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Прибуття та виїзд транспортних засобів можна передбачити, але досить складно визначити необхідний час для 

кожного автомобіля для зарядки. Крім того, зручний час для заряджання автомобіля власником та уподобання кому-
нального підприємства можуть суперечити. Розглянуто метод побудови структурних схем і комп'ютерне моделю-
вання моделі керованої системи зарядки для дослідження підвищення ефективності зарядних станцій з кількісним 
підключенням електромобілів до зарядного пристрою в умовах обмеження потужності. Запропонована модель скла-
дається з розподіленої мережі, що живиться від джерела, трансформатора, житлового навантаження (офіси / невеликі 
підприємства) та самих зарядних станцій. Основою для формування методу управління зарядної станції являються 
характеристики процесів зарядки акумуляторів електромобіля. Тому були виконані експериментальні дослідження 
зарядних характеристик акумуляторних батарей. За отриманими теоретичними залежностями побудовано графіки 
навантаження з контрольованим та неконтрольованими методами зарядки. Графік навантаження з контрольованим 
методом зарядки не перевищує заданих уставок напруги та потужності споживання. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З кожним роком кі-
лькість електромобілів (ЕМ) в Україні стрімко зрос-
тає. Це зумовлює також і розвиток мережі зарядних 
станцій, як комерційних, так і для домашнього ви-
користання [1]. 

Згідно з Правилами користування електричною 
енергією, у договорі на споживання електричної ене-
ргії прописана дозволена потужність для домогоспо-
дарства чи підприємства [2]. Порушення вказаного 
ліміту може призвести до знеструмлення об’єкту. 

Більшість вирішень проблеми заряджання великої 
кількості ЕМ базується на різних видах планування 
та створенні профілю їх зарядки - сценаріїв заря-
джання з технічними обмеженнями. Ці обмеження 
залежать від ситуації на ЗС (кількості ЕМ, рівнів їх 
зарядки, можливістю одночасного обслуговування, 
заявленого часу на зарядку). Зручний для власника 
ЕМ період для зарядки та графік навантаження мере-
жі можуть конфліктувати [3]. Розробка системи керу-
вання зарядками у реальному часі має забезпечити 
кожному ЕМ гарантоване заряджання в умовах об-
меженого електроспоживання. 

В умовах обмеженого електропостачання приєд-
нання, акумулятори електромобілів заряджаються за 
допомогою бортових зарядних пристроїв, що підк-
лючаються до зарядних станцій. Об’єднання портів 
для підключення в єдину систему з загальним приєд-
нанням до електричної мережі становить  зарядну 
станцію. Потужність приєднання обмежується устав-
кою вимикача приєднання. 

Метою дослідження є підвищення ефективності 
роботи зарядної станції, що полягає у задоволенні 
попиту на зарядку акумуляторів електромобілів не 
виходячи за ліміти накладених обмежень. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Зви-
чна стратегія заряджання, що була обрана для дослі-
дження моделі, для постачальника електроенергії пе-
редбачає відстеження завантаження трансформатора в 
режимі реального часу та обмеження процесу зарядки, 
якщо мережа перевантажена [4]. Для реалізації цієї 
системи, [5] пропонується так званий принцип «пер-
ший прийшов - перший заряджається» як еталонне 
рішення для уникнення перевантаження мережі. Алго-
ритм процесів даного методу показано на рис. 1 
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Рисунок 1 – Етапність звичайного керованого  

методу 
 

Незважаючи на те, що цей алгоритм задовольняє 
обмеженням мережі для безпечної експлуатації, це 
часто незручно для тих електромобілів, які можуть 
підключитися пізніше, але потребують термінової 
зарядки, оскільки вони будуть припарковані на ко-
ротший час, ніж попередньо підключені ЕМ, що 
планують відключитися набагато пізніше. Рис. 2 
показує як даний метод в умовах обмеженої потуж-
ності електропостачання ЕЗС буде нерівномірно 
розподіляти енергію до ЕМ, який прибуде пізніше, 
матиме меншу тривалість стоянки, але потребува-
тиме таку ж енергію для заряду, як і для іншого ЕМ 
з більш тривалим часом стоянки. 

 
 

Рисунок 2 – Послідовність заряджання  
звичайного керованого методу 



ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2021 (128) 

92 

Для моделювання була використана схема роз-

подільчої мережі з звичайним та електромобільним 

навантаженнями представлена на рис. 3. Змодельо-

вана система для дослідження ефекту заряджання 

ЕМ протягом 24 годин показана на рис. 4. 
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Рисунок 3 – Змодельоване приєднання ЗС до мережі 

 

Рисунок 4 – Загальний вид всієї моделі в Matlab Simulink 

Напругу та струм джерела, навантаження та за-

рядної станції активну, реактивну та повну потуж-

ності можна розраховувати на всіх шинах у запро-

понованій моделі. 

