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ÚVOD
Skriptum" VÝKONOvA ELEKTRONIKA I" vzniklo na Elektrotechnické fakutté ČVUT Praha
v r.1991 na základě přednášek základu výkonové elektroniky, které pod různými názvy
předmětů probíhaly v té době ve čtvrtých ročnicích silnoproudých oboru .. Stavba
elektrických strojů,přistrojů a pohonů ft • " Energetika" a " Ekonomika silnoproudé
elektrotechniky" a bylo určeno studentům těchto oborů jako základní pomůcka ke studiu.
V r.1999 bylo do edičního plánu ČVUT zařazeno upravené vydáni těchto skript. Obor
Výkonová elektronika od r.1991 prošel značným vývojem především v oblasti vypinatelných
součastek a proto autoři došli při zpracováváni rukopisu skript k závěru, že je nutno celé
skriptum zásadně přepracovat.
Skripta jsou koncipována tak, aby posluchaa ziskali základní přehled z oboru vý'konové
elektroniky. Proto je používan pouze běžný matematický aparát a vý'klad nejde do hlubokých
podrobností. Na druhé straně je kladen důraz na fyzikální názornost, na pochopení principu
činnosti a na seznamení se s provozními vlastnostmi vysvětlovaného typu měniče, na
získání potřebných znalosti pro návrh a pro projektováni probíraných typů měničů.
Elektrická energie nalezla na začátku tohoto století uplatnění v mnoha oblastech techniky.
Užitná hodnota elektrické energie se výrazným způsobem zvyšuje s možnosti měnit její
parametry tj. napětí, proud, frekvenci a počet fází. Měniče parametrů elektrické energie lze
rozdělit do dvou základnich skupin. Prvni skupinu tvoří měniče, které pracuji na základě
indukčního Faradayova zákona. Sem patfi rotačni soustrojí, jednokotvové konvertory a
transformátory. Druhou, historicky mladší skupinu tvoři měniče, které pracuji na principu
řízeného spínání a přerušování elektrického obvodu. Do této skupiny patří mechanické
kontaktní usměrňovače, měniče se selenový'mi, rtuťový'mi, germaniový'mi a nebo
křemíkový'mi součástkami. Výkonová elektronika se zabývá analyzou, syntezou a řízením
měničů s elektronickými, tj. především křemíkový'mi, ale také germaniový'mi a selenovými
součástkami.

První selenový usměrňovač byl vyroben kolem roku 1880 a sloužil hlavně jako zařízeni pro
dobíjení telefonních baterii. Kvalitativním krokem byl objev nelineárních vlastností
elektrického oblouku ve rtuťový'ch parách a jejich aplikace ve rtuťovém usměrňovači v roce
1902. Již ve dvacátých letech došlo k hromadnému nasazení rtuťových usměrňovačů v
měnírnách v té době rychle se rozvíjejících elektrických drah. Jejich technicky vývoj
vyvrcholil vý'robou fiditelnych rtuťový'ch součástek - ignitronů v padesátých letech. V
tehdejším Československu byla vý'roba rtuťový'ch usměrňovačů zahájena v r. 1928 v ČKD
Praha a ukončena kolem roku 1965.
Dalším kvalitativním krokem byl v r. 1947 objev nelineárních vlastností P-N přechodu prvků
4-ho sloupce Mendělejovy tabulky a jejich využití v tranzistorech a diodách pro
slaboproudou elektrotechniku. V silnoproudé elektrotechnice došlo v padesátých letech po
krátkém období germaniových diod a tranzistorů ke všeobecnému použiti součástek na bázi
klemlku. Postupně vznikly výkonové diody, tyristory ( 1955 ), výkonové tranzistory ( 1964 ) a
řada dalších modifrkovanych součástek. V devadesátých letech dochází k rychlému vývoji
vypínatelných součástek - GTO tyristorů a IGBT tranzistorů.
Souběžně s rozvojem součástek výkonové elektroniky docházelo také k vývoji silových

schémat elektronických měničů, jejich komutačních obvodů a ochran součástek. S měnícími
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se parametry a technickymi vlastnostmi součástek výkonové elektroniky, použitých pro
stavbu měničů, došlo k rozšíření této techniky i do mnoha dalších oblastí. Kromě měniren
městské hromadné dopravy a elektrické
trakce to byly elektrolýzy, stejnosměrné
regulované pohony především ve
válcovnách a na dolech a střídavé
a
regulované pohony pro pohon čerpadel,
kompresorů a dalších průmyslových
c ~= -technologií.
Měniče parametrů elektrícké energie
rozdělujeme

podle charakteru vstupní a
vystupni energie do čtyř základních skupin.
Vzájemny vztah mezi nimi znázorňuje obr.1.
Obr.1

Třídění

výkonových

měničů

a - usměrňovače jsou měníče, které měni
vstupní střídavé napětí a proud na vystupni stejnosměrné napětí a proud.
Usměrňovačům je věnována kapitola 2 těchto skript,

střidače

b-

c-

d-

•
•
•
•

které naopak mění vstupní stejnosměrné napětí a proud na
výstupní střidavé napětí, proud, frekvenci a počet fází. Střidačům je věnována
kapitola 4 těchto skript,
stejnosměrné měniče napětí jsou měniče, které mění vstupní stejnosměrné napětí a
proud na výstupní stejnosměrné napěti a proud jiné velikosti. Jim je věnována
kaprtola 5 těchto skript
střidavé měniče jsou měniče, které měni vstupní střidavé napěti, proud, počet fázi a
frekvenci na vystupni střídavou energii jinych parametrů. Podle vztahu mezí
vstupními a výstupními parametry střídavé měniče dále dělime na
střídavé měniče napětí, které zachovávají stejnou frekvenci a počet fází. Těm je
věnována kapitola 4 těchto skript,
střidavé měniče frekvence, které zachovávají počet fází. Těm je věnována kapitola 7
těchto skript
střídavé měniče počtu fázi, které mění všechny parametry,
střídavé měniče impedance, které se chovaji jako proměnná impedance. Využívají se
k řízení velikosti jalového výkonu a je jim věnována kapitola S těchto skript.

Některé

jsou

měniče,

mohou pracovat i jako střídače beze změny sílového schématu
pouze změnou způsobu řízeni. Pro odlišení od klasického střidače se pro takový režím
používá název invertorový chod usměrňovače.
typy

usměrňovačů

Kromě měničů

jsou ve skriptech probrány v kap.1 základní vlastnosti polovodičových
součástek. Problematice dimenzování je věnována kap.3. Havarijní stavy a ochrana měničů
proti poškození nad proudem a přepětím jsou probrány v kap.9. Otázkám elektromagnetické
kompatibilrty výkonových měničů je věnována kap.S.
Praha

říjen

Autoři

1999.
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1

SOUČÁSTKY PRO VÝKONOVOU ELEKTROTECHNIKU

V této kapitole budou probrány nejdůležitější polovodičové silnoproudé součástky. které se
používají v polovodičových měničích elektrické energie. Nebudou zde vysvětlovány fyzikálni
principy, na kterých je funkce součástek založena, ale budou probrány pouze základní
vlastností jednotlivých součástek tak, jak se jeví jejich uživateli a které je nutné vědět pro
jejich správné použití v měničích výkonové elektroniky.
VY-kanavě

·
•
•

1.1
1.1.1

elektronické součástky dělíme na:

neřízené

(diody)
s řízeným zapínánim (tyristory)
s řízeným zapínáním a vypínáním (tranzistory, GTO tyristory, IGBT)

Neřízené součástky
průmyslové použití

Diody pro

Nejjednodušší polovodičovou součástkou je polovodičová dioda. Jako výkonová součástka
se začala objevovat koncem 50. let. Má pouze jeden PN přechod. Je určena především pro
průmyslový kmitočet 50 až 60 Hz a použitelná pro kmitočty do asi 400Hz. V současne době
se vyráběji diody pro proudy do 5 kA a pro závěrná napěti do 6 kV.
Schématická značka a základní struktura PN přechodu je na obr. 1.1.
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Obr. 1.1 Dioda
schematická

struktura

značka

PN

~I R

Obr. 1.2 V·A charakteristika diody

přechodu

1.1.1.1 Volt - Ampérová charakteristika
Připojíme-Ii na diodu napětí tak, že kladný pól je připojen k přechodu typu P (anodě) a

záporný pól k přechodu typu N (katodě), pak dioda propouští proud. Tomuto stavu říkáme,
že dioda je sepnuta. Závislost proudu diody IF na napětí UF mezi anodou A a katodou K v
tomto propustném stavu udává propustná větev voltampérové 0/A) charakteristíky na obr.
1.2. Tuto charakteristiku můžeme ve značném rozsahu nahradit přimkou. Pfímku určujeme
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jako spojnici dvou bodu VA charakteristiky. které odpovídaji hodnotám 0.9 a O.1x~M daného
typu diody (viz ČSN 35 1602 a IEC 134). Tangentu úhlu, který svírá přímka a osou proudu
IF • nazýváme diferenciální odpor rF •
Prahovým napětim U(TO) označujeme bod na napěťové ose lir • ve kterém se protne
přim ková část aproximované VA charakteristiky s osou ~. Prahové napěti závisí na typu
polovodičového materiálu a pro křemík je cca 1 V.
Propustnou větev VA charakteristiky můžeme popsat vztahem

(1.1 )
Typovym proudem diody IFfAII)mu' je nazývána nejvyšši středni hodnota propustného proudu
diody půlsinusového průběhu s frekvenci 50Hz, kterou připoušti vyrobce součástky pro
definovanou teplotu pouzdra 9". Mezi amplitudou tohoto proudu IFM a typovym proudem
plali vztah

If(A V)ma:o: =
Jak je
kromě

1 r If),1
2*7tJO

* sin rot • drot = 17t * JFM

vidět

na obr.1.2 . hodnotě IFM odpovidá
mnoha dalších v katalogu součástek.

Připojíme-Ii

napěti

na

diodě

(1.2)
UFM • Tyto

ůdaje

nalezneme

tak, že záporny pól je pnpojen k přechodu typu P (anodě) a
kladny pól k přechodu typu N (katodě), pak dioda je v závěrnén stavu. řikáme že je vypnuta.
Průběh napětí a proudu je dán závěrnymi vlastnostmi diody a je graficky vyjádřen závěrnou
čilsti VA charakteristiky (obr.1.2).
na diodu

napětí

Amplituda závěrného napětí diody URM nesmi překročit průrazné napětí U(BR)' při kterém
začne diodou protékat proud, který zničí přechod PN. Maximálnim napětím. kterým můžeme
diodu zatěžovat, je v katalogu udávané opakovatelné závěrné napěti ~RM . Někteři výrobci
udávají ještě o něco vyšší neopakovatelné špičkové závěrné napětí ~SM .
Pracovni závěrné napětí URWM je amplituda
konkrétní aplikaci. Volí se 0,33 až 0,5 URRM
3.3.

napětí,
•

které se na diodě vyskytuje při jeji práci v
Podrobněji je dimenzování probráno v části

Teplota má značny vliv na průběhy obou větvi VA charakteristiky. Vliv teploty na změnu
obou větvi VA charakteristiky je pro dvě různé teploty přechodu naznačen na obr. 1.2.

1.1.1.2 Dynamické vlastnosti
Zapínání diody neprobíhá skokově. neboť nosiče elektrického náboje se nerozloží okamžitě
v celé křemíkové destičce tak, jak to odpovídá ustálenému stavu. K tomu dojde až za
určitou dobu, která je 10-8 až 10-8 s. Kromě toho je průběh zapináni závisly na strmosti
nárůstu hustoty propustného proudu. Při hustotě vyšši jak lOS AJm 2/Jls vzniká na diodě
napěťová špička, která může dosáhnout až desítek voltů.
Rovněž

vypínání není skokové, protože se musí obnovit závěrné vlastnosti diody. Po
poklesu proudu diodou k nule zůstane v PN přechodu polovodičové součástky náboj,
označovavý jako komutační náboj (náboj zpětného zotavení)~. Ten způsob i proud v
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závěrném směru,

dokud nedojde k odčerpání náboje uvnitř polovodiče. Na přechodu PN se
začne vytvářet oblast prostorového náboje a na diodě začne narůstat závěrné napěti.
0

UF

60

P

•

DC

F(AV)

IF

IF

0

120 180 0

'\
1,.,

t,.

I. ,
I,
/

I

U"RW

'RRM
u

íí

R

Obr.1.3 Časový průběh vypínání diody

Obr.1.4 Typická závislost
PF(AV)

= f(

IF(AV»)

Jak je vidět na obr.1.3, v čase ~ se začne proud prudce snižovat a na indukčnostech
obvodu dojde k nárůstu napětí, které se přičitá k hodnotě pracovniho napětí URW ' Vypínáni
je ukončeno, když proud klesne prakticky na nulu. Doba zpětného zotaveni t". = ls + ~.
Význam časů ls a ~ je patrný z obr.1.3. Plocha, omezená křivkou proudu v závěrném směru
a osou času je úměrná tzv. komutačnímu náboji Q... Amplituda závěrného proudu závisi na
velikosti propustného proudu 'F a na strmosti poklesu proudu diF/dt.

1.1.1.3 Ztráty v

součástce

U diod vznikají průchodem proudu následující ztráty:
•
•
•
•

ztráty propustným proudem,
ztráty závěrným proudem
ztráty spínací,
ztráty vypinaci.

Ztráty závěrným proudem lze proti ztrátám propustným proudem zanedbat. Podobně j při
frekvencích do asi 400 Hz se ztráty spinací a vypfnací mohou zanedbat proti ztrátám
propustným proudem. Pro ztráty časově proměnným propustným proudem platí:
PF{AV)

=1.
(f UF. iF .dt= 1. (f (U(TO)+fT. i F) .iF .dt=
T Jo
T Jo

= UcrO).

(1.
TJ(fo i F • dt) + fT. (1.
TJ(fo i~. dl) = U(TO). lF{AV) + fT. Ik\1:S
- 9-

(1.3)

Je vidět, že ztráty propustným proudem jsou závislé na velikosti i tvaru proudu
na jeho střední hodnotě IF(AV) , tak i na jeho efektivni hodnotě IFRMs .

~

, tedy jak

Výrobci udávaji v katalozich svých výrobků grafické závislosti PF(AV) = f (IF(AV) pro půlsinusový
a pro obdélníkový průběh proudu diodou. Typický průběh závislosti PF(AV) = f (F(AV)) je na
obr. 1.4. Jednotlivé křivky odpovídají různým dobám vedeni součástky. V katalozích kromě
toho nalezneme také závislost IFSM = f(t). Proud IFSM je neopakovatelný špičkový propustný
proud. Je to nejvyšší přípustná hodnota proudu pro danou výchozí teplotu základny a pro
dobu jeho trvání. fFSM se udává pro půlsinusový průběh (délka trváni 10ms) průmyslového
kmitočtu 50 Hz s následným nulovým závěrným napětím UR= 0.8 URRM a pro časy 10 až
200 ms. Typický průběh takové závislosti je na obr. 1.5. Tyto závislosti se používají ke
kontrole schopnosti součástky přenést bez poškození "poruchový" proud při poruše.

~6

-

4

""

Sj = 2ff'
Si

2

1.j!;l;

o

I [ms]

10'
Obr.1,5 Typická závislost IFSM na

čase

pro f=SOHz a URf.'F 0.8 U RRM

Při

vyšších kmitočtech již nelze zanedbat zapínaci a vypínací ztráty. V takovém případě je
určíme ze ztrátové energie, která vzniká v křemíkové destičce během jedné periody pro
půlsinusový tvar proudového impulzu délky ~ a daný RC člen. Ty odečteme z křivek
konstantni energíe - Wrr = f ( IFM ' ~), které nalezneme v katalogu.

1.1.2

Rychlé a frekvenční diody

Rychlé a frekvenční diody se vyznačují velmi malými hodnotamí ~ a t".. Rychlé diody mají
~= 2 až 5 ~s. Frekvenční diody mají ~ menši jak 1~s. Rychlé diody dle zotavovaciho děje
dělíme na následujicí skupiny:
diody, u kterých průběh zotavovacího procesu není technologicky
ovlivňován. Při vypínání proudu může proto dojít ke značným periodickým přepětím, která je
nutno omezovat RC členy. Tyto diody nelze proto použit ve spolupráci s vypínatelnými
prvky (GTO tyristory, tranzislory).

a) rychlé

usměrňovací

b) rychlé usměrňovaci diody s měkkou komutací. U těchto diod je technologicky docilen
pozvolný pokles závěrného proudu při komutaci. Tim se docilí malých přepětí za cenu
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vyššich zotavovacích ztrát. Jsou určeny pro použiti v RCO odlehčovacich obvodech
(podrobněji víz kap.9.2.2), na místech nulových diod a pod.
1.1.3

Lavinové usměrňovací diody

Lavinové dkKly jsou usměrňovací diody, které lze s omezeným výkonem zatěžovat i za
koleno závěrné charakteristiky. Neni u nich problém seriového řazení. Tyto diody jsou
vyráběny do 4,5 kV, 1 kA s dobou zpětného zotaveni t". = 5 až 6 ms. Uplatňují se jako
omezovače přepětí.

1.1.4

Schottkyho usměrňovacidiody

Schotkyho usměrňovací diody využivají usměrňovacího jevu na styku polovodič - kov. Maji
poloviční úbytek napěti v propustném směru proti diodám s PN přechodem a prakticky
nulovou zotavovaci dobu \. . Vyrábějí se pro proudy do 150 A, 105 Hz a maximální závěrné
napětí URRM = 70 V. Jejich nevyhodou je poměrně velky proud v závěrném směru a nízká
proudová i napěťová zatižitelnost.

1.2

Součástky

s

řízeným

zapínáním

Jde o součástky, které lze při splnění určitych podmínek pomoci zapínaciho impulzu
sepnout, ale nelze je řídícím ímpulzem vypnout.
1.2.1

Triodový zpětně závěrny tyristor

Schématická značka a struktura PN přechodů tohoto nejběžnějšího tyristoru je na obr.1.6.
Tyristor je čtyřvrstvová součástka a jeji funkci lze vysvětlit zapojením dvou tranzistorů
(podrobněji o tranzistoru viz kap.1.3.1) dle obr.1. 7.

A

I

.-

G

A

A

P,
N,
P2
N2

T,

G

K

K
Obr.1.6 Schématická značka a struktura
tyristoru

G

K
Obr.1.7 Náhrada tyristoru
dvěma tranzistory

Tyristor má celkem čtyři vrstvy PI' N 1 ' P2 ' N2 a tři přechody PN - J1, J2, J3. Přechod J2
mezi vrstvami N1P2 je polarizován v závěrném směru.
Jestliže anoda A je připojena na kladný potenciál, katoda K na zápomy a přrvedeme-li na
řidící elektrodu G proudový impulz proti katodě, začne tyristorem protékat od anody ke
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katodě

proud. Jeho velikost je dána napájecim napětím a impedancí vnějšiho obvodu.
Vypnutí tyristoru nelze dosáhnout proudem řidíci elektrody G, ale musí být zajištěno vnějším
obvodem, který způsobi pokles proudu v tyristoru na nulu.
Zapínaci pochod lze sledovat na dvoutranzistorovém náhradnim schématu na obr.1.7.
Přivedením řídícího impulzu na řidící elektrodu G sepne tranzistor T2 a současně sepne i
tranzistor T, . Ten kladnou zpětnou vazbou přivede řidící signál pro tranzistor T2 až dojde k
nasyceni TI i T2 .
1.2.1.1 Výstupní VA charakteristika
Výstupní VA charakteristika tyristoru se skládá celkem ze tří větvi: závěrné, blokovací a
propustné.
Závěrná větev charakteristiky tyristoru se vyznačuje velkým náhradním odporem - 1(j až

108 n. Tyristor v této části charakteristiky má na anodě záporné napětí, na katodě napětí
kladné. Toto napětí je označováno stejně jako u diody UR - napětí závěrné.

10Ť

Propustná

větev

1;1

Blokovací
vět~y

UOWM
UIBR) URRM

URWM

(

I

UR

'"bRM U(BO)

U(TOI

)

Uo UT

Závěrná
větev

'R

Obr.1.S Výstupní Volt-Ampérová charakteristika
Tato závěrná větev charakteristiky je shodná se závěrnou větví charakteristiky diody.
Vyznačujeme na ní opět

•
•
•

URWM - nejvyšší okamžitou hodnotu závěrného pracovniho napětí tyristoru v konkrétní
aplikaci
URRM - nejvyšší okamžitou hodnotu jakéhokoliv opakovatelného přechodného
závěrného napětí na tyristoru,
U(BR) - závěrné napětí, při kterém proud IR převyšuje stanovenou hodnotu.

Hodnota URRM je katalogová hodnota a ·jí odpovidá proud ~. Napětí UA;VYM volíme 1/3 až
1/2 URRM • Hodnotu URWM určujeme analyzou daného obvodu, ve kterém je tyristor zapojen
(zapojení uzlové, můstkové, jednofázové,...,vicefázové, ...) a z velikosti napájecího napětí.
Závěrná větev výstupní charakteristiky se měn i s teplotou. Při vyšší teplotě roste proud ~

pro dané závěrné napětí UR • Posuv závěrné větve charakteristiky tyristoru je také ovlívňován
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proudem řídící elektrody. Pro řidicí proud Ic >0 roste í proud IR' Tento jev se nazývá
'ranzistorový efekt" a tento stav je pro tyristor nepřipustný, protože vzrůstají ztráty v
tyristoru, které mohou nadměrně ohřát polovodičovou destičku, která pak může ztratit své
blokovací i závěrné vlastnosti.
Blokovací větev charakteristiky tyrístoru je závislost proudu tyristoru b na napěti mezi
anodou a katodou Uo tj. pro případ, kdy anoda má kladné napětí a katoda napětí záporné.
Odpor tyristoru v blokovacím stavu je také velký, pohybuje se v rozmezí 111 až 1011 n. Na
blokovací větvi charakteristiky vyznačujeme tyto důležité body (viz obr. 1.8):

•
•
•

•

UO'o'AA - nejvyšší hodnota blokovacího napěti na tyristoru, daná pracovnim napětím
obvodu,
UORM - nejvyšší hodnota opakovatelného blokovacího napětí na tyristoru povolená
výrobcem,
UOSM - nejvyšší okamžitá hodnota jakéhokoliv neopakovatelného přechodového
blokovaciho napětí na tyristoru povolená výrobcem,
U(80l - blokovací napětí, při kterém tyristor sepnul od napětí.

Zavedeme-Ii řídící proud Ia mezí řídíci elektrodu a katodu, klesne hodnota U(60r Výrobci
udávají v katalogu hodnotu ~, při které tyristor bezpečně nesepne a hodnotu IGT, při které
tyristor naopak bezpečně sepne.
Propustná větev VA charakteristiky tyristoru je charakterizována nízkým napětím mezi
anodou a katodou UT « 3V) a velkým proudem IT ve srovnání s proudem tyristoru v
blokovacím směru 10 a nebo v závěrném směru IR' Tuto větev VA charakteristiky lze opět
nahradit, podobně jako u diody, přímkovou aproximací, charakterizovanou prahovým
napětím U
fT01 a tangentou ůhlu, který svírá přímka s osou proudu 4. Tato tangenta se
označuje jako diferenciální odpor rT •
Zvyšuje-li se zátěžný odpor vnějšího obvodu, klesá proud tyristoru. Poklesne-Ii proud pod
určitou hodnotu IH, dojde k vypnutí tyristoru. Minimální hodnotu proudu tyristorem ~ , při
kterém se ještě tyristor udrži v sepnutém stavu, nazýváme vratným proudem.
Podobně označujeme

jako proud přídržný II minimální proud,
sepnutém stavu i po odpojeni řídícího proudu. Platf l > IH .

při

kterém

zůstane

tyristor v

Hodnoty proudu ll' IH ' stejně jako hodnoty UfT01 , rT, jsou udány v katalogu výrobce
výkonových polovodičových součástek.
1.2.1.2 Vstupní VA charakteristika tyristoru
Vstupní charakteristika tyristoru je propustná větev VA charakteristiky PN přechodu řidicí
elektroda - katoda. Řídící elektroda je kladná. Vstupní charakteristiky jednotllvYch tyristorů
stejného typu jsou značně rozdílné a proto výrobce v katalogu udáv3 diagram podobný obr.
1.9. V něm vymezuje plochu mezi dvěmi mezními charakteristikami a a b. Ve vymezené
ploše je oblast bodů, kterým odpovídají napětí a proudy řídící elektrody, pn kterých výrobce
garantuje sepnuti tyristoru. Omezime-li plochu hraničních VA charakteristik ještě mininálnim
napětím UGT a proudem IGT , při kterých každý tyristor daného typu spolehlivě sepne,
dostáváme plochu, ve které musí ležet pracovní bod řídícího obvodu, aby došlo ke
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spolehlivému sepnutí tyristoru v celém rozsahu pracovních teplot.

a

U;o
lG

•

UG

Uio

b
Rz

l.\o

lG

Rz
Obr.1.9 Vstupní charakteristika tyristoru

Ve vyšrafované oblasti může některý tyristor daného typu sepnout. Existuje však oblast,
vymezená přímkami Uoo a
pod kterymi jsou body VA charakteristik, kdy nedojde k
sepnutí žádného tyristoru. Napětí UGQ resp. proud IGQ nazýváme nezapínacím napětím resp.
proudem, zatim co UGT , IGT nazýváme zapínacím napětim a proudem.

'00 .

Polovodičová struktura

je řídícím proudem ohřívána. Aby nedošlo k nadměrnému otepleni
přechodu řídící elektroda - katoda. je vstupní řídící impulz výkonově omezen dovoleným
ztrátovým výkonem PG(AV}' V pracovní oblasti je na obr. 1.9 naznačena zatěžovací
charakteristika zdroje impulzů, kde:
•
•

Ull) je napěti zdroje naprázdno,
Rz je zátěžný odpor obvodu mimo řídící elektrodu,

Pro snížení zapínaciho výkonu je řídící elektroda tyristoru protékána proudem 10 > lOT pouze
po dobu, dokud není tyristor spolehlivě zapnut. Pak střední ztrátový výkon PG(AV} pro n
impulzů obdélníkového průběhu je dán vztahem

(1.4)
kde

•

n
UG, lG

•

t,
PGM

•

T

•

f

•

je
je
je
je
je
je

počet pulzů za periodu,
napěti

a proud řídící elektrody,
doba trvání impulzu,
okamžitý výkon v době trvání impulzu
doba jedné periody,
kmitočet
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Uor se pohybuje v rozmezí 2.5 až 3 V, !cr se pohybuje v rozmezí 80 až 4000 mA, ~ se
pohybuje v rozmezí 0,5 až 10 ms, frekvence f se pohybuje v rozmezí 30 až 1000 Hz.

1.2.1.3 Dynamické vlastnosti tyristoru
Vypínací proces u tyristorů je podobny vypinacimu procesu u diod (viz 1.1.1.2, obr. 1.4.).
Casový průběh proudu a napětí je znázorněn na obr. 1.10.
Po dobu ts od průchodu proudu nulou protéká tyristorem zvětšující se závěrný proud, který
odvádí komutační náboj a,.,. Po uplynutí doby tszačne závěrný proud klesat a na tyristoru se
objeví napětí v závěrném směru. Po uplynutí doby l klesne proud prakticky na nulu. Součet
časů
a ~ označujeme t". a nazýváme ho dobou zotavení závěrného odporu.

ts

dí F

'F

dl

'F
I"

~,

0"

Irrm

UF

lf

,

L

UD

I

,\'l'
Id

I,

dUd
19'1'=dl

ln,

r

-

-

--

- -

- - tyristoru
Obr.1.10 Casovy- prubeh
zaplnanl- a vyplnanl
po uplynuti doby t". nelze ještě přivést na tyristor blokovací napětí, protože v
této době je struktura tyristoru - předevšim přechod J 2 - zaplněna proudovými minoritními
nosiči, kterými po přiloženi blokovacího napětí by došlo k opětovnému zapnutí tyristoru.
Vypínací dobu "', po které můžeme přiložit na tyristor blokovací napětí, je nutné oproti době
t". prodloužit o dobu, za kterou dojde ke zmenšení koncentrace minoritních nosičů na
takovou hodnotu, že již k sepnutí přechodu J 2 nedojde a je vytvořen kolem přechodu
dostatečný prostoroVÝ' náboj, který vytvoří blokovací funkci tyristoru. Říkáme, že za dobu ~
tyristor obnovil své blokovací schopnosti.
Bezprostředně
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Po uplynutí doby ~ je možno znovu přiložit blokovací napěti na tyristor, avšak s omezenou
strmostí jeho růstu. Tato strmost způsobuje, že kapacitou přechodu prochází proud a
dochází k injekcí proudových nosičů do přechodu Jt . Je-Ii tato injekce dostatečná, dojde k
sepnutí tyristoru vlívem du/dt. Výrobce udává připustnou maximálni strmost růstu
blokovacího napětí v katalogu pod označením Suknt nebo (ducldt)ail'
Průběh

zapínáni tyristoru je rovněž znázorněn obr. 1.10. Po přivedení řidiciho ímpulzu se po
určitou dobu ~ napětí Ull příliš neměni a tyrístorem protéká jen malý proud. Doba ta tlVá do
poklesu napětí na velikost 0,9 Up . V dalším časovém úseku dochází ke strmému poklesu
blokovacího napětí. Po dosaženi napětí 0,1 Up není ještě zapínáni tyristoru ukončeno,
vodivá vrstva se ještě po destíčce polovodiče dále rozšiřuje, nastupuje rozšiřovací jev, který
konči teplVe tehdy, když vede celá plocha polovodičové destičky. Během zapínání se na
polovodičové součástce může objevit značný okamžitý ztrátový výkon lb .i F • Doba tll se
nazývá dobou zpoždění, doba ~ dobou poklesu čela blokovacího napětí. Pro zapínací dobu

t,. platí t,. = t, +t,.
V době \. nesmí strmost nárůstu proudu d~/dt tyristoru přesáhnout výrobcem udanou
dovolenou hodnotu. Tato strmost je určena vnějším obvodem. Pokud by překročila hodnotu
přípustnou, došlo by k přetížení dosud proud vedouci rozšířujíci se vodivé plochy
polovodičové destičky a k jejímu zničení vlivem nadměrného lokálního zvýšení teploty.
Kritická strmost růstu proudu iF bývá v katalozích výrobců označována S,knl nebo (dirldt)c:riI
U tynstoru bývá t,. íO' až 10' ~s.
(duc/dt)", bývá 10' až 10' V/~s.
Předchozí skutečnosti shrneme

t, bývá 10' až 10' ~s. (di,ldt)~ bývá 10' až 10' AI~s a

v následujicí podmínky pro

úspěšné

zapnuti a vypnuti:

a>.

Podmínky

•
•

•

na tyristoru je přiloženo napěti v blokovacím směru,
na řídící elektrodu tyristoru je přiveden dostatečně velký řídící impulz,
řídící impulz trvá déle, než je doba nárůstu proudu tyristorem na hodnotu lL'
strmost nárůstu proudu ir musí být menší než (dydt)ail

b)

Podmínky

•
•
•

proud ir musí klesnout k nule,
na tyristor musí být přivedeno závěrné napětí alespoň po dobu ~ ,
kritická strmost blokovacího napětí nesmi přesáhnout (ducldt)alt

•

úspěšného

úspěšného

zapnuti tyristoru jsou:

vypnuti tyristoru jsou:

1.2.1.4 Ztráty v tyristoru

Ztráty jsou

obecně určeny

vztahem

p(AV)=l.

