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Combined energy storage system for electric vehicles 

 

In the paper a design proces of electric energy storage system for electric vehicle is presented. 
The storage system is composed of Lithium-polymer batteries and supercapacitors unit. This 
paper describes the supercapacitor power unit operation principle, selection of the components, 
as well as design procedure and practical realization. Experimental data are shown and further 
working plan is laid. 

 

Kratek pregled prispevka 

 

V prispevku je predstavljeno načrtovanje, realizacija in vodenje pogonskega sistema 
hibridnega vozila s poudarkom na superkondenzatorjih kot hranilnikih energije. 

Laboratorijsko preizkuševališče hibridnih pogonov je bilo zasnovano z namenom razvoja 
električnega hibridnega pogona za lahko dostavno vozilo. Glede na težo in kategorijo vozila je 
zahtevana moč pogona v razredu 4-5 kW, kar je bilo izhodišče pri izbiri komponent pogona. 
Zaradi lažjega testiranja agregata smo se namesto vgradnje v vozilo raje odločili za gradnjo 
laboratorijskega preizkuševališča. 

Osnova preizkuševališča sta dva pogonska agregata, motor z notranjim izgorevanjem in 
voden izmenični elektromotorni pogon. Mehansko sta oba agregata, motor z notranjim 
izgorevanjem in elektromotor, povezana v paralelno konfiguracijo s seštevanjem navorov. Za 
obremenjevanje je uporabljen neodvisno napajan električni servopogon, voden po programu z 
zakonitostmi vožnje vozila. Preizkuševališče je bilo nadgrajeno še z dodatnimi komponentami, s 
tem je omogočeno tudi testiranje posameznih komponent hibridnih pogonov.  

Poudarek dela je na opisu razvoja sistema za hranjenje električne energije pri električnem, 
oziroma hibridnem vozilu, podrobneje je opisan dinamično visokozmogljiv hranilnik energije s 
superkondenzatorjem in pripadajočim pretvornikom za povezavo na enosmerno vodilo 
električnega pogona. 

Z uporabo preizkuševališča je potrjeno bistveno izboljšanje lastnosti akumulatorskega 
hranilnika energije potem, ko mu je bila dodana še enota s superkondenzatorjem. Z 
eksperimentom je potrjena tudi uspešnost vodenja pretoka energije superkondenzatorja na osnovi 
stabilizacije (izhodne) napetosti enosmernega vodila. 



1 Uvod 

Emisije ogljikovega dioksida CO2 v 
svetovnem merilu so ocenjene na 8 milijard 
ton letno, od tega promet prispeva četrtino 
izpustov vseh toplogrednih plinov. Vse višje 
cene fosilnih goriv in potreba po zmanjšanju 
izpustov CO2 so razlogi, da proizvajalci 
avtomobilov intenzivno iščejo tehnične 
rešitve za dosego nižje porabe goriva, 
oziroma višjega izkoristka pogonskih 
agregatov. Tehnološka rešitev, ki omogoča 
čimboljšo izkoriščenost fosilnega goriva je 
hibridni pogon, to je kombinacija klasičnega 
motorja z notranjim izgorevanjem in 
električnega pogona. Na trgu pa se pojavljajo 
tudi prva vozila s čistim električnim 
pogonom, ki dosegajo dobre lastnosti, zelo 
primerljive vozilom s pogonom na fosilna 
goriva.  
V Laboratoriju za robotiko na FERI UM se 
že dve desetletji ukvarjamo z razvojem 
električnih vozil (električni avto, kolo s 
pomožnim električnim pogonom). Trenutno 
v okviru študentskega projekta na študijski 
smeri mehatronika razvijamo hibridni 
pogonski agregat za lahko dostavno vozilo. 
 