Джерело живлення моделюється 3-фазною синх-

ронною машиною [6]. Приведені у [7] диференційні 

рівняння використовуються для моделювання СМ. 

Житловий споживач (офіси) має активну та реак-

тивну енергію, що може бути змінена шляхом вибо-

ру коефіцієнта потужності PF, який у цьому випадку 

залежить від частки реактивного навантаження. Мо-

дель навантаження представлено на рис. 5. Розраху-

нок лінійних параметрів показано на рис. 7. 

 
Рисунок 5 – Підсистема навантаження 

 

Графік навантаження складається з усереднених 

даних навантаження пристроїв та обладнання офіс-

них будівель для періоду T_n=1 година, n=24 [8]. Ці 

дані також можуть бути змінені. Графік наванта-

ження офісів протягом дня показано на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Графік навантаження офісів  

та підприємств протягом дня 
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Рисунок 7 – Розрахунок лінійної напруги та струму навантаження 

 

Необхідна для зарядки енергія обраховується як 

добуток різниці установленого власником ЕМ бажа-

ного і початкового рівнів заряду АКБ з її ємністю: 

( )

100

бат

необх

необх почат
SOC SOC Е

W


 ,  (1) 

де 
необх

SOC , 
почат

SOC - необхідний та початковий 

рівні зарядки АКБ, %, 
батЕ - ємність батареї, 

кВт∙год. 
Потужність заряджання на стороні батареї, в 

свою чергу, виражається, як функція від рівня заря-

ду, напруги та струму зарядки: 

 

( , , )зар бат зар зарР f SOC V I .             (2) 

Звідси, потужність заряджання на стороні мере-

жі: 

,
зар

зар

P
S


                              (3) 

де   - ККД зарядного пристрою. 

Модель обчислення лінійної напруги та струму 

зарядної станції з урахуванням характеру профілю 

зарядки та загальної потужності електричних транс-

портних засобів зображена на рис. 8. 

На рис. 9 зображено структурну схему отриман-

ня потужність електроживлення зарядки згідно на-

ведених вище рівнянь.  

 

Рисунок 8 – Обчислення лінійної напруги та струму зарядної станції 

 

 

Рисунок 9 – Розрахунок загальної, активної та реактивної потужності зарядки 
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Точка підключення зарядної станції до розподі-

льної мережі представлена на рис. 10. Зарядна стан-

ція складається з 6 зарядних портів. Загальна поту-

жність зарядної станції становить 24 кВт, що також 

масштабується. 

 
Рисунок 10 – Точка приєднання зарядної станції  

до мережі 

 

Реалізація алгоритмів системи заряджання та ха-

рактеру заряджання батареї електромобілів викона-

на у формі m-файлів, які запускаються з частотою 

оновлення моделі – раз у 10 хвилин. З такою ж час-

тотою контролер заряджання отримує інформацію 

від батареї ЕМ про її рівень заряду. 

Експериментальні дослідження вихідних даних. 

Основою для формування методу управління ЗС 

являються характеристики процесів зарядки акуму-

ляторів ЕМ. Тому були виконані експериментальні 

дослідження зарядних характеристик АКБ. 

Спрощена еквівалентна схема зарядки акумуля-

тора ЕМ приведена на рис. 11 [9]. Згідно схеми для 

управління необхідні такі значення: потужність за-

рядки, профіль процесу заряду, зміна рівня заряду, 

напруга та струм акумулятора, коефіцієнт ефектив-

ності зарядного пристрою. 

Модель батареї ЕМ складається з керованого ек-

вівалентного джерела напруги 
ххеквV  та еквівалент-

ного опору 
еквR . ,c cV i - напруга та струм мережі [9]. 

Що стосується ,бат cV i то це визначає напругу та 

струм на стороні акумулятора, що наявні під час 

заряджання. 

 
Рисунок 11 – Спрощена схема електричної частини 

ЕМ 

 

Напруга акумулятора визначається як: 

бат ххекв еквV V R i   .   (4) 

Зміна рівня заряду батареї під час заряджання: 

1

( )
( )

N

почат

k n

dQ k
SOC k SOC

Q

  , ( ) ( ) idQ k i k T  , (5) 

де k - номер періоду часу та N  - кількість періодів 

часу протягом зарядки, 
iT - період, dQ  - зміна ємно-

сті акумулятора для кожного періоду. 