T

rJo u.j*dt

(1.5)

a budou vždy záviset na stavu, ve kterém bude tyristor pracovat. Rozlišujeme tyto ztráty:
a)
b)

průchodem

průchodem

propustného proudu,
závěrného proudu,
- 16 -

průchodem

c)
d)
e)

blokovaciho proudu,
průchodem řidíciho proudu,
zapínací ztráty,
vypinaci ztráty.

fl

Podíl jednotlivých ztrát je různý a je závislý předevšim na pracovním kmítočtu. Při kmitočtu
do 400 Hz lze zanedbat ztráty zapínaci a vypínací. Ztráty průchodem blokovacího a
závěrného proudu obyčejně zanedbáváme také, protože jejich velikost je obvykle až o dva
řády nižší než ztráty průchodem propustného proudu.
Vztah (1.3), odvozený v kapitole 1.1.1 pro ztráty propustným proudem diody platí obecně a
lze ho upravit na tvar

(1.6)
kde

k

_ ITRMS

,-

je koeficient tvaru křivky proudu.

h(AV)

Ztráty jsou závislé nejen na velikosti proudu, ale také na jeho tvaru a délce proudového
impulzu.
Podobně,

jako pro diody, udávaji vYrobcí přímo v katalogu ztrátové křivky jako závislosti
PT(AV) = f(IT(AV) pro nejčastějí se vyskytujici tvary proudu, vYseky sinusovek a obdélnikové
průběhy s různým úhlem vedení proudu.
Pří kmitočtech

vyššich jak 600 Hz nelze již zanedbat ztráty zapínací a vypínací, které
značně snížuji proudovou zatižitelnost tyristoru. Pro aplikace s kmitočty do asi 2 kHz se
používají t.zv. rychlé tyristory. Pro aplikace s kmítočty nad 2 kHz se použivají t.zv.
frekvenční tyristory. Výrobce pro tyto tyristory udává křivky proudové zatižitelnosti pro
impulzy propustného proudu půlsinusového průběhu a nebo lichoběžníkového průběhu o
délce \. a určitou teplotu. Kromě toho vYrobce udává závislosti ztrátové energie W, která se
v součástce vyvine při jednom pulzu definované šířky, tvaru a amplitudy při zapnuti a vedeni
proudu. Z energie W určíme pro příslušnou amplitudu proudového impulzu 11M a jeho délku tp
střední ztrátový vYkon dle vztahu
PT(AV) =

kde

f

f. W

(1.7)

je pracovní frekvence.

Určeni vypínacích ztrát se provádí dle charakteru průběhu závěrného napěti a proudu. V
průběhu

druhé částí vypínacího procesu dochází ke zvyšování závěrného napětí na tyristoru
a tim k nárůstu ztrát. Velikost proudu IRRM závisí na velikosti a strmosti poklesu proudu di,ldt.
Tyto závislosti udává v katalogu každý vYrobce.
Energii ztrát za zjednodušujících předpokladů konstantniho závěrného napětí UR a
lineárního průběhu záníku ílT vypočítáme dle následujícího vztahu

(1.8)
Obdobně lze vypočitat energíí vypínacích ztrát i pro jíné průběhy proudu ilT(t) a uR(t).
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Závislost Orr na strmosti poklesu proudu
v katalozích součástek.
Celkové ztráty tyristoru pak jsou dány
spínacích PT(A'J) a vypínacích Prr

4a velikosti IlM udávaji výrobci také ve formě grafu

součtem

všech ztrát, t.j. ztrát propustným proudem a

(I. 9 )
Klasické tyristory se používají předevšim v siťových měničích. Při snaze o dosažení vyššich
užitných vlastností (zlepšení účinnosti, snížení nepřiznivých vlivů měničů na napájeci sin a
jejich použiti v pulzních měničich, byro nutné vyvinout tyristory, které mají podstatně lepši
dynamické vlastnosti, tj. které mají kratši dobu zapnutí ~ a dobu vypnutí Íq, menši
komutačni náboj 0.. vyšši hodnoty kritickych strmosti růstu (d~/dt)",. (du,.tdt)", .
1.2.2

Rychlé tyristory

Rychlé tyristory jsou tyristory, které mají zkrácenou dobu vypínáni. Tím bylo možno zmenšit
např. parametry pasivních součástek v komutačních obvodech pulzních měničů. Jejich
vypínací doba nepřesahuje 50 J..lS, lze je používat do kmitočtu 2 až 3 kHz.
1.2.3

Frekvenční

tyristory

Frekvenční tyristory

mají díky konstrukci řldící elektrody a katody, která je členěna a
rozprostřena po celé ploše polovodičové struktury, snižené zapínací ztráty. Mezní
použitelnost je pro kmitočty 6 až 10 kHz. Vypinací doba ~ je od 25 do 60 J..ls.
1.2.4

Tyristory typu GATl

Tyristory typu GATT mají jednak členěnou strukturu jako frekvenční tyristory, jednak
vyvedenou ještě pomocnou elektrodu, na kterou se zavádl při vypínáni pomocný záporný
proudový impulz o amplítudě do 6 A. Tím se dosáhne vypínaci doba kratší o 30 až 60%.
Pracovni mezní kmítočet je 10 až 15 kHz. Vypínací doba je od 6 do 16 J..ls.
1.2.5

Asymetrické tyrístory

Asymetrické tyristory (obr.1.11) jsou frekvenční tyristory, které jsou konstruovány se
závěrným napětím pouze desítky voltů. Lze je použít tam, kde se závěrné napětí u daných
aplikací nevyskytuje. V obvodech mají obvykle antiparalelní díodu. Mají tenší polovodičovou
destičku, mají lepší propustné vlastnosti i nížší vypínací a rozšiřovací ztráty. Používají se do
20 kHz; u tyristorů nižších proudových parametrů až do 40 kHz.
1.2.6

ReT - zpětně propustné tyrístory

Zpětně

propustné tyristory (obr.1.13) mají v křemíkové destičce zaíntegrovanou antiparalelní
diodu. Jejich frekvenční vlastnosti jsou obdobné asymetríckým tyristorům. Ty však mají
antíparalelní diodu jako samostatný polovodičový prvek. U zpětně propustných tyristorů tak
odpadaj! potiže s dalším výkonovým prvkem a jsou omezeny parazitní indukčnosti v obvodu
antiparalelní diody. Výrobcí dodávaji tyto tyristory pod označením RCT (Reverse Current
Tyristor).
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1.2.7

Fototyristory

Fototyristory (obr.1.12) jsou tyristory, zapínané světelným zářenim. Pro zmenšeni
světelného řídícího výkonu je tyristor tvořen kaskádním zapojením malého fototyristoru a
normálního tyristoru. Fototyristory nabývají stále většího významu vzhledem k rozvoji
optotechniky.

Obr.1.11
Asymetrický tyristor
schématická značka

1.2.8

Obr.1.13 ReT

Obr.1.12 Fototyristor

Zpětně vodivý

tyristor

Triak

Triak je polovodičová součástka s pětivrstvou strukturou, kterou je možno spínat v obou
polaritách proudu proudem jedné polarity řídící elektrody. Součástka má nizké dynamické
parametry ve srovnáni s tyristory a v moderních výkonových apikacích se proto málo
používá.

e

e
e

J1
B

• lB
E

al

E

b)

E

UCE

Rc

u

B

B

J2

'E

= le

•

UBE

RB

+ lB

Obr.1.15 Schéma tranzistoru NPN
v zapojení se společným
emitorem

Obr.1.14 Bipolární tranzistor

a) struktura přechodů

b) schématická značka

1.3

• Ic

+

Yv>ínatelné součástky

Vyplnatelné součástky výkonové elektroniky jsou součástky, které lze pomocí řidicího
signálu jak zapnout, tak i vypnout.
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1.3.1

Bipolární tranzistor

Bipolární tranzistor je výkonová polovodičová součástka, která má třivrstvou polovodičovou
strukturu. Pro tranzistor NPN, který je ve výkonové elektronice používán, je schématická
značka a struktura přechodů nakreslena na obr. 1.14. V slaboproudé elektronice je
používán i tranzistor PNP. Průběhy proudů a napětí jsou obdobné.
Ve výkonové elektronice jsou tranzistory používány především v zapojeni se
emitorem (obr.1.15), protože toto zapojení má největší výkonové zesíleni.

společným

1.3.1.1 Výstupni a vstupní VA charakteristika tranzistoru
I,

I,
I

I

0.11

-,1 .1,t,4

, I.

~

Obr. 1.16 Výstupní VA charakteristika
tranzistoru

-

Obr.1.17.Dynamické chování
tranzistoru

Výstupní parametry tranzistoru jsou určeny jeho VA charakterístíkou. Je to závislost
kolektorového proudu le na napětí kolektor - emitor ueE při konstantním proudu báze lB'
Typický průběh VA charakterístik pro různé proudy /s je na obr. 1.16.
Vstupní charakteristika je závislost proudu báze lB na napětí báze - emitor USE (ls :;: f(U SE
Tato chartakteristika má podobný průběh jako má VA charakteristika diody.

».

1.3.1.2 Spinací režim tranzistoru
S ohledem na minimální ztráty v tranzistoru pracuje výkonový tranzistor trvale pouze ve
dvou stavech:
•
•

ve vypnutém stavu, kdy proud báze 18 :;: O, na tranzistoru je plné napěti Uce a proud
kolektoru je minimální le= lco •
v sepnutém stavu, kdy na tranzistoru je minimální napětí Uce a prochází jím
kolektorový proud le daný prakticky podílem napájecího napětí U a odporu zátěže Rc
V sepnutém stavu může tranzistor pracovat bud na mezi nasycení nebo v
přesyceném stavu. Práce na mezi nasycení je charakterizována minimálním napětím
UeE a minímálním proudem la pro požadovaný proud zátěže le . Práce v přesycení je
charakterizována proudem la větším, jak na mezi nasyceni, ale na pěti UeE se již
nezmenšuje. Závislosti saturačního napěti UeESAT na napětí USESAT na proudu báze la
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při

konstantním proudu kolektoru Ic jsou

součásti

katalogových

ůdajů výrobců

tranzistorů.

1.3.1.3 Ztráty v tranzistoru
V trazistoru vznikají ztráty, které
•

dělíme

na:

ztráty v sepnutém stavu, které jsou dány součinem proudu kolektorem Ic a napěti
UCE III • Na př. pro tranzistor TI 249-100 je Ic = 63A, UCE SAT = 1.8V a ztráty Ps =

63'1.8 = 113.4W
•

•
•

ztráty ve vypnutém stavu, které jsou dány součinem zbytkového proudu kolektorem
lceo a napěti U. Na pf. pro tranzistor TI 249-100 je lceo = 3 mA při napětí U = 600V a
ztráty Py = 1.8 W.
ztráty zapínací
ztráty vypínací

Ztráty zapínací a vypinací jsou

zjednodušeně dány

vztahem

Pan +Potr= U. Ie· (t oo +totr)· f s

kde

t.,
t.,
f.

(1.10)

je zapínací doba tranzistoru
je vypínací doba tranzistoru
je spínací frekvence

Pro stejné hodnoty napětí U a proudu Ic ' doby tOll = 1 Ils, t",,= 16 Jls a frekvenci f& = 10kHz
dostaneme POll = 378W a Polf = 6048W.
Určitého snížení ztrát

POll a Potl lze dosáhnout použitim tzv.

odlehčovacích sítí -snubberů. Ty

jsou založeny na principu snížit napětí UCE během nárůstu nebo poklesu proudu a lim
snížit i okamžité ztráty v tranzistoru. Nejjednodušši odlehčovací síť pro vypínání má shodné
zapojení s tzv. RCD ochranou, která bude vysvětlena v části 9.2. Sníženi ztrát při vypínání
v tranzistoru má ale současně za následek ztráty v odporu RCD sítě a zvýšení celkových
ztrát při vypínání. Druhou cestou ke snižení ztrát je zkrácení dob tQfl a torr'
1.3.1.4 Dynamické chování výkonového tranzistoru
Pro použiti tranzistoru pří frekvenci asi od 10kHz je důležité jeho chováni během zapínáni a
vypínání tj. v dynamickém režimu. Chování tranzistoru v tomto režimu je závislé na
časových změnách rozložení nosičů elektríckého náboje v bázi tranzistoru. Změny stavu
tranzistoru z vypnutého do zapnutého stavu neprobíhaji skokově, ale jsou časově závislé
nejen na průběhu proudu báze lB ' ale i na dalších parametrech tranzistorové struktury.
Časová závislost průběhu proudu kolektoru Ic a proudu báze lB je na obr. 1.17. Zapínací
doba Íen tranzistoru se skládá z doby zpoždění td a doby nárůstu kolektorového proudu t,. .
Jestliže přiložíme v čase tl na bázi kladný proudový impulz, potom po dobu ~ prakticky
nedojde ke zvyšování kolektorového proudu Ic' Po uplynutí doby t d začne narustat
kolektorový proud Ic . Čas, potřebný pro nárůist kolektorového proudu z 0,1 na 0.9 Ic'
označujeme t,. . Platí

(1.11)
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Zkrátit dobu t.,., můžeme zvýšením proudu báze z hodnoty 'B na hodnotu lBI . V takovém
případě se po uplynutí doby t.,., sníží proud báze z 181 na hodnotu lB' aby tranzistor
nepracoval v oblasti přesycení. Poměr Ks = lBI liB nazýváme činitelem nasycení a má
hodnotu asi 2.
Dobu vypnutí tranzistoru

označujeme ~

a tvoří ji doba

přesahu

ls a doba poklesu ~.

Platí

(1.12)

toff = ts +tf

c
Rv

Rc

~

R

Obr.1.18 Úprava vstupního obvodu tranzistoru
Pro zrychlení vypinacího procesu připojime na bázi opačně polarizované napětí. Tim dojde k
tzv. komutačnímu proudu opačné polarity IBk a tim urychlení odvodu náboje v přechodu. Tím
se značně zkrátí doba přesahu ts i doba poklesu ~ .. Na obr. 1.18 je schéma vhodné úpravy
vstupního obvodu tranzistoru, která oba požadavky splňuje. Při připojeni napětí Ua projde
kondenzátorem jeho nabíjeci proud, který zvyší celkový proud báze na lBI' Při odpojeni UB
a zkratování obvodu báze se napětí kondenzátoru připojí v potřebné polaritě pro urychlení
vypnuti tyristoru.
Při

mezi kolektorem a emitorem dochází k ionizací polovodičové struktury
a při překročení určitého napětí dojde k lavinové ionizaci a průrazu přechodu báze-kolektor.
Toto napětí označujeme UIlR a jev lavinové ionizace je často nazýván prvnim průrazem.
Napěti UBR se mění podle toho, jakym způsobem je báze ve vypnutém stavu zapojena.
Proto se index u napětí UBR doplňuje podle způsobu zapojeni. Je~li:

•
•

•
•

zvyšováni

napětí

báze otevřena,
mezi bázi a emitoren zapojen odpor,
báze zkratována s emitorem,
mezi bázi a emitorem zapojeno záporné

Závislost lCE= f(UcJ pro uvedené

připady

u

,

Obr.1.19 Charakteristiky I

= f(U)

napětí,

je
je
je
je

označeni

U{BR)CEO

označeni

U(BR)CEA

označeni

U(BR)CfS

označeni

U""'JCEU

je na obr. 1.19.

z,l,vERNÁ 08'_lST

pro

různá

. '1:<0; 'l:<s:
"t!, 'l:<u
zapOjeni obvodu báze
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'I:<

Bezpečná

pracovní oblast tranzistoru je omezena maximálnim kolektorovym proudem (Ic při
trvalém proudu, ICM při impulzním provozu), křivkou konstantních ztrát a oblastí druhého
průrazu. Ten může nastat při ztrátovém výkonu menšim než je Pmp . Projeví se prudkým
sniženim napětí UCE a ztrátou schopnosti řidit proud. Obyčejně dojde k lokálnímu průrazu
přechodu báze-kolektor. Může však nastat i lokálnim průrazem struktury ve středu
emitorové oblasti vlivem lokálního zvýšení teploty. Tomuto jevu se čelí oboustranným
chlazenim tranzistoru a tvarem emitoru.
vypínání proudu v obvodu s indukčnosti, kdy dojde k
nárustu napěti a nárazové ionizaci při značných proudech. Při tom dojde k tepelnému
průrazu při napěti UCE menším než UCEO • Tomuto případu se čeH paralelním připojením
diody k indukčnosti. Dioda zkratuje indukčnost a umožni tak vybíti v ní akumulované
energíe bez vzniku přepětí.

K druhému prurazu muže dojit také

při

Dosud probíraný typ tranzistoru se nazývá tranzistorem bipolárním, protože jeho pracovní
proud prochází dvěml PN přechody. Tyto tranzistory mají poměrně velké nároky na výkon
řídících obvodu. Tuto nevýhodu řeší výrobcí tranzistorů integrovanými strukturami se dvěmi
nebo třemi tranzistory v kaskádním tzv. Dar1ingtonově zapojení. V současné době jsou
bipolární tranzistory vyráběny s napětím UCEO =1000 V, proudy Ic do 400 A, h21E = 50 až 100,
UCESAT do 2 V, ton = 1 Jls, lat = 12,5 Jls. Hodnota h2lE se zvětšuje s teplotou, což představuje
tepelnou nestabilitu a proto není vhodné řadit bipolární tranzistory paralelně.
1.3.2

Unipolární tranzistor

Průchod

proudu tranzistorem lze ovlivňovat také elektrickým polem. Takovéto tranzistory se
označují FET (z anglického Field Effect Transistors). Existují dvě možnosti, jak nechat
elektrické pole na proudový kanál působil:
přes závěrně

namáhanou vrstvu PN přechodu. Tento typ FET tranzistoru
označujeme J FET (Juction FEn
přes zvláštní izolovanou vrstvu. Tento typ FET tranzistoru označujeme lG FET
(Insulated Gate FET). Izolaci tvoři většinou vrstva oxidu a proto se častěji setkáme s
označením MOS (metal-oxid semlconductors)

•
•

O

• 10

O
U os

• 10

Uos

G

G

UGS

,

L/
S

UGS

'-

Obr.1.20 a) J FET tranzistor

S

"b) lG FET tranzistor

Schématické značky obou typů FET tranzistorů jsou na obr.1.20. Tranzistor má opět tři
elektrody, ale jinak označené. Místo emitoru E je používáno označení S (source-zdroj),
místo kolektoru C je používáno označeni O (drain-odtok) a misto báze B je použiváno
označeni G (gale-hradlo).
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I

Ve výkonové elektronice se používají především MOS FET. Díky vysokému vstupnímu
odporu (až 1015 Q) je u nich dosaženo výrazného snížení řidícího výkonu. Rovněž jejich
dynamické vlastnosti jsou lepší než u bipolárních tranzistorů. Zapínací i vypínaci doby jsou
pod 1j.1s. Naopak zbytkové napětí UOSSAT dosahuje několika voltů. V současné době jsou
unipolární MOSFET tranzistory vyráběny s napětím Uos =500 V, proudy 10 do 50 A, UOSSAT
kolem 3.2 V, ton = 90 ns, torr = 0.14 ~s. U tohoto typu tranzístoru se úbytek UOSSAT zvětšuje s
teplotou, což představuje tepelnou nestabilitu a proto je není vhodné řadit paralelně.
1.3.3

Bípolární tranzistory s izolovaným hradlem -IGBl

Tento typ tranzistoru vznikne íntegrovanou kombinací bipolárního výkonového tranzistoru a
vstupního tranzistoru typu MOS FET. Označuje se IGBT (Insulated gate bipolar transistor).
Na obr.1.21 je schématická značka a náhradní schéma IGBT tranzistoru.
C

G

G

E

E

Obr.1.21 a) schématická značka

b) náhradní schéma IGBT

IG8T tranzistory tak spojuji výhodu vstupu s prakticky nekonečným odporem a malý úbytek
v sepnutém stavu. Pro tyto vlastností, velmi dobré dynamické vlastnosti a proveditelnost na
poměrně vysoká napětí nacházeji tyto součástky v současné době široké uplatnění ve
střidačích a stejnosměrných měničích napětí. V současné době jsou IGBT tranzistory
vyráběny s napětim UCEO do 3.3 kV, proudy Ic do 1500 A, UCE SAT kolem 3 V, t., = 0.8 j.1S, totr =
3.21JS. U tohoto typu tranzistoru se úbytek UCESAT zmenšuje s teplotou.

1.3.4

GTO tyristory
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Obr.1.22 Časový průběh zapnutí GTO tyristoru
Vypínací tyristory - GTO tyristory (Gate Tum Oft Thyristors) jsou čtyi'vrstvé polovodičové
struktury, které jsou pomoci kladného proudového řídíciho impulzu zapnuty a pomoci
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záporného napěťového impulzu vypnuty. Tim v sobě slučuji výhody klasického tyristoru a
bipolárního tranzistoru. Vyráběj i se symetrické (UOftU URmJ, polosymetrické (UOftU 0,5 až
0,8 UFlRM ) a asymetrické, které nejsou schopny udržet závěrné napětí.

=

=

1.3.4.1 Zapínáni GTO tyristoru
Zapínání se provádí stejně jako u klasického tyristoru kladným řidícím impulzem. Struktura
vypínacího tyristoru je shodná se strukturou klasického tyristoru, rozdíl je pouze ve struktuře
řídící elektrody a katody. Katodová vrstva je rozčleněna do velkého množství ostrůvků nebo
výběžků tak, aby se dosáhlo velké délky společného rozhrani katody a řídící elektrody (až
několik metrů). Zapínáni GTO tyristoru vyžaduje velmi strmý zapínací impulz, asi o jeden
řád strmější než u klasických tyristoru. Průběh zapínacího děje je znázorněn na obr. 1.22.
Výhoda členěné struktury je v prakticky okamžitém sepnutí celé polovodičové struktury a
proto se neuplatnuje rozšiřovací jev. Její nevýhodou je zvýšení zapínaciho řídícího proudu a
zvýšení přídržného i vratného proudu. Aby nedocházelo k nežádoucím přerušením
propustného proudu pří vedení, je na řídící elektrodu přiváděn proud o velikosti asi 0.2 ~G
po celou dobu sepnutého stavu tyristoru.
V propustné oblasti se GTO tyristor chová podobně jako klasický tyristor a tato oblast je
také charakterizována stejnými parametry 1T(.I,v ' ITSM , 12.t.

1.3.4.2 Vypínání GTO tyristoru

t

o'

I

, ,

• t

o
I

't,
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Obr.1.23 Časový průběh vypnuti GTO tyristoru
Vypínací schopnosti GTO tyristoru jsou charakterisovány opakovatelnou hodnotou
vypínatelného proudu ITQRM • Casový průběh vypínání GTO tyristoru je na obr. 1.23.
Dynamika vypínání je závislá na amplitudě záporného řídícího proudu k a strmosti nárůstu
tohoto proudu di,ddt. Maximální velikost vypínaného proudu lr je dána vypínacím ziskem
G'

.

h

Goff=IRG

GoIl se pohybuje v mezích 3 až 5.
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(1.13)

Doběh vypínacího proudu ITAlL po dobu

má značný vliv na vypínací ztráty, neboť
součástkou teče proud při již vysokém blokovacim napětí UO • Proto snížení strmosti růstu
blokovacího napětí má značný vliv na vypínací ztráty tyristoru a tím i na velikost
opakovatelného vypinatelného proudu ITORU .
l.rAlL

V současné době jsou GTO tyrístory vyráběny s napětím UORM až 6000 V, proudy ITOM do
6000 A, UTM kolem 3 V, tlll = 10 Ils, Íq = 35 Ils. GTO tyristor má úbytek UTM zmenšující se s
teplotou. GTO tyristory umožňuji pracovat se spínacími frekvencemi do 2kHz. Uplatňují se
ve střidačích a stejnosměrných měničích napětí velkých výkonů a pro vysoká napětí.
1.3.5

GCT (IGCT) tyristor

GCT tyristory (Gate Commutated Thyristors) pracují na stejném fyzikálním principu, jako
GTO tyristory. K vlastnímu GCT tyristoru je dodávána řídící jednotka (driver), která s ním
tvoří jeden celek, který je označován IGCl. Díky vyvedeni řídíci elektrody G po celém
obvodu pastilky a přivedení řídícího impulzu pomocí polepů na tenké destičce se podařilo
zmenšit indukčnost řídícího odvodu na 1/100 (así 3nH) a zvýšit tím nárůst vypínacího
impulzu diG<idt na hodnotu kolem 6 kAI~ls. To umožnilo zkrátit dobu vypínání na asi 11ls.
Nové uspořádáni anodového přívodu umožnilo zmenšit tloušku polovodičové destičky a tím
redukovat ztráty v sepnutém stavu a pří spináni. Díky podstatnému zkráceni spínacích dob
nevyžaduji tyto součástky odlehčovací obvody a jsou vhodné pro paralelni a senové řazení.
V následující tabulce jsou porovnány nejdůležitější parametry GTO a IGCT tyristoru:
U~

di/dl
zap

óA,.,

!>A",

C
odl.s.

ITGOM

p...

Q"

du/dt
vyp

t,
olf

V

Alps

Ws

Ws

pF

kA

W

pC

Vlps

ps

GTO

3,2

500

5

10

6

3

80

8000

500

20

IGCT

2,4

3000

0,5

10

O

3+6

15

2000

4000

1

Typ

1.3.6

MCT tyristor

A

+14V
OFF
ONI
-7V

G

"
OFF

I:

•

I:

"

"-

N-FET

.:
,,

ON

P-FET

)t
b) schématická
C

značka MeT

Obr.1.24 al Náhradní schéma MCT
Tento tyristor má odvozen název od anglického MOS-Controlled Thyristor. Zapínání a
- 26-

vypináni je prováděno napěťovým impulzem přes vstupní MOS tranzistory jak je vidět z
náhradniho schématu na obr.1.24. Tato součástka je teprve ve vývoji. Je vhodná pro menší
napěti (SOOV) i proudy (SDA). Úbytek v sepnutém stavu je malý .U", je kolem 1.1 V. t,. = 1
JIS, fq = 2.1 !ls. MCT tyristor má úbytek UTM zmenšující se s teplotou. MeT tyristory
umožňuji pracovat se spínacími frekvencemi do 20kHz.

1.4

Konstrukční

provedení

součástek

Polovodičová destíčka,

na které je vytvořena přislušná struktura - dioda, tranzistor, tyristor a
podobně - je vložena do pouzdra, které musi umožnít přivod a odvod proudu, odvod tepla,
izolační odolnost mezi elektrodami, hermetičnost i při velkém rozsahu pracovních nebo
skladovacích teplot (-40°C až 200°C). Pro splněni těchto požadavků jsou v současné době
použivana tato pouzdra výkonových polovodičových součástek (VPS):

•

r

Obr.1.25 Pouzdro tyristoru

Obr.1.26 Pouzdro ve tvaru patilky

se šroubem
a)

pouzdro se šroubem, ( obr. 1.25) které má vodivě spojen šroub s jednou elektrodou.
Druhá elektroda je provedena jako ohebná, tvoří ji měděné lano (dracoun) s pevně
nalisovaným kabelovým okem. Odvod tepla je jednostranný a to přes stranu šroubu
pouzdra VPS. Teplo ze součástky se odvádí přes stykovou plochu pouzdra a
chladiče. Hlava šroubu se šestihranem se nazývá základnou a mívá na sobě
definováno zahloubené místo pro měření teploty "základny". Proud k základně je
přiváděn přes měděný pas tak, aby přes závitové spojeni VPS s chladičem netekl
proud. Mohlo by totiž dojít k natavování plošek závitů a k znemožněni výměny VPS.

b)

pouzdro ve tvaru pastilky (obr. 1.2S). Odvod proudu i tepla se děje přes čelni
kruhové plochy pouzdra do chladičů. Aby byl vytvořen dobrý tepelný přechod a
dobré elektrické vodivé spojení, jsou chladiče k VPS přitlačeny pomocí vnější
stahovací konstrukce, která vytváří předepsaný, po celé ploše rovnoměrný kontaktní
tlak. Přívod i odvod proudu je veden nejčastěji přes hlinikové chladiče.
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c)

bezpotenciálový modul (obr.1.27). Odvod tepla je u těchto pouzder proveden
odděleně od odvodu proudu. Kovová styková plocha, kterou je teplo odváděno do
chladiče, je od elektrod VPS odizolována tenkou korundovou elektricky izolačni
destičkou. Chladič pak neni na potenciálu žádné elektrody a je možno ho spojit se
zemi. Izolační hladina bYvá max. 2. 5 kVa moduly jsou proto vhodné pro provozni
napětí do 500 V. Elektrody VPS jsou vyvedeny na šroubové spoje konstrukčně
oddělené a fixované izolační hmotou.

••

II

iI
i

\

I

\I

J

-e
Obr.l.26 Pouzdro
bezpotenciálového modulu

d)

~

I
I

Obr.1.27 Pouzdro integrovaného
chladiče

integrované pouzdro. Dosud probrané konstrukce umožňovaly použit chladiče pro
různá chladicí media. Zintenzivněni odvodu tepla lze dosáhnout přivedenim
chladícího media do těsné blízkosti polovodičové destičky. Integrované pouzdro toto
dovoluje. Na obr. 1.28 je náčrtek integrovaného pouzdra pro kapalinové chlazeni.
Teplo je odváděno proudící kapalinou, přiváděnou do pouzdra z vnějšího chladícího
okruhu. Proud je odváděn vývody (hlíniková nebo měděná pasovi na), které jsou
pevně přitlačeny k černim plochám pouzdra.

Pouzdra se šroubem se přestávají použivat pro komplikované konstrukce měničů. V oblasti
proudů do asi 400 A jsou nahrazeny bezpotenciálovými moduly a v oblasti větších proudů
pastilkovými VPS. Bezpotenciálové moduly dovolují sestavovat vhodné skupiny součástek v
jednom pouzdře. Jsou to především můstkové diodové a tyristorové usměrňovače a IGBT
můstkové střidače.

1.5

Chlazení

polovodičových součástek

Činnost PN přechodu je možná pouze do určité mezní teploty. Proto výrobci udávaji ve
svých katalozich maximální teplotu přechodu, která nesmi být za provozu překročena. Tato
teplota se pohybuje podle typu součástky od 1250 do 1900 C.
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Polovodičová součástka

má poměrně malou hmotu a proto i velmi krátkou tepelnou
konstantu. Časové konstanty se pohybují mezi jednou až několika vteřinami. Proto
součástky nesnesou delší tepelná přetížení.

časovou

Ve výkonových polovodičových součástkách vznikají v malém prostoru relativně velké ztráty
P, které proto musí být intenzívně odváděny. Jejich velikost jsme podrobně probrali u
jednotlivých typů VPS. Odvod ztrát uvnitř pouzdra od PN přechodu k základně se děje
vedenim, pro které plati

.6..9Jt

:::

p.

