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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom systému s rekuperačným meničom 

a pomocných obvodov, ktoré umožňujú predĺžiť životnosť automobilovej batérie 

s využitím superkondenzátorov ako zdroja energie pri štartovaní automobilu 

využívajúceho funkciu štart-stop. Na meranie dôležitých obvodových veličín 

a riadenie výstupného prúdu meniča využíva mikrokontrolér. 
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Abstract 

This master thesis deals with designing of a recuperative converter system and 

auxiliary circuits that extend the life of the automotive battery by using supercapacitor 

as a source of power when starting a car using the start-stop function. The 

microcontroller is used to measure important circuit values and control the output 

current of the converter. 
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 ÚVOD 

Cieľom tejto diplomovej práce je teoretický rozbor vlastností 

superkondenzátorov, možnosti ich použitia v zariadeniach na akumuláciu energie a návrh 

takéhoto zariadenia využívajúceho znižujúci menič so synchrónnym usmerňovačom. 

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom systému, ktorý bude primárne slúžiť ako 

náhrada klasického automobilového akumulátora pri častom štartovaní auta 

využívajúceho funkciu štart-stop, a tým životnosť akumulátora zvýši. 

V prvej časti tejto práce sú objasnené základné pojmy týkajúce sa nabíjania 

a vybíjania superkondenzátorov, ich vlastností, spôsoby balancovania a ochrany proti 

prepätiu. Nasleduje teoretický rozbor funkcie neizolovaného znižujúceho meniča, ktorý 

detailne popisuje jeho správanie pri spínaní pomocou pulzne šírkovej modulácie.  

Štvrtá kapitola tejto práce sa zaoberá konkrétnym návrhom jednotlivých funkčných 

blokov systému, je členená na podkapitoly, ktoré obsahujú potrebné výpočty, doplnené 

o popisy a simulácie vybraných častí. 

Nasleduje kapitola venovaná meraniu niektorých parametrov systému, ktoré 

preukazujú jeho funkčnosť. Predposledná kapitola stručne rekapituluje spôsob 

vyhotovenia realizovaných častí a je doplnená fotodokumentáciou. 
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 SUPERKONDENZÁTOR 

Superkondenzátor je vysokokapacitný kondenzátor s mnohonásobne väčšou 

hodnotou kapacity ako bežné kondenzátory. Komerčne predávané superkondenzátory 

dosahujú kapacitu až niekoľko tisíc faradov a veľkosť nabíjacích/vybíjacích prúdov  

až stovky ampérov. 

 
Obr. 2-1 : Energetická bilancia [5]. 

Svojimi energetickými vlastnosťami vypĺňajú miesto medzi batériami, ktoré majú 

dostatočný výkon, ale nabíjajú sa pomaly a klasickými kondenzátormi, ktoré dosahujú 

rýchle nabíjacie časy, ale majú malý výkon. Prehľad a porovnanie týchto parametrov je 

v tabuľke 2-1.  

Tabuľka 2-1 Porovnanie parametrov batérií a kondenzátorov [6],[7]. 

Funkcia 
Olovená 
batéria 

Lithium-iontová 
batéria 

Superkondenzátor 
Klasický 

kondenzátor 

Nabíjací čas 
1 - 5 

hodín 
10 - 60 minút 1 - 10 sekúnd 

10e-3 - 10e-6 
sekúnd 

Počet cyklov < 1000 < 1200 > 1 000 000 > 1 000 000 

Napätie článku [V] 2,105 3,6 2,3 - 2,75 4 - 600 

Merná energia 
[Wh/kg] 

10 - 100 120 - 240 1 - 10 < 0,1 

Merný výkon 
[W/kg] 

< 1000 1000 - 3000 < 10 000 < 100 000 

Životnosť [rokov] 2 - 5 5 - 10 10 - 15 >10 
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 Delenie superkondenzátorov  

Podľa spôsobu ukladania náboja ich môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín 

viz obrázok 2-2. 

 
Obr. 2-2 : Typy superkondenzátorov [8]. 

Prvou skupinou sú takzvané EDLC (Electric Double Layer Capacitor) pracujúce  

na princípe dvojvrstvy. Nedochádza u nich k žiadnej chemickej reakcií, náboj je viazaný  

k elektróde iba elektrostatickou silou.  

Druhou skupinou sú pseudokondenzátory, ktoré využívajú vratné oxidačno-redukčné 

reakcie na povrchu elektródy. Elektrická energia sa v nich uchováva chemicky, princípom 

funkcie sú veľmi blízke batériám.  

Spojením týchto dvoch technológií vznikla tretia skupina, ktorá sa nazýva hybridné 

kondenzátory. Vnútornú štruktúru predstavujú dve elektródy, jedna udržuje náboj 

elektrostaticky a druhá elektrochemicky. Ich spojením sa podarilo zvýšiť kapacitu 

a počet nabíjacích cyklov. Túto technológiu využívajú napríklad lítium-iónové  

kondenzátory [8],[9].  
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Obr. 2-3 : Kondenzátory s náhradnými modelmi (a, b, c). 

Na obrázku 2-3 sú základné modely kondenzátorov. Model a) predstavuje klasický 

kondenzátor s dielektrikom, b) predstavuje elektrostatický dvojvrstvový kondenzátor 

a model c) reprezentuje pseudokondenzátor. Obrázok je doplnený o náhradné modely 

týchto kondenzátorov. Re predstavuje odpor elektrolytu, R1 a R2 zvodový odpor a C1 a C2  

kapacitu poločlánku. Každé rozhranie elektróda – elektrolyt vytvára elektrochemickú 

dvojvrstvu, ktorá sa chová ako kondenzátor [5].  

 Zloženie superkondenzátora 

Superkondenzátory sú konštruované s dvomi kovovými fóliami viz obrázok 2-4  

(číslo 8), ktoré slúžia ako prúdové zberače, sú pokryté vrstvou elektródového materiálu, 

ako napríklad aktívne uhlie (číslo 7 a 9), slúžia ako spojenie medzi elektródovým 

materiálom a výstupnými terminálmi kondenzátora (číslo 1). Materiál elektród pokrýva 

veľmi veľký povrch, aktívne uhlie je elektrochemicky leptané, takže jeho povrch je až 

100 000-krát väčší ako hladký povrch. Elektródy sú od seba oddelené membránou  

(číslo 6) prepúšťajúcou ióny, ktorá sa nazýva tiež separátor, slúži na ochranu elektród 

proti skratu.  Elektróda číslo 5 má kladný a elektróda číslo 10 záporný potenciál. Takto 

vytvorená konštrukcia je následne zrolovaná alebo zložená do valcového alebo 

obdĺžnikového tvaru a uložená v hliníkovej nádobe (číslo 4). Materiál obalu musí byť 

rovnaký ako materiál kovovej fólie, aby sa zabránilo vzniku korozívneho galvanického 

článku. Následne je článok naplnený niektorým druhom elektrolytu, ktorý vstupuje  

do pórov elektród a slúži ako vodivé spojenie elektród cez separátor. Na záver je 

kondenzátor hermetický uzavretý (číslo 3), aby počas celej životnosti zabezpečil stabilné 

správanie [8]. 
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Obr. 2-4 : Štruktúra superkondenzátora [8]. 

