametry spínaného zdroje jsou 

uvedeny v Tab. 5.1. 

 

Tab. 5.1: Parametry spínaného zdroje 

Označení Hodnota Poznámka 

P2 35 W Výstupní výkon nabíječky 

I2 2,431 A Výstupní proud nabíječky 

UVÝST 14,4 V Výstupní napětí nabíječky 

Uef 230 V Vstupní střídavé napětí 

U1 325 V Vstupní usměrněné napětí 

f 200 kHz Spínací frekvence 

 

5.1 Návrh vstupní části zdroje 

Nabíječka je napájena ze sítě střídavým napětím o velikosti Uef=230 V. Je připojena za 

pomoci tří vodičů – fázového vodiče L, nulového vodiče N a ochranného vodiče PE. Vstupní část 

se skládá ze tří částí a to (Obr. 5.1): 

 Pojistka 

 EMI filtr 

 Usměrňovač s vyhlazovacím kondenzátorem 

 

 

Obr. 5.1: Schéma vstupní části zdroje 

 

Pojistka F1 má za úkol chránit nabíječku před vysokými proudy v důsledku poruchy. Byla 

vybrána trubičková pojistka o rozměrech 5x20 mm, pomalá, o jmenovitém proudu IF1=0,5 A. 

Následující EMI filtr má filtrovat případné elektromagnetické rušení, a to jak směrem ze sítě 

do spínaného zdroje, tak naopak ze spínaného zdroje zpět do sítě. Jsou voleny součástky o 
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parametrech: tlumivka L1=2x6,8 mH/1 A, kondenzátory C1 – C4=10 nF. Kondenzátory C1 – C4 

jsou z důvodu bezpečnosti voleny na napětí 3 kV. 

Následuje usměrňovač. Napětí je usměrněno za pomoci Graetzova můstku B1. S ohledem na 

vstupní napětí a maximální proud (6) byl vybrán usměrňovací můstek B250C1000SMD, který má 

parametry Uac=560 V a I=1 A. Odpor R1 je zde umístěn z důvodu omezení maximálního proudu 

protékajícího spínaným zdrojem, zejména v době připojení měniče na síť střídavého napětí, kdy 

se vyhlazovací kondenzátory chovají jako zkrat. Hodnota tohoto odporu byla zvolena R1=4,7 Ω. 

Vyhlazovací kondenzátor za usměrňovačem musí dodávat energii do obvodu při klesajícím 

průběhu dvoucestně usměrněného napětí. Dovolený pokles napětí je ΔU=30 V. Potřebná kapacita 

kondenzátoru se vypočítá za pomoci vztahu 

 

 
   

  
  
  

 

  

  

  
  

 

  
   
  

       

           

 

(1)  

kde P2 je výstupní výkon zdroje, U1 je usměrněné napětí na vstupu zdroje, ΔU je dovolený pokles 

napětí a Δt je půlperioda střídavého napětí. 

 V praxi se vyuţívají větší kondenzátory, neţ je uvedeno. Pro tento spínaný zdroj, 

z důvodu lepšího vyhlazení, bylo zvoleno pouţít dva elektrolytické kondenzátory spojené 

paralelně, kaţdý o C=47 μF a napětí 450 V. 

 

5.2 Návrh transformátoru 

Vysokofrekvenční transformátor je jednou z hlavních součástí spínaných zdrojů. Parametry 

potřebné ke správnému navrţení transformátoru jsou uvedeny v Tab. 5.2. 

 

Tab. 5.2: Parametry potřebné k navržení transformátoru 

Označení Hodnota Poznámka 

U1‘ 150 V 
Napětí na primárním vinutí transformátoru při 

vypnutém tranzistoru 

ΔImax 0,15 A Dovolený zdvih proudu 

J 4 A/mm2 Dovolená proudová hustota 

 

5.2.1 Volba jádra transformátoru 

Velikost jádra transformátoru se volí s ohledem na přenášený výkon transformátoru. Obecně 

platí, ţe čím vyšší výkon a čím niţší spínací frekvence, tím je potřeba větší jádro. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 20 

Z důvodu vyuţití skladových zásob bylo vybráno jádro LjE2507 vyrobené z materiálu 

CF139. Rozměry jádra LjE2507 jsou uvedeny na Obr. 5.2. Parametry materiálu CF139 a jádra 

LjE2507 jsou vypsány v Tab. 5.3. 