Ó

CoS

::: p. RthJt

(1.14)

kde
óSJC
C
S

je rozdíl teplot nebolí tepelný spád mezí přechodem j a základnou c
je konstanta, ve které jsou zahrnuty tepelné vlastnosti materiálu, kterými prochází
tepe/ny V\ikon.
je celková chladicí plocha koncentrovaná do ploch, ve kterých se stýká VPS s
chladičem,

IS
~

je t10uštka materiálu, kterým prochází tepelný výkon.
je tepelný odpor mezi přechodem (junction - j) a základnou (case - c),

ll.,. je pro dany typ součástky konstantou a která je udávána V\irobcem jako katalogová
rozměr

hodnota. Její

...

je t<fW.

j

P

c

Ru.J'
Rthcr

r

R thra

LIS],

t

P

1"
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"Pc

PR "

Ru,j,

LIS"

Cthjc

LI

óS ra

a
Obr.1.29 Náhradní tepelné schéma
PVS pro ustálený stav

Dbr.1.30 Náhradní tepelné schéma
pro přechodný stav

zavádí tepelný odpor styku mezi základnou c a chladičem (radiator r) F\..a. a
tepelny odpor přestupu tepla z chladiče r do okoli (ambient - a) ~a . Pro tepelný spád mezi
základnou prvku a chladičem .6.Scr platí
Obdobně se

.6..9 er = p • Rlber
a pro tepelný spád mezi

chladičem

(1.15)

a chladícim mediem .6.Sra platí

(1.16)

.6.9 ra = p. Rlhra
Konstanty

Rm. a Rm. nalezneme v katalogu chladičů.
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Celkový tepelny spad mezi

polovodičovou destičkou

a chladivem

~

je

(1.17)
Zatim uvedené vztahy platily pro ustáleny stav a odpovídadcí náhradní tepelné schéma je
na obr.1.29.
Podrobné nahradní tepelné schéma VPS pro popis přechodného stavu je značně složité.
Pokud použijeme zjednodušující předpoklad a budeme uvažovat VPS jako homogenni
těleso, pak pro tepelný spád SIIlic lze jednoduše odvodit časovou funkci

69jc =P* RthJt

•

(t-e-t )

(1.18)

Náhradní tepelné schéma pro tento přechodny stav je na obr. 1.30. V katalogu výrobců
většinou nenalezneme tepelnou časovou konstantu 't, ale graf časové zavislosti tzv. tepelné
impedance~.. Tato tepelná impedance je také udávána ve KNV a platí pro ni analogicky
vztah ke vztahu (1.14)

(1.19)

,

I.~

_4

',1

...

,
tl

•

~

,,'

ID'

Obr.1.31 Tepelná impedance

tl'

Z'h'.= f (t)

'.h
fO.h

,..
t, S

Tepelné impedance můžeme definovat i pro ostatní tepelná rozhraní stejně, jako tepelné
odpory, a dostanene Zltlcr a Zttn . Rozsahy časů, ve kterich se jsou grafy závislostí tepelnych
inpedanci udávány, jsou uvedeny v následující tabulce:

1---=z,,"'i7~7J"'-- ---,1c::o-i-}":a....ž~1c::0;-'z.m.

tepelné impedance
=f(t) je na obr.1.31. Z něho je vidět, že z počátku se
neuplatňuje rychlost chladícího media (vzduch u vzduchových chladičů), protože se jedna o

Typicky

průběh

-I~

_ _-=L..r=__ ---:-:1OC;;z, . ."'až:'-1C::0"""'
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adiabatický děj, kdy veškeré teplo se spotřebovává na ohřev hmoty chladíče. Později po
ohřátí chladiče dochází také k odvodu tepla do okolí a při něm již má vliv rychlost chladícího
media.
Výrobce udává pro polovodičové součástky také tzv. mezní přetěžovaci integrál,
označovaný 12t. Ten je mírou energie, kterou je schopna součástka absorbovat bez odvodu
tepla pn definované počáteční teplotě a je určován pro impulz půlsinusového tvaru trvání 10
ms. Tento parametr se používá pro impulzní zatižení do 10 ms.

1.6

Chladiče

pro VPS

Konstrukce chladiče pro VPS vycházi z použitého chladiciho media. Proto dělíme
na chladiče vzduchové, kapalinové a specielní.
1.6.1

Vzduchové

1

2

chladiče

chladiče

4
-

3

5

I

Obr.1.32

Konstrukční uspořádání

"tyribloku": 1·impulzní trafo,
3·tyristor, 4·pojistka, S·anodový reaktor

2-chladič,

Velikost a tvar vzduchového chladiče jsou určeny velikostí odváděných ztrát, rychlosti
proudění chladíciho vzduchu a použitým materiálem. Pro nejmenší VPS se používají
deskové chladiče a využívá se pouze přirozené proudění vzduchu. Pro větší VPS jsou
používány profilové chladiče s přirozeným i nuceným prouděním vzduchu. Řez profilovým
chladičem pro nucené proudění vzduchu je na obr.1.32, umístěného v tzv. tyribloku spolu s
ostatními součástkami a díly, potřebnými pro funkci tyristoru. Podobně na obr.1.33 je řez
aplikace s chladiči pro přirozené proudění vzduchu. Pro největší VPS jsou použivány tzv.
tepelné trubice. Řez chladičem s tepelnou trubicí je na obr. 1.34. Tepelné trubice totiž svým
principem dovoluji pří malém tepelném spádu ( 1 až 2 K ) vyvést ztráty z VPS na potrebnou
vzdálenost k vlastní chladící ploše. Tepelné trubice pracují na principu odpařování a
zkapalňování kapaliny uvnitř trubice. Kapalina se odpařuje v mistě styku s VPS a zkapalňuje
v místě chladící plochy. Při zkapalňováni i odpařování zůstává v daném mistě teplota
konstantní. Oběh par a kapaliny v trubici je zajišťován jejich konstrukcí. Dle toho dělíme
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trubice na horizontální a vertikální.

W-J
_3

•

o

Dbr.1.33

1.6.2

Usměrňovač

s přirozeným
chlazením 1-nosná konstrukce
2-chladič, 3-dioda, 4-pasovina

Kapalinové

Obr.1.34 Řez chladiči s vertikálními
tepelnými trubicemi

chladiče

Kapalinové chladiče jsou konstruovány jako bloky, ke kterým se přivádí izolovanými
trubičkami chladící kapalina. Protože bloky jsou většinou na potenciálu chlazené součástky,
lze použít pouze nevodivé kapaliny. V praxi se používá buď chladící olej nebo deionizovaná
voda. Díky vysokému koeficientu přestupu tepla vycházejí kapalinové chladiče podstatně
menši než chladiče vzduchové. Další výhodou je snadnější vyvedeni tepla z chladiče na
velkou vzdálenost. Nevýhodou je složitost celého chladicího systému, možnost úniku
kapaliny a nutnost zařazení dalšího chladiče, který musí ztrátové teplo z chladící kapaliny
odebrat.

1.6.3

Speciální

chladiče

V některých specielnich aplikacích jsou použity pro odvod ztrát í jiné, dosud neuvedené
způsoby odvodu ztrát z VPS. Na příklad pro agresivní prostředí se vyrábějí aplikace s VPS
zcela ponořenými v nádobě s chladivem (olej, freon a pod.) a odvod ztrát se děje chlazením

nádoby.
Otázkám dimenzováni a konstrukce

polovodičových aplikací
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je

věnována část

kap.3.

2

USMĚRŇOVAČE SE síŤOVOU KOMUTACí

Usměrňovače

•

jsou elektrotechnická zařízení sloužící k přeměně střídavých napěti a proudů
na stejnosměrná napětí a proudy. Usměrňovače se síťovou komutaci nepotřebuji pro
vypnutí polovodičových součástek zvláštní vypínací obvody. Vypnut( a přeneseni proudu na
jinou součástku (komutace) probíhá působením okamžitých hodnot napětí napájec( sftě v
okamžiku, kdy je na některou z dalších součástek schématu přiveden zapínací impulz.
Polovodičové součástky pncházejicí v úvahu pro usměrňovače se siťovou komutaci jsou
diody u neřizených usměrňovačů a tyristory u řízených usměrňovačů.
Usměrňovače

se začaly rozvíjet již v době, kdy se v elektrotechnice začal prosazovat ve

výrobě

a rozvodu střídavý systém, který nahradil původní stejnosměrný systém. Potřeba
stejnosměrného elektrického proudu v řadě aplikací zůstala zachována a trvá dodnes. K
takovým aplikacím patří na příklad výroba hliníku, chlóru, zinku a mědi elektrolytickým
způsobem. V průběhu rozvoje techniky byla přeměna střidavého elektrického proudu
prováděna rotačními elektrickými stroji (konvertory), motorgenerátory, kontaktnimi
usměrňovači, rtuťovými usměrňovači a polovodičovými usměrňovači.
techniky směřuje ke stálému zlepšování parametrů polovodičových
součástek a jejich spolehlivosti. Statické měniče, jak někdy nazýváme měniče s
polovodičovými součástkami, se v současnosti prosadily téměř výhradně vzhledem k vysoké
účinnosti a malým nárokům na údržbu. Nemají problém mechanického provozního
opotřebovávání, mají vysokou životnost a přijatelné ceny. Jejich všeobecné používání
způsobilo, že vynikly i jejich negativní vlastností. Usměrňovače odebírají z napájecí střidavé
sitě proud nesinového průběhu. V mnoha připadech lze odebíraný proud aproximovat
obdélnikem o délce základny 2/3 1t, který nebývá s napácim napětim ve fázi. Negativni
vlastnosti usměrňovačů jsou způsobeny harmonickými složkami proudu a zhoršeným
Rozvoj

polovodičové

účinikem.

Principem každého měniče jsou nelineární vlastnosti jeho součástek a jejich přechod z
vodivého do nevodivého stavu v závislosti na řízeni. Každá změna vodivosti součástky
znamená změnu topologické struktury měniče t.j. změnu elektrického obvodu vedoucího
elektrický proud. Časové úseky, během nichž se struktura elektrického obvodu neměni,
nazýváme "takty vedeni". Během jednoho taktu vedeni probihá elektromagnetický
přechodný děj matematicky popsaný jednou rovnici, nebo soustavou rovnic. Sled "taktů
vedeni" je periodický a vytváří "ustálený chod" měniče, který se skládá z opakujících se
před10dných dějů.

Použiti usměrňovačů se rozšířilo do následujicích technických oborů: elektrolyzy, elektrické
dráhy, městská doprava, těžní důlni stroje, válcovny, pohony stejnosměrnými stroji v
průmyslu a domácnostech, nabijení baterií, odpopilkovávání, napájení urychlovačů ve
fyzikálním výzkumu, buzeni elektrických stejnosměrných a střídavých strojů včetně turbo- a
hydroaltemátorů, konverze elektrického proudu pn stejnosměrných přenosech elektrické
energie, usměrňovače pro automobily a další. Usměrňovače se vyrábějí v rozsahu napěti
několika voltů až několika set KV, v rozsahu proudů mA až 100 kA a v rozsahu výkonů W až
několik stovek MW.
Usměrňovače

se

síťovou

a) Podle typu použitého

komutací

dělíme

podle následujícich hledisek:

polovodičové součástky
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neřízené usměrňovače

diody
tyrístory a diody
tyristory, tranzistory
b) Podle druhu napájeni
jednofázové

polořízené usměrňovače
plně řízené usměrňovače

třífázové

vícefázové (šesti, dvanácti, dvaceti čtyř
)
c) Podle způsobu zapojení
uzlová zapojeni
můstková zapojeni)
d) Podle počtu pulzů výstupního napětí v jedné peridě napájecího napěti
jednopulzní
dvoupulzní
trojpulzni
šestipulzní
dvanáctipulzní
vícepulzní
Pro anatyzu jednotlivých usměrňovačů je rozhodující jejich zapojení a druh zátěže.
Obyčejně rozlišujeme tři typy zátěže. Zátěž, která se skládá z prostého ohmického odporu
R, z kombinace ohmického odporu R a indukčnosti L a zátěž tvořená ohmickým odporem R,
indukčností L a ideálním zdrojem napětí U Posledni typ zátěže nazýváme také aktivní
'
Ó

zátěž.

Jednofázový jednopulzní

2.1

usměrňovač

•

V

-Id

R

~ÚR

L

~ UL

U)t)
U(t)

Obr.2.1 Jednofázový jednopulzní

2.1.1

Jednofázový jednopulzní

Jednofázový jednopulzní'
usměrňovač může být řízený
nebo neřízený. Skládá se z jedné
diody nebo tyristoru. Podle obr.
2.1. je napájen jednofázovým
napětim. V praxi se používá málo.
Představuje však základní obvod
pro studium všech měničů. Pro
jeho jednoduchost a obecný
význam v měničich popíšeme
blíže děje, ke kterým v něm
docházi

usměrňovač

neřízený usměrňovač zatižený

Je zvykem použivat následující označováni:
V
polovodičová součástka (ventil)
index v
hodnoty na ventilu
d
hodnoty ve stejnosměrném obvodě
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ohmickým odporem

Zdroj napětí má sinový průběh o amplrtudě ./2 U.
u(t) = ./2 x U x sin cot
Obvod má pouze jeden

(2.1)
polovodičoyY ventil

- diodu V1. Proto se mohou vyskytovat pouze

dva takty vedeni.

Takt 1. Dioda V1 vede proud.
Při

zanedbání úbytku napětí na diodě platí pro napětíud a proud id stejnosměrného obvodu.

lld=

u= fiUxsinrol

.

II

Id::: -

R

=

J2u x sin rot R

I dm

X

sin rol

Takt 1 konči v okamžiku kdy proud klesne na nulu a měl by téci v opačném směru. To se
stane na konci prvé půperiody napájeciho napětí.

Takt 2. Dioda nevede proud.
Dioda se dostane do závštného stavu v okamžiku, kdy se na ní objeví záporné
se stane v druhé půlperiodě napájeciho napětí. Bude tedy platit

nápětí

u.... To

iv=id=O
ud=Rxid=O
llv =u= J2u x sin rot; ~ O
Pro dimenzování obvodů a součástek jsou důležité veličiny středního napěti

Id(AVJ a výkonu Pd(AVJve stejnosměrném
napětí součástky. Pro ně platí

obvodě

1 .r::o ,,2Uxsmrotxdrot=
r;;.
Ud(AV)=27t

J27t U .-;.O,45xU

a maximální opakovatelná hodnota

Pd(AV)=21t J:udxidxdrot=

(./2 U)'
27tR

U'

2

J:sin wtxdmt=2R

(2.4)

U,_=./2U

(25)

Povšiměmněme si,

že

součin středních

x Id(AV)"#

hodnot

napětí

Pd(AV)

1.. .r::(fiUSinCO,)'dCOI
2n o

R

střední hodnotě

a proudu není roven

V dalším ještě vypočteme efektivní hodnotu proudu diodou Iv.o a koeficient
efektivní ku střední hodnotě proudu diodou.

Iv,=

=

~ poměru

U
./2R

(2.6)

k,= Iv, = n = 1571
Id(AV)

Povšimněme

2

yávěrného

(2.3)

I

Ud(AV)

proudu

(2.Z)

Ud(AV)
Id(AV) = R

\i)'konu.

Ud(AV)'

(2.7)

'

si, že efektivní hodnota proudu je

významně

vyšší než

střední

hodnota proudu

diodou.

2.1.2

Jednofázový jednopulzní
indukčností L

neřízený usměrňovač zatížený

ohmickým odporem a

Napájecí napětf budiž stejné jako v předcházejícím připadě. Řešeni provedeme opět ve
dvou taktech.
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I

Takt 1. Dioda vede proud.
V tomto taktu plati pro stejnosměrný obvod diferenciálni

napěťová

rovnice

12 U x sin rot = L ~: + Ri,
Její

řešeni

(2.8)

je

. Ji U[ smcot-<p+sm<pxe-'
. ( ).
,-

Id=:

kde

Z
Z = JR' + (roL)'
1=

(2.9)

-

L

R
roL
R

'll = arctgRovnice přechodného děje (2.8) a jeji řešení (2.9) platí až do okamžiku, ve kterém dojde k
vypnutí diody. Stane se tak při průchodu proudu nulou. Stanovit tento čas explicitně nelze.
Pokud je třeba ho určit, použijeme iteračni nebo přibližné metody. V Obr. 2.2 je znázorněna
křivka napětí ud a křivka Ri d • Rozdíl mezi těmito křivkami je vyšrafován. Z rov.(2.8) vyplývá,
že rozdíl mezi oběma

křivkami je dán výrazem L ~td. Vyšrafovaná plocha je dána integrálem

tohoto výrazu a je rovna (s ohledem na kladný a záporný smysl úbytku na

indukčnosti)

nule

poněvadž

Fl

+ F2

=:

fo Lx ~: x (drot) = hL x co xdi d = O.
Ud

11

Ri

V

F,

jV,

,

1<

II'

2

d

rot

~

•

21<

lY

"---'
Obr. 2.2 Ca"ory průběh napětí a proudu

Z řečeného vyplyvá Fl + F2 = O a v
absolutních hodnotách musí být F1=
F2' Šrafovaná plocha FI je úměrna
velikosti magnetického toku
nahromaděného v indukčnosti během
jejího nabíjení energií. Šrafovaná
plocha F2 je úměrna velikosti
magnetického toku uvolněného z
indukčnosti během vybijení její
nahromaděné energie. Fyzikálni
smysl rovnosti ploch Fj a F2 je
skutečnost, že se magnetický tok ani
energie v indukčnosti nehromadí.

Takt 2. Dioda nevede proud.
V tomto taktu je proud ve stejnosměrném obvodě nulový, stejně jako napětí a úbytky na
odporu a indukčnosti. Na diodě je však plné napětí zdroje.
Vzhledem k tomu, že úhel vedení diodou neni explicitně znám, nelze ani explicitně vyjádřit
střední hodnotu napětí Ucl(AV)' Maximální možné opakovatelné blokovací napětí je rovno
amplitudě napájecího naoětl. li RWM = .fi

u.

2.1.3

Jednofázový jednopulzní řízený (tyristorový) usměrňovač zatížený ohmickým
odporem, indukčností a protinapětím. Aktivní zátěž.

Jednofázový jednopulzni
polovodičovou součástku

řízeny usměrňovač

na

přiklad

se má místo z diody V1, řiditelnou
tyristor. Podle obr. 2.1. je napájen jednofázovým
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napětím.

V praxi se téměř nepouživá Představuje však základni obvod všech měniČŮ. Pro
jeho jednoduchost a obecný význam v měničích popíšeme blíže děje, ke kterým v něm
docházi. Zde uvedené řešení prejde na řešení platné pro neřízený jednofázový jednopulzni
usměrňovač, jestliže úhel řízení Cl položlme roven nule. Zdroj napětí má sinový průběh.
Řídíci impulz přicházi na tyristor V zpožděně o úhel a. Ůhel a měříme od průchodu
napájeciho napětí nulou. Předpokládáme ideální součástku, která přechází do vodivého a
nevodivého stavu okamžitě. V okamžiku otevření tyristoru V je uzavřen elektrický obvod a
začne jím procházet proud.
Přechodný děj

je popsán rovnicí

J2u SinOlI =

Rid+Ldid+U,

(2.10)

dl

Rovnice přechodného děje plati až do okamžiku, ve kterém dojde k vypnutí tyristoru. U
měníčů se síťovou komutaci, které nemají vlastní komutačnl obvody, se tak stane při
průchodu proudu nulou. Na tyrístoru se objevl napětí v závěrném směru, které má svůj
původ v síťovém napájecim napětí. Po vypnuti tyrístoru setrvává obvod v bezproudovém
stavu až do příchodu dalšího řídícího impulzu. Obecné řešení rov. (2.10) je

· ti U srn. (rot-<p) + Ce-',

ld=

L - U,
-

Z

kde C je

íntegračnl

R

konstanta

Pro počáteční podminku rot = Cl

· ti U sm. (rot-<p) + ff U
Id=

Z

kde

Z

id = O obdržíme

. (<p-a) .e-.......
-- -U,
-

Sin

R

(I -e-.......
._). . .

=11+12-13

(2.11)

Z=JR'+(OlL)'

,=-LR

<p=arctg~
Proud, který se po otevření tyristoru počne protékat, má tři složky
• složka ustáleného střídavého proudu i1
- složka stejnosměrná exponencíálně zanikající i2
• složka stejnosměrná i3 exponenciálně narůstajici na hodnotu Uj I R vyvolaná
působícím jako aktivní napětí v obvodu zátěže.

napětím

U,

Řešení případu neřízeného jednofázového usměrňovače obdržíme, jestliže položíme

velikost

řídicího

úhlu

Cl

=0.

Ukončení

prvého pracovniho taktu usměrňovače může nastat teprve tehdy, když proud
tyristoru, tekoucí v propustném směru klesne na nulu a bez přítomností tyrístoru by tekl dále
v obráceném směru. Takový stav však na tyristoru znamená jeho přechod z charakteristiky
v propustnén směru na charakteristiku v závěrném směru.
Následujlci

tří

obrázky 2.2, 2.3, 2.4 znázorňují

průběhy napěti

Případ

a proudu pro

tři případy

první
Sledujme práci jednopulzního usměrňovače do obvodu, skládajiciho se s R, L od okamžiku t
= O pro nulové protinapětí q = O, Cl = 60° . Případ je znázorněn na obr.(2.3).
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době nárůstu

napájecího napěti u (t) od času t = O až do času, odpovidajicímu řídícímu úhlu
a=60o je obvod rozpojen. Celé napětí u (1) = Uy se objevuje na tyristoru v blokovacim
smyslu. V obvodu neteče proud, ale tyristor může bYt kdykoliv řídicim impulzem zapnut. V
době odpovidajícím řídicímu úhlu (l je na tyristor pnveden zapínací ímpulz a tyristor sepne.
Napěti na něm klesne na nulu. Na záteži se objeví napětí ud = u (t) a obvodem začíná
protékat proud id podle vztahu (2.11). Pokud je tento proud kladný, t.j. protéká v propustném
směru tyristoru, nemůže tyristor bez vypínacích obvodů vypnout. K vypnutí dochází až při
průchodu proudu id nulou a tím končí takt 1 a začíná takt 2. Tyristor nemůže vést proud v
závěrném směru a proto se na něm objeví napěti Uv = u(t), které musí mít polaritu v
závěrném smyslu po dobu delší, než je vypínaci doba tyristoru. V další části periody se
napětí na tyristoru zvětšuje až na hodnotu UR""'" , která je rozhodující pro napěťové
dimenzováni tyristoru URWM =
U.

.fi

se do taktu vedení 1.
Pokud proud id zachovává svůj kladný
smysl, je úbytek napětí na tyristoru
zanedbatelný. Okamžité hodnoty
napětí na zátěži mohou v této době mít
kladný i záporný smysl. Tento
poznatek se v usměrňovačich často
opakuje. Proud usměrňovače může být
pouze kladný, avšak napětí na
Vraťme

u
Ri

F1

rot

a.

takt 1

stejnosměrné straně usměrňovače

může

mít okamžité hodnoty kladné i
záporné.

rot

Střední

hodnota

usměrněného napěti

1 (1::l:.

di d

'

UdAV = 2n Jo (RIo + L dl )d(rol.
UdAV = R; IdA
Průběh napětí ve ss obvodu
součástce pro řídící úhel 60°

Obr. 2.3

a na

Povšimněme si průběhu

výkonu p = ud id

okamžitého

předávaného

prostřednictvím usměrňovače

mezi siti

a spotřebičem. Tyristor je schopen vézt pouze kladný proud, proto je id vždy kladné.
Okamžitý předávaný výkonu je kladný, když je ud kladné a záporný, když je ud záporné,
může tedy měnit smysl. Tento poznatek se v usměrňovačích také často opakuje. Výkon
může být předáván ze sítě do spotřebiče a naopak.
Ef.í.pad druhý.
Sledujme práci jednopulzniho usměrňovače do obvodu skládajiciho se s R, L od okamziku t
=O pro kladné q > O, a =60° . Případ je znázorněn na obr.(2.4).
V době nárůstu napájeciho napěti u(t) od času t = O až do času odpovidajicimu úhlu řízení (l
je obvod rozpojen. Na svorkách spotřebiče je napětí ud= Ul' Na vypnutém tyristoru se
objevuje rozdil napětí u(t) - Ul nejdiíve (až do úhlu ~ v závěrném směru, později v
blokovacím směru. Řídící úhel nemůže být a < l; Pro takové řídici úhly není na tyristoru
napěti v blokovacím směru a tyristor i když obdrži řídící impulz nemůže sepnout. Řídící
rozsah usměrňovače je omezen vlivem protinapětí. Kdyby velikost protinapětí byla větší než
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U

I

,

o

t

I

•

wt

u
p

O U.

I

amplituda napájecího napětí,
nemohl by usměrňovač
pracovat vůbec. Tyristor
sepne v době odpovídající
úhlu a > 1;. Napěti na něm
klesne na nulu. Na spotlebiči
se objeví napětí ud = u(t) a
obvodem začne protékat
proud id " Jeho velikost je dána
parametry obvodu RL a
průběh mUžeme vypočíst

podle rov. ( 2 .11 ). Jakmile
klesne proud id na nulu, objeví

u;

se na tyristoru závěrné napěti
u(t) - Ul' jehož maximální

U....

...

f2u

hodnota URWM ~

Ji U - U,

určuje napěťové dimenzování

tyristoru. Rozdíl v průběhu
usměrněného napětí

oproti

předcházejícímu případu je

Obr, 2.4. Průběh napětí ve stejnosměrném obvodu a na
součástce při kladném protlna.pětí U i

značný a usměrněné napěti
není pouze funkcí řídícího

úhlu, ale také velikosti Ul"
Všimněme

si průběhu výkonu p = ud " íd " Výkon předávaný síti do obvodu spotřebiče je
kladný. Výkon předaný spotřebiči během jedné periody je

Výkon je složen z výkonu ztrátového na odporu R a výkonu absorbovaného protinapětím
(na příklad motorem). Střední hodnota výkonu dodávaného indukčnosti L je nulová a
znamená výměnu výkonu mezi sítí a indukčností.
Pro vztah nezi

sředními

hodnotami proudu a

napětí

obdržíme

= 21~ foll(Rid + L ~4 + Uj )d(rot) = R x ld(AV) + U d
Z rovnice plyne
Ud(AV)

I

«AV) ~

Ud(.v}-U,

(2.12)

R

.Eflpad třeti.
Sledujme práci jednopulzniho usměrňovače do obvodu skládajícího se s R, L od okamžiku I
= Opro záporné Ul < O, ex = 600 • Časové průběhy jsou znázorněny na obr. (2.5). Protinapětí
v obvodě spotřebiče je záporné. Jedná se napřiklad o rekuperačně brzděný stejnosměrný
motor.
V čase t = Oaž do času odpovídajicímu ůhlu a je obvod rozpojen a na svorkách spotrebiče
je napěti ud = U" Poněvadž Uj < O, má napěti na tyristoru smysl blokovaci a je většl než v
předcházejícím případě, kdy protínapěti bylo kladné. Tyristor může být zapnut kdykoliv až do
ůhlu ~I. Na tyristoru se v ůhlu rú2 objeví maximální provozni napětí v blokovacím směru
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URWM ' podle kterého se napěťově dímenzuje tyristor. UOWM =
za plná Casový průběh proudu je popsán opět rov. (2.11).

ti U - Ul'

V úhlu a se tyristor

Okamžitá hodnota napěti na svorkách spotřebiče ud - u(t) je v našem připadě nejdříve
kladná, ale brzy se dostává do záporné pů/vlny. Z průběhu výkonu p = ud. id vyptYvá, že
výkon je malou chvíli dodáván do spotřebiče, ale převažuje výkon záporny tj. výkon, který
dodává spotřebič do sítě (rekuperačně brzděny motor). Takový stav usměrňovače
nazyváme invertorový chod. Je charakterizován kladnym smyslem proudu a zápornym
usměrněnym napětím ud na
svorkách spotřebiče. Kritickym
U
~u(t)
úhlem v invertorovém chodu je úhel
I
S2' Projde-Ii proud id nulou před
úhlem S2' objeví se na tyristoru
, '\
I.
/
napětí u = u(t) - Ul' které je záporné
I
\
\
a jeho smysl tedy závěrny. Se
2r
zmenšujicím se řídicim úhlem a se
zvětšuje proud, jeho průchod nulou
se posunuje ke kritickému úhlu S2 .
u·,
Závěrné napětí se rychle blíží k nule
a dosáhne ji při řídícím úhlu, který
nazýváme také kriticky. Pokud bude
řídící úhel menši než kriticky,
prodlouží se doba vedení proudu za
p
kriticky úhel ~. Na tyrístoru se objeví
kladné blokovací napětí, jeho proud
začne narůstat a tyristor nevypne
proud. Takovému stavu se říká
"prohoření" usměrňovače v
inventorovém chodu. Nelze tedy
řídící úhel a invertoru nastavit
Ilbovolně. S touto vlastností se
..,',
J
U
setkáváme u všech usměrňovačů v
\
inventorovém chodu. V praktickém
,_/ -U.. I.
případě znamená prohoření v
inventorovém chodu proudové
Obr.2.5. Časové průběhy pří záporném
přetížení tyristoru až do možnosti
proti napětí Uj

-

.

o

u

\

,

'P

.

prohoření součástky

a přetížení
jinych komponent ve schematu.
2.1.4

Jednofázový jednopulzní neřízený (díodový) usměrňovač s nulovou diodou
zatížený ohmickym odporem, indukčností a protinapětím. Aktivní zátěž

V tomto zapojeni se jedná o obvod, kter-y má dvě polovodičové součástky. Tím se počet
taktů vedení zvyšuje. Obvod je nakreslen na obr. 2.6. Podmínkou správné funkce je U?O.
u=

.[2 U sin"'t

Takt vedení 1.
Pokud je u<u; zustává obvod v klidu.
Napětí ud=u,.

Obě součástky Vl
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a V 2 jsou blokovány

napětím Ul'

V1

id

Takt vedeni 2.
Poněvadž u>U 1 začrná obvodem u, V 1R,L,U i
protékat proud. Pro obvod platí rovnice:

•

•
u

U=Ud=

R

t

iv2

dl

Řešení rovnice známe z pfedcházejících

L

řešení.

V2
ud

di,+ U ,
Ri d+ L-

.Id:: ./2 U smrot-q»+
. (
C _!,
U,
e l --

Ui

Z

R

Dioda V 2 zustává blokována napětím u. Takt
konči v okamžiku, kdy napětí u změní svojí
polaritu. V této době dosahne proud io
hodnoty, kterou označíme io". Poměry
znázorňuje ohr. 2.6.

Obr. 2.6 Jednopulzní usměrňovač
s nulovou diodou

Takt vedení 3.
Záporná polarita napětí u(l) způsobí vznik proudu v obvodu u,V2 ,V" Tento proud trvá velmi
krátce a má charakter zkratového proudu. Označíme ho ik , V době, kdy se vyvíji zkratový
proud ik, proud icb zůstává konstantní. Pro průběh proudu ik je v)'znamná parazitní
indukčnost ~. kterou jsme doposud zanedbávali, poněvadž je řádově menší než L. Pro ik

platí rovnice:

u=L 2 -dh

která má

dl '

. = ./2 U(I -

lk

řešeni

cos rot)

roL,

U·I

~ Proud diodou V1

~

cp

t

II

y

TAKT 2

Obr. 2.7.

Průběh

proudu ve druhém a

Proud diodou V2

Komutace TAKT 3

třetím

taktu vedení. V době komutace je

měřítko času zvětšeno.