2 Hranilniki električne energije 

Primarni pogonski vir hibridnega vozila je 
motor z notranjim izgorevanjem, zato ni 
potrebe, da bi vozilo imelo velik hranilnik 
električne energije. Zadošča že energijska 
kapaciteta velikostnega razreda največje 
kinetične energije, ki jo vozilo doseže. 
Hranilniki, oziroma akumulatorji energije 
imajo ob regenerativnem zaviranju vlogo 
sprejemati kinetično energijo vozila, ki se ob 
naslednjem speljevanju ali pospeševanju 
vozila uporabi za pogon elektromotorja. 
Glavna zahteva za hranilnik električne 
energije je sposobnost prejemanja/oddajanja 
velike moči, a se pri tem pokažejo nekatere 
slabosti akumulatorskih baterij. Zaradi 
relativno velike notranje upornosti tako ne 
morejo uspešno sprejeti in oddati velikih 
količin energije v kratkem času. Posledica 
visoko dinamičnega delovanja je slab 

energijski izkoristek in skrajšanje življenjske 
dobe akumulatorske baterije. 
V današnjih tehnološko najsodobnejših 
hibridnih vozilih se uporabljajo nikelj-metal 
hidridne akumulatorske baterije. 
Zmogljivejših litijevih baterij še ni v masovni 
uporabi zaradi še ne povsem dovršene in 
varnostno preizkušene tehnologije izdelave 
ter visoke cene. Zato tudi še v današnjem 
času akumulatorska baterija ostaja (edina) 
šibka točka celotnega električnega sklopa 
hibridnih in električnih vozil. 
V nadaljevanju prispevka je opisana uporaba 
kondenzatorskega hranilnika električne 
energije. Na enosmerno vodilo pretvornika 
električnega pogona so superkondenzatorji 
priključeni preko dvosmernega močnostnega 
pretvornika. Stikalni Buck-Boost pretvornik 
zagotavlja dvosmerni prenos energije med 
superkondenzatorji in električnim pogonom. 
 

3 Energijske razmere med vožnjo vozila  

Obnašanje vozila v smeri gibanja je 
popolnoma določeno z opisom sil v tej smeri. 
Pogonski agregat z gonilom generira vlečno 
(trakcijsko) silo Ft, ki premika vozilo naprej. 
Med gibanjem vozila se pojavijo sile upora 
(kotalni in aerodinamični upor ter sila 
premagovanja klanca), ki nasprotujejo 
gibanju vozila. Po drugem Newton-ovem 
zakonu je pospeševanje vozila določeno z: 
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kjer je: 
V           hitrost vozila 
 Ft        skupna pogonska sila vozila 
 Fr        skupna sila upora vozila 
M           masa vozila 
            masni faktor, ki pretvori rotacijske 
vztrajnosti v translacijske mase 
 
Opisan matematični model je v obliki 
blokovne sheme predstavljen na Sliki 1. 
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Slika 1: Matematični model za simulacijo 

vožnje 
 
Skupni upor vozila med vožnjo je vsota treh 
komponent: kotalnega in zračnega 
(aerodinamičnega) upora ter sile upora 
vožnje po klancu: 
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Za potrebe simulacije vožnje je bila narejena 
hitrostna regulacijska zanka, ki zagotavlja 
enake razmere kot so pri vožnji voznika med 
upravljanjem dejanskega vozila in ob 
določenem hitrostnem profilu vožnje. 
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Slika 2: Simulacijska shema analize vožnje z 

upoštevanjem hranjenja energije 
 
Za zagotavljanje zadostne natančnosti 
sledenja hitrostnemu profilu po voznem ciklu 
je bil v simulaciji vožnje uporabljen 
proporcionalni hitrostni regulator (Slika 2). 
Glede na namembnost vozila je bil 
uporabljen evropski mestni vozni cikel ECE-
15 (Slika 3). 

 
Slika 3: Evropski mestni vozni cikel ECE-15 

 
Ob upoštevanju vseh parametrov vozila, kot 
so masa, sila upora vožnje, izkoristek 
posameznih pogonskih prenosnih komponent 
in pogonskega motorja, dobimo ocenjeno 
vrednost navora in moči pogonskega motorja 
(Slika 4).  

