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Zhodnocení současné situace

Nyní se používají e-Chargery synchronní motory s 

permanentními magnety (PMSM)

– PM ze vzácných zemin – spolehlivost dodávek, cena

– Výběr jiného typu el. Motoru bez PM

– Požadavky na nový motor:

- Otáčky turba (60 000 rpm)

- Minimální výkon (4,2 kW)

- Spínací frekvence měniče (20 kHz)

- Rozměry 



Zavádějící okruhy optimalizace turba

Rozbor vlastností 

jednotlivých typů 

motorů a jejich 

provozní parametry 

a mechanické 

limity

Vylepšení 

mechanické 

odolnosti 

eChargeru

Optimalizace 

kritických prvků

Při návrhu inovace e-Chargeru

jsme se zabývali těmito otázkami



e-Charger bez převodového stupně

SWOT analýza

Příležitosti

• Menší hmotnost

• Menší rozměry

Silné stránky

• Jednodušší konstrukce

• Menší a kompaktnější

• bezúdržbové

Hrozby

• Mechanická 

destrukce rotoru

• Tepelné přetížení

Slabé stránky

• Velmi vysoké otáčky

• Mechanická odolnost 

elektrického motoru



e-Charger s převodovým stupněm

SWOT analýza

Příležitosti

• Menší otáčky 

elektrického motoru

• Větší životnost zařízení

Silné stránky

• Libovolný převodový 

stupeň

• Možnost použití více 

druhů motorů

Hrozby

• Mechanická destrukce 

převodovky

• Snížení účinnosti

Slabé stránky

• Nutnos výměny oleje 

převodovky (300 000km)

• Větší rozměry zařízení

• Větší hmotnost



Výběr motoru

Výhody / NevýhodyTyp motoru

Stejnosměrný 

motor

Synchronní 

reluktanční 

motor

Synchronní 

motor

Asynchronní 

moror

Výhoda – Nepotřebuje měnič, jednoduchý, 

levný

Nevýhoda – Komutátor + kartáče

Výhoda – Jednoduchý, dobrý poměr 

výkon / hmotnost

Nevýhoda – Složitá rekuperace

Výhoda – Jednoduché řízení

Nevýhoda – Kroužky, rozměry, hmotnost

Výhoda – Cena, Jednoduchost výroby, řízení

Nevýhoda – Jalový výkon při buzení



Asynchronní motor

Jednoduchost

Jednoduchý 

design ověřený 

časem, 

bezporuchovost, 

výborné vlastnosti

Čtyřkvadrantový

měníč schopný 

pohánět eCharger, 

či rekuperovat a 

nabíjet baterii

Podle nové normy 

ČSN 60034-30 je 

dána účinnost 

motoru nad 90 %

Asynchronní motory 

jsou typově 

nejlevnějšími elektro 

motory na trhu 

Třífázový asynchronní motor o 

výkonu 4200 W řízený 

čtyřkvadrantovým střídačem se 

zvyšujícím měničem na 400V

Řízení účinnost Cena



Blokové schéma e-Chargeru

Turbína turbodmychadla je poháněna 

pomocí převodovky asynchronním motorem



Schéma zapojení řízení

Čtyřkvadrantový střídač se zvyšujícím 

měničem na 400V



Turbína

60 %
Převodovka

95 %

Pohon

90 %

Procentuální zobrazení účinnosti našeho návrhu

Hlavní omezení účinnosti je dáno turbínou

Orientační účinnost eChargeru:  54 %

Účinnosti e-Chargeru



Komerční hodnota a přínos

Stálá klientela

Náš návrh optimalizace 

eChargeru nabízí výrobci 

ekonomickou nadváhu nad 

konkurencí vzhledem k těmto 

okolnostem: 

Stále více rozvíjející 

se průmysl

V porovnání s 

PMSM dosáhneme 

výrazně nižší ceny 

Jednoduchým 

řízením měniče 

lze optimalizovat 

výkon automobilu 

(snížení Turbo 

Lagu)

Ekonomická 

úspora

Řízení výkonu

Konkurence-

schopnost

eCharger s 

asynchronním 

motorem o 

stejném výkonu 

dosahuje lepších 

výsledků vůči 

konkurenci 



Děkujeme za pozornost

Prostor pro dotazy