V této rovnici je čas t počítán od začátku taktu 3. Takt 3 končí, když proud v diodě Vl
poklesne na nulu a klesal by dále do záporných hodnot. Stane se tak v čase tk a nebo v
úhlu y=rol, když
= idl: - h: = O.
Dosazením za ik z předešlé rovníce. obdržíme s označením y=rot,.
úhel y, kdy skonči lakt 3.
iVI
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. /iu I
) O
''''- co L , ( -cosr =
Odtud plyne

cosy = t - i

dlt x ;2
2U

Během taktu 3 předpokládáme, že proud

ida zustává konstantní, proud iV1 klesá a proud ~
stoupá. Znamená to, že se vedeni proudu ida přesouvá ze součástky V, na součástku V 2 "
Tomuto ději říkáme komutace a úhel y, po který komutace probíhá nazýváme komutační
úhel. Komutace proudu ze součástky V, na součástku V 2 je znázorněna vobr. 2.7.

Ve složitějších měničích, kdy je měnič řízen s řídícím úhlem a a kde komutuje proud IdlA-V)je
možno stejným postupem odvodit pro komutační úhel vztah
cos(a+y)~

coL, ) nebo
cosa-Id(AV)x
/iu
(

y=arccos ( COSa.-Jd{AV)x

(2.13)

coL, ) -a
fiu

(2.14)

Takt vedení 4
V poslednim taktu je stejnosměrný obvod úplně oddělen od napájeni, poněvadž dioda V, je
uzavřena záporným napětím U. Platí uv,=u, a ud=O. Pro stejnosměrný obvod plati

rovnice:

did O
n,
U
L
n.Jd + 1+
dt =
.

Id

=

.

která má

řešení

_!

ldlle '.

Proud ve stejnosměrném obvodě exponenciálně klesá z hodnoty maximální na minimální.
Další takt nezačiná tedy z nuly, ale postupně ze stoupajícího proudu. Děje se opakují tak
dlouho, až dojde k opakujicím se průběhům ve všech taktech. V případě velké indukčnosti L
se proud Id/AV) bliži

2.2

hodnotě Id(A V) = ~

Dvoipulzni uzlový

usměrňovač.

Dvojpulzni uzlový usměrňovač se skládá z jednofázového transformátoru, jehož sekundár
má vyveden ze středu vinuti odbočku. Na odbočku je připojen jeden vývod zátěže. Konce
sekundárního vinuti jsou připojeny přes polovodičové součástky na druhý vývod spotřebiče
podle obr. 2.7. Napětí v obvodě tvořeném sekundárnim vinutim a součástkami V1, V2 je
jako závěrné napětí vždy na jedné ze součástek. Ve vodivém stavu tedy může být pouze
jedna ze součástek, nebo při řídicím úhlu a O žádná. Definujme

*"

Ul

= /iUsinCO!
=
Usin (cot + 1t)

U, /i
U je

poloviční

efektivní

napětí

sekundáru transformátoru.

Porovnánrm schémat jednopulzního a dvoupulzního usměrňovače na obr. 2.1 a 2.8 je
zřejmé, že dvoupulzni usměrňovač je složen ze dvou jednopulzních usměrňovačů, z nichž
jeden pracuje v kladné, druhý v záporné půlvlně napájecfho napětí. Superponováním napětí
a proudu obou půlvln ve správném smyslu v zátěži obdržíme výsledný průběh dvoupulzniho
usměrňovače. Namáháni polovodičových součástek v závěrném směru je však dvojnásobné
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VRWM =2,{iU. Namáháni
součástek v blokovacim směru při
zavřeném usměrňovači je polovični
VRWM ~ ,(iV..
je třeba
vytvářet řídicí pulzy navzájem
posunuté o ůheln. Pulzy je třeba
navzájem galvanicky oddělit,
poněvadž řídicí elektrody
polovodičových součástek jsou na
různém potenciálu.
Pro

~

V2

řízeni usměrňovače

•

I ,~

Obr. 2.8. Dvoupulzní uzlový

usměrňovač

Dvoupulzní uzlový usměrňovač zatižený odporem

2.2.1
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Pn odporovém zatižení je

D

/

--~/

Obr. 2.9. Časové průběhy pro odporovou zátěž. a)a=Oo

V tomto

I,>
QJ

\U r:

/

\

IN

\

I

\

I ,/

\

řešení

rov. (2.10) jednoduché a id
- 43-

= u(t} I R.

,

a=12<P

Proud prochází nulou ve stejném okamžiku jako napětí a má sinový průběh úměrný napětí
u(t). Oba jednopulzní usměrňovače pracují v taktech navzájem posunutých O úhel it a
navzájem se neovlivňují.
Průběhy

proudu a napětí v jednotlivých částech obvodu ukazuje obr. 2.9. Pro názornost jsou
v levé části sledovány průběhy pri řídicím úhlu a = 0°. Obě polovodičové součástky se
střídají ve vedeni. V pravé části obrázku jsou průběhy při řídicím úhlu a = 1200 • V rozmezí
úhlu Cl nevede žádná polovodičová součástka.
Střední

Pro

hodnotu

řídicí

úhel

Cl

usměrněného napětí vypočteme

integrací.

= O je

.ti

.ti

1 I" r;; .
2
Ud(AV)(O) = Ji J. ,,2 U smrot d(rot) = nU[-cosrotl; = n U = +O.9U
Pro řídicí úhel a je

(2.15)

.ti
1 +coso
()
Ud(AV) a = TU(l + cos a) = Ud(AV)(O)
2

(2.16)

Závislost střední hodnoty usměrněného napětí na řídicím úhlu je
usměrňnovače, kterou nazýváme "řídící charakteristika".
Středni

důležitá

charakteristika

hodnota proudu protékajíciho ventilem pro a=O je

t----,--UdAV

2r2
(O) = Jr U =
=0 ,9 U

Obr. 2.10. Řídící charakterístika dvoupulsního uzlového usměrňovače s odporoval
zátěží.

IV(AV) =

lmax

=

ti
Ier = Id(AV
n
2

(2.17)

n
kde Imax a lef jsou maximálni a efektivní hodnoty proudu sekundáru transformátoru.
Efektivní hodnota proudu jdoucího ventilem je

(2.18)
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Řídící charakteristika dvoupulzního uzlového usměrňovače je na obr. 2.10.

2.2.2

Dvoupulzní uzlový

usměrňovač zatížený

odporem a

indukčností

je Uj = O. Práci dvoupulzního uzlového usměrňovače zatíženého odporem a
indukčností můžeme získat superpozici dvou jednopulzních usměrňovačů jen tehdy, jestliže
doba vedeni proudu id samostatného jednopulzniho usměrňovače podle obr 2.2 je kratší než
V tomto

případe

n.
V takovém případě se oba dílčí usměrňovače navzájen neovlívňují. Ve stejnosměrném
obvodě dvoupulzního uzlového usměrňovače poteče přerušovaný proud. Průběhy proudu a
napětí zobrazuje obr. 2.11. Průběh usměrněného napěti je dvoupulzní. Každý pulz začíná
zpožděně o úhel a . Každý pulz končí průchodem proudu id nulou. Konec pulzu je závislý na
úhlu ex, na parametrech spotřebiče R, L a na kmítočtu. Proto není možné v tomto režimu
práce usměrňovače stanovit střední hodnotu usměrněného napětí jednoduchým vztahem.
Blokovaci a závěrné napětí v době, kdy protilehlá součástka vede proud je
průběhem celého napěti sekundárniho vinuti transformátoru. U RWM = 2

určeno

ti u.

V době kdy

u•
I

o

u,

o

U'WH·

212 U1_.,-/

Obr. 2.11. Průběh napětí a proudu dvoupulsního uzlového usměrňovače
s R·L zátěží. Přerušovaný proud
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Obr. 2.12. Průběh napětí a proudu dvoupulzního uzlového usměrňovačepři
nepřerušovaném proudu. Indukčnost L je předpokládánanekonečná.
žádná součástka nevede proud se napětí celého sekundárního vinuti dělí jako napětí
blokovací a závěrné na obě součástky. Rozdělení na obě složky v poměru 1:1 zajišťuje
obvod spotřebiče ( U, = O),
V případě, kdy doba vedeni jedné součástky, je rovna nebo větši než n, dojde před
poklesem proudu k nule k sepnutí druhé součástky. V takovém případě se oba dílčí
usměrňovače vzájemně ovtivňuji. Sepnutím následující součástky se vytvoří zkratový obvod
tvořený sekundárním vinutím transformátoru a oběma součástkami. Tvořicí se zkratový
proud má v jedné součástce smysl propustného proudu, v druhé součástce smysl
závěrného proudu. V prvé součástce proud vzrůstá, ve druhé součástce se zkratový proud
superponuje s pracovním proudem a výsledný proud klesá k nule. Při průchodu proudu
nulou dojde k vypnuti součástky. Od této chvíle zůstává ve vedeni následující součástka.
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Tento jev nazýváme komutací (přenesením) proudu z jedné na následující součástku. V
našem případě probíhala komutace pod vlivem vnějšího, napájeciho napětL Proto ji
nazýváme vnější komutace. Pokud v obvodu zkratového proudu leží nějaká indukčnost,
označme ji ~, probihá komutačni děj v konečné době a ovlivňuje velikost usměrněného
napětí. Pokud pro jednoduchost předpokládáme Lk =0, je komutace nekonečně rychlá, to je
okamžitá. Nejprve předpokládejme nekonečně rychlou komutaci a velkou indukčnost L ve
stejnosměrném obvode, která způsobí malé kolísání proudu. Pří L ~ co je proud konstantní,
můžeme říci dokonale filtrovaný obvodem spotřebiče, takže v obvodu spotřebiče vymízely
všechny jeho harmonické. Říkáme, že usměrňovač pracuje v režimu s vyhlazeným
proudem. Průběhy proudu a napětí v takovém případě ukazuje obr. 2.12. Blokovaci a
závěrné napětí je tvořeno celým napětím sekundárniho vinuti.
Průběh usměrněného napětí

úhlem a, doba trváni je

TC.

je opět dvoupulzní. Začátek každého pulzu je určen řídicím
Střední hodnotu usměrněného napětí můžeme vypočíst integrací

I 1""'" r;::.
2./2
Ud(AV)=nJ. ,,2Usmrotd(rot)= n UCOsa=Ud(AV)(O)coso
Pro

Id(AV)
IV(AV) = 2

střední

a efektivní hodnotu proudu

I
I
Iv" = ./21"" = ./2 Id(A'

součástkou

(2.19)
obržime
(2.20)

Pro výkon na stejnosměrné straně obdržíme
Pl(AV) = Ud(AV)· ld(AV) == R. I~A\

(2.21)

V případě zapnuti usměrňovače je v přechodném ději rozdil, jestli usměrňovač bude
pracovat s přerušovaným nebo nepřerušovaným proudem. V případě přerušovaného proudu
se druhý takt usměrňovače neliši od prvého. Usměrňovač se dostane do quaslustáleného
chodu od okamžiku prvého sepnutí. V případě s nepřerušovaným proudem tomu tak není.
Druhý takt začíná s proudem, kterým první takt končí. Proud usměrňovače postupně
narůstá a usměrňovač se dostane do quaziustáleného režimu až po více taktech.
Přechodny jev popisuje postupně rovnice (2.10). Řešeni rovnice (2.10) pro U, = O a
počáteční proud pro ro t = a
a id =1 2 je

.Id= fíu.
.~./2U.
Z sm (rot-<p ) +e-"
Z sm (<p-CL)+ I·~
,e-"

(222)
.

Prvý takt začíná s počáteční podmlnkou 12 = Oa končí s proudem id = i,. Druhý takt začína s
počátečni podmínkou 12 = ij • Čas v druhém taktu začíná opět od nuly. Rovnice (2.22) se
zanedbánim komutace součástek popisuje na příklad nabuzování elektrického stroje z
dvoupulzniho usměrňovače. Přechodný jev na usměrňovači ukazuje obr. 2.13. Parametry
napájeného obvodu jsou: R 10 , L 0,02 H, napětí transformátoru U = 2x11 OV, 50 Hz,
řidící úhel a = 30°,.= 0,02 sec.

=

=

Slředni hodnota usměrněného napěti U",v (30')

proud

při stejnosměrném

= 85,76 V. Za 3 periody tj. 0,06 sec by

napájení dosáhl hodnoty

i, =U IR. ( 1 - e"" ) =85, 76 11 . ( 1 - O, 05 ) =81, 5 A.
Z obrázku 2.13 je patrné, ze rychlost nabuzování je dána časovou konstantou budícího
obvodu. Pro technický případ kdy. je řádu sekundy je zvlnění proudu podstatně menši.
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Obr.2.13 Přechodný děj nárůstu proudu v dvoupulzním uzlovém usměrňovači
s pasivní zátěží R,L při nepřerušovaném proudu.
2.2.3

Dvojpulzní uzlový
Uj>O

usměrňovač zatížený

odporem,

indukčnosti a

proti napětím

Práci usměrňovače, v případě přerušovaného proudu, můžeme odvodit superponováním
práce dvou jednopulzních usměrňovačů. V prvé pulperiodě vede součástka V1. Ve druhé
půl periodě se děj opakuje s tim, že aktivně vede součástka V2. Usměrňovač pracuje již od
prvého taktu v ustáleném režimu, kdy se jednotlivé takty beze změny opakuji. Všechny
závěry odvozené pro tento případ u jednopulzního usměrňovače platí i u dvoupulzniho
uzlového usměrňovače v případě přerušovaného proudu. Střední hodnota usměrněného
napěti neni pouze funkcí řídicího úhlu. Maximálni možné závěrečné napěti není závíslé na

U"
Při

URWM =2j2U,
režimu s

nepřerušovaným

proudem

proběhne

po zapnuti

usměrňovače nejdřive

přechodný děj,

Výkon dodávaný transformátorem do

,
P = Ud1d

stejnosměrného

= Ri'd + U'jId + L'Id di,
dt

obvodu je

(222)
.

Vztah mezi výkony ukazuje obr. 2.12. Předpokládejme vyhlazený proud. Při konstantním Ul
je výkon Ri~ + Ujid konstantni. Svisle šrafovaná plocha představuje výkon, který si napájecí
zdroj vyměňuje s indukčností obvodu. Tento výkon je roven třetímu členu v rov. 2.22 a má v
limitě, kdy L ~ 00 konečnou hodnotu i když uvažujeme vyhlazený proud.
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- di

Podle zákona o zachováni
energie musí být energetická
plocha reprezentujícl energii
uloženou ze sítě do
indukčnosti a plocha
reprezentující energii

-

U-I

L lat

----

o'
wt

uvolněnou indukčností zpět

do sítě stejná. Tento
poznatek platí i při obecném
průběhu proudu a konečné
indukčnosti l. Vydělime-li
rov. 2.22 proudem id • platí
zákon rovnosti ploch energií
také pro napěťové plochy.
Napěťové plochy indukčnosti

L
Obr.2.14. Bilance
při

výkonů

-di

'at

dvoupulzního

usměrňovače

vyhlazeném proudu.

t+71 L:d(rot) reprezentující
kladné a záporné napětí na indukčnosti musí být stejné. Jestli tomu tak neni, nejde o
ustálený chod usměrňovače a proud se mění tak dlouho, až se ustálí rovnost i těchto ploch.
Na rozdíl od jednopulzního usměrňovače není závěrné maximální
protínapěti v obvodě, ale je rovno

napěti

závislé na

Pro střední a efektivní hodnotu proudu součástkou platí vztah (2.20).
2.2.4

Ovojpulzní uzlový usměrňovač zatížený odporem,
UI<O. Invertorový chod.

indukčností a

proti napětím

Při

chodu usměrňovače se záporným protinapětím musi být proud usměrňovače kladný.
Záporné protinapětí ve stejnosměrném meziobvodě je aktivním zdrojem energie. Při
odepnutí napěti sítě, na příklad při vypnutí transformátoru na primám i straně, může aktivní
zdroj elektrické energie ve stejnosměrném meziobvodě mít sám o sobě za následek kladný
proud v součástkách měniče. Jakmile v takovém případě sepneme tyristory do vodivého
staw nemáme již bez vlastních komutačních obvodů možnost tyristory vypnout. Záporné
protinapětí ve stejnosměrném meziobvodě představuje tedy potencíálni možnost selhání
komutace. Tato situace se při Ul> Onevyskytuje, poněvadž v takovém případě napětí Uj > O
samo o sobě vyvolává proud v závěrném směru tyristoru.
Proto má chod usměrňovače s Uj < O své specifické podmínky pro velikost proti napětí,
velikost střídavého napětí a řídící úhel.
Obr. 2.15 znazorňuje poměry chodu dvoupulzního uzlového usměrňovače
protinapěti ve stejnosměrném obvodě. Při výkladu předpokládáme chod a
vyhlazeným prouden.

při

záporném

nepřerušovaným

Obr. 2.15a charakterizuje chod usměrňovače a malým řídícím úhlem a = 30°. Přijde-Ii na
tyristor V1 v úhlu u řídíci impulz za stavu, kdy V2 vede proud, dojde vždy ke komutaci
proudu z tyristoru V2 na tyristor V1. Komutace probíhá pod vlivem napětí celého
sekundárniho vinuti transfornátoru, zobrazeného v obrázku mezi body 1 a 2. Toto napěti se
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objeví jako blokovací napěti na tyristoru V2 zatimco tyristor V1 převezme proud
stejnosměrného obvodu. Na svorkách stejnosměrného obvodu se objeví napětí ud . Napětí,
které působi na pasivní součástky stejnosměrného obvodu je dáno rozdilem velikosti
usměrněného napětí sítě ud a napětí Ul' Poněvadz q< O, jde o součet obou napětí a
výsledné napětí je velké. Po uplynuti doby odpovidajicí úhlu 1t je přiveden řídicí impulz na
tyristor V2 a děj se opakuje. Riziko selháni komutace v tomto připadě neni.
V ustáleném stavu zobrazeném na obr. 2.15a teče sítí střídavý obdélnikový proud, který
nemůže být s napětím ve fázi jak uvidime později, ale musí mít od takového stavu určity
posun, v obr.2.15a asi 25°. Síť dodává do usměrňovače pozitivní středni výkon.

r

Ztrátový výkon R. je kryt síti a zdrojem záporného napětí. Tento pfiipad není invertorovýn
choden. V praxi se používá vyjimečně. Odpovidá poměrům protiproudého brzděni.
Chceme~li

však zablokovat oba tyristory a tím vypnout stejnosměrný obvod, zjistime, že při
vyhlazeném proudu zůstane posledni tyristor ve vedeni, poněvadž v něm udrží velká
indukčnost l proud i po dobu, kdy v obvodu působí záporné na pěti mezi body 1;1 ~ . Děj
můžeme sledovat na základě zákona rovnosti napěťových ploch. Vobr. 2.15a se jedná o
ustálený chod, šrafované plochy nad křivkou ud a pod křivkou udjsou si rovny. Jestliže v
bodě 3 nepřivedeme na tyristor V2 řidící pulz pokračuje tyristor V1 ve vedení proudu.
Šrafovaná plocha nad křivkou ud se zvětši. Proud id a také jeho úbytek Rid se začnou
zmenšovat. Zmenšováni proudu bude pokračovat tak dlouho až se opět napěťové plochy po
několika periodách pod a nad křivkou ud vyrovnají. Stane se tak když Ul = R.i d. Řečené platí
přibližně pro několik prvnich period, pokud velká indukčnost udrží nepřerušovany proud.
Energetická bilance v tomto havarijnim stavu je následujíci. Ve střídavé síti teče
stejnosměrny proud a jeho středni výkon je nulový. Veškerý výkon dodává do odporu R
zdroj záporného napětí Ul < O.

ex

Ol

1

o

--'------~I-'

21

21

Ui

II
a)

b)
Obr.2.15

Průběhy napěti

a proudu dvoupulzního uzlového usměrňovače se záporným
proti napětím UL
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Obr. 2.15b znázorňuje vlastni invertorový chod, při kterém obdélníkový střídavý proud je
téměř v protifázi s napětim a střední hodnota výkonu dodávaného siti je záporná, tedy je
odebiraná sití. Část výkonu zdroje Ul id se invertorem převádi do sitě. Ztráty R. i/ kryje zdroj
stejnosměrného napětí. Pro chod s vyhlazenýn proudem docházi k invertorovému režimu
pro Cl > 90°. V okamžiku odpovídajicímu úhlu a teče proud tyristorem V2. Na tyristoru V1 je
v tomto okamžiku blokovaci napěti zobrazené mezi body 1 a 2 a rovné okamžitému napěti
celého sekundárního vinuti transformátoru. Tyristor V1 může sepnout. V okamžiku sepnuti
začne proces komutace. Invertorový chod je možný pokud po skončeni komutace zůstane
ještě po dobu odpovidajíci vypinací době tyristoru na V2 závěmé napětí. Toto závěrné
napětí se v bodě 1t měn i na blokovaci. Z tohoto důvodu musí být řídící úhel a < 180°. Jestliže
komutace neskončí do 1t, pokračuje tyristor V2 ve vedení, což má za následek vznik velkého
proudu a možnou havarii usměrňovače.

2.2,5

Charakteristiky dvoupulzního uzlového

usměrňovače

2.2.5.1 Řidici charakteristika
Řídící charakteristika usměrňovače je závislost střední hodnoty usměrněného napětí na
řidicim

úhlu. Tato závislost není jednoznačná, poněvadž závisi na druhu zatížení
usměrňovače. Pro usměrňovač zatížený ohmickým odporem vyjadřuje průběh řídící
charakteristiky rov. (2.16). Proud je vždy pro 0.>0 přerušovaný. Pro nepřerušovaný, zvlněný,
nebo vyhlazený proud vyjadřuje průběh řidící charakteristiky rov. (2.19). V případě
prerušovaného proudu a zátěže složené z odporu a indukčnosti jsme poznali v kapitole
2.2.2, že průběh řídící charakteristiky je závislý nejen na řidícím úhlu a, ale též na
parametrech obvodu. Obr. 2.16 znázorňuje všechny větve řídicí charakteristiky
dvoupulzniho uzlového usměrňovače.

R
RL nepřerušovaný proud
RL přerušovaný proud
L

o

90

180

Obr. 2.16. Řídící charakteristika dvoupulzního usměrňovače

Poznámky k jednotlivým větvím řídicí charakteristiky:
Větev R: Pň zátěži obsahující pouze ohmický odpor nemůže
invertor. Rozsah použitelných řídicích úhlů je O~ <1800 •
Větev

usměrňovač

pracovat jako

RL s nepřerušovaným proudem: Při chodu usměrňovače s nepřerušovaným
proudem může usměrňovač pracovat v rozsahu řídících úhlů O<a < 180° .
V rozsahu O:S a < 90° pracuje jako usměrňovač s kladným usměrněným napětím. V rozsahu
90 < a < 1800 pracuje jako invertor se záporným usměrněným napětím. Rozsah řídícího úhlu
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je omezen vzhledem k možnosti prohoření invertoru a musi být menši než 180a. Jeho
maximální velikost byvá asi 150a až 160a.
Větev

proudem: Průběh této větve závisí na poměru RL . Jestliže
měníme řídící úhel a v režimu nepřerušovaného proudu, pohybujeme se po větvi
charakteristiky s cosinovým průběhem. Při určitém úhlu a závislém na konkrétnich
hodnotách parametrů, dojde k přerušování proudu. Pří dalším zvětšováni a se budeme
pohybovat po čárkované charakteristice, jejíž průběh závisí na konkrétnich parametrech a
která dosáhne při a= 180a nulové hodnoty napětí.
RL s

přerušovaným

Větev

L: Při zátěži tvořené samotnou indukčností musi být střední hodnota usměrněného
napěti nulova. Usměrňovač může pracovat s řídícím úhlem a = 90° na mezi přerušovaného
proudu. Pro úhly 90a < a <= 180aje průběh proudu přerušovaný a střední hodnota
usměrněného napětí nulova. Průběhy proudu a napětí lze s použitím obr. 2.9 pro a > 90°
snadno odvodit.
Zatěžovací

2.2.5.2

charakteristika

Zatěžovací

charakteristika usměrňovače na obr. 2.17 je závislost střední hodnoty
usměrněného napětí na zatěžovacím proudu. V režimu nepřerušovaného proudu je velikost
usměrněného napěti určena řídícím úhlem. Při zanedbání napěťových úbytků v
usměrňovači je nezávislá na zatěžovacím proudu. Budeme-li uvažovat komutační úbytky v
usměrňovači (jejich výpočet proberene v kap. 2.3.2 ) a úbytky napěti na součástkách (maji
význam jen u usměrňování na nízké na pěti) bude zatěžovací charakteristika s prouden
mirně klesat.
Zvětšujeme-Ii při

a = konst. velikost odporu v impedanci ve stejnosměrném obvodě, klesá
postupně proud, až se dostane na hranici přerušovaného proudu. Při dalším vzrůstu odporu
se dostaneme do oblasti přerušovaného proudu, který má za následek vzrůst střední
hodnoty usměrněného napětí. Porovnej obr. 2.9 a 2.10. Při velkém poklesu proudu je
índukčnost proti R, který velmi vzrostl, zanedbatelná a středni hodnota usměrněného napěti
při teoreticky nulovém proudu odpovida řídíci charakteristice s odporovým zatížením.
Průběh zatěžovací charakteristiky v oblasti přerušovaném proudu je poněkud jíný, jestliže
jsme zmenšovani proudu při ex = konst dosáhli zvětšovanim protinapěti Ul ve stejnosměrném
obvodě.

---------------- oc=30

o

\....-_ _~_~_==_"""_==-=_:_::_=_=(l(= 70 o
Obr. 2.17

2.2.6

zatěžovací

charakteristika

usměrňovače

Příklady

1. Dvoupulzni uzlový usměrňovač je napájen z transformátoru 220/110 V. Určete střední
hodnotu usměrněného napěti pro řídící úhel ex= O a ex= 30a při zatížení a) R, b) RL a
vyhlazený proud.
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2. Je·li v předešlém případě R = 2 n, určete pro případy a) i b) středni a efektivni proud
součástkou a efektivní proud sekundárního vinuti transformátoru.
3, Určete velikost proudu IdlAV) v příkladě 1, jestliže
R =20, Lje nekonečně veliké, Ui = 30 V.

Řešení:
I. a) 49,52V

46,20V

b) 49,22V
12,38 A
19,44 A
19,44 A
12,38 A
17,51 A
17,51 A
9,76A

střední

proudy součástkou
efektivní proudy součástkou
efektivní proudy vinutím transf.
střední proudy součástkou
efektivní proudy součástkou
efektivnf proudy vinutím transf.

2.a)

b)

usměrňovač

3.

napájí obvod

42,88V
11,55 A
19,16 A
19,16A
10,72A
15,16 A
15,16A
6,44 A

Řídící obvody usměrňovače

2.3

Pro tvorbu řídících impulzů pro řízené součástky usměrňovače se použivají t.zv. řídící
obvody usměrňovače. Jejich úkolem je vytvořit ímpulzy potřebného tvaru, velikosti a také v
přesně definovaném okamžiku. Řídící obvod plní tyto funkce ve svých blocích. Blokové
schéma je na obr. 2.18.

u

v

U

Syn

Píl

Kom

Tvar

Zes

Obr. 2.18 Blokové schéma řídících obvodů usměrňovače
Blok synchronizace (Syn) stanovuje okamžik od kterého se počítá řídící úhel a. Je to
obyčejně průchod fázového nebo sdruženého napětí nulou. Aby tato synchronizace dobře
fungovala, je třeba zajistit, aby byla použita pouze prvá harmonická napětí. Poněvadž v
reálném případě bývá napětí deformováno, bývá blok synchronizace vybaven filtrem.
Úkolem bloku je také galvanicky oddělit síťové napětí od řídících obvodů.

uv

Obr.2.19. Vytváření velikosti

řídícího

úhlu

a.
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Blok generátoru pilového napětí (Pil) vytvárí napětí, které lineárně stoupá s
podobu pily). Počátek nárůstu napětí je určován blokem synchronizace.

časem

(má

Blok komparátoru (Kom) provádí porovnání okamžitého napětí pily s napětim uy a tim
určuje velikost řídicího úhlu a podle Obr. 2.19.
Blok tvarovací tvaruje řídící impulz a dává mu v okamžiku rovnosti napětí pily a napětí uy
potřebnou hranu nárůstu a délku trvání.
Blok koncového zesilovače upravuje konečnou napěťovou evetuálně proudovou úroveň
pulzu tak jak je potřebné pro zapínání tyristoru. Zároveň zajišťuje galvanické oddělení
ridicich obvodů od potenciálu řídící elektrody tyristoru. Bývá umistěn co možná blízko
tyristoru, aby byl řídící impulz co nejméně ovlívňován rušivymi vlivy v přívodech.

2.4

IřiPulzní třífázoVÝ

uzlový

usměrňovač

Pro usměrnění větších vykonů se použivají třífázové usměrňovače. Třifázové usměrňovače
dávaji menší zvlněni usměrněného napětí a zatěžují napájecí transformátor proudem s
menším obsahen harmonických. Proto se používají od výkonů několika kW do největších
výkonů několíka MW.
Nejjednodušším zapojením je
třípulzní uzlové zapojení
podle obr. 2.20. Sekundámí
•
•
vinutí napájecího
Y
Y
I" t>
rYV
]
transformátoru bývá
J
zapojeno do hvězdy. Primárni
vinuti bývá spojeno do
,J Y
y
trojúhelníka nebo hvězdy. Pro
velké výkony se používá
•
transformátor Vz, který
Y •
~
odstraňuje nevýhody
•
transfornátoru Vy a Dy
I.
spočívajíci ve vzniku
~
rozptylového magnetického
Y
v
toku transfornátoru přes
•
nádobu způsobeného
stejnosměrnou složkou
Obr. 2.20. Třípulzní třífázový uzlový usměrňovač
fázového sekundárniho
proudu. Teorie třípulzniho
třífázového usměrňovače je základem pro výklad funkce trifázového můstkového

u"

WV1

U

U,.

.

U3

U..

.

.. 'J

r

....

R

-

U.

~V2~
~:-V3~
L

+

usměrňovače.

Princip práce třípulzního uzlového usměrňovače je velmi průhledný. Ze součástek V1 , V2 ,
V3 , může být sepnuta jen ta, která má posítívní blokovací napětí. Po sepnutí jednoho
z tyristorů se objeví na zátěži fázové napětí sepnuté fáze a na zbývajících tyristorech
sdružené napětí mezi sepnutou fází a fází příslušného tyristoru. Tyristory V1, V2, V3, jsou
spínány postupně s odstupem 120°. Maxímální provozni napětí v závěrném směru je

U RWM = li .[3U.
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Obr. 2.21

znázorňuje

eX

práci

ca·

u,

U
•

třípulzního

uzlového

usměrňovače.

IX. =30·
U2

I

u.

ex

•

I"

~-,

~

-

Obr. 2.21. Časový průběh výstupního napětí tří pulzního usměrňovače pro různé
řídící úhly. a =0 o

a=30 o .