 
 

Slika 4: hitrost vozila ter navor in moč 
pogonskega sklopa za vožnjo po ECE-15 

 
Izračun velja za vozilo z dvema potnikoma, 
za pogonski (električni) motor z izkoristkom 
90% in izkoristkom gonila 98%. Kot se vidi 
iz simulacije, je ocenjena vrednost 
maksimalnega navora 25 Nm, moči pa do 5.6 
kW. Ti dve vrednosti sicer presegata 
dopustno nazivno obremenitev, vendar lahko 
električni pogonski motor, glede na dejstvo 
da gre le za kratkotrajna pospeševanja in 
zaviranja, prenese zahtevane obremenitve. 
Ob tem je potrebno zagotoviti ustrezno 
zaščito motorja, predvsem nadzor delovne 
temperature. 
Pri hibridnih vozilih, kjer je primarni 
pogonski vir motor z notranjim 



 

izgorevanjem, je minimalna velikost 
hranilnika električne energije v velikostnem 
razredu največje možne ekvivalentne 
kinetične energije vozila, to je v primeru 
vožnje s polno hitrostjo: 
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Velikost hranilnika električne energije je bila 
določena na osnovi izvedene simulacije 
vožnje po voznem ciklu ECE-15. Odločili 
smo se za konservativno merilo, oziroma naj 
bo električni hranilnik sposoben sprejeti 
večjo količino električne energije in sicer za 
vožnjo enega celotnega voznega cikla ECE-
15. V simulaciji (Slika 2) je bil dodan sklop z 
matematičnim modelom superkondenzatorja, 
ki daje/prevzema energijo za delovanje 
pogonskega elektromotorja. 
Glede na dejstvo, da gre za laboratorijsko 
preizkuševališče hibridnega  pogona, je bil 
kot hranilnik električne energije lahko 
uporabljen samo superkondenzator. V 
poskusu je bilo uporabljenih šest kosov 
superkondenzatorjev 250 F/16.2 V povezanih 
v serijo. Skupna vrednost je 42 F / 100 V, kar 
ustreza količini 200.000 Ws shranjene 
energije. 
Energijo za pogon vozila pogonski sklop 
dobiva preko dvosmernega stikalnega Buck-
Boost pretvornika iz superkondenzatorja. ki v 
odvisnosti od napetosti kondenzatorja z 
ustreznim tokom polni/prazni kondenzator. 
Koristna energija, ki je na razpolago, je 
odvisna od spremembe stanja energije 
kondenzatorja v napetostnih mejah pri Umin 
in Umax, zato je nujno določiti začetne 
pogoje. Določimo stanje U(t=0) = 90 V: 

 
Slika 5: Napetost Uc, tok Ic in energija 

superkondenzatorja (Uc=90V) pri ECE-15 
 
Delovanje hranilnika pri standardnem ciklu 
vožnje ECE-15 prikazuje slika 5. Pri stanju 
napolnjenosti kondenzatorja na Uc=90 V, je 
pred začetkom voznega cikla ECE-15 na 
voljo 170 kWs energije, kar zadošča, da 
vozilo prevozi ves vozni cikel. V teku 
voznega cikla se za vožnjo porabi okrog 70 
kWs energije. Napetost na kondenzatorju ne 
pade pod 55 V in posledično tudi tok 
kondenzatorja ne preseže limitne vrednosti 
100 A. 

 
Slika 6: Priključitev superkondenzatorja in 

akumulatorske baterije v hibridni pogon 
 

4 Dvosmerni pretvornik navzdol-navzgor 

Superkondenzator kot hranilnik energije je na 
enosmerno napetostno vodilo motorskega 
pogona zaradi (nelinearno) spreminjajoče se 
napetosti priključen preko ustreznega 
stikalnega pretvornika, Slika 6. Pretvornik 



omogoča dvosmerni prenos energij, ob tem 
pa zagotavlja tudi prilagoditev napetostnih 
nivojev med enosmernim vodilom in 
kondenzatorjem v širokem razponu. 
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Slika 7: Osnovna shema sklopa močnostnega 
stikalnega pretvornika za superkondenzator 

 
 
