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Tóm tắt: 
 

Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha bằng diode kết hợp với bộ chuyển đổi DC/DC có cấu trúc toàn cầu đôi 
chủ động (Dual Active Bridge – DAB) được nghiên cứu, đề xuất để dùng làm bộ sạc pin nhanh 
cho ô tô điện. Bộ sạc pin này có khả năng truyền tải công suất lớn để cung cấp năng lượng cho ô 
tô điện trong khoảng thời gian ngắn. Các phần tử được tính toán thiết kế đảm bảo hiệu suất hoạt 
động cao, cách ly an toàn giữa lưới và pin của xe ô tô thông qua máy biến áp cao tầng, hạn chế 
sử dụng các phần tử thụ động để giảm kích thước. Quá trình tính toán, lựa chọn phần tử và mô 
phỏng được thực hiện bằng phần mềm Matcad và Matlab-Simulink cho thấy hiệu suất của bộ sạc 
xung quanh giá trị 90% với thời gian sạc đầy 80% dung lượng của pin trong vòng 25 phút, cấu 
trúc điều khiển phù hợp với đặc tính sạc của pin.      
 

         Từ khóa: Ô tô điện; Bộ sạc pin nhanh; Mạch toàn cầu đôi chủ động DAB; Cách ly an toàn; 
AC/DC. 
  

Abstract: 
 

Three-phase diode rectifier and Dual Active Bridge converter are selected to design model of the 
fast charger for electric vehicles. The advantage of model is high efficiency, galvanic isolation, 
and low volume. It is capable of providing high power for electric vehicles in short time. Fast 
charger components are designed to ensure high performance. After determining the value of 
basic elements of circuit like IGBT, leakage inductance, we simulate the model based on Matlab- 
Simulink. The results show that the efficiency is about 90% with output voltage from 240 VDC 
to 400 VDC. The time to obtain 80% of battery State of Charge is about 25 minutes.   
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