 

Obr. 5.2: Rozměry jádra LjE2507 (Převzato z [2]) 

 

Tab. 5.3: Parametry materiálu CF139 a jádra LjE2507 [2] 

Označení Hodnota Poznámka 

LFe 57,5 mm Délka střední siločáry 

Aemin 51,5 mm
2
 Minimální průřez jádra 

μr 2100 Relativní permeabilita jádra 

AL 1900 nH Součinitel indukčnosti 

Bs 350 mT Maximální indukce sycení jádra 

 

5.2.2 Výpočet počtu závitu, vzduchové mezery a průřezu vodičů 

 Pro určení počtu závitů, vzduchové mezery a průřezu vodičů pro vinutí se nejprve musí určit 

střída spínání 

 

   
  

 

     
  

   

       
        (2)  

 

kde U1‘ je napětí na primární straně transformátoru při vypnutí tranzistoru a U1 je usměrněné 

napětí na vstupu. 

 Odraţené napětí na primární straně transformátoru se volí s ohledem na maximální 

povolené napětí tranzistoru. Tranzistor bude tedy namáhán napětím 

 

          
                   (3)  
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coţ znamená, ţe s ohledem na UDS= 650V výkonového tranzistoru je toto dostatečná rezerva. 

Převodový poměr transformátoru se vypočte vztahem 

 

 

  
     

   
 

   

 
    

    
      

        

          

 

(4)  

kde UVÝST je výstupní napětí spínaného zdroje. Velikost indukčnosti L1 se vypočítá ze vztahu 

 

 
   

    

       
 

          

            
             

 

(5)  

kde f je spínací frekvence a ΔImax je povolený zdvih proudu. Následně se vypočte největší proud 

procházející primárním vinutím, který prochází na konci doby t1. 

 

 
      

     

   
   

     

 
 

     

        
          

    

 
        

 

(6)  

kde I2stř je střední hodnota výstupního proudu. Z těchto údajů se nyní vypočítá počet závitů na 

primární straně transformátoru. 

 

 
   

        

      
 

                

              
           

 

(7)  

kde Bmax je maximální indukce v jádře transformátoru a S je průřez jádra transformátoru.  

 

Z převodu a počtu závitů na primární straně transformátoru lze vypočítat počet závitů na 

sekundární straně transformátoru 

 

 
                            

 
(8)  
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Pomocné vinutí je konstruováno jako jednočinný propustný měnič bez vyhlazovací 

tlumivky. Na toto napětí tedy nebude mít střída vliv. Počet závitů pomocného vinutí se vypočítá 

jako 

 

 
        

   

  
    

    

   
         

 

(9)  

kde Uth je prahové napětí řídícího obvodu. Z důvodu vybrané koncepce spínaného zdroje musíme 

pouţít u transformátoru vzduchovou mezeru. Velikost vzduchové mezery se vypočítá vztahem  

 

 

   (
  

 

  
 

 

     
 
   

 
)      

 (
   

          
 

 

             
 
         

         
)

                             

 

(10)  

kde μ0 je permeabilita vakua, μr je relativní permeabilita jádra a lFe je délka střední siločáry. Pro 

zjištění průřezu vodiče pro vinutí musíme vypočítat efektivní hodnotu proudu jak na primární, tak 

i na sekundární straně transformátoru. Efektivní hodnota proudu na primární straně se vypočítá 

jako 

 

 

     √∫   
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(11)  

kde T je perioda.  
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Efektivní hodnota proudu na sekundární straně se vypočítá jako 

 

 

     √∫   
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   )   
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√
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(12)  

 

Nyní lze vypočítat průřezy vodičů pro vinutí. Průřez primárního vinutí se vypočítá vztahem 

 

 
   

    

 
 

     

 
           

 

(13)  

kde J je dovolená proudová hustota. 

Pro primární vinutí bylo vybráno lanko 10x0,1mm. Jedná se o svazek 10 paralelních drátů, 

které jsou vzájemně izolované, kaţdý o průměru 0,1 mm. Výsledný průřez primárního vinutí tedy 

bude 0,0785mm
2
. Vzhledem k (13) je tento průřez vyhovující. Průřez sekundárního vinutí se 

spočítá vztahem 

 

 
   

    

 
 

     

 
          

 

(14)  

Pro sekundární vinutí byl vybrán vodič o parametrech 81x0,12 mm. Sekundární vodič se, 

podobně jako primární, skládá z 81 paralelních drátů, které jsou vzájemně izolované. Kaţdý 

takovýto drát má průměr 0,12 mm. Výsledný průřez sekundárního vinutí bude 0,916 mm
2
. 