2.2.1 Materiál elektród 

Elektródy musia mať vysokú vodivosť, možnosť difúzie iónov štruktúrou, vysokú 

tepelnú a chemickú stabilitu, vysokú odolnosť voči korózií a veľkú plochu povrchu  

na jednotku objemu a hmotnosti. Preto sa elektródy superkondenzátorov vyrábajú 

z pórovitého hubovitého materiálu s mimoriadne veľkou plochou povrchu. Čím menšie 

póry elektróda má, tým väčšia môže byť kapacita a merný výkon. Menšie póry majú  

za následok zvyšovanie sériového odporu ESR a znižujú merný výkon [8]. 

2.2.1.1 Elektródy pre EDLC 

Najpoužívanejším materiálom pre tento typ elektród je uhlík. Elektródy na báze 

uhlíka vykazujú prevažne statickú dvojvrstvovú kapacitu. Veľkosť pórov sa v uhlíku 

pohybuje od mikropórov s veľkosťou menej ako 2 nm po mezopóry s veľkosťou  

2 až 50 nm [8].  

Prvým používaným materiálom sa stalo aktívne uhlie aj napriek tomu, že elektrická 

vodivosť je iba 0,003 % vodivosti kovov. Ide o veľmi pórovitú formu uhlíka, elektróda 

s povrchovou plochou 1000 m2/g má typickú dvojvrstvovú kapacitu približne 10 uF/cm2,  

čo je približne 100 F/g. Ďalším často využívaným materiálom sú aktívne uhlíkové vlákna 

s povrchovou plochou 2500 m2/g, ktorých najväčšou výhodou je nízky elektrický odpor 

a veľmi dobrý kontakt so zberačmi. V prostrediach s nárokom na vysokú stabilitu 
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a odolnosť voči vibráciám sa používa uhlíkový aerogél. Ide o vysoko porézny syntetický 

ultraľahký materiál odvodený od organického gélu, v ktorom bola kvapalná zložka gélu 

nahradená plynom, povrchová plocha je 400 až 1200 m2/g. Ďalšími používanými 

materiálmi sú napríklad uhlíkové nanotrubice alebo grafén [5],[8].    

2.2.1.2 Elektródy pre pseudokapacitory 

Jedna z elektród pre pseudokapacitor je zvyčajne tvorená  z uhlíkových sadzí alebo 

expandovaného grafitu, druhá je z vodivých polymérov – najčastejšie však z oxidov 

kovov s tunelovou štruktúrou, ktoré sú schopné spätne prijímať a vydávať napríklad ióny 

vodíka alebo lítia. Hlavnou nevýhodou týchto elektród je, že počas nabíjania a vybíjania 

dochádza k ich rýchlejšiemu starnutiu, spôsobenému rozmerovými zmenami elektród. 

Oproti EDLC majú nižšiu účinnosť nabíjania a dlhšiu časovú odozvu. Ich hlavnou 

výhodou je vysoká kapacita (ruthenium dosahuje kapacitu až 720 F/g). Výhodou 

vodivých polymérov je malá hodnota sériového odporu a vysoká vodivosť [5],[8]. 

2.2.2 Elektrolyt 

Elektrolyt je zmes rozpúšťadla a rozpustnej soli, ktorá sa disociuje na kladné katióny 

a záporné anióny, čím spôsobujú elektrickú vodivosť elektrolytu. Čím viac iónov 

elektrolyt obsahuje, tým lepšia je vodivosť. V superkondenzátore elektrolyt zabezpečuje 

vodivé spojenie medzi elektródami. Elektrolyt určuje charakteristiky kondenzátora ako 

prevádzkové napätie, teplotný rozsah, sériový odpor a kapacitu. V kondenzátore musí byť 

elektrolyt chemicky inertný a neaktívny s ostatnými materiálmi. Viskozita elektrolytu 

musí byť dostatočne nízka, aby sa zabezpečilo dokonalé zmočenie pórovej štruktúry 

elektród [5],[8]. 

V superkondenzátoroch sa používajú dva druhy elektrolytu. Prvou skupinou sú vodné 

elektrolyty na báze kyselín alebo alkálií, majú disociačné napätie 1,15 V na elektródu, 

vodivosť 100 až 1000 mS/cm2 a nízky rozsah použiteľných teplôt. Druhou skupinou sú 

aprotické elektrolyty na báze organických rozpúšťadiel, ich disociačné napätie dosahuje 

1,35 V na elektródu, vodivosť 10 až 60 mS/cm2 a majú vyšší rozsah teplôt [5],[8]. 
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2.2.3 Separátor 

Úlohou separátora je fyzicky oddeliť dve elektródy, aby sa zabránilo skratu priamym 

kontaktom. Táto vrstva býva veľmi tenká. Aby sa dosiahol nízky sériový odpor, musí byť 

porézna voči vodivým iónom. Ako materiál sa využíva vodivý papier,  netkané porézne 

polymérne filmy, ako napríklad kapton, alebo tkané sklené vlákna a porézne tkané 

keramické vlákna [8]. 

 Nabíjanie 

Pri nabíjaní superkondenzátora sa využíva režim konštantného prúdu, napätie sa 

lineárne zvyšuje a po dosiahnutí menovitého napätia nabíjací prúd rýchlo klesne. 

 

 
Obr. 2-5: Nabíjací profil superkondenzátora [6]. 

Takto uchovaná energia v kondenzátore je daná vzťahom: 

𝐸 =
𝐶×𝑈2

2
, [Wh]     (2.1) 

kde E je energia, C kapacita a U napätie na kondenzátore. 

Maximálny výkon je daný nasledujúcim vzťahom:  

𝑃 =
𝑈2

𝑅
, [W]     (2.2) 

kde P je maximálny výkon, U je napätie a R je sériový odpor. 
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2.3.1 Ochrana pri nabíjaní 

Používanie jedného superkondenzátora alebo sady spojenej paralelne neprináša 

takmer žiadne komplikácie na rozdiel od sériového zapojenia, kde stúpa menovité napätie 

podľa vzťahu 2.3 a kapacita sa zmenšuje podľa vzťahu 2.4. V tomto prípade je potrebné 

balancovať napätie medzi jednotlivými článkami a zároveň zaistiť, aby napätie na článku 

neprekročilo menovité, čo by spôsobilo jeho nenávratné poškodenie. 

 

𝑼 = 𝑼𝟏 + 𝑼𝟐+. . . 𝑼𝑵, [V]     (2.3) 

kde U je celkové napätie sériovo spojených článkov, U1 až UN je menovité napätie 

jedného článku. 

𝟏

𝑪
=

𝟏

𝑪𝟏
+

𝟏

𝑪𝟐
…

𝟏

𝑪𝑵
,  [F]     (2.4) 

kde C je celková kapacita sériovo zapojených článkov, C1 až CN je kapacita jedného 

článku. 

Najzakladanejším zapojením je balancer zobrazený na obrázku 2-6, v ktorom sa  

ku každému kondenzátoru paralelne pripojí rezistor s odporom rádovo 10 až 100 Ω.  

Je založený na jednoduchom princípe, že článok s najvyšším napätím sa vybíja rýchlejšie 

ako ostatné. Po odpojení napájacieho napätia sa kondenzátory vybijú na nulu [13].  

 
Obr. 2-6: Balancer s rezistormi. 

Toto zapojenie sa hodí iba do zariadení, kde je potrebné kondenzátory rýchlo nabiť 

a následne úplne vybiť. Takýto systém neslúži na uchovanie energie, prebytočná energia 

sa premení na teplo v rezistoroch [13]. 