Bude-Ji tříjpulzní uzlový usměrňovač pracovat jako neřízený usměrňovač s diodami, může
přijít do vedení jen ta dioda. která je zapojena na fázi mající pravě nejvyšší napětí. Tato
situace nastává pro jednotlivé součástky V1 V2 V3 v okamžicích průsečiku kladných půlvfn
fázových napětí. V každém průsečíku vstupuje do vedeni následující dioda. Na
předcházející diodě se objevuje závěrné napětí. Proud jednotlivých diod komutuje na
následujicí diodu pod vlivem napěti sítě. Každá dioda vede proud po dobu 120°. Průběh
usměměného napěti je obálka kladných průběhů napěti. V případě ohmického zatíženi je
průběh proudu diod tvořen výseky sinusovky. V jednotlivých fázových vinutích

transformátoru se objevuji jen kladné pulzy proudu.
proudu tekouci sekundárnim vinutim.
Střední

hodnota

Důsledkem

je

stejnosměrná

složka

usměrněného napětí neřízeného usměrňovače

fl

3 "
3./6
Ud(AV)(O)=2n
!2usinrot d(rot) = 2n U~ I.l7U
Střední hodnota usměrněného

proudu je dána integrací stejné

(2.23)
křivky

'«AV) = U«AV)(O) = 3./6 U
R
2n R
Pro stredni hodnotu výkonu obdržíme

3
P«AV) = 2n

r'f
.
d() 3 2U' r'f ., d( )
Ji Udld rot = 21t R Ji srn rot rot =

Porovnáme-Ii Pd(AV) se součinem

Ud(AV)Jd(AV)

= 1. 172 U2 / R zjistíme že

P~V) = 1,413. U2 / R, ale součin

I

UlilA\/} lIIAw

(1 + 341tJ3 JU'R

= 1,37. U2 / R.
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(2.24)

Součin střední

hodnoty napětí a střední hodnoty proudu není střední usměrněný
výkon, ale je menší než střední usměrněný výkon. Je to způsobeno tím, že Fourierovy řady
pro napěti a proud obsahují harmonické stejného řádu. Jejich součin dává tedy výkon, který
patří také do střední hodnoty usměrněného výkonu.
Střední

IV(AV)

hodnota proudu ventilem

=

1

-1d(AV)

3

Jh

(2.25)

=--

2" R

Efektivni hodnota proudu ventilem

[

=

4,,+3J'3U=0686 U
12"
R
.
R

(226)
.

v.
Ve druhé polovině obrázku je znázorněno zatížení řízeného usměrňovače do odporové
záteže při řídícím úhlu ex ::::.30°. Usměrňovač pracuje na hranici přerušovaného proudu. Pro
a> 30° bude proud přerušovaný. Maximální možný řídicí úhel je ex = 150°. Pak se již na
tyristoru neobjevuje kladné blokovací napětí. K řízení je potřeba zdroj pulzů napěťově
oddělených, poněvadž každý tyristor je na jiném potenciálu. Pulzy jednotlivých tyristorů jsou
posunuty o 120°. Pro střední hodnotu usměrněného napětí pro odporovou zátež a ex > 30° to
jest pro přerušovaný proud obdržíme:

(2.27)
zatížení R,L a nepřerušovaný vyhlazený proud znázorňuje obr. 2.22 postupný
přechod usměrňovače do invertorového chodu za předpokladu, že velká indukčnost drží
kladný proud, nebo je ve stejnosměrném obvodě zařazen zdroj napětí.
Pro

případ

Ci I

u

C<,

Ci

3

It-----=()(,,''-f=~~-.!!.L
Ci, _

__i

o
w

u..
Obr. 22.

Přechod usměrňovače

U.

U.

do invertorového chodu

a zachováváním kladného smyslu proudu
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zvětšováním řídícího

úhlu

V prvém taktu je řídící úhel a = 300 • Při nepřerušovaném proudu pokračuje tyristor V1 ve
vedení, až do sepnuti následujícího tyristoru. Při sepnuti následujícího tyristoru dojde ke
komutaci součástek. Kdyby i v druhém taktu zůstal řídicí úhel a = 30 0 zachován, došlo by ke
komutaci v úhlu a a usměrněné napětí by mělo stejny průběh jako vobr. 2.21 pro zatižení R
aa = 300 . Pro zvětšeny řídící úhel a 2 dojde ke komutaci později. Zjistit průběh
usměrněného napěti při zvětšujicím se řídícím úhlu a je snadné. Velikost usměrněného
napětí U«AV) klesá. Pro řídící úhel 900 udržovany na usměrňovači po několik taktů by zřejmě
středni hodnota usměrněného napěti byla nulová. Pokud smysl proudu zůstává kladný,
přechází s dalším růstem řídícího úhlu usměrňovač do invertorového chodu. Napětí
usměrňovače je záporné, proud kladný. Usměrňovač přenáší yYkon do sítě. Proud může bYt
krátkodobě udržován v kladném smyslu indukčností. Bude-li ve stejnosměrném obvodě
zdroj se záporným napětím, může být kladny smysl proudu udržován trvale. Celý popsany
přechod usměrňovače do invertorového (střídačového) chodu při udržení stálého
vyhlazeného positivního směru proudu bychom prakticky uskutečnili tak, že s měněným
uhlem (l, bychon zároveň měnili stejnosměrné protinapětí Uj ve stejnosměrném obvodě z
kladných do zápornych hodnot tak, aby Id(AVJ = + konst.
Klitický řídící úhel je opět v roznezi 1500 až 1600 , poněvadž pro úspěšné dokončeni
komutace a vytvoření vypínací doby je třeba zachovat bezpečnou velikost úhlu v. Pro
střední hodnotu usměrněného napětí obdržíme v případě nepřerušovaného proudu (to jest i
pro odporovou zátěž ale a < 300 ).

3 r~
r;:;.
3.[6
• ,,2 U s'" rot d(Ol!) = 2 U COSa =
~ ~i
n

Ud(AV)(a) = -2

Ud(AV)(O)cosa

(2.27)

Pro středni hodnotu proudu tyristorem platí jako obvykle
1

iV(AV)

= 3Id(Av)::::

Ud(AV

3R

Efektivni hodnota proudu tyristorem
lve =

h

Střední

Id(AV)

hodnota
I

Pd(AV)=2.
Střední

usměrněného

ri+2• r:::

J,

hodnota

,,2UsinOltd(Olt)=Ud(AV) I d(AY)=

t

U~AV
R

usměrněného

výkonu je rovna součinu středních hodnot napěti a proudu
předpokládaný vyhlazený proud nedává žádnou střední hodnotu yYkonu s

proto, poněvadž
harmonickými průběhu
2.4.1

výkonu

usměrněného napětí.

Charakteristiky třípulzního uzlového

usměrňovače

2.4.1.1 Řídicí charakteristika.
Jak jsme poznalí v předchozím odstavci má řídící charakteristika opět několik větvi. Základní
větev platí pro nepřerušovaný proud a probihá v závislosti na řídícím úhlu a podle
kosinového zákona. Mnoho provozních stavů se nachází v praxi právě na této
charakteristice. Kdykoliv dojde k přerušovanému proudu dojde k rozdělení této základní
větve. Stane se tak na příklad při a = 300 a odporové zátěži, jak ukazuje obr. 2.23.
Poznámky k jednotlivým větvím řídící charakteristiky:
Větev R: Je to větev pro ohmickou zátěž. V rozsahu řídících úhlů 0° až 300 dochází vždy k
nepřerušovanému proudu a proto splývá s větví RL pro nepřerušovaný proud. V rozsahu
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____----R

____ RL
RL

nepřerušovaný proud
přerušovaný

L .

proud

+------+---'..-"=;:;;;,.,---+='"

180·
invertorový chod
Obr.2.23. Řídící charakteristika třifázového trojpulzního usměrňovače
řidicích úhlů 30
Větev

0

až 1500 dochází k

přerušovanému proudu a proto je zde větev samostatná

nezasahuje do invertorového chodu,

poněvadž

ve

stejnosměrném obvodě

není zdroj

energie.
Větev RL s nepřerušovaným proudem: Při chodu usměrňovače s nepřerušovaným

proudem může usměrňovač pracovat v rozsahu řídících úhlů O <a < 1500 .
V rozsahu 0< a < 900 pracuje usměrňovač s kladným usměrněným napětím. V rozsahu 90 <
a < 1500 je ve stejnosměrném obvodě zařazen mimo RL ještě zdroj napěti a usměrňovač
pracuje jako invertor se záporným usměrněným napětím. Nepřerušovaný proud je udržován

na příklad dynamem. Rozsah řídicího úhlu je omezen vzhledem k možnosti prohoření
invertoru a musí být menši než 180°. Jeho maximálni velikost bývá asi 150° až160o.
Větev

proudem: Průběh této větve závisí na poměru RL . Jestliže
měníme řídící úhel a v režimu nepřerušovaného proudu, pohybujeme se po větví
charakteristiky s cosinovým průběhem. Při určitém úhlu a závislém na konkrétnich
hodnotách parametrů, dojde k přerušováni proudu. Při dalším zvětšováni a se budeme
pohybovat po čárkované charakteristice, jejíž průběh závisí na konkrétnich parametrech a
která dosáhne při a= 150° nulové hodnoty napětí.
RL s

přerušovaným

Větev

L: Při zátěži tvořené samotnou indukčností musí být střední hodnota usměrněného
napětí nulová. Usměrňovač může pracovat s řídícím úhlem a = 90° na mezí přerušovaného
proudu. Pro úhly 90° < a <= 150° je průběh proudu přerušovaný a střední hodnota
usměměného napětí nulová.
2.4.1.2

Zatěžovací

charakteristika

Zatěžovací

charakteristika Ud(AV)::: f (Id(AV) ) je zobrazena na obr. 2.24. Pro řídící úhly 0<a<300
je poloha řidíci charakteristiky závislá na řídícím úhlu, ale málo závislá na zátěžovacím
proudu. Pro řídící úhly a > 300 usměrňovač může pracovat podle parametrů stejnosměrného
obvodu jak s přerušovaným tak s nepřerušovaným proudem. Při přerušovaném proudu je
charakteristika závíslá na velikostí proudu ze stejných důvodů jak jsme poznalí u
dvoupulzního uzlového usměrňovače. Při nepřerušovaném proudu je charakteristika na
zatěžovacím proudu málo závislá. Vlivem úbytku na tyristorech, ale hlavně vlivem konečné
doby trvání komutace dochází ke sklonu s růstem zatěžovacího proudu. V následujici
kapitole probereme vliv trvání komutace na sklon zatěžovací charakteristiky.
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•

0<'<30'

- - ------------ r- 6 u
30<cx<90'

"
o

------ - - - - --- _6 u
přeruš.

\

nepřerušovaný

\

155< cx<90'

------ ---- ---

Obr 2.24 zatěžovací charakteristika

2,4.2

IdAV

proud

třífázovéhotří pulzního usměrňovače

Vliv rozptylové reaktance napájeciho transformátoru na

komutačni

úbytky

napětí uměrňovače

Ve všech dosud probíraných případech jsme předpokládali, že komutační proces je jev
okamžitý. Předpokládali jsme, že v obvodě tvořeném zapínaným tyristorem a
předcházejícím tyristorem dojde ke skokové změně proudu, při které v jedné části schématu
proud okamžitě vymizí a ve druhé čáisti schématu naroste. V nyní uvažovaném obvodě je
zařazeno napětí transformátoru a jeho rozptylová reaktance. Komutační děj proto ná jistý
časovY průběh jak

zobrazuje obr. 2.23.

Uvažme komutaci proudu ~l tyristoru V1 na proud ~ tyristoru V2. Z obrázku 2.20 vyplývá, že
v okamžiku kdy byl přiveden impulz na tyristor V2 se vytváří zkrato\/)' obvod tvořený
tyristorem V1 (který končí vedení), tyristorem V2 (který začíná vedeni), fázo\/)'m vinutim
fáze 1 a fáze 2 transformátoru. Každé fázové vinuti má rozptylovou indukčnost Lk a tedy
rozptylovou reaktanci Xk = ro Lk . Během zkratu není napěti ud rovno ani napětí u, ani napěti
u2, ale má hodnotu mezi oběma. Pro sledovanou komutaci můžeme psát následující rovnice
Ul

divl

(2.28)

divl

(2.29)

= LIt"dt + Ud

u2=Lk-+Ud

dl

Pn vyhlazeném proudu musí platit
i l +h =Id = konst

(2.30)

Předpoklad,

vyslovený pro rovnici (2.30) plati s velkou přesnosti i pro připad, kdy
stejnosměrný obvod obsahuje konečnou indukčnost a stejnosměrný proud není vyhlazený,
poněvadž během komutace se stejnosměrný proud za velmi krátkou dobu prakticky neměni.
Pojmeme lento předpoklad obecně. Z rovnice (2.30) vyplyvá

divl + di v2 = O
dl
dl
Sečlenlm

(2.31)

rovnic (2.28) a (2.29) s použitím (2.31) dostaneme
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-

Ud -

U1

+ U2

(2.32)

2

Rovnice (2.32) vyjadřuje obecný
závěr.

V době komutace je na zátěži
napětí rovné aritmetickému průměru
napěti komutujícich fází. Tato
skutečnost se projeví poklesem
stfední hodnoty usměměného napěti.

u

Viz obr.2.25.
Odečtením

rovnic (2.29) a (2.28)
použ~ím (2.31) obdržíme

di"= - ' ,- (Ul-Ul )
dl
'2L,

s

(2.33)

komutace proud i." klesá,
pokud existuje kladny rozdil napětí (U 2
- Ul)' Proto je speciálně v invertorovém
chodu pro úspěšnou komutaci řídící
Během

•

•

I"

I"

•

Ir,

úhel o třeba vol~ tak, aby úhel p byl
dostatečně velky. V praxi je to asi 2rf .
30' (víz obr. 2.22).

Obr. 2.25. Průběhy proudů a napětí třípulzního Integrací rovnice (2.33) obdržíme
průběh proudu ~1
usměrňovače při komutaci.

ivl=-L f(u,-u1)dt=--2'
2L,
L,
=

fF j2usin (rot + o)dt=

(3 • .JL.cos(ůlt+o)+C

V2

roL,

Z podmínky, že pro t=O iv1 =id plyne

ff

.
U
--cosa.
C =Id2 roL,
Proud iv1 má následujíci
i'l = id -

ff ~,

průběh

(2.34)

[coso- cos (rot + o)]

Proud iY2 má s použitím (2.30) následující průběh

i" =

ff ~,
ff ~,[COSO-COs(y+O)]

Na konci komutace kdy

Id =

(2.35)

[coso-COS(rol+O)]

a konečně

y=arccos(coso.-

Cl)

t = y platí

i.a =

Id' Odtud

(2.36)

ffX~Id)_o.

(2.37)
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Z rozboru rov. (2.37) vyplývá, že

komutačni

úhel

vzrůstá s rostoucím členemX~ld .Komutace

se prodlužuje s rostoucím zatížením a s velikostí rozptylové reaktance transformátoru.
Závislost na a. je méně průhledná.
Minimum

dy
dll

komutačního

úhlu r v závislosti na

řídícím

úhlu a

vyšetřime

derivováním (2.37)

I
=r===='===~sina-l=0

(2.38)

[2Xk[d),

1- ( cosa-~,u
cosa = _1_ "X'C;'I",.
J6 U

(2.39)

Pro technické případy, kdy reaktance nakrátko transformátoru pro
až 10% je pří jmenovitém zatíženi velikost výrazu

usměrňovače

bývaji 6%

_I_X,I, =-.LX>!n = (6+ 10) =(4+1'%

J6U

Pro úhel a,

fiU

pří

kterém je

.fi

komutační

.

úhel nejkratší, dostáváme

•2

ll--

Pro úhly větší nebo menší se komutace prodlužuje. Komutační úhel je zvlášť důležitý pro
invertorový chod ( viz obr. 2 .20 ), kde řídící úhel nesmí překročit velikost
ll"",,=

180' -y- ~

Úhel Jl odpovídá vypínací

době tyristoru IQ = ~

.

Z obr. 2.25 je patrno, že proti připadu se zanedbanou komutací bude střední usměrněné
napětí nižší. V jedné periodě nastávají tři komutace. Komutační úbytek vypočteme jako
střední hodnotu tří chybějících napěťových ploch, které jsou vobr. 2.25 šrafovány

1
3
6U = 2 1"'" 2(u, - u ,) d(rol) =.l. 1""
1t Jo.
41t Jo

.[3 J2 U sin rol d(rol) =

3J6

=-U[cosa-cos (a + y)]
4.

(2.40)

S použ"ím (2.36)

3
6U = -X,I,
= 3fLd,

(2.41)

2.

kde f je frekvence

sítě.

Komutační

úbytek je úměrný zkratové reaktancí transformátoru a střední hodnotě
usměrněného proudu.
Zaveďme

do rov.(2.41) napětí nakrátko napájecího transformátoru ek = Xklmr/U a efektivni
proud sekundáru transformátoru. Efektivní proud transfonnátoru, vyjádřený střední
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hodnotou
vyjadřit

usměrněného proudu je I TR = ~. Úbytek na usměrňovači dle (2.41) můžeme

pomocí běžných veličin užívaných u transformátorů jako
(2.42)

Klesání zatěžovací charakteristiky na obr. 2.22 je způsobeno v hlavni míře úbytkem napětí
podle rovnice (2.41) resp. (2.42).

2.5

Šestipulzní uzloVÝ usměrňovač

Šestipulzni uzlový usměrňovač je napájen transformátorem majícím na sekundárni straně
šest fázových vinutí dle obr. 2.26.
Princip jeho funkce je stejný jako u třípulzního usměrňovače. Jde vlastně o dva třípulzni
usměrňovače elektricky natočené o 60°. Napětí na stejnosměrné straně má 6 pulzů na
periodu po 60 stupnich. Každá fáze transformátoru a příslušný tyristor jsou zatíženy
proudem pouze po dobu 1/6 periody. Střední hodnota usměrněného napětí kde U je fázové
napětí je

R
L

Obr. 2.26. Šestipulzní uzlový usměrňovač a průběh usměrněného napětí
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6U Jir'f smrotd(rot)=
.
3/2
(1t -COS 2)
3/2
1t li cOS
1t =
ft li
3
3

Ud(AV)(O)= 21t

(2.43)

Pro proud tyristoru a fazový proud transformátoru plati
I
IV(AV) = 6 Id(AV

(2.44)

I

(2.45)

lve = -1d(AV)

./6

Maximální hodnota závěrného

U'WM=2,f2U

napětí

je

(2.46)

zatížení tyristorů i fázových vinutí transformátoru je nevýhodné vzhledem ke krátkému
vedení proudu součástkou. Nevýhodné je také napěťové namáhání polovodičových
součástek. Uzlový šestipulzní usměrňovač se používal ve spojení se rtuťovými ventily,
konstruovanými v šestianodovych nádobách. S příchodem tyristorů svůj význam ztratil.
Zlepšené vlastnosti má šestipulzní uzlový usměrňovač dle obr. 2.27
Je tvořen

dvěma třípulzními usměrňovači

jako v předešlém případě. Aby se oba třípulzní
usměrňovače neovlivňovaly, používá se oddělovací tlumivka TL. Každý třípulzni usměrňovač
dodává do spotřebiče polovinu celkového proudu id • Komutace v dilčích usměrňovačích
probíhá odděleně a každý
tyristor vede 120°. Tlumivka
absorbuje okamžité rozdily
napěti obou dílčich
usměrňovačů. Komutační

proud mezi tyristory

patřící

různym usměrňovačům teče
přes

vloženou tlumivku, která
představuje velkou reaktanci
x... Komutačni proud je omezen
tak, že tyto komutace jsou
neúspěšné. V případě, že
zatěžovací proud id klesne pod
určitou hodnotu dojde k
úspěšnym komutacím a práce
se přibližuje režimu obyčejného
šestipulzního usměrňovače.
Tento typ usměrňovače se
použivá pro nizkonapěťové,
vysokoproudové zdroje na
příklad pro eleklro/ýzy.

R L
~.~~TL

Obr. 2.27. Šestipulzní uzlový usměrňovač s
mezifázovou tlumivkou
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TřífázoVÝ můstkový usměrňovač.

2.6

=,-, •
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U.

u.-

~L

i

u.
R

V4

OR

V6

V2

1.4...J __ .!2_..J

V4V6V2
Obr.. 2.28. Dva třífázové uzlové
třípulzní usměrňovače v sérii.

Obr. 2.29.Třifázo~ můstkový
šestipulzní usmerňovač

V odstavci 2.3 jsme poznali třípulzní uzlový usměrňovač. Vobr. 2.20 jsme orientovali
polovodičové součástky tak. že fázovým vinutím teče v usměrňovačovém režimu kladny
proud v kladných půlvlnách napěti. Můžeme samozřejmě polaritu polovodičových součástek
také obrátit. V usměrňovačovém režimu pak poteče fázovým vinutím proud obráceného
smyslu, ale v době záporných vln napětí. Na spotřebiči se objeví opět usměrněné napětí, ale
obrácené polarity. Oba takové tří pulzní uzlové usměrňovače můžeme spojit do serie podle
obr. 2.28. Takovému spojeni bez nulového vodiče mezi uzlem transformátoru a zátěže
říkáme třifázový mustkový usměrňovač. Třípulzní usměrňovač obsahující polovodičové
součástky V1, V3 a VS vede proud kladných pulvln napětí, usměrňovač se součástkami V2,
V4 a VB vede proud záporných pulvln napětí. Pokud bude propojeni středu zátěže s uzlem
transformátoru provedeno, nemusí být proudy v obou polovinách zátěže ve všech režímech
shodné.
Průběhy napěti

a proudu v obou dilčich usměrňovačů při ohmické zátěži a řidicím uhlu a=
45° ukazuje obr. 2.30a. Oba dilčí usměrňovače pracují odděleně a nulový vodič je zatižen
vyrovnávacim proudem. Rozložení a délka pulzu odpovídá třípulznímu usměrňovačLV
případě vyhlazeného proudu, by proud oběma polovinami zátěže byl stejný a nulovým
vodičem by neprocházel žádný proud. Nulový vodič není pro chod mustku podstatný a
můžeme jej ze schématu vypustit.
Na obr. 2.30b jsou průběhy napětí, proudů a doby vedení jednotlivých ventilů třífázového
můstkového usměrňovače při ohmícké zátěži a řídícím úhlu 0:=450 znázorněny.
Funkce třífázového můstku se obvykle vysvětluje ze senového spojení třípulznich uzlových
usměrňovačů. Takový vyklad je správný pro nepřerušovaný proud. V obecném pnpadě je
lépe vycházet přímo ze schématu třífázového můstku. Obr. 2.29 znázorňuje schéma
usměrňovače s napájecím transformátorem Dy. Uvažme nejdříve neřízený můstek s
díodami nebo řizený usměrňovač s tyristory a řídícím úhlen 0:=0°.
Ve vedeni proudu bude zřejmě ta dioda z hořejší řady V1 V3 VS, jejíž anoda bude mít
největší kladný potendál. Na zbývajících dvou diodách bude závěrné napětí rovné
sdruženému napětí příslušné fáze a fáze díody, která je ve vedení. V dolejší řadě diod V2
V4 VB bude ve vedení ta dioda, jejíž potendál katody je nejnižší. Zbývající dvě majl na sobě
závěrné napěti rovné sdruženému napětí své fáze a fáze vedoucí diody.
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sp.ojenych tríp'ulzní~h ~s~~r!!ov~.č~ ~A) ~ třífázového š'bstipulzního
mustku (B) pn ohmlcke zatezl a ndlclrn uhlu a = 45
Pro znázorněni napětí na usměrňovačije vhodné vycházet ze sdružených napětí u12'u21'
u23' u32' u31' u13' Do vedeni se dostavá vždy ta dvojice diod, která vodivě spojuje obvod
dvou největších, kladnY-ch sdružených napěti a zátěže. Stejné podmínky pro vedeni plati v
případě tyristoru a řídicího úhlu n, ale s rozdílem, že vstup příslušné dvojice tyristoru do
vedeni je zpožděn o řídicí úhel a.
Obr. 2.31 zobrazuje průběh sdružených napětí. Postačí kreslit pouze jejich kladné půlvlny.
Zápornou půlvlnu u12 vyjadřuje kladná půlvlna u21. Z průběhu usměrněného napěti je
patrné, že usměrňovač vytvMí v době jedné periody v usměrněném napětí šest pulzů. Pro
střední hodnotu usměrněného napětí odvodíme integraci
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Obr.2.31. Průběh usměrněného napětí třífázového neřízeného můstkového
usměrňovače
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rlr:: r ; ; .
3./6
3./2
Ud(AV)(0)~2n Jl .;3 .;2UsmOJtd(0lt)~ n U~ n U,-2,34U-l,35U,(2.47)
6

kde U je efektivni fázové a U. efektivní sdružené napětí.

3/2

_ Ud(AV)(O) _ ".-U,

I d(AV) (O) -

R

-

(2.48)

R

Ze střídání tyristorů ve vedeni vyplývá, že každý tyristor při nepřerušovaném proudu
setrvává ve vedení po dva takty tj. 120°,
Střední

hodnota usměrněného proudu tyristoru a efektivní hodnota proudu tyristoru pro
ohmickou zátěž je

Ud(AV)(O
lv(Av)(O) ~ ".ll d(AV)(O) ~
3R
1

(2.49)
b

I 2 rl-(U,./2J'.,
()
21t
R
sm rot d rot =

Ji

lVe(O)=

~

u, (2
RV
1t

[n 4./3]
6+

jn

rot _ sin2rot]' _
u,{2
RV 7t [ 2
4
,,

./3 1d(AV)(0) -

J1t 6 + 4
~ -3-

O, 581d(AV)(0)

(2.50)

Maximálni hodnota závěrného napětí tyristoru je

U'WM ~

./3 .fi.

U ~ ./2 U,

(2.51)

Jistou zvláštnosti oproti uzlovYm spoje nim je časový sled řídících impulzů. Na rozdíl od
dosud probraných uzlových zapojení je elektrický obvod můstkových zapojení tvořen vždy
dvěma polovodičovými součástkami. Pro start můstku je proto třeba přivézt impulz na dva
tyristory. Z obr. 2.31 vyplývá, které z dvojic tyristorů musí dostávat impulzy současně. Start
usměrňovače je žádoucí v každém okamžiku a proto je zřejmé, že každý tyristor musi
dostávat v době svého vedeni impulzy dva. Jeden na začátku vedeni, druhý uprostřed doby
vedeni. Druhý impulz je nutný pro start. V režimu s nepřerušovaným proudem je
nadbytečný. Pro chod s přerušovaným proudem jsou oba impulzy nutné trvale. Sled impulzu
je znázorněn pro každý tyristor na obr. 2.32.
Nakreslené impulzy jsou platné pro řídící úhel (1= O. Jejích časová poloha není určována k
průsečíku fázových napětí jako u třipulzního uzlového usměrňovače, ale je určována k
průsečiku sdružených napěti. Pro zvětšený řídící úhel se společně posunuji o úhel a. V
technických aplikacich může být zdvojený impulz nahrazen rozšířeným impulzem
pokrývajícím potřebný úhel 60°. Častěji se však používá řada po sobě následujicích impulzů,
která také pokrývá potřebný úhel 60°, ale tepelně méně namáhá obvod hradla a lépe se
přenáší oddělovacím impulznim
1
transformátorem.

~

2

3
4

5
6

2.6.1

•

• n
h

Třífázový můstek

s pasivní zátěží

Třífázový můstkový usměrňovač je nejčastěji

.
1

o f 'f~lf!ft'
Obr.2.32.Rozložení řídících impulzů
v čase

používané zapojení. Následující obrázky ukazují
vybraná zatižení usměrňovače v několika
typických případech. Obr. 2.33 ukazuje zatíženi
do odporu. V části a) je případ řídícího úhlu a =
45°. Z obrázku je patrno, že průběh
usměrněnéhonapětí pulzuje s šestinásobným
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kmitočtem sitě.

závislé na řídícím úhlu a nejlepší průběh s nejmenšími
pulzacemi usměrněného napětí nastává pro a=O. Usměrněný proud při a.==0 pulzuje s
napětím, ale je pro každý druh zatížení tudíž i pro odporové zatížení nepřerušovaný.
Závěrné napětí na tyristoru je tvořeno sdruženým napětím sekundárního vinutí
transformátoru. Závěrné napětí tvoří vždy sdružené napětí fáze, na které je tyristor přípojen
a té fáze, jejíž tyristor (téže řady) je ve vedeni. Maximální závěrné napětí na součástce je
URWM =
Us' K přerušování proudu dojde pro úhly větší než a = 60°. Průběh proudu ve
vinutí transformátoru spojeného do hvězdy se skládá z průběhu proudu jednotlivými
tyristory. Působením zapojení můstku proud vinutím transformátoru nemá stejnosměrnou
složku, jak jsme poznali při třípulzním uzlovém usměrňovači. Porovnejme zobrazení
stejného režimu vobr. 2.30b, kde jsme použill znázorněni pomocí fázových napětí.
Blokovací napěti tyristoru V1 je tvořeno sdruženým napětim u,). V průbězích, kde
používáme sdružená napěti se napěti u13 také jevi jako rozdíl U l2 - u32 .'
Pulzace jsou

silně

ti

Střední

hodnota napětí v závislosti na řídícím úhlu je dána dvěma odlišnými zákonitostmi.
Prvý vztah plati pro při pad nepřerušovaného proudu a druhý vztah platí pro přerušovaný
proud. Závislost středni hodnoty usměrněného napětí pro řídící úhly 00<a<6oo
(nepřerušovaný proud) obdržíme integrací

6

U«AV)(a) ~ 2n

r'f... ,,2r;:; U,SinOl! d(Ol!)
Ji...

~

3 !2
n

U,cosa ~ Ud(AV)(O)cosc

(2.52)

Rovnice platí, jak uvidíme v dalším pro nepřerušovaný proud obecně i pro aktivní zátěž v
celém rozsahu řídících úhlů 00<a<1800 Vobr. 2.33b je znázorněn případ ohmického
zatíženi s řídícím úhlem a= 75°. Jde o přerušovaný proud. Sledujeme-Ii vyznačený časový
sled spínání tyristorů vidíme, že pro úspěšný start potřebujeme zajistit současný impulz
například pro součástky V1 a V6. V průběhu taktu vedení těchto součástek klesne proud k
nule a následující takt je opětovnýn startem usměrňovače, pro který je třeba přivést
současné impulzy na součástky V1 a V2. Vysledováním celé periody dojdeme stejně jako v
předcházejícím výkladu k potřebnému zdvojení pulzů, které je pro můstkový šestipulzní
usměrňovač obecné. Závěrné napětí součástek je v taktech vedeni tvořeno sdruženým
napětím podle stejného pravídla jako u nepřerušovaného proudu. V taktech, kdy nevede
žádná součástka je závěrné napětí vytvářeno rozdílem fázového napěti a okamžitého napětí
uzlu tvořeného součástkami V1 V3 V5 resp. V2 V4 VS. Pokud budou odpory všech
součástek v závěrném a blokovacím směru shodné, bude potenciál součástkami
vytvořeného uzlu nulový a závěrné resp. blokovací napětí součástek bude dáno fázovým
napětím. Poněvadž součástky mají rozptyl svých vlastností nezanedbatelný, je potenciál
uzlu nejistý a závěrné či blokovací napětí každé součástky různé. Pokud jsou paralelně ke
každé součástce zapojeny stejné ochrany RC pro sníženi přepětí, bude i při různosti jejich
charakteristik závěrné a blokovací napěti dáno fázovým napětím. Pro tento stav je kreslen
časový průběh závěrného napětí na obr. 2.31. Řídící úhel při ohmické zátěži nemůže
překročit velikost a=1200. Pro tento řidící úhel je středni hodnota usměrněného napětí
nulová. Pro a>120o nejsou splněny podmínky pro zapnutí tyristoru, neboť na tyristoru již
není kladné blokovací napětí.
Středni hodnotu usměrněného napětí při

ohmické zátěži a přerušovaném proudu vypočteme

integrací

(2.53)
- 67-

a)

b)

u,

"

u"
~'~'
v

~u

V

Vb(

o

..