Vzhledem k (14) je tento průřez dostačující. 

Pomocným vinutím bude napájen pouze integrovaný řídící obvod. Z tohoto důvodu bude 

pouţit vodič o průměru 0,25 mm. 
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5.3 Návrh výstupní části zdroje 

Výstupní část spínaného zdroje je sloţena ze dvou typů součástek, z usměrňovací diody a 

elektrolytického kondenzátoru. Zapojení výstupní části je uvedeno na Obr. 5.3. 

 

 

Obr. 5.3: Schéma výstupní části zdroje 

 

Po rozepnutí spínacího tranzistoru začíná v sekundárním vinutí přes diodu D6 protékat proud 

a začne nabíjet kondenzátor C6. Dioda tvoří jednocestný usměrňovač. Byla vybrána dioda 

FES8JT se závěrným napětím Urrm=600 V, proudem If=8 A, zotavovací dobou trr=50 ns a 

propustné napětí Uf=1,5 V. Výkonová ztráta na usměrňovací diodě se vypočte vztahem 

 

 
                           

 

(15)  

Usměrněné napětí za diodou se bude filtrovat na výstupním kondenzátoru. Výstupní napětí 

můţe kolísat v rozmezí ΔU=50 mV. Hodnota kapacity tohoto kondenzátoru se dle [1] vypočítá 

jako 

 

    
      

  
 

                   

       
           (16)  

 

kde I2 je výstupní proud nabíječky, T je perioda, s je střída a ΔU je dovolený pokles napětí. Tento 

kondenzátor je lepší volit co největší. V této práci je zvolena paralelní kombinace dvou 

elektrolytických kondenzátorů o C=100 μF na napětí 25 V. Kondenzátory jsou voleny tzv. Low 

ESR, coţ znamená s malou hodnotou sériového odporu. 
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5.4 Řídící obvod 

Ve spínaných zdrojích lze s výhodou vyuţít integrované řídící obvody k tomu určené. 

Topologií pouţitého spínaného zdroje, vyuţitím i jednoduchostí odpovídá řídící obvod UC3844 

v pouzdru DIL08 v zapojení kaskádní regulace napětí s podřízenou proudovou smyčkou. Vnitřní 

struktura tohoto integrovaného obvodu je uvedena na Obr. 5.4. 

 

 

Obr. 5.4: Vnitřní struktura UC3844 (Převzato z [7]) 

 

Tento obvod má vlastní oscilátor, který kmitá na poţadované frekvenci. Tato frekvence je 

upravena kondenzátorem C7 a odporem R5, které jsou připojeny na pin č. 4. Integrovaný obvod 

také obsahuje vnitřní zdroj referenčního napětí o hodnotě 2,5 V, který je připojen na neinvertující 

vstup operačního zesilovače. Na pin č. 2 (invertující vstup operačního zesilovače) je přiváděno 

takové napětí, které odpovídá špičkové hodnotě proudu, který protéká primárním vinutím 

transformátoru. Pokud hodnota tohoto napětí překročí 2,5 V znamená to, ţe v obvodu došlo 

k nadproudu. V takovém případě se operační zesilovač překlopí na nulu, proudový komparátor 

resetuje pulsně šířkovou modulaci a obvod přestane spínat tranzistor. 

Proudový komparátor porovnává skutečnou hodnotu proudu, který je reprezentován napětím 

přiváděným na pin č. 3 s poţadovanou hodnotou přiváděnou na pin č. 1. Z důvodu pouţití vnitřní 

1 V Zenerovy diody můţe být hodnota napětí, které je přiváděno na pin č. 3 také 1 V. 
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5.5 Schéma zapojení 

Na Obr 5.5 je znázorněno schéma zapojení spínaného zdroje nabíječky. Fotografie hotového 

spínaného zdroje ze strany součástek je uvedena na Obr. 5.6, ze strany spojů je pak uveden na 

Obr. 5.7. 

