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Komunikacja pojazdów 
elektrycznych z EVSE
na przykładzie sterownika Phoenix Contact

Obecne systemy EVSE (Electric 
Vehicle Service Equipment) zapew-
niają użytkownikom samochodów 
elektrycznych niezawodność, wygo-
dę i serwis w procesie ładowania. 
Jednocześnie dzięki nim zachowany 
jest najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa obsługi samochodu elektrycz-
nego oraz samej sieci zasilającej.

Intuicyjny sposób użytkowania nie nastrę-
cza kłopotów, bowiem większość z nich jest 
rozwiązaniami plug and play. Ponadto, ste-
rowniki eliminują konieczność ręcznego 
regulowania prądu ładowania zapewniając 
jego optymalny poziom, który nie przekro-
czy wytrzymałości izolacji przewodu. Funk-
cja blokady bezpieczeństwa uniemożliwia 
przepływ prądu, gdy ładowarka nie jest przy-
łączona do samochodu lub wtyk nie jest pra-
widłowo i całkowicie zagnieżdżony w złączu 
zasilającym. Automatyczne funkcje moni-
torowania prądów upływu zapewniają wy-
łączenie zasilania w przypadku wykrycia 
uszkodzenia układów energoelektronicz-
nych pojazdu.

Większość powyższych funkcji realizo-
wana jest poprzez dwa zgoła niepozorne złą-
cza oznaczone, jako CP (Control Pilot) i PP 
(Proximity Plug – rysunek 1).

CP – Przewód sterujący 
(Control Pilot)
Za pośrednictwem przewodu sterującego CP 
(rysunek 2) jest przeprowadzana dwukierun-
kowa komunikacja pojazdu z infrastrukturą 
ładującą Ta ostatnia rozpocznie ładowanie 
tylko wtedy, gdy zostaną odebrane następu-
jące informacje:

• Prawidłowe połączenie z pojazdem.
• Prawidłowe uziemienie pojazdu.
• Wskazanie maksymalnej mocy do-

zwolonej przez ładowarkę w górnym, 
dopuszczalnym zakresie prądu.

Poprzez złącze CP urządzenie określa do-
puszczalną wartość prądu ładowania, która 
jest zakodowana, jako sekwencja sygnału 
PWM (rysunek 3). Pojazd wskazuje aktu-
alny status za pomocą wartości napięcia Va 
(napięcie mierzone przez układ kontrolny 
stacji ładowania). Dopuszczalna wartości 



prądu ładowania przypisana konkretnej szerokość impulsu sygnału 
PWM oraz wartości napięcia do stanów pojazdu została zdefiniowana 
w normie IEC 61581-1:

• A – Status ten oznacza, że pojazd elektryczny nie jest podłą-
czony do stacji ładowania wówczas napięcie referencyjne po-
między przewodem CP a „masą” wynosi 12 V.

• B1 –Wartość napięcia na przewodzie CP jest wynikiem sze-
regowego połączenia rezystora R1 w kontrolerze ładowania, 
diody D oraz rezystora R2 w pojeździe. Taka sekwencja wza-
jemnie ze sobą połączonych elementów skutkuje spadkiem na-
pięcia do poziomu 9 V. Wówczas taki stan określa, że pojazd 
został podłączony do punku ładowania. Następuje przełącze-
nie styku S1 a sygnał PWM o określonej szerokości informuje 
układ ładowania pojazdu o dopuszczalnym prądzie, który 
może pobrać.

• B2 – Proces ładowania można zostać przerwany przez EVSE 
lub przez pojazd. Stacja ładowania wyłącza sygnał PWM i sy-
gnalizuje koniec procesu. Pojazd otwiera styk S2 i kontroler 
odłącza stycznik, a wraz z nim napięcie zasilające pojazd.  Je-
śli S2 nie jest otwarty to w ciągu 5 sekund po wyłączeniu sy-
gnału PWM, proces ładowania jest zatrzymany, niezależnie 
od statusu, w którym znajduje się pojazd. Proces również może 
zostać zakończony przez układ kontrolujący zasilanie bez-
pośrednio w samochodzie. Wówczas odłączany jest rezystor 
R3 za pośrednictwem S2. Pojazd przerywa proces ładowania 
i otwiera styk S2. Kontroler ładowania odłącza stycznik, tym, 
samym zdejmuje napięcie w gnieździe lub wtyku.

