
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

ADNOTARE 

În această teză de master sunt descrise etapele de proiectare hardware a unui sistem 

electronic a statiei AC/DC de încărcare pentru vehiculele electrice și hibride.  

 Acest sistem are la baza un dispozitiv ce se alimenteaza de la reteaua de curent alternative 

pentru a furniza tensiune necesara cuprinsa in intervalul 350Vcc-480Vcc pentru a incarca bateria 

unui vehicul electric. Avind o structura modulara, acesta usor poate fi modificat pentru a putea fi 

alimentat din resurse regenerabile(panouri solare, turbina eoliana).  Curentul si tensiunea sunt 

mentinute in limitele cerute conform etapei de incarcare, intrucit dispozitivul de incarcare 

furnizeaza puterea ceruta de catre bateria automobilului. Dispozitivul este prevazut cu functii de 

monitorizare a supratensiunii, subtensiunii, curent de incarcare, protectie la scurtcircuit si 

supracurent. Sistemul a fost dotat cu interfata de comunicare seriala pentru a putea comunica cu 

vehicolul sau interfata utilizatorului. 

 În cadrul tezei de masterat a fost proiectata schema de structura si algoritmul, a fost 

proiectată schema E3 şi cablajul imprimat, a fost calculată fiabilitatea dispozitivului, costul de 

producţie. 

 

 

 

  



 

 
 

SUMMARY 

This master thesis describes the hardware design stages of an electronic AC / DC charging 

station system for electric and hybrid vehicles. 

This system is based on a device that is powered from the AC network to provide required 

voltage in the range 350Vcc-480Vcc to charge the battery of an electric vehicle. Having a modular 

structure, it can easily be modified to be powered by renewable resources (solar panels, wind 

turbine). Current and voltage are maintained within the limits required according to the charging 

stage, since the charging device provides the power required by the car battery. The device is 

provided with functions for monitoring the voltage, voltage, load current, short circuit protection 

and overcurrent. The system was equipped with the serial communication interface to be able to 

communicate with the vehicle or the user interface. 

Within the master's thesis, the structure and algorithm schema was designed, the E3 schema 

was designed and the printed wiring, the reliability of the device, the cost of production were 

calculated.
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INTRODUCERE 

Începând cu primăvara anului 2019, principalele motive care restricționează creșterea 

numărului de vehicule electrice, potrivit proprietarilor de mașini, este rețeaua slab dezvoltată de 

stații de încărcare. Conform planurilor anunțate ale producătorilor, până în 2025 ar trebui să 

apară pe piață aproximativ 350 de modele de vehicule electrice cu o autonomie de peste 300 km 

cu o singură încărcare, prețurile acestora vor continua să scadă și vor deveni o alternativă 

semnificativă la mașinile tradiționale cu motoare cu combustie internă. Cu o scădere a prețurilor 

și o creștere a kilometrajului, rețeaua limitată de stații de încărcare va fi pe primul loc printre 

motivele care împiedică dezvoltarea transportului electric.[21] 

Distribuția teritorială a vehiculelor electrice este inegală. În consecință, infrastructura 

care oferă transport electric este, de asemenea, inegală. Dacă privim experiența Statelor Unite, ca 

o țară mai avansata decât altele care a parcurs drumul dezvoltării transportului electric și arătând 

o anumită experiență, putem distinge două tipuri principale: 

-Teritoriile cu o densitate scăzută a populației și o mare parte din gospodăriile private cu 

parcare sau garaje personale. Cum ar fi, de exemplu, Los Angeles; 

-Teritoriile cu o densitate mare a populației, clădiri de apartamente și parcări publice, 

cum ar fi, de exemplu, Manhattan. 

-Cele două teritorii vor avea nevoi complet diferite pentru infrastructura de încărcare 

pentru încărcarea vehiculelor electrice. 