 

 

Obr. 5.5: Schéma zapojení spínaného zdroje 

 

Při zapojení nabíječky na síť je integrovaný obvod UC3844 napájen přímo z napěťového 

meziobvodu přes rezistor R2. Poté, co začne obvod spínat, je výkonový tranzistor Q1 napájen 

z pomocného vinutí. 

RCD článek, tvořený odporem R3, kondenzátorem C3 a diodou D1, chrání výkonový 

tranzistor před kladnými překmity způsobenými parazitní indukčností. 

Na výstupní pin č. 6 integrovaného obvodu je připojen tranzistor Q1. Na Zenerově diodě se 

toto výstupní napětí sníţí o 3 V. Na stejné napětí se nabije kondenzátor C5. V případě vypnutí 

tranzistoru se toto napětí odečte od nulového potenciálu a v tu chvíli bude na hradle tranzistoru 

záporné napětí o téţe hodnotě. To zabezpečuje spolehlivé a rychlé vypnutí MOSFETu. 

Z BMS baterie bude vysílán signál IŢÁDANÉ, který bude odpovídat hodnotě log 1 v případě 

moţného nabíjení, log 0 v případě nemoţnosti nabíjení. Tento signál je galvanicky oddělen přes 

optočlen OK2. V případě log 1 na svorce IŢÁDANÉ se na výstupu optočlenu (pin č. 6) objeví log 0, 

signálový tranzistor T2 je uzavřen a na emitoru PNP tranzistoru T1, který je zapojen jako sledovač 

napětí, se objeví referenční napětí z integrovaného obvodu UC3844 z pinu č. 8. Toto napětí je 

přivedeno na pin č. 1 integrovaného obvodu. Tento stav umoţní proudovému komparátoru spínat 
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výkonový tranzistor na plný výkon. V opačném případě, pokud bude na svorce IŢÁDANÉ log 0, na 

výstupu optočlenu OK2 bude log 1, tranzistor T2 bude otevřený a na emitoru tranzistoru T1 bude 

nulové napětí. RC článek, tvořený odporem R16 a kondenzátorem C12, vyfiltruje z těchto pulzů 

střední hodnotu napětí a integrovaný obvod UC3844 začne spojitě sniţovat střídu spínání. To 

způsobí, ţe se sníţí výstupní proud spínaného zdroje. 

Ve výstupní části měniče je zapojen optočlen, jehoţ funkcí je vypnutí měniče při přepětí. 

V případě výstupního napětí vyššího neţ je 15 V, začne Zenerovou diodou D5 protékat proud, 

který rozsvítí LED diodu v optočlenu OK1. Tím pin č. 1 napěťové zpětné vazby spojí se zemí a 

integrovaný obvod přestane spínat.  

 

 

Obr. 5.6: Fotografie hotového spínaného zdroje ze strany součástek 

 

 

Obr. 5.7: Fotografie hotového spínaného zdroje ze strany spojů 
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6 NÁVRH BMS 
BMS je navrţeno velice jednoduše. Schéma zapojení je uvedeno na Obr. 6.1. Z důvodu 

zvýšení počtu moţných cyklů „nabití – vybití“ budou obvody udrţovat napětí kaţdého článku 

v rozmezí od 4,1 V do 3,0 V.  

 

 

Obr. 6.1: Schéma zapojení BMS 

 

Baterie je sloţena ze tří bloků sériových článků. Kaţdý blok je vyroben ze tří článků 

spojených paralelně. Celkem tedy 3S, 3P. Parametry hotového akumulátoru jsou: jmenovité 

napětí 10,8 V, jmenovitá kapacita 9 Ah, celková energie 97,2 Wh. Z praktických důvodů je 

vybrána baterie o jiných parametrech neţ je uvedeno v zadání. Fotografie akumulátoru s jiţ 

osazenými obvody BMS je na Obr. 6.2. 

Jednotlivé paralelně zapojené články jsou připojeny na svorky minus, 4 V, 8 V, 12 V. 

Paralelně k těmto článkům jsou zapojeny balanční rezistory. Tyto rezistory jsou k bateriím 

připojeny stále, z důvodu jednoduchosti BMS. Baterie jsou tedy těmito odpory neustále mírně 

vybíjeny. Vybíjecí proud je ovšem tak malý, ţe k úplnému vybití všech baterií by došlo za více 

neţ 5 let. Z tohoto důvodu je tato chyba zanedbatelná. 