Obvod zobrazený na obrázku 2-7 neplní funkciu balanceru, ale ide o obmedzovač, 

ktorý nevybíja kondenzátory na nulu, ale na napätie zenerových diód. Hlavným 

problémom tohto zapojenia je, že dióda nemá ideálnu charakteristiku a nabíjací prúd je 

limitovaný maximálnym prúdom diódy [13]. 
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Obr. 2-7: Obmedzovač so zenerovými diódami. 

Skutočnosť, že dióda nemá dostatočne ostrú charakteristiku spôsobuje prechod prúdu 

pri nižšom ako zenerovom napätí [13]. 

  

Ďalšou variantnou je použitie obvodu TL431, ktorý je možné jednoducho nastaviť  

na potrebné napätie a má ostrú charakteristiku. Ideálne je použitie tohto obvodu tam, kde 

sa kondenzátory nabíjajú malým prúdom – asi 150 mA. Hlavnou nevýhodou je,  

že nenulová spotreba obvodu pod úroveň nastaveného prúdu zvyšuje samovybíjanie [13]. 

 
Obr. 2-8 : Obmedzovač s obvodom TL431. 

Na obrázku 2-9 je znázornený obmedzovač s obvodom LM385, ktorý slúži ako 

napäťová referencia 1,235 V, pracujúca s malým prúdom do 10 uA. Operačný zosilňovač 

LMP2231 má spotrebu asi 10 uA a je napájaný nesymetrickým napätím v rozsahu 1,6 až 

5,5 V. Obvod obmedzuje napätie na kondenzátore na 2,65 V [14].   
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Obr. 2-9: Obmedzovač s obvodom LMP2231 [14]. 

 Vybíjanie 

Pri vybíjaní sa napätie znižuje lineárne a udržiava sa konštantná úroveň príkonu viz 

obrázok 2-10. 

 
Obr. 2-10: Vybíjací profil superkondenzátora [6]. 



22 

 

 

 

Kapacita superkondenzátora a sériový odpor je meraný počas vybíjania 

s konštantným zdrojom prúdu z menovitého napätia superkondenzátora na jeho polovicu 

alebo na hodnotu 0,1V.  

Táto kapacita je daná vzťahom: 

𝐶 = 𝐼𝑑 ×
𝑡𝑑

𝑉𝑤−𝑉𝑓
,  [F]    (2.5) 

kde C je kapacita superkondenzátora, Id je vybíjací prúd, td čas vybitia superkondenzátora 

z menovitého napätia na polovicu alebo do 0,1 V, Vw menovité napätie, Vf polovica 

menovitého napätia alebo 0,1 V. 

Sériový odpor sa vypočíta podľa vzťahu: 

 

𝐸𝑆𝑅 =
𝑉𝑓−𝑉𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑑
, [Ω]    (2.6) 

kde ESR je jednosmerný sériový odpor, Vf je polovica menovitého napätia, Vmin 

minimálne napätie na superkondenzátore s pripojenou záťažou a Id je vybíjací prúd. 

 

Priebeh merania kapacity a sériového odporu je znázornený na obrázku 2-11 [10]. 

Veličina Vf predstavuje hodnotu napätia, na ktorú sa superkondenzátor obnoví  

po skončení merania. 

 
Obr. 2-11: Testovací profil [10]. 
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2.4.1 Samovybíjanie 

Efekt samovybíjania spôsobuje zvodový prúd superkondenzátora, ktorý sa pred 

meraním udržiava na menovitom napätí 72 hodín a meria sa bez pripojenej záťaže  

pri teplote okolia 25°C [10]. Pre zvolené superkondenzátory SCCY85B607SLBLE udáva 

výrobca maximálny zvodový prúd 1500 uA [17]. 

 Priebeh samovybíjania je znázornený na obrázku 2-12. 

 

 
Obr. 2-12: Priebeh samovybíjania superkondenzátora [11]. 
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 ZNIŽUJÚCI MENIČ (BUCK) 

Schéma zapojenia znázornená na obrázku 3-1 je jedno zo základných zapojení, jedná 

sa o neizolovaný menič smerom dole. Prúd do záťaže je počas zopnutia tranzistora T1 

vedený priamo z napájacieho zdroja a cievku L1 do záťaže, počas rozopnutia tranzistora 

T1 sa stáva zdrojom napätia cievka L1 a prúd sa z nej uzatvára do záťaže cez diódu D1. 

Cievka L1 sa v tej chvíli v prípade zopnutého tranzistora T1 správa ako spotrebič a napätie 

ULon je na nej v rovnakom zmysle ako pretekajúci prúd Ion [4]. 

 
Obr. 3-1: Tranzistor T1 zopnutý [4]. 

V okamihu rozpojenia tranzistora T1 (viz obrázok 3-2) prechádza cievka L1  

do režimu zdroja, prúd Ioff zachováva svoju orientáciu, ale napätie ULoff mení svoju 

polaritu. Hodnota výstupného napätia UOUT je obmedzená veľkosťou vstupného napätia 

UIN [4].  

 
Obr. 3-2: Tranzistor T1 rozopnutý [4]. 



25 

 

 

 

V čase keď je T1 zopnutý, výstupné napätie UOUT rastie súčasne s napätím  

na kondenzátore C1, ktorý sa nabíja prúdom ICon. Po rozopnutí tranzistora T1 sa mení 

polarita prúdu kondenzátorom, ktorý sa vybíja do záťaže Rz prúdom ICoff, a podporuje tak 

prúd tečúci do záťaže z cievky. Kondenzátor C1 má teda za úlohu znížiť veľkosť 

výstupného zvlnenia [4]. 

Výhodou tohto zapojenia je možnosť riadiť veľkosť výstupného prúdu pomocou 

pulzne šírkovej modulácie (viz obrázok 3-3), pripojenej na gate tranzistore T1 v rozsahu 

0 až 100 % [2]. 

 
Obr. 3-3: Pulzne šírková modulácia [2]. 

Priebeh napätia na dióde D1 a cievke L1 počas zapnutia a vypnutia tranzistora T1, 

popisovaný vyššie, je zobrazený na obrázku 3-4.  

 
Obr. 3-4 : Priebeh napätia počas spínania T1 [12]. 
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 NÁVRH ZAPOJENIA 

Bloková schéma na obrázku 4-1 interpretuje celkový návrh koncepcie obvodu 

štartovacej batérie tvorenej superkondenzátormi s pomocnými obvodmi, ktoré slúžia  

na ochranu superkondenzátorov, ale aj na meranie obvodových veličín a riadenie 

znižujúceho meniča. Návrh jednotlivých blokov a ich funkcie budú popísané 

v nasledujúcich podkapitolách. 

 

Obr. 4-1: Bloková schéma zapojenia. 

Alternátor sa v automobile používa ako trojfázový generátor striedavého prúdu, ktorý 

je následné usmernený diódovým mostíkom (viz obrázok 4-2). V navrhovanom obvode 

bude slúžiť ako zdroj prúdu pre nabíjanie superkondenzátorov.  

 
Obr. 4-2: Principiálne zapojenie automobilového alternátora [15]. 
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Veľkosť tohto nabíjacieho prúdu bude snímaný prúdovým senzorom založeným  

na Hallovom jave a hodnotu tohto prúdu bude prevádzať do mikrokontroléra, ktorý má 

za úlohu riadiť veľkosť pretekajúceho prúdu pomocou zmeny šírky pulzu tranzistorov 

v znižujúcom meniči a zároveň merať celkové napätie na superkondenzátoroch, ako aj na 

jednotlivých článkoch. V prípade poklesu celkového napätia pod určitú hodnotu, ktorá by 

nezaručovala štart automobilu, supekondenzátory budú odpojené a pripojí sa klasická 

batéria. Súčasťou zapojenia je aj zdroj pomocného napájacieho napätia +5 V a +12 V, 

ktorý zabezpečí funkčnosť mikrokontroléra a integrovaných obvodov. 