•

o

/
5 5

1

1

3

I"-...-

3

5

VEDENI TYRISTORŮ

~/

5

0

VI

n

~~

~/

1 1

3

2

2

3

VEDENf TYRISTORŮ

466224

4
Ull

6

6

4

u"
\U,

u,

/
0-r--{--L......,r+--\.-----t-r-f

•

I,

o
•

I"
Obr.2.33. Průběh usměrněného napětí. časový sled vedení tyristorů, průběh
závěrného napětí, proudů tyristorem a vinutím trafa u třífázového můstkového
usměrňovače při zatížení do odporu. ah=450
b) a.:= 7 5 o
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Obr.2.34. Průběh usměrněného napěti, časový sled vedení tyristorů, průběh
proudu tyristorem, sekundárním a primárním vJnutím trafa, průbě'3 první

harmonické proudu a napětí trafa. a)

Cl

=30
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b)

Cl

;;90

Na obr. 2.32 jsou nakresleny průběhy veličin na usměrňovači za předpokladu, že
usměrňovačem prochází vyhlazený proud a řídící ůhel je a= 30° nebo a= 90°, Průběh
usměrněného napětí je složen z průběhů sdruženého napěti bez intervalu nulového napěti,
které se vyskytuje při přerušovaném proudu. Usměrňovač lze řídit v rozsahu úhlů QO<a<18ď
Usměrněná hodnota napětí je určena pro nepřerušovaný nebo vyhlazený proud stejným
vztahem jako (2.52) pro nepřerušovanýproud a ohmickou zátěž.
Pro střední a efektivní proudy tyristorů plati
I V(AV) -

Id(AY

I

_
Ve-

3

IId(AV)

(2.54)

.[3

Sekundárnim vinutím protéká vždy střídavý proud obdélníkového průběhu i l totožný v
kladných půlvlnách fáze 1 s proudem tyristoru V1 a v záporných půvlnách s proudem
tyristoru V4. Efektivní hodnota proudu vinutim transformátoru je dána vztahem

2 rif""
1t
Ji-ta Id{AV} d()
rot =

=

I 1e

2 ,

n

1t1d(AV}3

=

f2] d(AV
{J

(2.55)

Vobr. 2.32 je do průběhu proudu transformátoru vkreslena první harmonická složka proudu
a první harmonická složka fázového napěti. Fázové napětí je zpožděno o 30° za sdruženým
napětím U l2 ' Blok proudu iVl začiná od průchodu napětí U l2 nulou zpožděně o úhel600+a ,
tedy zpožděně od průchodu fázového napětí Ut nulou o úhel 300r+0. Při délce bloku proudu
iVl 1200 to znamená, že fázový úhel mezi fázovým napětím u, a prvni harmonickou proudu jl
je cp=a,
Průběh

proudu sítě při spojeni transformátoru na primární straně do trojúhelniku odvodíme
jako rozdil fázových proudů iSl = il - i2 ' V případě spojení transformátoru na primárni straně
také do hvězdy, je průběh fázového proudu primáru až na převod transformátoru roven
průběhu i l , I když se proudy i l a iSt svým průběhem velmi liší, je obsah jejich harmonických
stejný, jak plyne z Fourierova rozvoje. Fourierův rozvoj pro fázový proud rozvinutý jako
sinová řada

·

2.[31
(.
1· 5
I· 7
I · II x+ I sm
· 13 x~17sm
I · 17x- I sm
. 19x...
Jl
d(AV) smx-Ssm x- sm x+Usm

II =

13

7

19

(2.56)

a jako cosi nová
·
II

=

2p

-,-Id(AV)

(

řada

I
I
I
1
I
cos x -šcOS5x+7COS
7x - iTcos
Ilx+ u1 cos l3x - í7cos
17x + 19
cos 19x....

(2.57)
Fourierův

·
151

'I

rozvoj pro sdruženy poud rozvinutý jako sinová

=jí d(AV)

( smx+šsm
.
I · 5x+7'sm
I , 7X+i1sm
I · 11 x+j)sm
I , 13 X+i7sm
I · 17 x+

a jako kosinová
iSI =

řada
I sm
·

19

19 x....

řada

~1d(AV)(cos x + ~ cos 5x - ~ cos 7x -

fl COS llx +

ll]

cos 13x +

1
17

cos 17x -

l~ cos 19x....
(2.58)

Proto je z hlediska zatíženi

sítě

harmonickými jedno, zvoHme-li spojeni Vy nebo Dy.
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činny

vý"kon přenášený z primání strany transformátoru do usměrňovače je PI = 3U I I ICOS <jl
. Harmonické proudu il nepřenášeji do usměrňovače s harmonickým napětím Ut ' které má
pouze prvou harmonickou, žádný střední výkon.
Usměrněny výkon

je Pd(AV) = Ud(AV)Id(AV) . Použijeme-Ii vztah vztah (2.56) pro vyjádřeni
pomocí efektivní hodnoty prvni harmonické proudu a vztah (2.52) pro vyjádřeni Ud(AV)
obdržíme
I«AV)=l,~

Pd(AV)=

1t

n
ti
n
.
10=11' r,adale

2,,3

3.[6

Id(Av)

U1cosa

2,,3
n

r;;
,-:;1 1...;2 =3Ull 1cosa =P 1

2,,3

Tento vztah platí jen v připadě, kdy Fourierovy řady pro usměrněné napětí a usměrněny
proud neobsahuji členy stejných po7adových čísel. V případě řídícího úhlu a = 90° je
přenášeny výkon nulový. Střední hodnota usměrněného výkonu je také nulová, poněvadž
Ud(AVl·=O. Okamžité výkony můžeme vysledovat z průběhu usměrněného napětí a z ideálně
vyhlazeného proudu. Z obrázku vyplývá, že během vedení tyristoru přijme indukčnost
slejnosměrného obvodu ze sítě stejnou energií, kterou opět do sítě vrátí. Tato výměna se
děje proudem tekoucím v kladném smyslu v časových okamžicích, kdy je stejnosměrný
obvod propojen se sdruženým napětím sítě, které právě měni svoji polaritu. Vzhledem k
symetrii kladných a záporných průběhů sdruženého napětí kolem nuly jsou výkony sítě do
obvodu dodané stejné jako výkony sití přijmuté zpět. Pří této úvaze jsme předpokládali
ideálni stav, kdy odpor stejnosměrného obvodu byl nulový.
2.6.2

Tříjfázový můstek

s aktívní

zátěží

Aktivní zátěží rozumíme zátěž, která obsahuje zdroj energie. Ve stejnosměrném obvodě to
je zdroj stejnosměrného napětí, kterým bývá nabíjená baterie, stejnosměrný elektrický
motor resp. generátor. Podstatný rys, který se v případě aktivní zátěže vnáši do
problematiky práce usměrňovače je možnost přenosu výkonu ze stejnosměrné strany na
střídavou to jest transformace stejnosměné energie stejnosměného zdroje proudu a napěi a
slřivou energii. Takový režim nazýváme střídačový nebo invertorový režim práce
usměrňovače.

..,~ V1 -.?- V3 lt V5

JI\

U, •

JI\

IdAV

/1\

• •

Ul •
T

Napájení

t>

stejnosměrných

>L
>.,

UdAV

T

je velmi časté
a tvoří velkou část
aplikací
usměrňovačů.

R 2.6.2.1

U, •
•

strojů

V"Ui

.f V4JfV6 '* V2

můstek
zátěží

Třífázový

s aktivní

v

usměrňovačovém

režimu
2.35.

Třífázový můstek

s aktivní

V usměrňovačovém
režimu je řídící úhel

zátěží.

usměrňovače
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nastaven tak, že střední hodnota usměrněného napětí je větši než protinapětí Ui ve
stejnosměrném meziobvodě. Stejnosměrným meziobvodem může protékat přerušovaný
nebo nepřerušovaný proud.
Nepřerušovaný
nekonečnu).

proud je zvlněný, v idealizovaném případě ideálně vyhlazený ( L s bliži
Vobr. 2.35 je znázorněno schéma napájení kotvy stejnosměrného motoru z
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Obr. 2.36. Průběhy proudů a napětí třífázového můstkového usměrňovače
zatíženého RL obvodem a protinapětím při řídícím úhlu 60 o

·72·

třifázového můstku.
polovodičových

Ve schématu je možný pouze jediný smysl proudu určený polaritou
součástek. Při kladném smyslu proudu je však možná obojí polarita U«-,w

s přerušovaným proudem a s protinapětím Ui.
Ve chvíli impulzu na tyristory V1 a V6 při řídicím úhlu a = 600 je na tyristorech pozitivni
blokovací napětí vyznačené úsečkou mezi body 1 a 2. Blokovací napětí jmenovaných
tyristoru je dáno rozdilem napětí U 12 a U, a deli se na oba tyristory v závislosti na jejich
blokovacích odporech. Tyristory mohou sepnout. V sepnutém obvodě se vytváří pulz proudu
s průběhem podle vztahu (2.11), kde si však musíme uvědomit, že v případě třífázového
můstku dochází k sepnutí obvodu na sdružené napětí, nikoliv na fázové a že ve chvílí
sepnutí je čas pro sdružené napětí rot = ttl3 +a. Rovnice pro průběh proudu po sepnutí tedy
zní
Na obr. 2.36a je zobrazen chod

usměrňovače

. J3 ti U sm(rot~<p
.
) +e ·~-t j3 ti sm
n) . ( cp-a.-U

Id=

'lT

Z

3

J

.~-,,
l-e '"'

-t(
U·

Z

(2.59)

kde Uje fázová efektivní hodnota

napětí.

V případě přerušovaného proudu dojde k poklesu proudu a k vypnuti tyristorů V1 V6 dříve
než je spínán další tyristor. Proto křivka průběhu usměrněného napětí od chvíle vypnutí
obou tyristoru nesleduje sdružené napětí u12 • ale je dána napětim U" které se objeví na
stejnosměrných vývodech usměrňovače. V případě, že bude i zatíženi motoru klesat, budou
pii stejném řídicím úhlu a otáčky motoru stoupat. Tím stoupne také U, a proud motoru
poklesne. Střední hodnota usměrněného napětí bude stoupat. V případě, kdy napětí Ui
dosahne bodu 2 tj. Ul ==
tyristory

přestanou

!3 ti U sin (a + ~) , bude blokovací napětí tyristorů nulové a

spínat. Fázový posun

cp

se v případě

přerušovaného

proudu nerovná

úhlu n. Vztah cp = a. plati teoreticky pouze pro vyhlazený proud a
rychlou komutaci. Prakticky platí i pro nepřerušovaný zvlněný proud.
řídícímu

Pro libovolný průběh

did

Ri L
Ud=d+dt+

U

Integrováním v celé

usměrněného

nekonečně

proudu platí

(2.60)

i

períodě

a dělením délkou periody obdržíme pro každy provoz

usměrňovače

U«,V)=RId(,V)+U, a

1d('V) =

Ud(AV) - Ui

R

(2.61)

Na obr. 2.36b je zobrazen chod usměrňovače se stejným řídícím úhlem a = 60 0 ale s

vyhlazeným proudem. Průběh usměrněného napětí je přirozeně stejný i pro zvlněný
nepřerušovaný proud. Blokovací napětí mezi body 2 a 1 je tentokrát blokovacím napětím
pouze jednoho tyristoru. Porovnáním s předchozím případem vyplývá, že střední velíkost
usměrněného napětí v případě nepřerušovaného proudu není závi"slá na Uj ale je pouze
funkcí řídícího úhlu a.
Průběh

proudu sekundáru transformátoru je tvořen obdélníkovými pulzy délky 2/3 n. Pro
fázovy úhel mezi prvou harmoníckou proudu a fázovým napětim platí <p = a. Výkon
přenesený sítí do usměrňovače je u vyhlazeného proudu roven Ud(AV)ld(AV)' Obdržíme ho
násobením rov (2.61) Id(AV)'
- 73-

Usměrněný

maří

v ohmickém odporu obvodu a transformuje na elektrický výkon
stejnosměrného napětí Ul' Id(AV) . Tento výkon se v případě stejnosměrného motoru dále
transformuje na výkon mechanický.
Pm = MOl = Uild(AV)
2.6.2.2

výkon se

Třífázový můstek

s aktivni

zátěží

v invertorovém chodu

obrázky a vztah (2.61). Snižujme postupně střední hodnotu
usměrněného napětí Ud(AV) a zároveň protinapětí Ul při konstantním sejnosměmém poudu.
Prakticky to provádime zvětšováním řídicího úhlu a snižováním otáček stejnosměrného
motoru. Ve stavu UI=O motor stojí, usměrňovač pracuje s úhlen a < 90° a napájí pasivní
zátěž R L. K tomu je potřeba UcllAV) =RId(AV) . Bude-Ií se motor otáčet obráceně, bude Ui < O.
V případě, že a = 90° je Ud(A'I) = Oa pro stálý kladný proud I"'AV) bude dle (2.61) UI= -R.Id(AV)
Veškeré ztráty ve stejnosměrném obvodě kryje točíci se kotva stejnosměrného stroje, který
musi pracovat jako dynamo. Učiníme-Ii dále a > 90° dojde při pozitivním proudu, který je
udržován dynamem ke změně polarity usměrněného napětí. Tyristory jsou spínány tak, že
vytvářej i obvody tvořené stejnosměrným obvodem a některým ze sdružených napětí, které
má právě zápornou půJvlnu. Aktivním zdrojem prohánějícím obvodem proud je dynamo,
které udržuje kladný smysl proudu protí napětí sitě. Proniknutí tohoto proudu do
transformátoru indukuje na primámi straně proud, který má opět smysl proti napěti primární
sitě. Tento proud na jiném místě sítě teče spotřebičem, kde vytváří na příklad teplo. Tato
energie byla vyrobena dynamem na stejnosměrné straně usměrňovače a invertována do
střidavé sítě. Práci usměrňovače jako střídače (invertoru) zobrazuje obr. 2.37.
Sledujme nyní

předešlé

V obrázku je znázorněn přechod usměrňovače do invertorového chodu. Vyjděme z bodu
oot=O, kdy je usměrňovač řízen s řídícím úhlem Ct 1 • V čase ro t = rr:16 pří šel poslední impulz s
řidícím úhlem a l = rr:16 to je 30°. Poněvadž usměrňovač pracuje s vyhlazeným proudem je
na tyristoru V6 kladné blokovací napětí vyznačené body 1 a 2. Blokovací napěti je rovno
sdruženému napětí u12 = u32 - U 31 • Tyristor V6 sepne a pro komutaci proudu z V4 na V6 je k
dispozici velká napěťová plocha napěti U 12 ' která je kladná až do rot = 1t tedy po dobu
oot=rr:-a l . Pro vlastni komutaci se využije pouze její malá část. Usměrňovač by timto
způsobem

mohl pracovat trvale. Viz obr. 2.34a. Předpokládejme, že protinapěti U, klesá. Od

této chvtle nastává přechodný jev, kdy doby vedení jednotlivých tyristorů nejsou přesně
rovny 213 rr:. Ustálené režimy odpovídající postupně řídicím úhlům a 2, a3 jsou vobr. 2.37
vyznačeny. Regulátor proudu zvětšuje a na a 2 = rr:J3 (60°). Nastává komutace V5 na V1,
přičemž blokovaci napětí na součástce V1 je dáno napětím u13 (body 4 a 3). Ke komutaci je
k dispozici pozitivní napěťová plochn po dobu 00 t = n - u 2 . Usměrňovač by pracoval trvale v
režimu dle obr. 2.36b. V našem případě však regulátor měni úhel a na úhel ~ = rr:I2. (90°). V
bodech 5 a 6 dochází ke komutaci V6 a V2. Pro komutaci je k díspozici sdružené napětí un '
které je kladné po dobu rot = n ~ . Střední hodnota usměrněného napětí je nulova. Ul = - RId(AV) tudíž Ul < O. Síť nedodává žádný výkon. Ztráty jsou hrazeny stejnosměrným strojem.
Usměrňovač by trvale pracoval podle obr. 2.34b. Vidíme, že doba, ve které může úspěšně
proběhnout komutace se neustále zkracuje a je nyni rot = rr:J2. V našem přechodném ději U,
klesá do záporných hodnot a regulátor proto dále zvyšuje úhel a na U 4 a posléze na ~ = 5/6
rr: (150">, kdy přejde do trvalého invertorového chodu. V této chvíli docházi ke komutaci V2
na V4 v bodech 9 a 10. Blokovací napětí V4 je v té chvíli dáno sdruženým napětim U 31 a je
vyznačeno v obrázku mezi body 10 a 9. Po sepnuti V4 se blokovací napěti stane
komutačnim napětím, které je pozitivni pouze pro rot = rr: - <Xs = rr:J6. Jeho průběh vtdíme v
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Obr.2.37 Přechod třífázového můstku změnou řídícího úhlu (aJ, a2, aJ, 0.4)
z usměrňovačového do invertorového chodu.
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sdruženého napětf u1J nebo jako rozdíl U 2l • U23 . Za
průsečíkem obou napětí (bod 11) již není možné úspěšně dokončit komutaci. Pro úspěšnou
komutaci je třeba, aby úhel/3 > y+jJ., kde y je úhel trvání komutace a jJ. je úhel trvání vypínací
doby. Neni-li tato podmínka splněna invertor "prohoří". K selhání komutace dojde nadměrně
velkým řidícím úhlem a nebo nadměrným zatížením a nárustem komutačního úhlu y nebo
zablokováním impulzů. V takovém případě zůstanou poslední dva tyrístory ve vedení, jak
plyne z obrázku. Komutační napěti v invertorovém chodu pro velké a rychle klesá k nule.
Proto a ma" bývá asi 160°.
obr. 2.37

buď přímo

jako

průběh

V obrázku můžeme sledovat průběh U; a sled spínání tyristorů. Doba vedení tyristoru je ve
chvílích, kdy dochází ke zvětšeni u delší než odpovídá konstantnímu řídícímu úhlu. Ve
spodní části obrázku je sledován průběh fázového napětí Ul a fázového proudu i,. Průběh Ul
je stejně jako vobr. 2.34 zpožděn za sdruženým napětím U 12 o n/6. Chod před časem t=O
odpovidá a = n/6 (30°) a je znázorněn na obr. 2.34a. Na obr. 2.37 je zachycena v rozmezí
úhlu Oaž 1t / 6 ještě poslední fáze trvalého režimu z obr. 2.34. Následující řídíci impulz
odpovídá řídícímu úhlu u 2= rr./3 (60°). Blok fázového proudu ivl začíná v době odpovidající
úhlu rr/3 + a a končí v době 2/3 rr + Tt/3 + u = 1t +u . V době začátku je a = ~, v době konce
bloku fázového proudu je u = a 4 . V důsledku toho se blok proudu iV1 za prvé posunul
vzhleden k fázovému napětí Ul a za druhé se v trváni prodloužil. Proud fáze 1 se znovu
obnovuje proudem iv4 , který začíná i končí v úhlu o Tt (180°) zpožděně za ivl tj. začíná
4/3rr+a a končí 2rr + a . V této době již u = Us = 5/6 Tt a usměrňovač přešel do trvalého
invertorového stavu. Začátek proudového bloku a konec proudového bloku jsou tudíž
2rr+:rr/6 resp. 21t + 5/6.1t . V obrázku 2.37 je znázorněno jak se přesunují bloky proudu
tyristoru V1 a V4 vzhledem k fázovému napětí z kladné do záporné půlvlny.

2.6.3

Vliv rozptylové reaktance napájeciho transformátoru na

komutační

úbytky

třífázového můstku

V odstavci 2.4.2 jsme poznali vliv rozptylové reaktance na chod třípulzniho uzlového
usměrňovače. Rozptylová reaktance způsobuje za prvé prodlužováni doby komutace
proudu mezí polovodičovými součástkami a za druhé jejím působenim se zmenšuje v
závislosti na zatížení střední hodnota usměrněného napětí, což se ve stejnosměrném
obvodě jeví jako úbytek napětí na rozptylové reaktanci. Podotýkáme, že se nejedná o
úbytek na rozptylové reaktanci transformátoru samého.
U třífázového můstkového usměrňovače komutují součástky horní poloviny můstku mezi
sebou a nezávisle na součástkách dolní poloviny můstku. Komutačním napětím je sdružené
napětí mezi komutujícími součástkami. Je proto průběh komutačniho děje shodný s již
poznanou komutaci tří pulzního uzlového usměrňovače.
Ke komutaci součástek dochází pouze při nepřerušovaném proudu. V takovém případe
můžeme považovat třífázový můstek za sériové spojení dvou třípulznich usměrňovačů.
Porovnánim vztahu pro usměrněné napětí (2.23) n (2.52) vyplývá, že také usměrněné
napětí třífázového můstku je dvojnásobné. Na jednu periodu má třífázový můstek
dvojnásobný počet komutací jak je patrné z obr. 2. 36. S použitím ( 2. 40 ) je tedy komutačni
úbytek dvojnásobný oproti třípulznímu uzlovému usměrňovači.

óD = ~Xkld = 6fL kl d
po

případě

(2.62)

s použitím vztahu (2.42) se stejným

označením
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óV = lVe, Id
1t
fTRN
Pro komutační úhel '( plati stejná rovnice jako (2.37)

(2.63)

y=arccos(coscx-IfX~Id) -ex
kde U je fázové

(2.64)

napěti.

Při y > 60° výše uvedené neplatí a je třeba řešit jinak, což přesahuje rámec základního

kurzu.
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Obr.2.38 Průběh usměrněného napětí třífázového

můstku při respektování doby komutace
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Charakteristiky třífázového můstkového usměrňovaée

2.6.4

Řídící charakteristika.

Jak jsme poznali při rozboru práce třífázového můstkového
usměrňovače, má řidící charakteristika Ud(AV) = f(Cl ) několik větvi. Základ ni větev platí pro
nepřerušovaný proud a probíhá v závislosti na řídícím úhlu Cl podle rov. (2.52).
n<:přerušovaný

proud

R
přerušovaný proud

L
O(

o

180·
invertorový chod

Obr.2.39 Řídící charakteristika třífázového můstku
Většina

pracovnich stavů se v praxi nacházi na této charakteristice. Jde vždy o pracovni
stavy, kdy proud je nepřerušovaný. Kdykoliv dojde k přerušovanému proudu dojde k
rozdělení základní větve charakteristiky. Jak jsme poznali nepřerušovaný proud vzniká vždy
při všech druzích zátěží a při řidicích úhlech O < Cl < 60°. K přerušovanému proudu dojde
nejdříve při ohmické zátěži a to na hranici Cl = 60° . V rozmezi 60° < Cl < 120° je napěti Ud(AV)
určeno vztahem (2.53). Odporová větev samozřejmě nezasahuje do invertorového chodu.
Charakteristiky RL s přerušovaným proudem leží mezi odporovou a základní větvi. Tyto
charakteristiky maji průběhy podle konkrétních parametrů obvodu. Při nepřerušovaném
proudu plat[ v invertorovém chodu základni charakteristika. Mimo ni existují ještě
charakteristiky přerušovaného proudu, které jsou ale také závislé na velikosti protinapěti Uj
a vobr. 2.39 nejsou kresleny. K soustavě charakteristik též patří větev charakterizující čistě
indukčni zátěž, která může být napájena napětím Ud(AV) = O při řidicích úhlech 90° < Cl <
120°.
charakteristika. Zatěžovací charakteristika Ud(AV) = f (1d(AV) je zobrazena na
obr.2.40. Pro fidící úhly O < Cl < 60° je poloha řídicí charakteristiky závislá na řidicím úhlu.
Její sklon (úbytek napětí) je způsoben zatěžovacím proudem. Jak jsme poznali, je úbytek
napětí hlavně závislý na reaktanci napájecího transformátoru. Pro fídící úhly Cl > 60° docházi
v oblasti malých proudů to je při velmi velikém odporu R k přerušování proudu. S velikosti
zatěžovacího proudu charakteristika v této oblasti rychle klesá až do dosaženi
nepřerušovaného proudu. Dále je její průběh na zatěžovacím proudu málo závislý a je
ovlivněn pouze komutačními úbytky na reaktanci napájeciho transformátoru.
Zatěžovací

Při

pasivni zátěži je maximální možná střední hodnota usměrněného napěti pro veliký odpor
R dána odporovou větvi charakteristiky. Při aktivní zátěži je maximálni možná střední
hodnota usměrněného napětí při přerušovaném proudu dána maximálni hodnotou
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Obr. 2.40 zatěžovací charakteristika třífázového můstkového usměrňovače

sdruženého napětí transformátoru tehdy, jestliže je pokles proudu pn způsoben
nikoliv vzrůstem R.

vzrůstem

U,

Polořízený třífázový můstek

2.6.5

Polořizeny třífázový můstek

Ut ..

podle obr. 2.41 vznikne z normálního třífázového můstku
nahrazením tyristorů
v jeho dolní (resp.
horní) části diodami.
>Jeho funkce při

II V1 _?- V3 ,*V5
/1\
11\

>

v v

Ud

Ul •
•

•

Ul ..

L

nepřerušovaném

proudu se skládá z

R

funkcí dvou do serie
řazených třípulznich

uzlových

v •

7ť\V47t\V6

usměrňovačů. Jeden

/1\

V2

z nich je řízený a
druhý je neřízený.
Výsledné

Obr.2.41 Polořízený třífázový můstek

usměrněné napětí je

dáno součtem obou.
Pro nepřerušovaný

proud plati pro O < a

<

1800
(2.65)

kde U«,V)(O); 3!6 U; 3
1t

ti
U,
21t

U je fázové napětí,

Us je sdružené

napěti

Řídicí charakteristika má tedy stejný tvar jako u dvojpulzního usměrňovače při ohmické
zátěži

rov. (2.16). Komutační úbytek je dán vztahem stejným jako (2.62) a (2.63).

3
3 e, Id = 3./3 U e,Id
AU = -X,l
6fL,l
-U
;
;
d
d
1t

1t

ITRN

ti 1t

IdN
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(2.66)

kde U je fázové napětí, ekje napětí nakrátko transformátoru, ITR~e jmenovítý proud
sekundáru transformátoru, IdN je proud stejnosměrného obvodu odpovídající jmenovitému
proudu sekundáru transformátoru.
Znázorněni

práce polořízeného můstku je nakresleno na obr. 2.42. Při řídícím úhlu a =0 by
můstek pracoval jako diodový. Ke komutacím by docházelo pravidelně v průsečících
sdružených napětí jak je znázorněno na obr. 2.31 pro diodový můstek. Zaměníme-Ii diody
V1 V3 V5 tyristory, můžeme řídicím úhlem a zpozdit jejich spínání. Spínáni zbývajících
dolních diod však ovlivnit nemůžeme. V levé části obrázku 2.42 je nakreslen případ pro
řídící úhel a = 30 0 . Komutace mezi součástkami V1 V3 V5 jsou tudíž o úhel a zpožděny.
Komutace diod V2 V4 VB zůstaly nezpožděny. Ve spodní části obrázku jsou vyznačeny
úseky vedení jednotlivých součástek. Můžeme je snadno nakreslit, vyjdeme-Ii ze stavu
neřízeného můstku, při čemž doby vedení součástek V1 V3 V5 posuneme vůči napětí o úhel
Cl a doby vedení součástek V2 V4 VB zůstanou ve stejných pozicích. Pro vyhlazený proud
pak snadno určíme jednotlivé bloky proudů iy l' íY3 ' iY5 a iV2 ' iY4 a iw ' Proud fáze i1 je dán
rozdílem iYl - iw V případě řídícího úhlu Cl = O by průběh i1 byl dán obdélníky rovnoměrně
rozloženými po časové přímce. Při řídícím úhlu O < a < 60 0 je postavení bloku proudu iV1
posunuté o úhel a a postavení bloku proudu Ív4 se nemění. Délka trváni bloků je 2/31t (120 0 )
a efektivní hodnota proudu transformátorem při spojení do hvězdy je stejná jako u plně
řizeného můstku

I" = HI"AV)

(2.67)

Mezní situace nastává při řídícímn úhlu Cl = 1t/3 (600 ). Kladná půlvlna proudu transformátoru
se posunula tak, jak naznačuje nejspodnější část obr. 2.40a. Oba bloky proudu iY1 a iY4
navazují bezprostředně na sebe. Vedení tyristoru se posunulo tak, že současně vedou V1
V2 : V3 V4 . Ke komutacím v horni a dolni části můstku docházi současně. Pro řídicí úhly
60° < ex < 1BOO dojde k dalšímu posunu vedení tyristoru V1 V3 V5 a k současnému vedení
proti lehlých tyristorů V1 V4 : V3 V6 : V5 V2. Takové vedení znamená zkrat zátěže, to jest
napětí ud = O. Proud zátěže se uzavírá protilehlým tyristorem a diodou, které plní funkci
nulové diody. Transformátor je odpojen od zátěže. Obr. 2.42 znázorňuje případ kdy Cl = 1Ú2
(90°). V době zkratu protilehlých součástek je v průběhu usměrněného napětí prodleva.
Zajímavý je průběh fázového proudu il . V době zkratu jde proud zátěže proti lehlými
součástkami. Bloky kladného a záporného proudu v křivce il se zkracují a navzájem
vzdalují. Šířka pulzu je 2/3.1t - (ex - 1t/3)=1t-a.. Průběhy proudů se snadno odvodí jako rozdíl il
:;: 'Yl - iY4 . Velikost efektivního fázového proudu klesá se vzrůstajícím řídícím úhlem.

J t, =

JI

~ Id(AV)

Pro řídicí úhel ex =
přestanou spínat.

platí pro 60 0 < II < 1800
1t

(2.68)

(1 BOO) je blokovací napětí spínaného tyristoru nulové, tyristory

Polořízený třífázový můstek

je vhodný pro použití tam, kde se požaduje provoz pouze s
kladným napětím a proudem. Můstek nemůže rekuperovat. Vzhledem ke zmenšenému
počtu tyristorů je ekonomičtější s ohledem nejen k ceně tyristorů, ale i jednoduchostí zdroje
řídících pulzú. Usměrněné napětí ale má větši obsah harmonických, který značně roste pro
a> 60° a tudíž vyžaduje větší filtr. Úhel účiniku <p není roven řídicímu úhlu, ale je menši, což
je výhoda, která se projeví při regulaci na nízké výstupní napětí ve zlepšeném cos <p . V
praxi se používá často polo řízený třífázový můstek s nulovou diodou. Funkce nulové diody
je vysvětlena u jednofázového polořízeného můstku.
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170

polořízeného třífázového můstku při

stupňů.
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a =30,60,90,

Iv.
Iqt

•

0<'

•

2.6.6

Návrh

třífázovébo můstku

Navrhněte třífázový můstkový usměrňovač pro

napájeni stejnosměrného spotřebiče
regulovaným napětím +- 500V 100A Můstek je napájen transformátorem ve spojení Dy
500V 50 Hz. Předpokládejte, že napěti nakrátko je elt = 5%. Předpokládá se vyhlazený
proud. Potřebné napětí sekundáru transformátoru určíme ze vztahu (2.52)
Ud(AV)(O) = 3J! U >500V,

krytí všech
U = 11"

5~

úbytků.