Потужність на стороні акумулятора та мережі ро-

зраховується за допомогою наступних рівнянь [10]: 

, .dc бат ac c cP V i P V i      (6) 

Потужність також є функцією від рівня заряду 

акумулятора та (6) може бути переписано як:  

  ( ) ( ) ,dc батP SOC V SOC i  ( ) ( ).ac c cP SOC V i SOC   (7) 

acP не зберігається постійним під час заряду; з 

урахуванням ефективності зарядного пристрою: 

 ,dc

ac

P
P


                  (8) 

з (7) та (8), i може бути визначено як: 

( )
( )

c c

бат

V i
i SOC

V SOC



  .                       (9) 

Типовий літій-іонний акумулятор, та той, що ро-

зглядатиметься надалі в моделі, заряджається най-

простішим методом постійного струму та постійної 

напруги (Constant Current/Constant Voltage, далі - 

CC/CV). Він є найбільш широко прийнятим методом 

на практиці через легку реалізацію та відсутності 

небезпечної для батареї перенапруги. На першому 

етапі до батареї подається постійний струм доки 

напруга акумулятора не досягне заданої величини. 

На другому етапі напруга буде зберігатися постій-

ною, а струм зменшуватиметься експоненціально, 

доки процес заряду не завершиться [11]. Типові 

криві зміни напруги та струму протягом зарядки 

методом постійного струму та постійної напруги 

представлено на рис. 12. 

 
Рисунок 12 – Стадії заряду літій-іонної батареї 

методом постійного струму та постійної напруги 

(CC/CV) 
 

Як показано на рис. 12, режим постійного струму 

(CC) закінчується, коли напруга досягає Vmax. Про-

цес зарядки, як раніше було згадано, завершується, 

коли струм зменшується до заданого рівня. Після 

зміни режиму на постійну напругу (CV) заряд за-

ймає більше часу. Однак, це зроблено для того, щоб 
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підзарядом меншим струмом продовжити термін 

служби батареї та уникнути перегрівання. 

Згідно з [12], рівень заряду літій-іонної батареї 

(SOC - State of Charge) обмежений з 20% по 90%. 

Зарядка виконується методом постійного струму 

(CC), доки рівень заряду не досягне 80% та, надалі 

постійною напругою (CV) до 100% рівня. 

Для експериментальних вимірювань використа-

но блок з 16-ти літій-іонних батарей InnoPOWER-

LFMP40AH з номінальною ємністю 40 А*год. Літій-

іонний тип акумулятора найбільш популярний вид, 

що використовується в електромашинобудуванні. 

Аналізатор мережі високої точності ZES 

ZIMMER LMG500 використовується для вимірю-

вання та запису даних. Навантаження зарядки, що 

безпосередньо впливає на мережу, вимірюється за 

допомогою MAS-додатка для LMG500. Технічні 

параметри батарейного блоку наведені в табл. 1. [13] 

 

Таблиця 1 – Параметри батарейного блоку ЕМ 

Електричні параметри Величина 

Ємність, Enom 2 кВт∙год 

Номінальна ємність, Qn 40 А∙год 

Номінальна напруга, Un 51,2 В 

Зарядна напруга, Uc 58,4 В 

Макс. напруга розряду, Ud 44,8 В 

Середній зарядний струм (0,5C), Ic 20 A 

Стандартний зарядний струм  

(0,3-1,0C), Ij 

12-40 A 

 

Батарейний блок розряджався зі струмом наван-

таженням 20 А (0,5 С) при використанні ITECH DC 

Electronic Load. 

Зарядний пристрій для акумулятора - це однофазна 

неконтрольована однонаправлена зарядка JIA RUI JR-

B900 з характеристиками наведеними у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Параметри зарядного пристрою 

Електричні параметри Величина 

AC Вхід 

Напруга, В 180-240 

Струм, A 7 

DC Вихід 

Напруга, В 58,4 

Струм, A 15 

 

Коефіцієнт корисної дії зарядного пристрою мо-

же бути розрахований як: 

,ac

с

dc

S

S
                                   (10) 

де 
acS та 

dcS  потужність навантаження на стороні 

мережі та батареї, відповідно. 

Зарядка літій-іонного акумулятора InnoPOWER-

LFMP40AH займає 3 години і складається з трьох 

фаз: 

- початок зарядки (струм, споживаний батареєю 

EМ, швидко зростає); 

- основний період зарядки (постійний струм); 

- кінець зарядки (струм заряджання повільно 

зменшується).  

 

Графік навантаження зображений на рис. 13 був 

взятий за основу при проектуванні навантаження від 

зарядки батареї електромобіля. 