Každý jeden superkondenzátor disponuje vlastnou ochranou proti prekročeniu 

nominálneho napätia a obvodom, ktorý zaručí rovnomerné nabitie všetkých článkov.  

 Návrh superkondenzátorovej batérie 

Automobilové štartéry sa konštruujú s výkonom 500 až 1500 W,  moderné autá 

zvyčajne disponujú štartérom s výkonom približne 1000 W a prevádzkovým napätím  

12 V [16].  

Prúd odoberaný z batérie sa určí podľa vzťahu 4.1. Špičkový prúd zážihového 

štvorvalcového motora dosahuje hodnoty až 160 A na niekoľko desiatok milisekúnd. 

 

𝐼 =
𝑃

𝑈
=

1000

12
= 83,3 A,     (4.1) 

kde I je štartovací prúd, P je výkon štartéra a U je napätie. 

Predpísaná maximálna doba štartovania je 5 sekúnd, tento cyklus sa môže zopakovať 

päťkrát s odstupom času 30 sekúnd [16]. 

Aby superkondenzátorová batéria zvládla dva plnohodnotné predpísané štarty, musí 

byť schopná dodávať nepretržite prúd 84 A počas doby 10 sekúnd. Potrebná kapacita 

superkondenzátora sa vypočíta podľa vzťahu: 

 

𝐶 = 𝐼 ×
∆𝑡

∆𝑈
= 84 ×

10

2,65−1
= 509,1 F,   (4.2) 

kde C je kapacita jedného článku, I je štartovací prúd, ∆t je požadovaný čas a ∆U je zmena 

napätia článku. 
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Pre zvýšenie celkového napätia superkondenzátorovej batérie sa využije sériové 

spojenie piatich článkov. Výsledné napätie sa vypočíta podľa vzťahu 4.3 a kapacita podľa 

vzťahu 4.4. Výsledná schéma je zobrazená na obrázku 4-3. 

 

𝑈𝐶 = 5 × 𝑈𝑁 = 5 × 2,65 = 13,25 V,   (4.3) 

kde UC je celkové napätie superkondenzátorovej batérie a UN je nominálne napätie 

jedného článku. 

          
1

𝐶𝑆
= 5 ×

1

𝐶
= 5 ×

1

509,1
= 9,821 × 10−3 F, 

kde CS je celková kapacita sériovo zapojených článkov, C je kapacita jedného článku, 

z toho plynie:  

𝐶𝑆 =
1

9,821×10−3
= 101,82 F    (4.4) 

 
Obr. 4-3: Sériové zapojenie článkov. 

Ako najvhodnejšia varianta v pomere cena/výkon bol vybraný dvojvrstvový 

superkondenzátor s označením SCCY85B607SLBLE od výrobcu AVX s menovitým 

napätím 2,7 V, kapacitou 600F, toleranciou +30 % až -10 %, hodnotou ESR 0,0016 Ω 

a terminálmi v tvare zvarovateľných pinov [17]. 

Maximálny nabíjací prúd 36 A bol zvolený s prihliadnutím na maximálny prúd 

cievok. Týmto prúdom sa použité superkondenzátory s kapacitou 101,82 F nabijú na 12 

V podľa vzťahu 4.2 za 33,94 sekúnd a prúdom o veľkosti 2 A sa nabijú na plnú kapacitu 

13,25 V za 63,63 sekúnd.  

V prípade náhrady klasického akumulátora za čo najmenší tak, aby bol schopný nabiť 

superkondenzátorovú batériu aspoň raz, by musel byť jeho výkon minimálne:  

         𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 = 𝐼𝑛𝑎𝑏1 ×
𝑡𝑛𝑎𝑏1

3600
+ 𝐼𝑛𝑎𝑏2 ×

𝑡𝑛𝑎𝑏2

3600
= 

         = 36 ×
33,94

3600
+ 2 ×

63,63

3600
= 374,75 mAh,                (4.5) 

kde P je výkon batérie, Inab  je zvolený nabíjací prúd a tnab je čas potrebný pre nabitie  

na požadované napätie. 
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 Meranie prúdu 

Meranie veľkosti nabíjacieho prúdu bude zabezpečovať prúdový senzor, ktorý 

pracuje na princípe Hallovho javu, vybraný bol snímač ACS758 od výrobcu Allegro. 

Hlavné parametre tohto obvodu sa nachádzajú v tabuľke 4-1. 

 

Tabuľka 4-1 Vybrané parametre obvodu ACS758 [18]. 

Parameter Označenie Testovacia podmienka Min. Typ. Max. Jednotka 

Napájacie napätie  Vcc   3 5 5,5 V 

Napájací prúd Icc Vcc = 5V - 10 13,5 mA 

Výstupný odpor Rload(min) VIOUT to GND 4,7 - - kΩ 

Výstupná kapacita Cload(max) VIOUT to GND - - 10 nF 

Rozsah meraného 
prúdu 

Ip   0 - 100 A 

Citlivosť  SensTA 1/2 Id počas 5ms, Ta = 25°C - 40 - mV/A 

Šum Vnosie Ta = 25°C - 12 - mV 

Nelinearita  
Elin(HT) Top = 25°C do 85°C -1,7 - 1,7 % 

Elin(LT) Top = -20°C do 25°C -1 - 1 % 

Maximálna chyba 
Etot(HT) Top = 25°C do 85°C -8 - 8 % 

Etot(LT) Top = -20°C do 25°C -7 - 7 % 

 

Výstup z prúdového senzora bude privedený na vstup A/D prevodníka 

mikrokontroléra, ako znázorňuje obrázok 4-4.  

Kondenzátor C3 a rezistor R1 tvoria RC článok typu dolná priepusť, vzorkovacia 

frekvencia AD prevodníka bola nastavená na 125 kHz, aby sa zabránilo prekrývaniu 

spektier signálu musí byť vzorkovacia frekvencia dvojnásobne väčšia ako frekvencia 

vzorkovaného signálu. Hodnota odporu rezistora bola určená na 10 kΩ, frekvencia  

na 50 Hz, hodnota kondenzátora sa vypočíta podľa nasledujúceho vzťahu:  

𝐶3 =
1

2×𝜋×𝑅1×𝑓
=  

1

2×𝜋×10000×50
= 318 nF,   (4.6) 

kde C3 je kondenzátor, R1 je rezistor a f je frekvencia signálu. 

Na základe výpočtu bola zvolená hodnota kondenzátora C3 470 nF. 
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Obr. 4-4: Zapojenie prúdového senzora. 

 Napäťový obmedzovač a balancer 

Vzhľadom k tomu, že sú supekondenzátory náchylné na prekročenie nominálneho 

napätia, ktoré je v tomto prípade 2,7 V pre SCCY85B607SLBLE. Článok sa po 

prekročení tohto napätia môže nenávratne poškodiť. Z toho dôvodu je nevyhnutné každý 

článok chrániť obvodom, ktorý obmedzí maximálne napätie a prebytočný prúd odvedie, 

čím zabezpečí, že sa všetky články nabijú až na nominálne napätie. 

4.3.1 Návrh zapojenia 

Obvod, ktorý zabezpečuje túto funkciu je zobrazený na obrázku 4-5. 
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Obr. 4-5: Obmedzovač a balancer [14]. 