Spre deosebire de mașinile tradiționale cu motoare cu combustie internă, mașinile 

electrice pot fi alimentate oriunde există acces la o priză electrică: case într-un garaj, într-o 

parcare din apropierea unui loc de muncă, în parcări publice, benzinării speciale. Acest lucru 

simplifică dezvoltarea infrastructurii. În plus, experimentele în curs de desfășurare cu opțiuni 

pentru încărcarea vehiculelor electrice arată perspectivele apariției de noi metode de încărcare, 

cum ar fi, de exemplu, încărcarea wireless în spațiile de parcare sau semafoarele. 

Diferite opțiuni de taxare impun cerințe pentru dispozitive și infrastructură. Încărcarea 

într-un garaj sau într-o parcare privată în apropierea unei case implică exploatarea unui vehicul 

electric într-o zonă cu o densitate scăzută a populației sau reședința proprietarului într-o casă 

privată sau o casă de oraș, unde este posibilă parcarea individuală chiar lângă apartament sau 

casă.  În ciuda faptului că mai mult de 90% din călătorii sunt făcute de la domiciliu la serviciu 

sau la magazin, există încă aproximativ 5% -7% din călătoriile pe care oamenii le fac pe distanțe 

lungi și pe care mașinile electrice nu le pot face cu o singură încărcare a bateriei. Pentru astfel de 

călătorii, stațiile de încărcare rapidă pe piese vor fi necesare. Așadar, proprietarul unei mașini 
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electrice care locuiește într-o casă de oraș, dar care nu are propriul încărcător, poate folosi o 

stație de încărcare plătită în parcarea publică sau la locul de muncă.[21] 

Puterea încărcătorului determină viteza cu care se va încărca bateria electrică a mașinii. 

Stațiile de încărcare AC cu durată lungă de viață a bateriei pot fi utilizate numai în parcările pe 

termen lung. Stațiile de încărcare cu curent continuu, cu o capacitate de aproximativ 50 kW, sunt 

mai potrivite pentru parcările publice și centrele de afaceri, iar stațiile de încărcare rapidă cu o 

capacitate de 250 kW și mai mare sunt proiectate pentru stațiile de încărcare de-a lungul 

rutelor.[6] 

Dacă se rezuma planurile de producție de vehicule electrice, numărul de case private, 

centre de afaceri și numărul necesar de stații de încărcare publice, atunci putem vorbi despre 40 

de milioane de încărcătoare pentru China, SUA și Europa până în 2030, pentru care consumatorii 

vor cheltui aproximativ 50 de miliarde de dolari. Numai în Statele Unite, vor fi instalate 

aproximativ 13 milioane de noi stații de încărcare, evaluate la 11 milioane de dolari, în Europa 

aceste cifre vor fi de 15 milioane de stații pentru 17 miliarde de dolari, iar în China vor fi 

instalate 12-14 milioane de stații de încărcare, pentru care vor fi cheltuiți 19 miliarde de dolari.[] 

În aprilie 2018, producătorul auto german Daimler a anunțat finalizarea testării 

sistemului presupus cel mai rapid sistem de încărcare a vehiculelor electrice Plug & Charge, care 

diferă prin ușurința de utilizare față de soluțiile concurente. Acum inițiatorii proiectului au 

început desfășurarea sa comercială.[6] 

Acum, un nou program de încărcare a vehiculelor electrice este înființat de Daimler și de 

vânzătorul de emobilitate Hubject, care este conceput pentru a ajuta șoferii să acceseze orice 

stații publice de încărcare.[6] 

Numit Plug & Charge, sistemul îndeplinește standardul internațional ISO 15118, iar 

Daimler a lansat primul vehicul electric din producția de serie care acceptă Plug & Charge cu EQ 

fortwo / forfour EV inteligent. 

Standardul ISO 15118 reglementează schimbul automat și sigur de informații între 

vehicul și infrastructura de încărcare bazată pe certificate digitale. Odată stabilită conexiunea 

dintre vehicul și stația de încărcare, datele de autorizare ale șoferului sunt transmise și comparate 

în formă criptată. După aceea, procesul de taxare începe și plata se efectuează fără alte măsuri. 

Plug & Charge prin ISO 15118 permite autentificarea și autorizarea sigură a procesului de 

încărcare pentru prima dată în care tot ce este necesar este un conector în cablul de încărcare, 

chiar și atunci când este offline.[6] 
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