Svorkovnice X1 je určena pro nabíjení baterie, svorkovnice X2 je určena pro připojení zátěţe. 

Na X1-2 je kladné napětí akumulátoru, X1-1 je IŢÁDANÉ, které je přivedeno na nabíječku, X1-3 je 

nulový potenciál akumulátoru. 
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Pojistka F1 chrání baterii proti nadproudu, způsobenému chybou buď obsluhy nebo 

spínaného zdroje. Pojistka je volena o jmenovitém proudu If=5 A. 

Vypínač, který je připojen na výstupy VYP1 a VYP2 odpojuje výstup baterie. Pokud tyto 

svorky nebudou propojeny, akumulátor nebude moţné pouţívat, tedy ani vybíjet, ani nabíjet. 

Tento systém je v BMS pouţit z důvodu sníţení odběru energie z baterií v době nepouţívání. 

Diferenční zesilovače U1G1 a U2G2 mají za úkol převést diferenční napětí článků, zapojených 

mezi svorky 4 V a 8V, 8V a 12V, vůči zemi. Diferenční zesilovače mají zesílení rovno jedné, 

tedy beze změny. Přes obvod, který je tvořený diodami U5, U6 a U7 se do uzlu dostane napětí o 

přibliţně 0,4 V niţší, neţ je nejvyšší napětí z baterií. Toto napětí je přes odporový dělič 

přivedeno na řídící vstup integrovaného paralelního stabilizátoru TL431 (IO2). Pokud bude toto 

napětí vyšší neţ vnitřní referenční napětí 2,5 V, otevře se tranzistor koncového stupně uvnitř 

TL431 a na emitoru PNP tranzistoru Q1, který je zapojen jako sledovač napětí, se objeví nulový 

potenciál. Střídáním nulového napětí s napětím na odporovém děliči tvořený R18 R19 vznikají 

pulzy, které reprezentují střídání mezi nabíjením a nenabíjením. Tyto pulzy jsou přivedeny na 

svorku IŢÁDANÉ na spínaném zdroji. Se zvyšujícím se stupněm nabití akumulátoru se budou tyto 

pulzy zuţovat, aţ při úplném nabití bude střída těchto pulzů nulová. 

Naopak přes obvod tvořený diodami U2, U3 a U4 společně s pull up rezistorem R12, projde 

napětí nejméně nabitého článku v sérii, které je zvětšené o úbytek napětí na diodě (přibliţně 

0,4 V). Pokud bude některá z těchto hodnot menší  neţ 3,0 V (zvětšené o úbytek napětí na diodě), 

objeví se na řídícím vstupu integrovaného paralelního stabilizátoru IO1 napětí niţší, neţ 2,5 V a 

tranzistor koncového stupně uvnitř IO1 se uzavře. Po uzavření se na hradle tranzistoru Q2 objeví 

napětí rovné napětí napájecímu a tranzistor se také uzavře. Tímto se na gate tranzistoru Q3 objeví 

nulové napětí a výkonový tranzistor Q3 se uzavře, čímţ se odpojí zátěţ a baterie nebude dále 

vybíjena pod nedovolenou mez. 

 

 

Obr. 6.2: Fotografie akumulátoru osazený obvody BMS 
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7 OŽIVENÍ ZAPOJENÍ A MĚŘENÍ NA VYROBENÉ 

NABÍJEČCE 
Navrţená nabíječka společně s BMS obvody byla vyrobena dle schémat a návrhů desky 

plošných spojů, které jsou v přílohách této práce. Schémata a DPS byla navrţena v programu 

EAGLE ve verzi 5.6.0. Plošné spoje jsou vyrobeny na cuprextitovou jednostrannou desku.  

 

7.1 Výroba vysokofrekvenčního transformátoru 

Na výrobu transformátoru spínaného zdroje je vyuţita kostra na jádro LjE2507 s deseti 

vývody. 

Jako první je navinuto primární vinutí transformátoru. Dle kapitoly 5.2.2 se primární vinutí 

skládá ze 79 závitů. Tyto závity jsou navinuty speciálním drátem určeným pro spínané zdroje. 

Druhá vrstva je tvořena sekundárním vinutím o osmi závitech. Primární a sekundární vinutí 

je odděleno, z důvodu bezpečnosti, kaptonovou páskou. 