4.3.2 Popis zapojenia 

Obvod LM385 funguje ako presná napäťová referencia, ktorou prúd nastavuje odpor 

R4 na 80 uA. Týmto prúdom sa nastaví napäťová referencia na 1,235 V, presný operačný 

zosilňovač LMP 2231 pracuje už od napájacieho napätia 1,6 V. Ak sa na rezistore R3 

objaví napätie rovné napäťovej referencií, zopne sa MOSFET tranzistor 

NTR3C21NZT1G, ktorý je schopný trvalo viesť prúd 3,6 A. Ak vyžadujeme, aby obvod 

pracoval už od 2,6 V, je potrebné, aby sa pri tomto napätí objavil na rezistore R3 úbytok 

1,235 V, čo zabezpečí napäťový delič tvorený rezistormi R3 a R4 ich pomer sa určí podľa 

vzťahu 4.7. Maximálny prúd je daný výkonovou stratou na rezistore R5, na ktorom sa 

premení na teplo, je nastavený na maximálne 2,2 A [19],[20],[21]. 

𝑅3

𝑅3+𝑅1
=

1,235

2,6
= 0,4788 [-]     (4.7) 

Na základe vzťahu 4.7 bola zvolená hodnota R3 = 68 kΩ a R1 = 75 kΩ, po ktorých 

dosadení bol výsledný pomer 0,4755, z čoho vyplýva, že obvod začína pracovať  

od napätia 2,597 V. 

Rovnaký obvod bude pripojený ku každému článku superkondenzátorovej batérie. 
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 Využitie mikrokontroléra  

Pre potreby tohto zapojenia bol vybraný mikrokontrolér od spoločnosti Atmel 

s označením ATmega 32. Ide o 8-bitový mikrokontrolér napájaný nesymetrickým 

napätím +5 V, disponuje štyrmi PWM kanálmi a ôsmimi 10-bitovými AD prevodníkmi. 

Mikrokontrolér bude mať za úlohu merať a regulovať nabíjací prúd, merať celkové 

napätie, napätie na jednotlivých článkoch a vstupné napätie. Toto meranie je dôležité 

z hľadiska ochrany článkov a riadenia celého systému. 

4.4.1 Návrh a popis zapojenia 

 
Obr. 4-6: Schéma zapojenia ATmega32. 

Obvod zobrazený na obrázku 4-6 reprezentuje zapojenie mikrokontroléra, pre potreby 

merania napätia na superkondenzátoroch a vstupného napätia sú použité AD prevodníky 

na porte A s pripojenými napäťovými deličmi, ktoré znižujú vstupné napätie v pomere 

1 ku 3,2. Výstup z prúdového senzoru je reprezentovaný priamo prevodom mV/A, takže 

je možné ho snímať priamo.  
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Výstupné porty PD4 a PD5 sú výstupom pulzne šírkovej modulácie slúžiacej na 

ovládanie tranzistorov v znižujúcom meniči. Obvod zobrazený na obrázku 4-7 sa pripojí 

na porty PD6 a PD7 pre ovládanie dvoch nezávislých relé. Relé ovládané výstupom  

z portu PD6 pripojí batériu pri poklese celkového napätia na superkondenzátoroch pod 

úroveň 5 V k štartéru. Druhé relé ovládané výstupom z portu PD7 má prípadne slúžiť 

k možnosti prepnúť nabíjanie superkondenzátorov z alternátora na batériu. 

Pre potreby ladenia obvodu obsahuje zapojenie ISP port a alfanumerický 

dvojriadkový LCD displej. 

 
Obr. 4-7: Obvod spínania relé.  

Ide o zapojenie, kde sa PNP tranzistor s označením BC327 spína pomocou NPN 

tranzistora BC337. Privedením logickej 1 na výstup pinu PD7 mikrokontroléra 

reprezentovaného napätím 5 V sa PNP tranzistor zopne. Privedením logickej 0 sa na 

emitore aj na báze PNP tranzistora objaví napájacie napätie a tranzistor je rozopnutý.  

Použité relé musí byť schopné spínať prúd až 150 A, z toho dôvodu bolo zvolené 

elektromagnetické relé s označením FRC6BC-1-DC12 od výrobcu FORWARD 

INDUSTRIAL CO, s menovitým napätím cievky 12 V DC a odporom cievky 50 Ω [22].  

Prúd potrebný na zopnutie cievky sa vypočíta podľa nasledujúceho vzťahu:  

𝐼𝐹 =
𝑈

𝑅
=

12

50
= 0,24 A,     (4.8) 

kde IF je minimálny prúd potrebný na zopnutie cievky, U je menovité napätie cievky a R 

je odpor cievky. 
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Odpor rezistorov sa vypočíta podľa vzťahu 4.9 a 4.10, parametre tranzistorov udáva 

výrobca v katalógu [23]. 

𝑅3 = 𝑅4 = 𝛽(𝑇2) ×
𝑈𝐶𝐶−𝑈𝐵𝐸𝑠𝑎𝑡(𝑇2)−𝑈𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡(𝑇1)

4×𝐼𝐹
,    (4.9) 

          𝑅3 = 𝑅4 = 250 ×
12+1,2−0,7

2×0,24
= 3255,2 Ω ,    

kde β je zosilňovací činiteľ, UCEsat je saturačné napätie na prechode kolektor – emitor, 

UBEsat je saturačné napätie na prechode báza – emitor a k je činiteľ plnenia (2 až 4). 

 

𝑅1 = 𝑅2 =
𝛽(𝑇1)×𝑅4

𝑘
×

𝑈0𝐻−𝑈𝐵𝐸𝑠𝑎𝑡(𝑇1)

𝑈𝐶𝐶−𝑈𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡(𝑇1)−𝑈𝐵𝐸𝑠𝑎𝑡(𝑇2)
,             (4.10) 

                            𝑅1 = 𝑅2 =
250×6510

4
×

5−1,2

12−0,7+1,2
= 61848,8 Ω,   

  

kde β je zosilňovací činiteľ, UCEsat je saturačné napätie na prechode kolektor – emitor, 

UBEsat je saturačné napätie na prechode báza – emitor, k je činiteľ plnenia (2 až 4), Ucc je 

napájacie napätie a U0H je úroveň napätia mikrokontroléra pri zopnutí. 

Pre optimalizáciu zapojenia boli zvolené hodnoty rezistorov R1, R2 = 56 kΩ  

a R3, R4 = 2,7 kΩ. Aby sa zabránilo napäťovým špičkám, k cievke je paralelne pripojená 

ochranná dióda.  

4.4.2 Programové vybavenie mikrokontroléra ATmega32 

Po spustení mikrokontroléra sa nastavia príslušné premenné, ktoré slúžia  

na uchovávanie nameraných hodnôt napätia a prúdov, a ďalšie pomocné premenné. 