Fázové

přičemžpočitamepředběžně s potřebným přidavkem napěti na
napětí

= 213, 76V. Fázové

3 6

sekundáru transformátoru tedy musí být větší než

napětí transformátoru zvolíme U = 240 V. Transformátor

musi být dimenzován na efektivní proud
Komutační

IIU=

úbytek

při

=

Ji

Id(AV)

=

ff

100 = 81, 65A . Zvolíme B2A.

plném zatížení bude dle vztahu (2.63)

~uekl~~ = ~240 xO,05 x

Předpokládáme-Ii úbytek
obvoděllUI

ITR

100 = 13,97+ 14V
82

na tyristoru 1,5 V bude celkový úbytek

napětí

ve

stejnosměrném

=2x 1,5+ 14= 17V . Napěti U.AV\(a,) tedy mu si být 500 + 17 = 517V. Pro

trvalý regulační úhel a o obdržíme Ud(AV)(ao) = Ud(AV)(O)cosao a odtud
517"
O 92 a konecn
• ě a,=23' .
cosa, = U 517(O) - "
=,
d(AV)

3,,6 x240

Pracovni

závěrné napětí tyristorů

URWM =

,f6 U = ,f6 240 = 587, 9V

UR'NM je dle (2.51)

Středni hodnota proudu tyristoru dle (2.53)

Efektívní hodnota proudu tyristoru pro vyhlazený proud dle (2.53) lve = J.!L = 57, 74A

,f3

Z produkce výrobců tyrístorů vybereme podle katalogu vhodný tyrístor.
postup probrán v kap. 3.

Podrobněji

je tento

Kontrola vypínací doby pro ínvertorový chod.
V invertorovém chodu bude Ud = - 500+17= -483V.
cos n. = U -48~0) = -O, 86
d(VA)

Pro výpočet

komutačního

Tu stanovíme z
Komutační

Potřebný

cosinus

řídícího

úhlu bude

čemuž odpovídá úhel 0.,=150°.

úhlu y potřebujeme znát reaktanci nakrátko

napětí nakrátko transfonnátoru.Xk = ;~

úhel v invertorovém režimu

(2 Xk1d) -a

vypočteme

y=arccos ( cosa-~3 U

·82·

komutačního

= 0,05 ; 240 = 0, 1460:.
8

dle vztahu

obvodu.

/z0146X100)
r= arccos ( -0,86 - ~ 3 '240
- 150 ~ 6, J45° pro bezpečnost 7'.
Úhel vypínaci doby, to jest doby, po kterou je po dokončeni komutace na tyristoru závěrné
napěti

'to =

180 0 - a l -y = 23° to jest v radiánech 0,4.

ViPinaci doba to

~ 0;"4 ~ ~i: ~ O, 00 1278; s to je 1278~ s

Vypínaci dobu kontrolujeme vzhledem k Íq vybraného tyristoru. přičemž musí být splněna
podninka t. > t".
Zdánlivý výkon transformátoru při plném zatížení můstku.
Transformátor je zatížen obdélnikovým proudem s délkou proudového bloku

~1t což z

hlediska ohmických ztrát znamená zatižení efektivním proudem který jsme vypočetli podle
vztahu (2.54) pro ventillz-= B2A. Z hlediska výkonu transformátoru dodávaného do
usměrňovace je směrodatná efektivni hodnota prvé harmonické obdélníkového proudu.
Podle ( 2. 56 ) vypočteme amplitudu prvé harmonické a snadno její efektivní hodnotu

P, = JUi"

~

3 x 240 x 77, 97

~

56138VA

(56,138 kVA).

Cinný výkon P ,W ~ P, cos <jl ~ 51, 65kW.
Výkon na stejnosměrné straně je Pcl =Ud(AV} 1d(.. .V) = 50 kW.
Rozdíl je zpúsoben ztrátami úbytkem na tyristorech, které tvoři 3.100 = 0,3 kW a
nepřesností spočívající v tom, že jsme nerespektovali zvětšeni fázového posunu
způsobeného komutací. Komutační úhel v invertorovém chodu jsme vypočetli jako 7°.
Kontrolu provedeme pro tento úhel i když víme, že v usměrňovačovém chodu bude o málo

menší.
Opraveny

příkon

transformátoru do

usměrňovače

je

PIW = PICOs(a + ~) = 50, 29kW

Příkon usměrňovače je opravdu

roven výkonu ve stejnosměrném obvodě zvětšenému o ztráty úbytkem na tyristorech.

2.6.7

Příklady

1. Třífázový můstek napájeny z transformátoru sdruženým napětim 230 V je zatížen do
ohmického odporu 4n. Vypočtěte:
a) pro řídicí úhel a =750 středni hodnotu usměrněného napětí
b) pro stejné a. střední hodnotu usměrněného proudu.
c) efektivní hodnotu proudu odporem
d) výkon na ohmickém odporu
e) stiedni a efektivní hodnotu proudu tyristoru.
~ešeni: a) 90,98 V b) 22,74 A c) 30,02A, d) 3,6 kWe) 7,58 A, 17,33 A.
- 83-

2. Pro třífázový můstkový usměrňovač napájený sdruženým napětím 230 V zatížený do
R=0,8 n, L= 5mH, řídící úhel n= 75'
a) rozhodněte bude-Ii proud přerušovaný nebo nepferušovaný
b) určete střední hodnotu usměrněného napětí
c) určete střední hodnotu usměrněného proudu a střední hodnotu proudu tyristorem.
Řešení:
aj s použitim (2.59) se provede kontrola proudu na konci taktu. Nepřerušovaný b) BO,39 V
c) 100,49 A 33,5 A
3. Pro třífázový můstkový usměrňovač napájený sdruženým napětím 230 V zatížený do
R=O,B n, L= 5mH, řídicí úhel a= 75°
a) rozhodněte, je-Ii oprávněný předpoklad o vyhlazenosti proudu
b) určete efektivní hodnotu usměrněného proudu
c) určete efektivní hodnotu proudu tyristoru.
Řešeni:

a) s použitím rovnice 2.22 a uvážením, že u třífázového můstku se jedná o sdružené napětí
a začátek taktu je dán úhlem a + rt/3. Začne-Ii takt s proudem Id(AV) kontrolujeme, jaký proud
bude v čase ro t = a + 21t tj. na konci taktu. Obdržíme 110,57A. Proud je prakticky
vyhlazený.
b) 100,49 A
c) 58,02 A

4. Pro třífázový můstkový usměrňovač napájený sdruženým napětím 230 V zatížený do
R=O,B 0, L= 5mH, fídící úhel a.= 75° a protinapěti U, = 200 V určete
a) střední hodnotu usměrněného proudu
b) efektivní hodnotu usměrněného proudu
c) střrední a efektivní hodnotu proudu tyristoru
Řeseni:
a) 86,24 A
b) proud je dle příkladu 3 vyhlazeny, 86,24 A
c) 28,75 A 49,79 A.

2.7

Jednofázový

můstkoVÝ usměrňovač

Jednofázový můstkový usměrňovac je znázorněn na obr. 2.43.

V3

Obr.2.43.Jednofázový

můstkový

usměrňovač

Pro znázornění napětí na usměrňovači sí
uvědomíme, že v horní řadě může být ve
vedení pouze ta součástka, jejíž anodové
napětí je větší než má právě součástka
druhá Obě součástky mohou být současně
ve vedení pouze ve stavu komutace. Po
dokončeni komutace je na druhé součástce
závěrné napěti dané velikostí napěti
tranformátoru. Obdobné platí i pro dolní
řadu, kde ve vedení je ta součástka, jejíž
katodové napětí je nejzápornějši. Pn
neřízeném můstku se proto objeví na
spotřebiči půlvlny napětí kladné polarity. Pn
řízeném můstku dochází k sepnutí tyristoru
- 84-

s kladným blokovacím napětím zpožděně podle řídícího úhlu u. Průběh proudu se řídí
rovnicí (2.9). V případě, že proud v době jednoho taktu neprochází vliven působení
índukčnosti L nulou, pracuje můstek v režimu nepřerušovaného proudu. V případě, kdy
proud ve stejnosměrném obvodě klesá v průběhu taktu na nulu, jde o režim s přerušovanýn
proudem. Režim s přerušovaným proudem. Režim s přerušovaným proudem nastává pří
odporové záteží a nenulovém řídícím úhlu u vždy. Obr. 2.44 znázorňuje průběh
usměrněného napětí pro případ neřizeného můstku s ohmickou zátěži.
Středni

hodnotu

usměrněného napětí

dostanene pro ex = O

2Ji
U«AV)(O) ~ n U

(2.69)

Na rozdíl od dvojpulzního uzlového
jednofázového můstku poloviční.

usměrňovače

je maximálni pracovní

závěrné napětí

(270)

U'WM=JiU
V případě ohmického zatíženi

.

pří řídicím

úhlu ex=O je efektivní proud

sitě

Ul

lItr = -

R

I max

iV(AV)

Iv.(=

r:::2

= 1t = ".ln

I",

u

(271)
Idef

=

Id(AV)

(2.72)

2

n

Ji = 4Id(Av)

(2.73)

Budeme-Ii uvažovat obecný řídící úhel v rozmezi O < ex < 1800 , obdržíme shodné
jako pro dvojpulzní uzlový
U
usměrňovač. Pro ohmíckou zátěž
obdržíme pro střední hodnotu
usměměného napětí a řidicí úhel ex
integrací stejně jako u dvoupulzního
..... .....
uzlového usměrňovače (víz rov.

průběhy

i

o

(2.7))
U«AV) (Ci) = UdťAV) ( O)

....

l+COSCi

2

(2.74)

o-f----,r---',''-----.,=_
27(

V připadě zatíženi do RL může dojít
k přerušovanému proudu. V
takovém případě
nemůžeme střední hodnotu
usměrněného napětí vypočíst bez
znalostí času, kdy proud prochází
nulou. Tento čas není možné z rov. (
2.11 ) explicitně vypočítat. Pro práci
usměrňovače platí všechny úvahy
uvedené v odstavci 2.1.
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Obr. 2.44. Pr(Jběhv prou.dUJI napětí pro
OdporoVOu zátez a o. = O
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Vobr. 2.45 jsou znázorněny případy chodu jednofázového můstku pro řídící úhel 0.=30° při
přerušovaném a nepřerušovaném proudu.

u

U

I

I

, ,,

/.
I

I

O

I..

'..

,,
,

O

1,

O

bl
oj

Obr.2.4S. Průběhy napětí a proudů jednofázového můstkového usměnovače

s RL

Pro

zátěží.

nepřerušovaný

chod obdržíme střední hodnotu usměrněného napětí
jedofázového uzlového dvoupulzního usměrňovače pro 0°< Cl < 180°

stejně

jako u

I F~ r ; ; .
2./2
Ud(AV)=1t J
,,2U smrot d(rot) = TI UcoSCX=Ud(AV)(O)coscx
n

(2.75)

Ud(AV)
Id(Av) = R

(2.76)

Pro obecný průběh proudu plati pro střední hodnotu usměrněného proudu

a pro střední hodnotu proudu jdoucího tyristorem
IV(AV)
Při

=

!d(AV)

(2.77)

2

vyhlazeném proudu

vypočteme efektivní

hodnotu proudu

_ Id(AV)
I y, -

.fi

součástkou

(2.78)

V obecném případě musíme efektivní hodnoty proudu počítat integraci. Řídící a zatěžovaci
charakteristiky jednofázového můstku jsou stejné jako u dvojpulzniho uzlového
usměrňovače.
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Obr.2.46. Řídící v3 .zatě~ovací charakteristika jednofázového můstkového
usmernovace.

2.7.1

Jednofázový

můstkový usměrňovač

s nulovou diodou

r--r---::--r----==::!l>~·iel

V1--:r

V3

r---,

V5

V4 '-t-'

L.f-'

se

usměrňovač nulovou diodou.
Touto změnou se omezí
možnost práce usměrňovače
jen na kladná napěti a kladné
proudy. Poněvadž usměrněné
napěti nemůže klesat do
zápornych hodnot, je průběh
řídíci charakteristiky dán
vztahem (2.74)

Ud
l---'

Pro některé aplikace
doplňuje můstkový

V2

Obr. 2.47. Jednofázový můstkový usměrňovač
s nulovou diodou

Výhodou tohoto uspořádání je lepši účinik, menši obsah harmonických v usměrněném
napětí

a menší nároky na vyhlazovaci filtry. Nepřerušovaného proudu se dá dosáhnout již
pii menších vyhlazovacích tlumivkách ve stejnosměrném obvodu. Funkce nulové diody
spočívá v tom, že ve chvílích, kdy napěti Ud je nulové, prejímá proud zátěže id.
2.7,2

Polořízený

jednofázový

můstkový usměrňovač

PoIořizeny jednofazový můstkový usměrňovač

vznikne z

plně řízeného

tím, že nahradíme
dva tyristory diodami. Můžeme tak učinit dvěma způsoby. Bud nahradíme diodami tyristory,
spojené některou stejnosměrnou svorkou nebo tyristory, spojené některou fazi. Oba takto
vyNořené můstky mají podobné, nikoliv však totožné vlastnosti.

Uvažme nejdříve můstek dle obr. 2.48 a) majicí dvě diody u záporné svorky. Sledujme
zatížení v případě nepřerušovaného proudu. Pro jednoduchost kreslíme proud vyhlazeny.
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Ve spodní větvi můze být ve vedeni jen ta dioda, jejíž katoda má záporný potenciál. Na
druhé diodě je pak nutně závěrné napetL Čas vedeni diod tedy můžeme jednoznačně určit z
průběhu napěti transformátoru a vkreslit do obrázku. U kladné svorky při a=O může být ve
vedení jen ten tyristor, který má kladné anodové napětí.
Pro obecný řídíci úhel a nemůže dojit pn změně polarity anodového napěti tyristoru ke
komutaci, pokud je protilehlý tyristor zablokován. Ke komutaci dojde teprve v čase určeném
řidícím úhlem a. Vedeni tyristorů V1 V3 je oproti diodám zpožděno o a a můžeme ho také
zakreslit do obrázku. Nyní již můžeme sledovat práci můstku. V úhlu a přijde na tyristor V1
řídící impulz. Tyristor může sepnout, stejně jako dioda V2. Obě součástky vedou proud až
do úhlu n, kdy dioda V2 musí vypnout, poněvadž se její katoda stává kladnou. Do vedení
vstoupi dioda V4. Společné vedeni tyristoru V1 a diody V4 znamená zkrat pro spotřebič,
jehož napěti se stane nulové. Transformátorem nemůže téci žádný proud, poněvadž V3 ani
V2 nemohou být ve vedení. V úhlu 11M přijde řídicí impulz na tyristor V3, který sepne.
Nastane komutace VI na V3. Díoda V4 zůstává ve vedení. Další takty jsou již opakováním
prvého. Obdélniky reprezentujicí vedeni součástek mohou také představovat bloky
vedeného proudu. Proto proud součástkami zvlášť nekreslíme. Vidíme, že každá součástka
vede proud po dobu jedné půlperiody. Proud tranaformátoru odvodíme jnko i 1=iv, - iv•. V
době, kdy vedou obě součástky VI a V4, je vinutí transformátoru bez proudu.
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VL? _~ V3
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~
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Obr.2.48.

Průběh napětí, proudů
polořízený můstek

a vedení

součástek
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projednofázový

V4

,-.

V2
n

Uvažme nyní můstek dle obr. 2.48 b) mající dvě diody v jedné větvi. Jejich funkce zřejmě
mimo jiné také nahrazuje nulovou diodu z obr. 2.46. Stejnou úvahou o vedení součástek
jako v pfedeš/ém případě obdržíme: Tyristor V1 může být ve vedení jen tehdy, má-Ii jeho
anoda kladný potenciál, avšak s vyloučením doby odpovidající řídícímu úhlu ex, kdy je
zablokován. Dioda V3 může být ve vedení jen tehdy, má-li její anoda kladný potenciál, ale i
tehdy, pokud je tyristor V1 zablokován. Obdobně plati i pro V4 a V2. Vedeni součástek tedy
můžeme pro nakreslený pruběh napětí a řídící úhel ex zakreslit do obr. 2.48 b). Obdélníky
vedení součástek zároveň zobrazuji bloky vedeného proudu a určují proud transformátoru.
od okamžiku daného úhlem ex. Tyristor V1 sepne stejně jako v
předcházejícím případě a vede proud společně s diodou V2. V úhlu n nemůže komutovat V2
na V4, poněvadž V4 je zablokován. Zároveň ale musí komutovat V1 na V3 poněvadž dioda
V3 začiná mit kladný potendál na své anodě. V době společného vedení V2 V3 je napětí na
spotřebiči nulové a transformátor nevede proud. V úhlu n+a obdrží V4 řidici pulz. Proud
diody V2 komutuje na V4 a zkrat na spotřebiči vymizí a na spotřebiči se objevi usměrněné
napěti. Dalši takty se opakují.
Sledujme práci

můstku

Porovnánim obou variant můstku vyplývá, že z hlediska napětí na spotřebiči a odebiraného
proudu z transformátoru jsou totožné. Rozdil je ve zkrácené době vedení tyristoru a
prodloužené době vedeni diod v závislosti na řídícím úhlu ex u usměrňovače s diodami v
jedné fázi (větvi) (typ můstku bl.
Diody musi být na tento stav
dimensovány. Typ můstku b) má
výhodu při sériovém řazeni můstků,
které se použivá na elektrických
lokomotivách pro řízení napětí kotev
TL
trakčnich motorů dle obr. 2.49.
Vdobě, kdy se napětí reguluje jedním
můstkem, je druhý můstek
zablokován a zkratován díodami.
Výhoda zapojeni je zmenšené zvlněni
stejnosměrného proudu a zlepšený
cos<p na primárni
transformátoru.

-

straně

Obr.2.49. Použití polořízených můstků na
lokomotivě

Pro středni hodnotu usměrněného
napětí pro jednofázový polořízený
můstek obdržíme integrací

U

()_2,{i l+cosa

a - 1t
2
Řídící charakteristika je stejná jako při ohmické zátěži
dAV)

Uvariantya)je

I v(AV)=

Id(AV)

2

I

(2.79)
plně řízeného m:ůstku.

!d(AV)

Ve==?-

,{i

(2.80)

Uvarianty b) je
pro diody

lV(AV) = n2+n0-1d(AVl

pro tyristory

IV(AV)

rt-a

= 21t

ld(AV)

I Ve

=

J1t+O21t ld(A V)

(2.81)

~ ld(AV)

(2.82)

lVe=~ 2n
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Efektivní hodnota proudu transfonnátoru
2.7.3

I Je = Jn2nCl Id(AV)

(2.83)

Příklady

1. Jednofázový můtkový usměrňovač napájený z napětí 220 V napájí ohmickou zátěž R=50:
. Vypočtěte:
a) střední hodnotu usměrněného proudu,
b) efektivni hodnotu usměrněného proudu,
c) střední a efektivnl hodnotu proudu tyristoru. Řidící úhel 0.=0.
Řešení: a) 39,61 A, b)44A c) 19,81 A, 31,11 A.
2. Jednofázový můstkový usměrňnovač napájený z napětí 220 V napájí obvod s indukčnosti
L=120 mH, oporem R = 411, s protinapělim U = 80 V při řídicím úhlu 0.=30'. Vypačlěte:
a) střední hodnotu usměrněného proudu,
c) střední a efektivní proud tyristoru. Usměrněný proud je prakticky vyhlazený.
Řešeni: a) 22,88 A b) 22,88A c) 11,44A, 16,18A
3. Pro jednofázový můstkový usměrňovač z příkladu 2 určete a) střední výkon dodávaný do
usměrňovače transformátorem,
b) střední výkon dodávaný do protinapětí q,
c) sředni výkon spotřebovaný na odporu.
Řešeni: a) 3,92 kW b) 1,83 kW 2,09 kW
4. Pro jednofázový, ale polořizený mústkový usměrňovač z přikladu 2
střední hodnotu usměrněného proudu,
c) střední a efektivni proud tyristoru pro můstek z obr. 2.46a.
Řešení: a) 26,2A, b) 26,2 A, c) 13,10 A, 18,53 A

vypočtěte:

5. Pro jednofázový, ale polořízený můstkový usměrňovač z příkladu 2 vypočtěte:
a) střední a efektivní hodnotu proudu diodou,
b) střední a efektivni hodnotu proudu tyristoru,
c) efektivní hodnotu proudu transformátoru. Předpokládejte polořízený můstkový
usměrňovač dle obr. 2.46 bl.
Řešení a) 15,28A, 20,01A. b) 10,92A, 16,91A. c) 23,92A.
2.8

Řazení usměrňovačů

Usměrňovače můžeme řadit podle potřeb do serie nebo paralelně. Tím se dosahuje nových

požadovaných vlastnosti. V odstavci 2.4 jsme již poznali paraleln! spojení třipulznich
usměrňovačů. Jde v prvé řadě o aplikace s vysokými proudy nebo vysokým napětím.
Paralelní řazení součástek je spojeno s obtížemi rozdělení proudu na součástky. U
sériového řazení součástek je potřeba zajistit rovnoměrné rozdělení napětí na součástky.
Naproti tomu paralelní nebo seriové řazeni měničů napájených transformátory s natočenými
fázemi přináší výhody ve snížení obsahu harmonických v napájecím proudu.

2.8.1

Dvanáctipulzní sériové zapojení třífázových můstků

Schéma spojeni je nakresleno na obr. 2.50. Každý z můstků je šestipulznim usměrňovačem.
Při napájení z transformátoru s fázovým posunem sekundárů o 300 elektrických je výsledné
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usměrněné napětí

12ti pulzní. Sériové spojení

můstků

se používá u invertorů

stejnosměmych přenosů

energIe.
Obdobným způsobem lze
zapojit oba můstky paralelně.
Vtakovém připadě je třeba
zabránit vzájemné komutaci
tyristorů různých můstků a
omezit vyrovnávaci proudy
(okruhové proudy) způsobené
rozdilem okamžitých hodnot
napětí jednotlivých můstků.
Toho lze dosahnout vloženou
t1umívkou oddělujíci oba
můstky. Blíže je popsáno u
reverzačnich usměrňovačů.

2.9

Obr.2.S0.Sériové spojení třífázových můstků

Reversační
••

•

usmernovac
Všechny známé druhy

usměrňovačů

maji tu vlastnost, že mohou vést proud pouze jedním
směrem. Usměrněné napěti však může mit obě polarity. Řikáme, že usměrňovač může
pracovat pouze ve dvou kvadrantech roviny U I. Jestliže napájíme usměrňovačem
stejnosměrný motor, je bez doplňkových opatření provoz možný pouze s kladnou polaritou
proudu a oběma polaritami napětí. Takový pohon může pracovat pn stálém buzeni v
molorické oblasti s kladným a v generátorické oblasti se záporným smyslem otáček. Jde o
dvoukvadrantový pohon s jednim smyslem točivého momentu. Pro vytvořeni
čtyřkvadrantového pohonu je nutné pro zbývajicí dva kvadranty roviny M n provádět buď
kontaktni přepojování polarity kotvy a nebo měnit polaritu buzení. Tyto manipulace jsou
často přiliš pomalé.
Zapojime-Ii dva usměrňovače antiparalelně, obdržime napájeci zdroj, který je schopen
vytvářet obě polarity proudu a obě polarity napětí. Takový usměrňovací zdroj nazýváme

TL
V1

vs

V3

V7

V9

V11

L

U,
R
V4

+V2

B

A
Obr.2.51

Reverzačni usměrňovač

VB

V10

vzniklý antiparalelním zapojením dvou

třífázových můstků.
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reversačním usměrňovačem. Ten může pracovat buď s okruhovými proudy nebo bez

okruhových

proudů.

Základní zapojení reveračního usměrňovače tvořeného dvěma třífázovými můstky je na obr.
2.51. Předpokládejme, že pro kladné otáčky motoru pracuje měnič A jako usměrňovač a
napáji stejnosměrný motor. Napětí měniče B musí být takové, aby jím neprocházel proud,
který by se mohl uzavírat mezi oběma usměrňovači. Takový proud nazýváme okruhový
proud. Poněvadž je usměrňovač B zapojen antiparalelně, musi být
U B =-U A . taje Ud(AV)(O)COSUB:::: -Ud(AV)(O)COSUA
Podmínku lze splnit pro
cos Us:::: - cos Us
(2.84)
0
což pro řídící úhly znamená
Us :::: 180 - nA
(2.85)
Střední hodnoty usměrněného napětí obou usměrňovačů budou stejné a ve vytvořeném
obvodě dle obr. 2.51 působí proti sobě. Napětí motoru Ui bude o ohmické úbytky nižší.
Proud poteče mezi usměrňovačem A a motorem. Při snížení úhlu u se sníží napětí UA i Us
pod úroveň napětí Ui . Převaha napětí motoru Ui vytvoří proud obrácené polarity, který se
ale může uzavřít usměrňovačem B. Usměrňovač B se dostane do invertorového režímu.
Motor přešel do generátorického chodu s původní polaritou napětí, ale obrácenou polarítou
proudu. Při řízení obou usměrňovačů podle podminky dané vztahem (2.85) jsme obdrželi
čtyřkvadrantový pohon, s vysokou dynamikou, kdy každý přechod na nižší otáčky je spojen
s generátorickým brzděním motoru.
Středni

hodnoty usměrněného napětí jsou sice na obou usměrňovačích stejné, ale okamžité
hodnoty jejich stejnosměrných napětí maji diference, dané průběhem okamžitých hodnot
napětí, které jsou pro usměrňovačový a invertorový chod různé. Porovnej v obr.2.37.
Obvodem mezi usměrňovači proto teče vyrovnávací proud, kterému říkáme okruhový
proud. Pro jeho snížení slouží omezovací tlumivka TL.
2.9.0.1 Omezování okruhového proudu
Okruhový proud můžeme omezovat, nebo i odstranit odstupem napětí obou usměrňovačů.
Pro motorický chod pracuje usměrňovač A s řídícím úhlem UA a usměrňovač B s řídícím
úhlem UB :::: 180 0 - aA + da .Absolutní hodnota U B je větší než UA' Přechod motorického
režimu motoru v generátorický pak probihá tak, že se nejdříve zvětšuje UA (snižuje UA) a
zároveň se snižuje U B (také se snižuje U B ). Ve chvil i, kdy UA = Ul vymizí proud kotvy.
Napětí U B je vetší nez Ui . Pro přechod do invertorováni na usměrňovači B je třeba dále
zvětšít UA a zmenšit a. B. Dynamika pohonu se snížila.
Zablokováním řídících impulzů nepracujícího usměrňovače můžeme okruhové proudy zcela
vyloučit.

2.9.0.2 Zapojení silových obvodů reverzačn[ch usměrňovačů.
8n!iParalelně za~ené můstky. Schéma je vobr. 2.51. Oba můstky mohou být napájeny z

jednoho transformátoru, nebo odděleně ze dvou transformátorů. Jsou-li oba transformátory
na svých sekundárech elektricky natočeny, lze tímto způsobem snížit pulzace ve
stejnosměrném obvodě. Obr. 2.52a znázorňuje antiparalelní zapojení uzlových
usměrňovačů.
Křížové zapo~ní. Ve schématu dvou uzlových usměrňovačů zapojených dle obr. 2.52b a

napájených ze dvou transformátorů se kříží vývody nulových vodičů. Odtud pochází název
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a)
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T

b)
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Obr.2.52. Antiparalelní a

~

křížené

spojení uzlových

usměrňovačů

zapojeni. Povšimněme si, že katody jedné skupiny každého uzlového usměrňovače leží na
jednom potenciálu. U jedné skupiny to je potenciál + a u druhé skupiny -. Tato skutečnost
byla výhodná u rtuťových usměňovačů. V připadě antiparalelního spojení podle obr. 2.51a
má pouze jedna skupina své katody na společném potenciálu. V tomto připadě bylo nutné
použít jednoanodové Hg usměrňovače, nebo tyristory.

2.10

Přehled převodů usměrňovačů

a .i.!iich nároků na zdánlivý výkon

transformátoru
V probraných odstavcích jsme vysvětlili principy a odvodili vfastnosti různých zapojeni
usměrňovačů. V následujíci tab.2.1 jsou přehledným způsobem uspořádány číselné hodnoty
převodů mezi stejnosměrnými

a střídavými veličinami, mezi stejnosměrnými veličinami a
namáhánfm součástek a nároky usměrňovačů na typový výkon napájecího transformátoru.
Vtabulce znamená U-uzlový usměrňovač. Předcházející číslo znamená počet pulzů v
periodě. V tabulce dále znamená M můstkový usměrňovač. Předcházející číslo znamená
počet fází. Symbol 6UT znamená šestipulzní uzlový usměrňnovač s mezifázovou tlumivkou.
Ztab.2.1 můžeme učinit tyto závěry:
Hledisko napěťového namáhání součástek.
Zhlediska napěťového namáhání součástek je nejvýhodnějšítříázový můstkový
usměrňovač. Nejméně je výhodný je dvojpuJzní můstkový usměrňovač. Všeobecně platí, že
můstková zapojení jsou pro napěťové namáhání součástek výhodnější než uzlová zapojení.
Hledisko proudového namáháni součástek.
Zhlediska proudového namáháni součástek je nejvýhodnější šestipulzní uzlový usměrňovač
smezifázovou tlumivkou. Nejméně výhodný je dvojpulzni uzlový usměrňovač a jednofázový
můstek.
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Schéma zapojení

usměrňovače

PARAMETR

2U

3U

6U

6UT

1M

3M

Ud(.. . Vl I Uef

0,900

1,17

1,35

1,17

0,988

2,34

0,676

0,779

0,676

2,83

2,45

1,41

1,63

1,41

Ud(.. .V) I U"
2,83

UR'NM I U.,
UR'NM I U..

2,45

1,35
1,41

2,45
1,41

URWM I Ud(AV)

3,14

2,094

2,094

2,094

1,57

1,04

Iv./Id(AVI

0,707

0,577

0,408

0,289

0,707

0,577

Iv,.. .V) I d(.. .V)

0,500

0,333

0,167

0,167

0,500

0,333

12./1d(AV)

0,707

0,577

0,408

0,289

1,000

0,82

Sr I Pd(AV)

1,341

1,479

1,548

1,264

1,111

1,047

Tab.2.1

Hledisko nároků usměrňovače na zdánlivý výkon transformátoru
Z hlediska nároku usměrňovače na zdánlivý výkon transformátoru je nejvýhodnější třífázový
můstek. Uzlová zapojení jsou vždy nevýhodnější než odpovídající můstková zapojeni.
Z porovnání výhod a nevýhod jednotlivých zapojení vyplývají oblasti, ve kterých se jednotlivé
typy usměrňovačů používají.
Nejrozšířenější

jsou

usměrňovače můstkové. Vyrábějí

se

především

velké výkony.