Jako poslední vrstva je navinuto pomocné vinutí a to pěti závity. Také toto vinutí je odděleno 

kaptonovou páskou.  

Přehled vypočítaných hodnot pro návrh transformátoru je v Tab. 7.1. Na Obr. 7.1 je 

zakresleno uspořádání vinutí na kostře jádra. 

 

Tab. 7.1: Návrh transformátoru 

Parametr Hodnota 

Primární vinutí 79 závitů 

Sekundární vinutí 8 závitů 

Pomocné vinutí 5 závitů 

Vodič primárního vinutí 10 x 0,1 mm 

Vodič sekundárního vinutí 81 x 0,12 mm 

Průměr vodiče pomocného vinutí 0,25 mm 

Velikost vzduchové mezery 0,0907 mm 
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Obr. 7.1: Uspořádání vinutí na kostře transformátoru 

 

7.2 Oživení spínaného zdroje 

Po vyrobení a osazení DPS nabíječky se připojí pomocný laboratorní zdroj mezi zem 

napěťového meziobvodu a VCC (pin č. 7) integrovaného obvodu. Uth, neboli prahové napětí 

řídicího obvodu určuje napětí, při kterém se integrovaný obvod spustí. U obvodu UC3844 je to 

17,5 V. Toto zadané napětí odpovídá napětí změřenému. Zároveň se tímto dá zjistit, zdali není 

v zapojení zkrat. Pokud je vše v pořádku, na hradle tranzistoru se objeví pulzy PWM, které jsou 

ukázány na Obr. 7.2 v kapitole 7.3.1. 

Poté se nabíječka připojí na laboratorní autotransformátor. Napětí tohoto transformátoru se 

usměrní a vyhladí kondenzátory na stejnosměrné napětí. Tímto napětím se napájí přímo 

meziobvod spínaného zdroje. Postupným zvyšováním napětí se zjistí, zdali je vysokofrekvenční 

transformátor spínaného zdroje správně navinut a jestli celý spínaný zdroj pracuje správně. Pokud 

je vše v pořádku, napětí se zvýší na hodnotu usměrněného napětí sítě, tedy 325 V.  

 

7.3 Výsledky měření 

V následujících kapitolách jsou popsány výsledky z měření na oţiveném spínaném zdroji a 

BMS obvody baterie. 

 

7.3.1 Spínaný zdroj 

Na Obr. 7.2 je znázorněn průběh napětí na hradle výkonového tranzistoru bez zatíţení, tedy 

UDS=0 V, IDS=0 A. V tomto bodě je integrovaný obvod napájen z cizího stabilizovaného zdroje. 

Na průběhu je vidět, ţe napětí na gate tranzistoru je okolo 15 V. Tato hodnota je dostatečná pro 

dokonalé spínání MOSFETu. Zároveň je vidět i záporné napětí při vypnutém tranzistoru. 

Frekvence spínání je 190,1 kHz. Oproti plánované hodnotě 200 kHz je sice niţší, ale chyba je 

malá a lze ji tedy zanedbat. Střída je pak přibliţně 0,4. 
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Obr. 7.2: Průběh napětí na gate tranzistoru bez zatížení 

 

Na Obr. 7.3 je zobrazen průběh napětí na pinu č. 4 integrovaného obvodu UC3844. Toto 

napětí kmitá s dvojnásobnou frekvencí, neţ je spínací frekvence tranzistoru. 

 

 

Obr. 7.3: Průběh napětí na pinu RT/CT řídícího obvodu UC3844 
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Na Obr. 7.4 je zachycen průběh napětí v meziobvodu při zatíţení, tedy usměrněné střídavé 

sítě. Toto napětí má dvojnásobnou frekvenci oproti frekvenci sítě. Je to způsobeno tím, ţe 

záporná půlvlna sinusového průběhu se „překlopí“ do kladné z důvodu dvoucestného usměrnění. 

Pokles napětí je 12,1 V a tedy průběh je mnohem lépe vyhlazen, neţ původně vypočítaných 30 V. 

 

 

Obr. 7.4: Průběh napětí v meziobvodu při plném zatížení 

 

Na Obr. 7.5 jsou zobrazeny dva průběhy. Na kanálu č. 1 je zachycen průběh napětí UGS, na 

kanálu č. 2 UDS. Tyto průběhy jsou zachyceny při plném zatíţení spínaného zdroje. 
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Obr. 7.5: Průběh napětí na gate – source tranzistoru (1. kanál) a průběh napětí na drain - source 

tranzistoru (2. kanál) 

 

Na Obr. 7.6 je znázorněn průběh na výstupní diodě D6. Překmit dosahuje přibliţně 160 V. 