Nasleduje inicializácia pulzne šírkovej modulácie, pri ktorej sa nastavia kontrolné registre 

pre timer a zvolí sa rýchla 8-bitová pulzne šírková modulácia. Pri nastavovaní fuses bola 

nastavená hodinová frekvencia mikropočítača na 2 MHz, preddelička bola nastavená na 

256, čím sa dosiahla výstupná frekvencia 7812,5 Hz. Pri inicializácií AD prevodníka bolo 

nastavené referenčné napätie na AVcc. Výrobca udáva rozsah vzorkovacej frekvencie 

v rozmedzí 50 až 200 kHz, z toho dôvodu bola nastavená preddelička na hodnotu 16, tým 

sa dosiahla frekvencia 125 kHz. Nasleduje inicializácia dvojriadkového LCD displeja 

s radičom HD44780, komunikujúceho prostredníctvom štyroch bitov, displej využíva 

knižnicu lcd.h. Po inicializácií prejde mikrokontrolér  do nekonečnej slučky, ktorá 

zabezpečuje nepretržité meranie prúdu a napätí.  
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Na základe zvolených podmienok následne mikrokontrolér mení veľkosť striedy, 

prípadne odpája a pripája superkondenzátorovú batériu k štartéru viz vývojový diagram 

na obrázku 4-8. 

 

Obr. 4-8: Vývojový diagram riadenia systému. 
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 PWM riadenie tranzistorov 

Obvod zobrazený na obrázku 4-9 zabezpečuje dostatočnú napäťovú úroveň VGS pre 

riadenie tranzistora s vysokou rýchlosťou prebehu. Výrobca udáva pre obvod AD8030 

rýchlosť prebehu 60 V/us a vstupné napájacie napätie v rozsahu 2,7 V až 12 V [24].  

 
Obr. 4-9: Obvod riadenia tranzistorov. 

Pre napájacie napätie 12 V je rýchlosť prebehu tohto operačného zosilňovača 200 ns. 

Rezistor R4 nastavuje maximálny prúd zenerovou diódou D2, rezistory R2 a R5 obmedzujú 

maximálny prúd do mikrokontroléra na 4,5 mA. R2 zabezpečuje hysteréziu, D1 a R6 majú 

ochrannú funkciu voči prekročeniu prípustného napätia.  

Rezistory R1 a R3 tvoria napäťový delič, R3 zabezpečuje napäťovú úroveň na UGS a R1 

určuje maximálny prúd do gate tranzistora. Pre použité tranzistory SI4459BDY sa tento 

prúd vypočíta podľa vzťahu 4.11 a pre typ SI4166DY sa tento prúd vypočíta podľa vzťahu 

4.12. 

𝐼𝐺 =
𝑄𝑔

𝑡𝑟+𝑡𝑓
=  

84×10−9

12×10−9+20×10−9
= 2,625 A   (4.11) 

 

𝐼𝐺 =
𝑄𝑔

𝑡𝑟+𝑡𝑓
=  

65×10−9

18×10−9+18×10−9 = 1,805 A   (4.12) 

 

IG je prúd do gate, Qq je celkový náboj gate, tr je čas nebežnej hrany a tf je čas dobežnej 

hrany. Pre každú dvojicu tranzistorov bol použitý samostatný budič. 
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 Obvody pomocných napätí 

Mikrokontrolér, prúdový senzor, LCD displej a obvody spínajúce relé potrebujú  

pre svoju funkciu napájacie nesymetrické napätie +5 V alebo +12 V. Túto funkciu plní 

obvod viz obrázok 4-10. Je napájaný priamo z batérie automobilu, napätie nastavujú 

stabilizátory napätia 7812 a 7805. 

 
Obr. 4-10: Zdroj pomocných napätí. 

Pre potreby napájania obvodu budiča tranzistorov je potrebné nesymetrické napájacie 

napätie +12 V a pre budenie tranzistorov minimálny prúd 2,625 A. Vzhľadom na použitý 

výrobný proces má každý stabilizátor miernu odchýlku výstupného napätia, aby sa 

zabránilo poškodeniu stabilizátora s najmenším výstupným napätím, bolo toto paralelné 

zapojenie doplnené o diódy D1 až D4 a kondenzátormi C3 až C6. Maximálny výstupný 

prúd zapojenia na obrázku 4-11 je 6 A. Zdroj bol navrhnutý ako dvojitý  

pre zabezpečenie dostatočného prúdu na budenie tranzistorov, jeden kanál zdroja napája 

dva budiče. 
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Obr. 4-11: Pomocný zdroj budiča tranzistorov. 

 Znižujúci synchrónny menič 

Napäťový obmedzovač popísaný v kapitole 4.3.1 má maximálny pracovný prúd  

2,2 A, preto je nutné nabíjací prúd merať. V prípade, že napätie na článkoch dosiahne 

úrovne 12 V, čo je 1,25 V pod maximálnym napätím a ak je zároveň napätie na všetkých 

článkoch menšie alebo rovné 2,65 V, obvod na obrázku 4-12 zníži nabíjací prúd  

na hodnotu 2 A. Kondenzátory sa týmto prúdom nabijú na maximálnu hodnotu  

za približne minútu. Riadenie nabíjacieho prúdu využíva schopnosť superkondenzátora 

znížiť nabíjací prúd pri poklese napätia (viz obrázok 2-5). 



39 

 

 

 

4.7.1 Schéma zapojenia 

 
Obr. 4-12: Znižujúci menič. 

4.7.2 Popis zapojenia 

Zapojenie na obrázku 4-12 znázorňuje zapojenie znižujúceho synchrónneho meniča, 

ktorého tranzistory sú riadené pomocou pulzne šírkovej modulácie. Pre potrebný nabíjací 

prúd 36 A boli použité štyri takéto meniče. Výkonová strata na tranzistore sa vypočíta 

podľa vzťahu 4.13, straty spínaním podľa vzťahu 4.14. Vzorový príklad je vypočítaný 

pre tranzistor Si4166DY [25]. 

Celkové straty tvorí súčet týchto strát. 

𝑃𝑂𝑁 = 𝐼𝑂𝑈𝑇
2 × 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) = 10 × 10 × 0,0032 = 0,32 W,                (4.13) 

kde PON je stratový výkon pri zopnutom tranzistore, IOUT je maximálny prúd a RDS(on) je 

odpor medzi drain a source tranzistora pri plne vodivostnom stave. 

𝑃𝑆 =
1

2
× 𝐶𝑂𝑆𝑆 × 𝑈𝑆

2 × 𝑓 =
1

2
× 540 × 10−12 × 13,252 × 7812,5 = 0,37 mW, (4.14) 

kde PS sú spínacie straty, COSS je výstupná kapacita tranzistora, US je napätie  

na superkondenzátoroch a f je frekvencia spínania. 
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Cievka L1 plní v obvode funkciu akumulačného prvku a vďaka nízkej hodnote 

stratového činiteľa má menič vyššiu účinnosť ako pri použití zrážacieho rezistora alebo 

tranzistora zapojeného ako prúdový zdroj. Hodnota sa vypočíta podľa nasledujúceho 

vzťahu [12]: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = −
(𝑉𝑖𝑛(𝑚𝑎𝑥)−𝑉𝑆)×(

1−𝑉𝑆
𝑉𝑖𝑛(𝑚𝑎𝑥)

)

1,4×𝐼𝑂𝑈𝑇(𝑚𝑖𝑛)×𝑓
= −

(14,5−13,25)×(
1−13,25

14,5
)

1,4×2×7812,5
= 48,2 uH , (4.15) 

kde Lmin je minimálna indukčnosť použitej cievky, Vin(max) je maximálne vstupné napätie, 

VS napätie na superkondenzátoroch, f je frekvencia spínania a IOUT(min) je najmenší 

výstupný prúd. 

Na základe tohto výpočtu boli zvolené cievky od výrobcu TALEMA s označením 

DPO-10-68, ktoré majú indukčnosť 68 uH a pracovný prúd 10 A [27]. 

Princíp regulácie výstupného prúdu je zobrazený na obrázku 4-13 .  