Dvosmerni močnostni pretvornik 
navzdol/navgor je tipa Buck-Boost. 
Sestavljeno vezje združuje pretvornika dveh 
različnih konfiguracij, sestavljena v en sklop 
(Slika 7). Sklop uporablja poseben 
pulznoširinski modulator (PWM) z dvema 
izhodoma, s čimer je izvedena tudi funkcija 
preklopa strukture pretvornika.  
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Slika 8: Shema vodenja kondenzatorskega 
hranilnika energije 

 
Uporabljena je kaskadna regulacijska shema 
z notranjo tokovno in zunanjo regulacijsko 
zanko količine energije na enosmernem 
vodilu (Slika 8), [4]. Način vodenja napetosti 
enosmernega vodila posredno preko količine 
energije zagotavlja delovanje regulatorja v 
linearnem režimu. Zagotovljena je tudi 
omejitev napetosti na superkondenzatorju: 
 

50 V ≤ UC ≤ 100 V 
 
V tem napetostnem območju je na voljo 75% 
celotne električne energije, ki se lahko shrani 
v kondenzatorju. V teh mejah je tudi 
zagotovljeno delovanje Boost pretvornika v 
napetostnem razmerju do največ 1:5. 

 

Slika 9: Izvedba močnostnega stikalnega 
pretvornika 

 
Simulacija delovanja sklopa 
superkondenzatorja v kombinaciji z 
močnostnim pretvornikom je bila izvedena v 
programskem paketu MATLAB/Simulink. 
Celoten sklop je bil tudi praktično realiziran. 
Izvedba močnostnega pretvornika je 
prikazana na Sliki 9.  
Močnostni pretvornik je optimiran za 
učinkovit prenos električne energije ob 
naslednjih pogojih: UDClink=250 V in 
USuperC=50 V do 100 V. Izmerjene so bile 
statične in dinamične karakteristike, lastnosti 
pa popolnoma ustrezajo zahtevam. Natančen 
opis je podan v [4]. 
 

Slika 10: Odziv kondenzatorskega hranilnika 
električne energije ob obremenitvi ECE-15 



 

Slika 10 prikazuje delovanje enote hranilnika 
energije pri vodenju pogonskega motorja po 
voznem ciklu ECE-15 (pogoji UDC_link =200 
V, UC(t=0) =84 V). Energija iz kondenzatorja 
zadošča za izvedbo celotnega voznega cikla, 
ob tem, da tudi napetost superkondenzatorja 
ostaja v predvidenih mejah med 50V in 
100V. 
 
 

5 Sklep 

Zasnovana je bila kombinirana enota 
(akumulatorska baterija v kombinaciji s 
superkondenzatorji) za hranjenje električne 
energije. S pomočjo simulacije je bila 
narejena analiza delovanja in 
dimenzioniranje sklopa kondenzatorskega 
hranilnika. Načrtovan in realiziran je bil 
močnostni dvosmerni Buck-Boost 
pretvornik, ki omogoča kontroliran pretok 
energije med superkondenzatorjem in 
enosmernim vodilom močnostnega 
pretvornika motorja. Predhodno razviti in 
simulirani algoritmi vodenja pretvornika za 
hranjenje energije v superkondenzatorju so 
bili uspešno vključeni in preizkušeni tudi na 
pogonu. Izmerjene statične lastnosti in 
izkoristek ter različni dinamični odzivi, tudi z 
obremenjevanjem glavnega pogona po 
standardnem voznem ciklu, so pokazali 
dobre rezultate in upravičenost uporabe 
hranilnika električne energije s 
superkondenzatorjem. 
Za v prihodnje je predvidena še priključitev 
akumulatorske baterije preko enakega 

pretvornika, nato pa z obema sklopoma kot 
celoto zagotoviti avtonomni vir električne 
energije za vozilo. S pomočjo sodobnih 
nelinearnih algoritmov bo potrebno izvesti še 
celovit sistem vodenja pretokov energije med 
posameznimi enotami. Predvidena je tudi 
implementacija nekaterih inovativnih 
konceptov vodenja celotnega pogonskega 
agregata in še posebej hranilnika električne 
energije v odvisnosti od planirane poti in 
nekaterih zunanjih pogojev. 
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