• C– Jeżeli pojazd wykryje odpowiednią sekwencję sygnału 
PWM, pojazd połączy inny rezystor R3 równolegle do R2 przez 
przełącznik S2. Co spowoduje obniżenie napięcia do poziomu 
6 V Kontroler ładowania włączy napięcie za pomocą stycznika 
ładowania tym samym zapoczątkowany zostanie proces łado-
wania (rysunek 4).

Tryb aktywacji
Jeśli podłączony pojazd przełącza się z status B1 (9 V DC) na status 
B2 (9 V PWM) i nie wchodzi w stan C , wówczas w ciągu 30 sekund, 

Tabela1. Zestawienie poziomów rezystancji 
o  odpowiadające im obciążalności prądem roboczym

Rc – poziomy 
rezystancji

Zakres tolerancji Wartość 
dopuszczalnego 
prądu roboczego

- <75 V Błąd
100 V 75 V...150 V 63 (70) A
220 V 150 V...330 V 32 A
680 V 330 V...1000 V 20 A
680 V 1000 V...2200 V 13 A

– >2200 V 0 A

Rysunek 1. Wtyk typu 2 do ładowania prądem przemiennym
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Rysunek 6. Schemat rezystora oraz złącza 
PP monitorującego obciążalność przewodu 
(5-5 str. 37)

kontroler realizuje odłączenie pojazdu 
od stacji ładującej. Sygnał CP przez 3 se-
kundy przyjmuje wartość –12 V DC. Następ-
nie przełącza się z powrotem na modulację 
PWM. Po przejściu ze stanu A1 lub B1 do sta-
tusu B2 proces ten jest wykonywany nie wię-
cej niż raz.

Tryb akty wacji w ykony wany 
jest ponownie:

• jeśli pojazd jest odłączony od sterow-
nika ładowania, a następnie ponow-
nie dołączony,

• lub jeżeli proces ładowania zo-
stał przerwany przez stację 
ładującą (np. przez system monito-
rujący obciążenie).

Stosowane są  również rozwiązania 
SCP, czyli uproszczonego przewodu steru-
jącego, w którym dzięki takiej sekwencji 
ładowania tymczasowy status B jest pomi-
jany, a dopuszczalne natężenie prądu jest 
ograniczane do 10 A (rysunek 5). Wartość 
rezystancji Re odpowiada równolegle po-
łączonym rezystorom R2 i R3 z rysunku 1. 
W ten sposób można uzyskać uproszczoną 
sekwencję ładowania (status C).

PP – Styk probierczy  
(Proximity Plug)
Bezpośrednie tłumaczenie oznacza „wtyczkę 
zbliżeniową”, która służy do  wykrywa-
nia złącza ładowania w  stacji ładującej 
i do określania jego aktualna dopuszczalnej 
obciążalności (rysunek 6). Stanowi on za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji 
roboczej przewodu, co w konsekwencji może 
prowadzić do pożaru lub niebezpiecznego 
w skutkach porażenia prądem elektrycznym.

Bieżąca obciążalność jest określona zgod-
nie z IEC 61851-1 za pomocą rezystora wzor-
cowego Rc, który jest zainstalowany na stałe 
w kablu zasilającym. Kontroler EVSE spraw-
dza wartość rezystancji za pomocą kanału 
PP (Proximity Plug) i określa na podstawie 
rezystancji bieżącą obciążalność prądową 
podłączonego kabla zasilającego. Kodowanie 
dopuszczalny prąd dla wartości rezystancji 
określony jest w normie IEC 61851-1.
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Rysunek 2.Schemat przewodu sterującego CP (5-1 str. 33)

Rysunek 3. Sekwencja sygnału sterującego w przewodzie CP (5-2 str. 34)

Rysunek 4. Tryb aktywacji procesu ładowania(5-3 str. 36)

Rysunek 5. Uproszczony przewód zasilający (5-4 str. 37)