 
Obr. 4-13: Principiálne znázornenie prúdovej regulácie [26]. 
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4.7.3 Simulácia obvodu 

Funkčnosť obvodu bola overená v simulačnom programe OrCAD. Simulovaná bola 

funkcia regulácie výstupného prúdu zmenou šírky impulzu, na obrázku 4-14 je nastavená 

šírka pulzu na 50 % a výstupný nabíjací prúd má hodnotu 41,25 A. Obvod pracuje 

v režime kontinuálneho vedenia, prúd cievkou teda nedosahuje nulovú hodnotu.  

Pri hodnote napätia VGS rovného nule je zopnutý tranzistor s kanálom P a prúd cievkou 

sa začína zvyšovať, pri zmene napätia VGS na 12 V prechádza tranzistor s kanálom P do 

nevodivého stavu a zopína sa tranzistor s kanálom typu N. 

 
Obr. 4-14: Simulácia obvodu strieda 50 %. 

Na obrázku 4-15 je nastavená šírka pulzu na 30 % a veľkosť nabíjacieho prúdu má 

hodnotu 38,35 A. 

 
Obr. 4-15: Simulácia obvodu strieda 30 %. 
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 MERANIE 

Pri meraní parametrov systému bol použitý osciloskop RIGOL  DS1054Z, multimetre 

Fluke 175, AXIOMET AX-105 a pre potreby napájania zdroje Diametral P230R51D. 

 Meranie kapacity superkondenzátorov 

Kapacita superkondenzátorov bola meraná pri nabíjaní konštantným prúdom  

veľkosťou 2 A, meranie času nabíjania prebiehalo v rozmedzí napätia od 0,5 V do 1,5 V. 

Rozsah napätia je dostačujúci, pri prevedení merania až do hodnoty napätia 2,5 V,  

sa úmerne predlžoval iba čas a na veľkosť výslednej kapacity to malo minimálny vplyv. 

Tabuľka 5-1: Kapacita superkondenzátorov 

Číslo kondenzátora Prúd [A] Napätie [V] Čas [s] Kapacita [F] 

1. 2,007  0,5 - 1,5V 267,44 536,75 

2. 2,004  0,5 - 1,5V 271,66 544,41 

3. 1,995  0,5 - 1,5V 274,61 547,85 

4. 2,006  0,5 - 1,5V 273 547,64 

5. 2,001  0,5 - 1,5V 268,25 536,77 

 

Vzorový výpočet kapacity superkondenzátora číslo 1 sa vypočíta podľa vzťahu: 

𝐶 = 𝐼 ×
𝑡

𝑈2−𝑈1
= 2,007 ×

267,44

1,5−1
= 536,75 F,    (5.1) 

kde C je veľkosť kapacity, I je nabíjací prúd, U2 je napätie, na ktoré sa kondenzátor nabil, 

U1 je počiatočné napätie a t je čas merania. 

 

Výsledná zmeraná kapacita je na hranici výrobcom udávanej tolerancie +30/-10 % 

a dva kondenzátory ju prekročili o necelé percento [17].  

Pri známej reálnej veľkosti kapacity je možné určiť podľa vzťahu 4.4 veľkosť 

kapacity sériového zapojenia týchto superkondenzátorov ako: 

   𝐶𝑆 =
1

1

536,75
+

1

544,41
+

1

547,85
+

1

547,64
+

1

536,77

= 108,527 F     
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 Meranie PWM budiča 

V navrhnutom obvode bola overovaná schopnosť správne zosilniť výstup 

mikrokontroléra pre potreby zvýšenia napätia UGS a bola zmeraná rýchlosť prebehu tohto 

operačného zosilňovača. 

 

Obr. 5-1: Závislosť vstupného a výstupného napätia na čase. 

Na obrázku 5-1 je zobrazený výstupný priebeh PWM budiča označený ako UOUT  

pri frekvencií 7812,5 Hz. Priebeh UIN znázornený červenou farbou predstavuje výstup 

z mikrokontroléra. 

 

Obr. 5-2: Rýchlosť prebehu. 
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 Zmeraná rýchlosť prebehu operačného zosilňovača AD8030 bola 270 ns/12 V, jej 

priebeh je zobrazený na obrázku 5-2. Výrobca uvádza rýchlosť prebehu 200 ns/12 V. 

Tento rozdiel je spôsobený rýchlosťou prebehu samotného mikrokontroléra. 

 

 Meranie výstupného prúdu meniča 

Meraním bola prakticky overená schopnosť meniča regulovať nabíjací prúd, 

k výstupu meniča bola pripojená superkondenzátorová batéria a prúd bol snímaný  

na odporovom bočníku s veľkosťou 1 Ω. 

 
Obr. 5-3: Časový priebeh prúdu a napätia pri striede 50 %. 

Na obrázku 5-3 je zobrazené obmedzenie prúdu na hodnotu približne 1 A, veľkosť 

zobrazeného prúdu priamo odpovedá zmeranému napätiu vo V. 
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Obr. 5-4: Časový priebeh prúdu a napätia pri striede 30 %. 

Pri nastavení striedy na 30 % klesol nabíjací prúd na 0,35 A. 
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 VYHOTOVENIE A FOTODOKUMENTÁCIA 

Pre návrh dosiek plošných spojov bol využitý program Eagle od výrobcu CADsoft. 

Všetky dosky sú realizované ako jednostranné s kombinovanou montážou THT a SMD  

a boli vyhotovené svojpomocne fotocestou. Návrhy dosiek sú umiestnené v prílohe B  

a ich obsadzovacie plány v prílohe C. 

Výkonové plošné spoje, ako napríklad doska meniča a prúdového senzora  

sú posilnené vrstvou pájky a prepojovacie vodiče sú nadimenzované na potrebný prúd. 

 
Obr. 6-1: Pomocný zdroj +12 V, Riadiaca doska s ATmega32 (strana bottom). 

 
Obr. 6-2: Riadiaca doska so superkondenzátorovou batériou. 
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Obr. 6-3: Skonštruovaný menič a ukážka zosilnenia vodivých ciest. 

 

 
Obr. 6-4: Superkondenzátor s pripojeným obvodom obmedzovača. 

 

 

 

  



48 

 

 

 

 ZÁVER 

Cieľom tejto diplomovej práce bol návrh systému využívajúceho rekuperačný menič. 

V prvej časti tejto práce bola v teoretickom rozbore objasnená problematika delenia 

superkondenzátorov podľa spôsobu vyhotovenia. Na jednoduchom princípe bol opísaný 

spôsob fungovania znižujúceho meniča, možnosti balancovania prúdu a obmedzenie 

maximálneho napätia superkondenzátoru. Nadviazaním na tieto teoretické poznatky boli 

v druhej časti navrhnuté jednotlivé časti systému. 

Základ celého systému tvorí rekuperačný menič tvorený dvojicou unipolárnych 

tranzistorov s kanálom typu P a N, jeho funkčnosť bola odsimulovaná v simulačnom 

programe OrCAD. Tranzistory riadené poľom boli vybrané, pretože dosahujú malé 

výkonové straty pri prechodových javoch. Pre zníženie celkových strát boli použité štyri 

takéto meniče zapojené paralelne. Na meranie obvodových veličín, riadenie tranzistorov 

a obsluhu relé bol zvolený 8-bitový mikrokontrolér  ATmega32. Mikrokontrolér 

disponuje dostatkom analógovo-digitálnych vstupov, takže dokáže merať napätie  

na jednotlivých článkoch superkondenzátorovej batérie, celkové napätie, ako aj nabíjací 

prúd pomocou senzoru ASC758. Výstup pulzne šírkovej modulácie bol zosilnený 

budičom s rýchlym operačným zosilňovačom. Senzor bol zvolený pre jeho schopnosť 

merať relatívne vysoké prúdy s malou odchýlkou. 