 
Рисунок 13 – Графік навантаження протягом  

зарядки на стороні змінного струму 

 

З боку мережі у моделі були використані наступ-

ні обмеження: 

1. Обмеження потужності. Враховується попит 

на енергію у кожний період часу.  

Обмеження потужності має вигляд: 

 

   max( ) ,зарЕМ навант jS t S S             (11) 

 

де ( )зарЕМS t  - повна потужність навантаження елек-

тромобілів, що заряджаються в конкретний період 

часу, кВА; 
навантS  - потужність навантаження інших  

споживачів, підключених до мережі ЗС, кВА, max

jS  - 

максимальна потужність мережі, кВА. 

2. Максимальна потужність розподіленої мережі 

обмежена max

jS =120 кВА. 

3. Обмеження струму та напруги: 

 

( )

min ( , ) max

( )t MAX

i t

I I t

V V V



 
,                     (12) 

 
де ( )tI - струм навантаження в даний період часу, 

( )MAXI t  - максимальний можливий струм; 
min max,V V  -  

мінімальна та максимальна величина напруги на 

шина, до яких підключена зарядна станція. 

Результати моделювання. У цьому розділі змоде-

льована звичайна керована система зарядки з враху-

ванням обмежень мережі і система з неконтрольо-

ваною зарядкою. Неконтрольована зарядка обмеже-

на лише потужністю зарядної станції (24 кВт). Тра-

нсформатор та обладнання мережі обмежені загаль-

ною потужністю 120 кВт. 

Попит на електроенергію протягом 24-годинного 

сценарію зарядки для різних систем відображає  

рис. 14, рис. 15. 
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Рисунок 14 – Попит на електроенергію протягом  

24 годин на основі неконтрольованої зарядки.  

(Суцільна лінія - загальний попит з електромобіля-

ми, штрих-пунктирна - житлове навантаження) 

 

 
Рисунок 15 – Попит на електроенергію протягом  

24 годин на основі типового методу керування  

з обмеженнями. (Суцільна - загальний попит  

з електромобілями, штрих-пунктирна - житлове  

навантаження) 

 

Порівняння цих типів зарядки зображено на   

рис. 16. Перевантаження мережі на 16% відбуваєть-

ся під час неконтрольованої зарядки. 

 
Рисунок 16 – Системне навантаження  

для двох методів зарядки 

Що стосується звичайного керованого алгорит-

му, то енергоспоживання електроенергії зменшуєть-

ся в години пік. 

Навантаження електричних транспортних засо-

бів на шині для 2-х систем наводить рис. 17. 

 
Рисунок 17 – Навантаження зарядної станції  

для двох методів зарядки 

 

Рис. 18 показує тенденцію зміни рівня заряду 

SOC для звичайного методу контрольованого заря-

ду. Найбільш очевидним недоліком звичайного ал-

горитму є те, що 4 електромобіля, які підключались 

до 5-го і 6-го зарядного слоту, не заряджаються. Для 

деяких з критичних ЕМ, які позначені червоним 

колом на рис. 18, енергії було недостатньо.  

Після кожної ітерації експертного змінення кое-

фіцієнта фазі-правила проводилась симуляція Sim-

ulink моделі та оцінювались графіки змінення SOC 

для кожного критичного підключеного ЕМ. 

  

 
Рисунок 18 – Зміни рівня заряду SOC електромобі-

лів на 6 зарядних слотах під час заряджання звичай-

ним контрольованим алгоритмом. (Сірий - ЕМ заря-

джається, світло-сірий - EМ утримується) 
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В якості критерію якості алгоритму використо-

вується E - коефіцієнт відношення необхідної та 

доставленої енергії: (середньоквадратичне відхи-

лення). Табл. 3 наводить середньоквадратичні від-

хилення для контрольованого методу заряджання. 

2

1

1
( ( )

і і

n

необх доставлен

i

E W W
n 

  ,            (13) 

де n  – кількість ЕМ, 
ідоставленW  - доставлена до кож-

ного ЕМ енергія. 

 

Таблиця 3 – Коефіцієнт відношення необхідної  

та доставленої енергії 

Значення Е «Перший прийшов..» 

Е для всіх ЕМ 2,799 

Е для некритичних ЕМ 1,851 

Е для критичних ЕМ 3,869 

 

Другим критерієм якості є відсутність переван-

таження приєднання під час заряджання електромо-

білів (див. табл. 4). 

Максимальне перевантаження у %: 

max( )
100,%ліміт

ліміт

S S
p

S


                       (14) 

де 
maxS  пікова потужність, 

лімітS =120 кВт - ліміт по 

потужності для даної мережі. 