To je dostatečná rezerva při pouţití 600 V diody. 

 

Obr. 7.6: Průběh napětí na výstupní diodě 
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Na Obr. 7.7 je zachycen průběh na bočníku R6. 

 

 

Obr. 7.7: Průběh napětí na odporu bočníku R6 

 

7.3.2 Battery management system 

BMS baterie bylo oţiveno a odzkoušeno. Napětí, při kterém se odpojuje baterie od zátěţe je 

3,0 V. Napětí, při kterém začíná spínaný zdroj omezovat proud a nabíječka přechází do reţimu 

CV je 4,1 V. Spínaný zdroj v kombinaci s BMS obvody baterie tedy fungují dle předpokladů. 
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8 ZÁVĚR 
V první části této práce je stručně řečeno, co jsou Lithium-iontové baterie, jsou zde 

vyjmenovány základní druhy spínaných zdrojů, je vysvětleno co jsou obvody BMS, neboli 

battery management system.  

Druhá, praktická část, se zabývá návrhem spínaného zdroje nabíječky včetně obvodů 

zajišťujících správné nabíjení Li-ion akumulátorů. Návrhy jsou rozděleny do logických celků, 

kdy je na začátku vybrána vhodná topologie spínaného zdroje. Poté je navrţena vstupní část 

měniče, která zajišťuje, jednak usměrnění a vyfiltrování střídavého napětí ze sítě, jednak 

odfiltrování rušení. Tento vstupní filtr musí filtrovat jak rušení ze sítě směrem do spínaného 

zdroje, tak rušení ze spínaného zdroje zpět do sítě. Dále se navrhl vysokofrekvenční 

transformátor, který je jednou z hlavních částí spínaného zdroje. Byl spočítán počet závitů 

primárního, sekundárního i pomocného vinutí včetně určení průměru navíjecího drátu. Následuje 

výpočet výstupní části, která zahrnuje výběr usměrňovací diody a výpočet potřebného 

elektrolytického kondenzátoru. 

V další části je popsán princip fungování integrovaného obvodu UC3844, který řídí celou 

část spínaného zdroje.  Následně je navrţeno schéma zapojení celé části spínaného zdroje včetně 

řídicí části, které zahrnuje detailní vysvětlení funkce. 

V následující části této bakalářské práce je návrh obvodů, které se starají o správný průběh 

nabíjení. Z praktických důvodů byl vybrán jiný, větší, akumulátor neţ je uvedeno v zadání. 

Parametry nového akumulátoru jsou: jmenovité napětí 10,8 V, jmenovitá kapacita 9 Ah, celková 

energie 97,2 Wh. 

Dle návrhů spínaného zdroje i BMS byli tyto části vyrobeny a vyzkoušeny. Schémata, 

návrhy plošných spojů, osazovací plány desky plošných spojů a seznam pouţitých součástek jsou 

umístěny v příloze. Průběhy veličin vyrobeného spínaného zdroje jsou v kapitole 7.3.1. Spínací 

frekvence tranzistoru je 190,1 kHz, která je sice menší neţ plánovaná hodnota 200 kHz, ale tuto 

chybu lze zanedbat. Maximální napětí na výkonovém tranzistoru je okolo 520 V, coţ je hodnota 

sice větší, neţ vypočítaná 475 V, ale stále má tranzistor napěťovou rezervu.  

Měřením se zjistilo, ţe celý systém – nabíječka + akumulátor je schopný provozu za plného 

zatíţení. 

Chlazení výkonových prvků, především výkonového tranzistoru a výstupní diody je zajištěna 

plechovou krabičkou, do které je nabíječka zasazena. Fotografie celého systému je umístěna 

v příloze. 