Celková kapacita navrhnutej superkondenzátorovej batérie má hodnotu 101,82 F, 

(spojka, nová veta) sériovým zapojením článkov bola dosiahnutá maximálna hodnota 

výstupného napätia 13,25 V. Maximálne napätie jedného článku je 2,7 V, z toho dôvodu 

bol navrhnutý obvod obmedzujúci toto napätie na potrebnú hodnotu, využívajúci presné 

referenčné napätie a operačný zosilňovač, ktorý je schopný pracovať už od nízkeho 

napájacieho napätia. Meraním bola zistená reálna kapacita použitých 

superkondenzátorov, výsledná kapacita sériového zapojenia bola 108,52 F, to umožňuje 

dosiahnutie väčšieho výkonu.  

Výsledkom tejto práce je navrhnutý prototyp systému náhrady klasického 

akumulátora superkondenzátorovou batériou, pričom jej funkčnosť deklaruje realizované 
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meranie, a tým potvrdzuje správnosť teoretických výpočtov a simulácií. Hlavnou 

nevýhodou zapojenia je použitie rozmerovo nie práve ideálnych cievok. Riešením tohto 

problému by mohlo byť zvýšenie frekvencie spínania a návrh vlastných cievok, ktoré by 

boli schopné pracovať s vyšším prúdom. Ďalším cieľom je zariadenie otestovať v plnej 

záťaži v reálnych prevádzkových podmienkach a doplnenie softwaru ďalšími funkciami.   
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ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK 

Skratky: 

EDLC  … Elektrostatický dvojvrstvový kondenzátor 

PWM  … Pulzne šírková modulácia 

FET  … Tranzistor riadený poľom 

AD   … Analógovo digitálny 

ESR  … Ekvivalentný sériový odpor 

THT  … Montáž do vyvŕtaných dier 

SMD  … Povrchová montáž   

 

Symboly: 

U  … napätie       [V] 

I  … prúd       [A] 

E  … energia       [Wh] 

P  … výkon       [W] 

C  … kapacita      [F] 

β  … prúdový zosilňovací činiteľ    [-] 

f  … frekvencia      [Hz] 

L  … indukcia      [H] 

t  … čas        [s] 

R  … odpor       [Ω] 
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Příloha 1 - Schémy zapojenia 

 
Schéma 1: Zapojenie riadiacej dosky. 



55 

 

 

 

 

 

Schéma 2: Pomocný zdroj +12 V. 
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Schéma 3: PWM budič. 
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Příloha 2 - Dosky plošných spojov 
 

 
DPS 1: Riadiaca doska ATmega32 - strana bottom. 

 

 

DPS 2: Pomocný zdroj +12 V - strana bottom. 

 

 

DPS 3: PWM budič - strana bottom. 
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DPS 4: Prúdový snímač - strana bottom. 

 

 

DPS 5: Synchrónny menič - strana bottom. 

 

 

DPS 6: Obmedzovač napätia - strana top 
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Příloha 3 - Osadzovacie plány 
 

 
Osadzovací plán 1: Riadiaca doska s ATmega32. 

 

 

Osadzovací plán 2: Pomocný zdroj +12 V. 

 

 

Osadzovací plán 3: PWM budič. 
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Osadzovací plán 4: Prúdový snímač. 

 

 

Osadzovací plán 5: Synchrónny menič. 

 

 

Osadzovací plán 6: Obmedzovač napätia. 
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Příloha 4 - Zoznam súčiastok 
     Tab. 1: Zoznam súčiastok riadiacej dosky ATmega32. 

 
 

Tab. 2: Zoznam súčiastok pomocného zdroja +12 V. 

 
 

Tab. 3: Zoznam súčiastok PWM budiča.  

 
 
 

Označenie Hodnota Puzdro Popis

R1,R2,R5,R6 56k 0,6W Rezistor metalizovaný

R3,R4,R7,R9 2k7 0,6W Rezistor metalizovaný

R11,R12,R13,R14,R15,R16,R8 10k 0,6W Rezistor metalizovaný

R17,R18,R19,R20,R21,R22 22k 0,6W Rezistor metalizovaný

R10 10k CA9V Trimer

D1,D2 1N4007 DO41 Usmerňovacia dióda

C3,C4,C5 100n 0805 Kondenzátor fóliový

C6,C7,C8 100n RM 5 Kondenzátor fóliový

L1 10uH 0805 Cievka

T1,T3 BC337 TO-92 Tranzistor

T2,T4 BC327 TO-92 Tranzistor

IC1 ATmega32-16PU TQFP44 Mikrokontrolér

U1 7812 TO-220 Stabilizátor

U2 7805 TO-220 Stabilizátor

DISP1 16x2 - Alfanumerický LCD

CON1 - MLW10 Konektor

K1,K3,K4,K5,K7 - ARK500/2 Konektor

K6 - PSH02-07PG Konektor

Označenie Hodnota Puzdro Popis

U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8 7812 TO-220 Stabilizátor

C1,C2 4700uF RM7,5 Kondenzátor elektrolytický

C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 1000uF RM5 Kondenzátor elektrolytický

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8 1N4007 DO41 Usmerňovacia dióda

Označenie Hodnota Puzdro Popis

U1 AD8030ARJZ SOT-23 Operačný zosiľnovač

R1,R11 4R7 0,6W Rezistor metalizovaný

R2,R10 2k2 0,6W Rezistor metalizovaný

R3,R6,R8,R12 10k 0,6W Rezistor metalizovaný

R4,R9 4k7 0,6W Rezistor metalizovaný

R5,R7 470R 0,6W Rezistor metalizovaný

DZ1,DZ3 BZX83V003.0 DO-35 Zenerova dióda

DZ2,DZ4 BZX85V005.1 DO-41 Zenerova dióda

K1,K2,K3 - ARK500/2 Konektor
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Tab. 4: Zoznam súčiastok prúdového snímača. 

 
 

Tab. 5: Zoznam súčiastok synchrónneho meniča. 

 
 

Tab. 6: Zoznam súčiastok obmedzovača napätia.  

 

Označenie Hodnota Puzdro Popis

IC2 ACS758 CB-PFF Prúdový snímač

C2 100n RM5 Kondenzátor fóliový

C3 470n RM5 Kondenzátor fóliový

R1 10k 0,6W Rezistor metalizovaný

K1 - ARK500/3 Konektor

Q1 SI4459BDY SOIC-8 Tranzistor

Q2 SI4166DY SOIC-8 Tranzistor

L1 100uH - Cievka

K1,K2 - ARK500/1 Konektor

CON1-12 FVP 6,3x0,8 Konektor

Označenie Hodnota Puzdro Popis

U1 LMP2231AMAE SOIC-8 Operačný zosiľnovač

U2 LM385M3 SOT-23 Rezistor metalizovaný

R2 10k 0805 Rezistor metalizovaný

R3 68k 0806 Rezistor metalizovaný

R4 75k 0807 Rezistor metalizovaný

R1 33k 0808 Rezistor metalizovaný

R6 1R2 5W Rezistor drôtový

MN1 NTR3C21NZT1G SOT-23 Tranzistor

C1 100pF 0805 Kondenzátor Keramický