 

Таблиця 4 – Максимальне перевантаження лінії 

 
Без 

ЕМ 
Некерований 

Керований з 

обмеженнями 

Максимальне 

завантаження 

лінії р, % 

97% 116,2% 99% 

 

Третій критерій: порівняння кількості спожитої 

енергії зарядною станцією за рівних умов спожи-

вання іншими електроприймачами для трьох різних 

алгоритмів. 

У моделюванні було використано 34 ЕМ з різним 

початковим і необхідним рівнем заряду. Розрахунки 

проводились у Matlab після моделювання 24 годин-

ного сценарію. 

Спожита електромобілями за 24 години енергія: 

  
24

1
tEM EM

t

W W


  ,            (15) 

де 
tEMW  - спожита енергія за кожну годину всіма 

ЕМ, що заряджались. 

Спожита енергія всім навантаженням у розподі-

льчій мережі за 24 год: 

 
24

1

.
tзаг EM навант

t

W W W


                (16) 

В табл. 5 наведено порівняння спожитої енергії 

за добу для різних режимів навантаження мережі. 

Як видно, некерований метод заряджання показує 

більшу кількість спожитої енергії, через те, що було 

перевантаження обладнання приєднання у пікові 

години. 

 

Таблиця 5 – Спожита енергія в мережі  

для різних методів зарядки 

 
Без 

ЕМ 

Некеро-

ваний 

Керований з 

обмеженнями 
Загальна спо-
жита енергія за 
24 год  заг, 
кВт∙год 

1825,2 2267,1 2234,5 

Спожита енер-
гія ЕМ за 
24 год  ЕМ, 
кВт∙год 

- 441,9 408,3 

 

ВИСНОВКИ. Для дослідження ефективності мето-

дів заряджання проводилось моделювання системи 

управління  в середовищі Matlab Simulink. Неконтро-

льована зарядка обмежувалась потужністю зарядної 

станції – 24кВт, обладнання мережі - 120 кВА. Термін 

дослідження – 24 години. 

Графік навантаження з контрольованим методом 

зарядки не перевищує заданих уставок напруги та по-

тужності споживання, проте при неконтрольованому 

методі має місце перевантаження на 16% у години пік. 

Головним недоліком звичайного методу зарядки з 

обмеженнями є те, що електромобілі, які підключались 

до зарядних слотів пізніше інших ЕМ, не заряджались 

в умовах обмеженого електроспоживання. Необхідний 

метод, який не має такого недоліку – потрібно, щоб 

практично всі підключені електромобілі заповнювали 

свій необхідний рівень заряду та задовільняли обме-

ження мережі. Створення такої системи і є задачею 

майбутнього дослідження. 
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SIMULATION OF THE PROCESS OF CONTROLLED CHARGING OF ELECTRIC VEHICLES  
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Purpose. The purpose of this research is to increase the efficiency of the charging station, which is to meet the demand 

of energy for charging the batteries of electric vehicles without exceeding the limits of the grid restrictions. Methodology. 

The model of a controlled charging system was considered to study the efficiency of charging stations with the quantitative 

connection of electric vehicles to the charger under conditions of power limitation. Results. The load graph during the 

controlled charging method does not exceed the set limit voltage and power consumption settings, but with the uncon-

trolled method there is an overload of 16% during peak hours. The main disadvantage of the conventional method of 

charging with restrictions is that EVs that have been connected to the charging slots later than other EVs, were not charged 

in conditions of limited power supply. The charging stations require a charging system that does not have such a disad-

vantage – it is necessary that almost all connected electric vehicles fill their required level of charge and meet the limita-

tions of the network at the same time. Investigating such a system is the task of future research. Originality. Every year the 

number of electric vehicles in Ukraine is growing rapidly. This also determines the development of a network of charging 

stations, both commercial and for domestic use. According to the Rules for the use of electricity, the contract for electricity 

consumption specifies the allowable capacity for the household or enterprise. Violation of this limit may cause the facility 

to become disconnected from the power supply with additional penalties. Practical value. The solutions to the problem of 

charging a large number of EVs are mainly based on different types of planning and creating a profile of their charging 

scenarios with technical limitations. These restrictions depend on the situation of the charging station (the number of con-

nected EVs, their charging levels, the possibility of simultaneous charging for a few EVs, and the declared charging time). 

The charging period convenient for the EV owner and the network load schedule may conflict. The development of a real-

time charging control system should provide each EV guaranteed charging even in conditions of limited power consump-

tion. References 13, tables 4, figures 18.  

Кey words: electric car, charging station, battery, charging scenario. 
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