Účinnost spínaného zdroje nebyla měřena, ale předpokládaná účinnost nabíječky je okolo 

65 – 75%.  
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Příloha A: Schéma zapojení spínaného zdroje 
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Příloha B: Návrh desky plošných spojů spínaného zdroje (strana spojů) 
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Příloha C: Osazovací plán DPS spínaného zdroje (strana součástek) 
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Příloha D: Seznam součástek spínaného zdroje 

Označení Hodnota / typ Druh součástky Pouzdro 

B1 B250C1000SMD Usměrňovací můstek 
SMD 8,5 x 6,5 x 

2,6mm 

C1, C2 47 μF 
Elektrolytický 

kondenzátor 
E7,5-18 

C3, C14 – C17 10 nF / 3kV Kondenzátor C102-043X133 

C4 220 μF 
Keramický 

kondenzátor 
1206 

C5 22 nF 
Keramický 

kondenzátor 
1206 

C6 100 nF 
Keramický 

kondenzátor 
1206 

C7, C13 1 nF 
Keramický 

kondenzátor 
1206 

C8 2,2 nF 
Keramický 

kondenzátor 
1206 

C9, C12, 10 nF 
Keramický 

kondenzátor 
1206 

C10, C11 100 μF 
Elektrolytický 

kondenzátor, LESR 
UD-6,3X7,7 

C18 33 nF 
Keramický 

kondenzátor 
1206 

D1 BYV26C Dioda SOD57-10 

D2, D4 BAT46 Schottkyho dioda SOD80C 

D3 BZV55C3.0SMD Zenerova dioda SOD80C 

D5 BZV55C15 Zenerova dioda SOD80C 

D6 FES8JT Dioda TO220ACS 

F1 0,5 A Pojistka 5x20 mm 

IC1 UC3844N Integrovaný obvod DIL08 

L1 CAF1100A6.8 Soufázová tlumivka - 

OK1 PC817 Optočlen DIL04 

OK2 6N137 Optočlen DIL08 

Q1 FCPF11N60 Výkonový MOSFET TO220BV 
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R1 4,7 Ω / 1 W Výkonový rezistor 0411 

R2 100 kΩ / 2 W Výkonový rezistor 0617 

R3 39 kΩ / 2 W Výkonový rezistor 0617 

R4 15 kΩ Rezistor 1206 

R5 3,9 kΩ Rezistor 1206 

R6 5,6 Ω / 1 W Výkonový rezistor 0411 

R7, R14 100 Ω Rezistor 1206 

R8 82 Ω Rezistor 1206 

R9, R11 10 kΩ Rezistor 1206 

R10 1 kΩ Rezistor 1206 

R12 250 Ω  Rezistor 1206 

R13 2,2 kΩ Rezistor 1206 

R15 1,2 kΩ Rezistor 1206 

R16 15 kΩ Rezistor 1206 

T1 BC857C PNP tranzistor SOT23 

T2 BSS84 MOSFET SOT23 

TR1 LJE2507 Transformátor - 

X1, X3 - Svorkovnice 3-5,08 mm 
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Příloha E: Schéma zapojení BMS 
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Příloha F: Návrh desky plošných spojů BMS (strana spojů) 
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Příloha G: Osazovací plán DPS BMS (strana součástek) 
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Příloha H: Seznam součástek BMS 

Označení Hodnota / typ Druh součástky Pouzdro 

C2 10 μF 
Keramický 

kondenzátor 
1206 

F1 5 A Pojistka 5x20 mm 

IO1, IO2 TL431 Napěťová reference SOT23 

Q1 BC817-40SMD NPN tranzistor SOT23 

Q2 BSS84 MOSFET SOT23 

Q3 IRF1405 Výkonový MOSFET TO220BV 

R1 – R3 22 kΩ Rezistor 1206 

R4 – R10, R13 220 kΩ Rezistor 1206 

R11 2,2 kΩ Rezistor 1206 

R12 3,3 kΩ Rezistor 1206 

R14 2,7 kΩ Rezistor 1206 

R15 4,7 kΩ Rezistor 1206 

R16 330 Ω Rezistor 1206 

R17, R22, R25 10 kΩ Rezistor 1206 

R18, R19 33 kΩ Rezistor 1206 

R20 820 Ω Rezistor 1206 

R21 1 kΩ Rezistor 1206 

R24 470 Ω Rezistor 1206 

R26 680 Ω Rezistor 1206 

U1 TLC272 Operační zesilovač SO8 

U2 – U7 BAT46 Dioda SOT80 

X1, X2 - Svorkovnice 3-5,08 
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Příloha I: Fotografie celé nabíječky včetně akumulátoru 

 

 

 

 