Pro velké proudy a nízká

napětí

jsou vhodná šestipulzní uzlová zapojení.
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pro

střední

a

DIMENZOVÁNí POLOVODiČOVÝCH SOUČÁSTEK

3
3.1

~pěťové dimenzování

Z podstaty napěťového průrazu p-n přechodu vyplývá, že k poškození přechodu může dojít i
velmi krátkým napěťov)'m impulzem. Proto se při napěťovém dimenzování zjišťuje pouze
vrcholová (maxinální) hodnota závěrného nebo blokovacího napětí.
Na obr. 3.1 je nakreslen příklad časového průběhu napětí na tyristoru reálného síťového
měniče. Kromě základního průběhu napětí, který získáme analyzou použitého zapojení, se v
průběhu objevuje ještě komutační přepětí Uk a náhodné přepětí Usp . Ze základního
průběhu určíme maximální pracovní závěrné napěti UR'NM ' případně maximální blokovací
napěti UD"WM . Při analyze se vztahuje velikost UR'fN, k hodnotě napájecího napětí. Při
napěťovém dimenzováni součástek

nesmíme zaponenout na to, ze v reálné síti se napájecí
napěti mění a muže dosáhnout běžně 1,1 až 1,15 jmenovité hodnoty, v některých zvláštních
připadech (napájení trakčních rozvodu) až 1,3 Uno Zavedeme tedy koeficient kolísání napětí
v síti klit •
Komutační přepěti

Uk je zpusobeno vypínacim pochodem polovodičové součástky. Pro jeho
omezení se používají ruzné typy komutačních ochran. Tato komutační přepětí jsou
periodická a objevují se při každé komutaci a jejich velikost při správně navIŽené komutační
ochraně nepřevyšuje 1,3 URWM • Zavedeme koeficient komutačního přepětí kk.

.....
~------

-Obr.3.1 Typický

průběh napětí

na tyristoru

Náhodná přepětí Usp jsou pře pěti, která se přenesou až do měniče ze sítě a jejich příčinou
mohou být bud spínáni v síti (spinací přepětí), nebo atmosferické výboje (atmosferická
přepětí). Pro snížení těchto přepětí se na vstup měniče připojuji přepěťové ochrany.
Zavedeme koeficient náhodnych přepětí k.p , jehož reálná hodnota bývá menší jak 1,3.
Polovodičová součástka

(U...) bylo menší než

musí být vybrána tak, aby její maxinální opakovatelné

špíčka

možného

přepětí

napětí

URRM

U"", . Musí ledy platil

(3.1 )

ku nazýváme koeficient napěťové

bezpečnosti. Při

dosazení reálnych hodnot dostanene

(3.2)
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V připadě sériového řazeni n součástek určíme nejprve napěti na jednu součástku URWM1 "
Při rovnoměrném rozloženi napětí bude napětí na jedné součástce

(3.3)
Příslušny koeficient napěťové bezpečnosti

ku

získáme analogicky jako v předchozím
případě, ale s doplněním o koeficient nerovnoměrného děleni k. ' který respektuje
nerovnoměrné rozdělení napětí mezi součástky (viz kap. 3.4). Velikost ks bývá 1,1 až 1,2.

ku =

URRM
URWMI

)

k sit*kk*k sp *k s =1.15*1.3*lJ*1.2-2.4

(3.4)

Proto se doporučuje volit koeficient napěťové bezpečnosti ku =(2 až 3) podle důležitosti
měniče a podle toho, jak je napájeci zdroj zabezpečen proti vzniku přepětí.

3.2

Proudové dimenzování

Základním omezením, které určuje možné zatížení polovodičové součástky je teplota
přechodu 3j" Její velikost je závislá na
•
•
•

ztrátách, které v P-N přechodu vznikají
tepelném odporu ~j. případně tepelné impedanci ~J. chladícího obvodu
teplotě okoli II a .

Ztráty, které vznikají v PN přechodu můžeme rozdělit na:
a)
b)
c)
d)
e)

ztráty způsobené propustným proudem
ztráty způsobené závěrným proudem
ztráty způsobené blokovacím proudem (tyristor, tranzistor)
ztráty zapinaci (u tyristoru) a vypinací (tranzistory, GTO, IGBT),
ztráty řídícim proudem (tyristory, tranzistory)

Provedeme-Ii velmi hrubé kvantitativní porovnáni jednotlivých ztrát např. pro tyristor ČKD
T 956-320-12, zapojený v síťovém usměrňovači, dostaneme tyto ztráty: ad a) 220 W, ad b)
+ ad c) 17 W, ad d) 10 W, ad e) 2,5 W. Z těchto hodnot je viděl, že pro uspokojivé
dimensováni lze uvažovat pouze ztráty ad a) a ostatní ztráty vůči nim zanedbat. Ztráty ad d)
jsou závislé na pracovní frekvenci součástky. Při frekvencích asi nad 200 Hz je nutno již i
tyto ztráty uvažovat.
Okamžitý ztrátový výkon

Pf

je dán součinem okamžitých hodnot napětí

Uf

a proudu if

(3.5)
Předpokládáme-Ii, že tepelná časová konstanta vlastni součástky je podstatně delší než

doba jedné periody můžeme dále počítat se středními ztrátami

(3.6)
Charakteristiku UF
dostaneme

= tlh) nahradíme vztahem UF = U(TO) + fF * iF
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a po dosazení do (3.6)

PF(AV) = U (TO)

"'!
T '" JofT i F *dt+fF .1.
T Jor i~ "'dt= u(TO) "'IF(AV)+fF .I~RMs

(3.7)

Z odvozeného vztahu vidíme. že ztráty závisejí částečně na střední hodnotě l"(AVl a částečně
na efektivní hodnotě I"RUS- Pokud umíme tyto dvě složky určit, použijeme pro stanoveni ztrát
výraz (3.7). Potřebné hodnoty U lTO ) a fl' bývají udávány v katalogu součástek.
Pro usnadněni výpočtu bývají v katalozích udávány závislosti Pf(AV} = f(IFIA-Vl> určené
výrobcem pro danou součástku a typické průběhy proudu. Přiklad takové závislosti je na
obr. 1.4. Jednotlivé křivky jsou učeny pro ruzné doby vedeni proudu. V katalogu nalezneme
obyčejně tyto závislosti pro obdélníkový a sinusový průběh proudu.
Při

dimenzování rozlišujeme následující typy zatížení:

a)

trvalé zatižení

b)
c)
d)

opakované krátkodobé zatížení
jednorázové krátkodobé přetíženi
impulzní zatíženi

Postup při dimenzování pro každý typ probereme nyní podrobněji.

3.2.1

TrvaJé zatížení

Trvalé zatíženi je charakterizováno tím. že všechny ztráty, které se vyvinou v součástce, se
odvedou do okolí. Vztah mezi odváděným tepelným výkonem PF a oteplenim .6.SAD mezi
místy A a B je charakterizován tepelným odporem RlhAB ' definovaným vztahem (1.14). V
části 1.5 je popsáno náhradni tepelné schéma polovodičové součástky s chladičem. Pro
trvalé zatíženi určime teplotu přechodu 8, ze vztahu

(3.8)
3.2.2

Opakované krátkodobé zatížení

Řada polovodičových aplikací je zatěžována krátkodobě, ale opakovaně. V takovém případě
muslme pro dimenzováni znát tzv. zatěžovací diagram, tj. závislost PF = f (t). Určíme ho ze
znalosti proudového zatěžovacího diagramu dle vztahu (3.7) nebo křivek PF = f(IF(AV)'
V okamžiku změny výkonu PF se teplota přechodu nezmění skokem, nýbrž diky tepelným
kapacitám se mění postupně až do ustálené hodnoty. Vliv tepelné kapacity vyjadřujeme tzv.
přechodnou tepelnou impedancí
která je funkcí času a udává se graficky v katalogu
součástek (l",) nebo chladiée (z...). Přiklad průběhu z", = fetl je na obr. 1.31.

z.r,.

Přímé řešeni pro libovolný průběh zatěžovacího diagramu neexistuje a průběh teploty

získáme postupným řešením jednotlivých úseků až do ustálení teploty přechodu SJ. Zde si
ukážeme řešení pro jednoduchý zatěžovací diagram, tvořený úsekem menšího a úsekem
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většího

zatížení. (obr. 3.2)

,
,
I,

I,

.,

T

.I

,

1
1

Obr.3.2 Časový průběh ztrálového výkonu

a oteplení
zatížení

Obr.3.3 Typická závislost 'FSM na čase

při opakovaně proměnném

Ztráty při základním zatížení PF2 způsobí trvalé otepleni 3j2 = PF2 X ~. Maximální oteplení
bude na konci úseku se ztrátamí PF1 . Příspěvek každého předchozího energetického pulzu
(PFI + Pn) • t I k otepleni 3)1 určíme z výrazu

(3.9)
Celkové oteplení Sjt potom dostaneme jako součet příspěvků SJ1~ pro x -4 co. Většinou
postači uvažovat pouze několik prvních členů v závislosti na poměru délky periody T k délce
doby. potřebné k ustáleni teploty. Na ObL 3.2 je také nakreslen časový průběh teploty S" .

Vzhledem k relativně malým tepelným kapacitám polovodičových součástek se většinou
vlastni součástky dimenzují pro trvalé zatížení maximálním pracovním proudem.

3.2.3

Jednorázové krátkodobé zatížení

Toto zatížení je charakterizováno tím, že trvalé zatíženi ztrátami PFO se krátkodobě zvýší na
ztráty PF" Po jeho ukončení muže dojít k novému zvýšeni ztrát až po čase, kdy součástka
dosáhne opět trvalého oteplení 3;0. K řešení použijeme opět rovnici (3.9) kde x = O.
Kromě
průraz

pracovního zvýšení ztrát může dojít k zvýšení ztrát při poruchových stavech (zkrat,
jiné součástky a pocL). Pro kontrolu namáhání v havarijních stavech jsou v katalozích

součástek

udávány křivky Ir.. = fetl (obr. 3.3). Tyto křivky jsou konstruovány pro jednopulzni

sinusový tvar zatěžovacího proudu a IFM je jeho maximální hodnota. Křivky jsou udávány pro
časy od 10 do 300 ms. Křivka - a - je pro studený a křivka - b - pro teplý výchozí stav
součástky.

3.2.4

Impulzní zatíženi

V některých speciálních případech je součástka zatěžována pouze krátkým impulzem do 10
ms. V tomto případě se žádné teplo nestači odvést a všechno se akumuluje v materiálu
součástky. Jde tedy o adiabat~ký ohřev, při kterém oteplení je lineárně úměrné
akumulované tepelné energii. V katalogu polovodičových součástek se udává tzv. míra
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rozptylové energie i2 t v A 2 s. Tento parametr se použivá např. při přiřazování rychlých
pojistek k součástkám. Míra rozptylové energie pojistky musí bYt menší než chráněné
součástky.

V případě paralelniho řazení n součástek určíme nejprve proud jednou součástkou IF(AV)l
IF(AV)1

=

IF(AV)

n

* kp

(3.15)

kde kp je koeficient paralelního děleni proudu. Jeho velikost bývá 1,1 až 1,2. Teplota
přechodu Sjl by měla bYt asi o 15K až 25K nižší, než je dovolená teplota, udaná výrobcem.
Čim je tato teplota nižši, tim spolehliveji bude zařízení pracovat.

3.2.5

Dímenzování n + 1

Provozní spolehlivost velkých měničů lze zvýšit také tzv. dimenzováním n + 1. V podstatě
jde o přidání jedné paralelně (nebo sériově) řazené součástky navíc oproti klasickému
dimenzování. Za normálního provozu je proud (nebo napětí) součástky v poměru n/(n + 1)
menší než bylo určeno při dimensování a tím je oteplení ( nebo napěťové namáhání)
přiznivějši. V připadě poruchy jedné součástky ve větvi je tato součástka ochranami
vyřazena a měnič může bez přerušení pracovat s trvalým zatížením dále. Je samozřejmé,
že dimenzování n + 1 znamená také zvýšení ceny a rozměrů měniče. Proto se používá
pouze u důležitých měničů s větším počtem paralelně (nebo sériově) řazených součástek.

3.3

Paralelní

řazení diod

a

tyristorů

V řadě aplikaci (elektrolýzy,stejnosměrnépohony, trakční usměrňovače) jsou jmenovité
proudy tak velké, že nevystačíme s jednou součástkou a musíme diody nebo tyristory řadit
paralelně. Proberme podrobněji otázku dělení proudu mezi součástky na konkrétním
případu dvou tyristorů. Na obr.3.1a je nakresleno náhradní schéma a na obr. 3.1 b V-A
charakteristiky obou použitých součástek. Charakteristiky součástek mají určity rozptyl,
daný odchylkami materiálu a výrobou.

iT

V,

1
!

TT02

~ in
rF ,

V,

'n
UF

rT

ir2

rF2

i T2

Uro,
Obr.3.1 Paralelní řazení součástek
a) náhradní schéma

Ur02

b) V-A charakteristiky
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Každá součástka je charakterizována prahovým napětím ( UTOl' U T02 ) a diferenčním
odporem (rTl' rn ). Celkový proud iT se rozdělí tak, aby napětr UT bylo shodné. Přímo z
charakteristik je vidět, že proud se rozdělí značně nerovnoměrně. ( ~l » in ) a v našem
připadě tyristor V1 bude mnohonásobně více proudově zatížen.
Plati
UTOl

a po

+ fTI * iTl = UT02 + fn * in
•
•
•
ITl + ln = IT

(3.1)

úpravě

.
ITl

.

=

UT02 - UTOl

.

. + fn

fTI

fn

+ fTI + fn * h

(3.2)

Jn=IT-ITI

Z rovnice (3.2) vidíme. ze rovnoměrnost dělení je tím lepší, čim je rozdíl prahových napětí
UTOl a U T02 menší, součet odporů rT větší. V souhlase s tímto závěrem se provádějí
následující opatření pro zlepšeni dělení proudů při paralelnim zapojeni:
a)

Tříděni součástek. Součástky, určené

pro paralelní řazeni se třídi do úbytkových
Např. součástky od výrobce ČKD, zařazené do jedné úbytkové třídy mají rozdíl
napěti UFU ( UYM ) ve jmenovitém bodě +- 3% UFU ( U YM )'

b)

Zvětšeni

odP-Qll!. Dodatečné zvětšováni odporu rT se nepoužívá, protože vede k
současnému zvýšení ztrát. Ale již zařazení pojístek nebo prodlouženi spojek ke
sběrnicim může podstatně zlepšit dělení proudu mezi součástky. Rovněž umístění
přívodu proudu ke sběrnicím může podstatně ovlivnit děleni proudu. Na obr. 3.2 je
znázorněno správné a chybné umístění přivodů ke sběrnicím.

Obr.3.2

a. Chybný způsob připojení

b. Správný způsob připojení

přívodů ke sběrnám

c)

tříd.

přívodů ke sběrnám

Zařazeni

anodOVÝch reaktorů. Anodový reaktor je malá tlumivka (5 až 10 JlH),
zařazená do série s každou součástkou. Používá se ho běžně u usměrňovačů,
napájených ze sítě. Na obr. 3.3 je typický průběh proudu jednou větví usměrňovače.
V době komutace narůstá proud ve větví a rozdělení proudů je určeno především
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úbytky na indukčnostech L"diF,Idt, L"diF/dt. Po ukončení komutace vzniká vlivem
nestejných prahových napětí UTOl a UT02 vyrovnávaci proud, který zpusobi
zvětšováni proudu iFl a pokles proudu iF2 . V následujicí komutaci zanikne dřive
proud v součástce V 2 a teprve později v součástce Vl' Anodový reaktor tak přispěl k
dalšímu zrovnoměrnění střední hodnoty proudu ventily.

\

.....
y

21t/3

•

(

Ír1

\

/

rol
Obr.3.3 Typícké časové pruběhy proudů
při použití anodových reaktorů
d)

Dostatečné řídíci impulzy. Paralelně pracující tyristory musí sepnout současně tj.

musí mit prakticky stejnou zapínací dobu. V opačném případě, jakmile sepne první
tyristor, klesne také napětí na všech ostatních paralelně spojených tyristorech na
úbytek v propustném směru UF (UT) a další tyristory již nesepnou, protože není
splněna jedna z podmínek jejich sepnutí. Z tohoto důvodu musí být na všechny
tyristory přiveden dostatečně silný impulz se strmou náběžnou hranou ( 1 až 2Af~s
).Pokud by některý tyristor nespínal, musí se proud větve rozdělit na zbývajíci
tyristory a může tak dojít k jejich přetížení.
e.

3.4

Shodná teplota součástek. Z kap. 1 víme, že charakteristiky součástek značně
závisejí na teplotě přechodu. Z tohoto důvodu se snažíme, aby paralelně řazené
součástky měly stejnou teplotu. Při vzduchovém chlazeni umisťujeme paralelně
řazené součástky do stejného "patra" vzduchového kanálu ( viz kap.3.X ) nebo na
jeden společny chladič.
Sériové řazení diod a tyristorů

V řadě aplikaci (vysokonapěťové usměrňovače) jsou jejich jmenovitá napětí tak vysoká, že
nevystačíme s jednou součástkou a musíme použít několik součástek, spojených do série.
Proberme si podrobněji otázku dělení napětí mezi sériově zapojené součástky na
konkrétním případě dvou součástek. Na obr. 3.4 je schéma obvodu a závěrné části V-A
charakteristik použitých součástek. Tyto charakteristiky maji díky odchylkám materiálu a
vyroby určitY rozplyl.
Celkové přiložené napětí UR se rozloží na obě součástky tak, aby platilo, že proud v
závěrném směru je shodný. Z obr. 3.4b vidíme, že napětí se rozdělí velmi nerovnoměrně.
Pro zlepšení rozložení napěti se provádějí následující opatření:
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V,
Vz

'R

V,
Vz

bl V-A charakteristika bez paralelnich dporů
UR1 UR2

a bez odporu

V,

UR,

IR

Rp
Rp

UR
UR

Vz

Rp V,

Vz

iR

d) V·-A charakteristiky s paralelnimi odpory

c) s héma s odpory
Obr.3.4 Sériové
a)

~ni

řazení součástek

Qaralelnich odporů ~ . Pro případ paralelně připojených odporů Rp dle

obr.3.4c sestrojíme V·A charakteristiky tak, že pro dané napěti k proudu součástky iR
připočteme ještě proud paralelním odporem ip ' Nové rozdělení napětí určíme stejným
postupem, jako pro samotné součástky. Vidíme, že rozdělení napětí vobr. 3.4d pro
tento případ je podstatně rovnoměrnější. V praxi se voli velikost odporu f\, asi třetina
až pětina odporu součástky v závěrném směru RR ( RR = URRM II RM ) . Připojeni
paralelních odporů sice znamená určité zvětšeni ztrát, ale v porovnáni se ztrátami v
propustném směru jsou tyto ztráty prakticky zanedbatelné. Pro tyristory platí
předchozí závěry i pro blokovací část V-A charakteristiky. Odpory Rp mívaji velikost

desitky až stovky kD.
b)

~aralelních R-C obvodů. Doba vypnutí součástky závis i na jejím
komutačním náboji

sériovém řazení vypne jako první ta
součástka, která má nejmenší komutační náboj. Po vypnutí této součástky jsou
ostatní součástky ještě sepnuty a proto tato součástka s nejmenším komutačním
nábojem převezme dočasně celé závěrné napětí. To může ale být vyšši, než je
průrazné napětí součástky, a může tedy dojít k jejímu proraženi. Paralelní odporový
dělič v tomto okamžiku nemá vliv, protože ostatní dosud vedoucí součástky své
odpory zkratují. Zlepšení dosáhneme připojením kapacitního děliče k součástkám.
Kapacitni dělič vytvoříme připojením kondenzátorů C. paralelně ke všem součástkám
(obr. 3.5). V okamžiku vypnutí součástky s nejmenším komutačním nábojem nedojde
nyní ke skokovému nárůstu napětí na součástce, nybrž kondenzátor C. převezme
proud obvodu a začne se proudem ostatních součástek nabíjet. Velikost prošlého

Orr ( viz kap. 1 ).

Při
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náboje óQIf' který nabil kondenzátor součástky s nejmenším nábojem
rozptylem nábojů sériově řazeny-ch součástek

je dána

(3.3)

li.Qrr = QlTmax - Qrrmrn
Kondenzátor se potom nabije na

Q~

napětí

~Uc = ~Q"

(3.4)

Cp

V okamžiku vypnutí poslední součástky působí kondenzátory Cp jako kapacitni dělič,
na kterém se rozloži přiložené závěrné napětí. Součástka s nejmenším nábojem je
potom namáhána napětím

u= URWM
+~Uc
n
kde

UR'NM je maximální pracovní

(3.5)
napětí měniče.

Z výše uvedeného důvodu se součástky, určené pro sériové řazeni třídi do skupin
podle velikosti komutačnich nábojů s rozptylem .1.QIf - 500 J.l.C. Velikost kondenzátoru
se volí řádově jednotky JlF. Na obr.3.5 jsou v sérii s kondenzátory C ještě zapojeny
odpory R,.
Tyto odpory slouží:
•

k omezeni splnacího proudu při sepnuti součástky. Vybljeci proud kondenzátoru v
okamžiku sepnutí je omezen pouze odporem Rs' Veliký počáteční proud by mohl
způsobit zničení součástky překročením dovolené hodnoty tohoto proudu, které
odpovídá překročeni dovolené strmosti nárůstu proudu.

V,

V2

..

Obr.3.5 zapojení pro zlepšení
rozděleni napětí

•

kondenzátory C, vytvářejí spolu indukčnostmi v obvodu kmitavý obvod. Odpory Rs
jsou v tomto kmitavém obvodu tlumícim členem. Tato funkce obvodu se využívá i pro
součástky bez sériového řazení a nazývá se komutační RC - ochrana.
Kapacitní dělič, vytvořený z kondenzátorů Cs zajišťuje rovnoměrné rozložení napětí i při
skokových změnách napětí, ke kterým dochází při komutacích jiných součástek v měniči.
Bez něho by se napětí dělilo v závislosti na velikosti vlastních parazítních kapacit
jednotlivých v sérii zapojených tyristorů.
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STŘíDAVÉ MĚNiČE NAPĚTí

4

Jednofázový střídaVÝ měnič na~

4.1

Střídavý měnič napětí je polovodičo\/)'
měnič,

V1

•

"

u1

který mění střídavé napětí jedné
efektivní hodnoty na jinou, ale nemění
kmitočet. Jeho schéma zapojení je na
obr. 4.1.
Střídavé měniče napětí

V2

•

~

z

U
v2

Obr. 4.1. Schéma jednofázového

se používají pro
řízení odporových spotřebičů elektrické
energie (elektrické pece, světelné
zdroje), v řízených kompenzátorech a ve
speciálních případech také k řízení
rychlosti asynchronních motoru.

střídavéhc

měniče napětí

Princip jednofázového střídavého
měniče napětí je možné sledovat na obr.

4.1.
Vstupní svorky napěťového měniče jsou napájeny strídavým napětím

u, = J2u,sinúlt

(4.1)

kde U je efektivní hodnota střídavého napětí a Ol
je úhlová rychlost pro síťovou frekvenci f (perioda
T=1/f).

Vlastní měnič tvoři dva tyristory V1 a V2, které
jsou zapojeny antiparalelně. Tyristory jsou řízeny
impulzy z generátoru impulzů, který umožňuje řidit
jejich posuv v rozmezí řídíciho úhlu O< cr < 180° .
Řídici úhel se měří od průchodu blokovacího
napětí nulou. Impulzy obou tyristoru jsou
vzájemně posunuty o úheln (180°)
4.1.1

aJ

bl

Odporová zátěž

U"

i

/

U"

Jestliže budeme uvažovat, že zátěži je odpor R,
pak průběh obvodových velicin (u, i) je na obr. 4.2
pro řidici úhel a.=45°.

cl

u"

..,

,----_

Napětí na součástkách je pro jednu součástku

blokovací a pro druhou závěrné a je závislé na
řidícím úhlu. Pro řidicí úhly v rozmezi 9(11 až 180°
je maximálni napětf na tyristorech v blokovacím i
závěrném stavu rovno amplitudě napájecího
napětí.

,

,;~LlIlll1l1lJ lID UliL_ _
di . ·1
I;~}- _
_.IUUUUUUIL
Obr.4.2.Průběhy na pěti a proudu

Je-Ii zapnut jeden z tyristoru (V1 nebo V2), je na
zátěži napěti sítě.
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při

odporové

zátěži

Pokud nevede ani jeden z tyristorů, je napájecí napětí na obou tyristorech a to střidavě pro
jednu půlperiodu a pro jeden tyristor jako napěti blokovací, pro druhý závěrné. Napěti na
zátěži je znázorněno na obr. 4.2c. Průběh proudu zátěže je stejný jako průběh napětí.
Pro efektivní velikost výstupního napětí obdržíme integrci v mezich a až 180°.

I
n

U,. =

r.

(J2UI)'
u;d(rot) =

n

fa sin'roto d(rot) = J2 U,

n-ex+,m'.
2n '

(4.3)

Závislost výstupního napětí U:z. na řídícim úhlu a se nazývá řídící charakteristika, která je
různá podle charakteru zátěže (ohmická nebo Rl zátěž). Je vynesena na obr. 4.7.
Sřední

hodnota proudu jedním tyristorem

2U,
r
.
)
J2
U,
JA(AV) = 1tR Jo. smrohd(rot ="'1t R (1 + cos a)

(4.4)

Efektivní hodnota proudujedním tyristorem

I

v.

J..l.(
_
+ sin2a)
R 2n n a
2

= U 2e = Ul

J2R

(4.5)

O<a<1t
4.1.2

Induktivní

Při čistě

zátěž

induktivní zátěži a

napěťové rovnice

řídicím

II I = L

úhlu a je možné proud

zátěží určit

z diferenciálni

:~, která má řešeni

u,

'l2u
",
,
,
, u.
li

.
,

'.

I
I,
:1~'

,

•
u..
u"

..

o

/
ObrA.3 Průběb proudu a
pro 90°< lX
< ISď

,, j'
napětí

Obr.4.4 Průběh proudu a
o
pro a = 90
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I

,,.'

napětí

i=

fl!J..l
1""
roLJ a

sinOJld(OJt) =

fl IDUL'(cos a -

cos OJI)

(4.6)

Tyristor, který vede proud, se uzavírá v okamžiku, kdy proud i klesne na nulu. Z této
podmínky vypočteme úhel Cl) t" kdy se tak stane:

o= fl ~l L(cos ex - cos rot)
Fyzikálně vyhovujíc; řešení

OJI,

~

cos rot J = cos a.

odtud plyne

je

2n-a

(4.7)

Průběh

proudu je nakreslen na obr. 4.3 čárkovanou čarou. Proud poklesne na nulu v úhlu
určeném rov. (4.7). Doba jeho trvání tedy je 2(7t"-a). Napětí na zátěži je derivaci proudu a je
vyznačeno na obr. (4.3) plnou čarou. Jeho efektivní hodnotu stanovíme integrací jako v
případě odporové zátěže, ale s jinými mezními podmínkami

(4.8)

U',=UiJ;(n-a+sin22a)

Pokud se bude řídící úhel zmenšovat, bude se prodleva proudu rovněž zmenšovat. Pro
CL--rrJ2 prodleva proudu zmizí a proud tyristorem Vl bude protékat celou jednu pů/periodu,
tyristorem V2 druhou půlperiodu, jak je naznačeno v obr.4.4. Pro napětí platí U 1=U2'
V případě, že budeme dále zmenšovat řídící úhel (a < rtl2), bude doba vedení tyristoru V1
delší než n. Tyrístor V2 přestane spínat. V extrémním případě pro a = O by tyristorem V1
protékal proud po celou dobu períody a zátěží
u,
u·f2"Usinli/1
proud pouze jedné polarity. Střídavý měnič napětí
by degeneroval na jednopulzní usměrňovač
zatížený indukčností. Průběhy proudu a napětí
• t
pro tento stav jsou na obr. 4.5.

"

.t
Obr.4.5. Průběh proudu a napětí
pro a.=O a indukční zátěž

4.1.3

Zátěž

Proto se v obvodech regulace zajišťuje. aby
minimální řídíci úhel byl větší než Tt12. Je vidět, že
řídící úhel Tt12 je pro řízenř napěťového měniče s
indukční zátěží úhlem kritickým. Generovat
dlouhé impulzy je pro řídící obvody nevhodné,
poněvadž vede k nutnosti předimenzovávat
impulzní transformátorky. Proto se raději
používají generátory impulzů. které generují
řádku impulzů (víz obr. 4.2d). Jsou to impulzy
velmi krátké, opakující se s kmitočtem 10 až 20
kHz.

RL.

Průběh proudu vypočteme z diferenciálni rovnice

flUisinOJt=Ri+L~:
i=

fl

JR'

U,
[sin(OJI-tp)-e-:sin(a-tp)]
+ OJ'L'

kde tp = arctg

't
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(4.9)

Výsledný proud je složen ze dvou částí.
První část je ustálený sinusový proud
posunutý proti napájecímu napěti o
úhel <P, druhá část je přechodná složka,
která exponenciálně klesá s časovou
konatantou t.

--

Tato závislost je znázorněna na obr.
4.6 a pjati pro Cl v rozmezí q:l<Cl<1t. Při
zvětšování řídicího úhlu se zmenšuje
doba vedení proudu p. měnič je
uzavřen (p=O) pro a =1t .

•

Ir

úhlu Cl = q:l vymizí přechodná
složka proudu, měníc je plně otevřen to
znamená na zátěži je napájecí napětí
U 2=U 1 a na tyristorech je napětí nulové.
Při řídicim

•

IJ

O+-

•

II

I

2r

I I
I I

u..

U"

: I

O+--!---'I-_""'""t-+_ _....:IIJ~t
I
I

Ir

Úhel <p je pro měnič úhlem kritickým a
řídící úhel je nutné omezit podobně
jako při čistě induktivní zátežL Aby j při
Cl menším než <p měnič zcela
nedegeneroval. používá se také řádka
impulzů. Pro {l < <p je pak měnič stále
otevřen a platí U2=U 1.
Výpočet

napětí

na
zátěži je složitější, poněvadž je nutné
nejdříve pro dané parametry zatěže
vypočítat okamžik, kdy proud obvodem
Obr.4.6 Průběhy proudu a napětí při zátěži
klesne na nulu. Poněvadž rov.(4.9) je
RL střídavého měniče pro Cl > <p •
transcendentní, nelze výsledek vyjadřit
explicitně, ale je třeba ho získat
přibližně metodou rovnosti napěťových ploch nebo numerickými metodami.

I

efektivní hodnoty

Pro dimenzováni polovodičových prvků v jednofázovém měniči napětí jsou rozhodující
maximální hodnota blokovacího resp. závěrného napětí součástky a maximální hodnota
proudového zatížení.

(4.10)

4.2

TIlifázový

střídavý napěťový měnič

na obr. 4.8. Napájecím napětfm je třífázová
napěťová soustava, jejíŽ jednotlivá napájecí napětí jsou vzájemně posunuta o 21Ú3 . Pro
zjednodušení úvah budeme předpokládatzátěž symetrickou, zapojeni do hvězdy a
nepropojené uzly napěťových zdrojů. V případě propojeni uzlu zátěže a napájeciho napěti
třífázový napěťový měnič se změní na tři samostatné měniče jednofázové.
Schéma

třifázového napěťového měniče je
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Obr.4.7. Řídící charakteristika jednofázového střídavého měniče napětí
Napěti

/

U.

1

1-

....,

I

u.rt> ulC'

"",.

,-U.

3 6~k:
'-

zátěži označujeme Uno

proudy zátěže in i;rb ize' Napětí na
tyristorech označujeme UVl UV~ UV3

U~

4.k
71\_

na

5

7r\~

2j

I

UV6 Uvs

Tyristory jsou řízeny zapínacími inpulzy a
to vždy dvojici in pulzů pro jeden tyristor
posunutých o 1[/3 a tyto dvojice jsou pro
různé tyristory posunuty také o rt/3. lze
také použít pro řízeni tyristoru řádku
impulzů, jak bude uvedeno níže.

Řídící úhel a se, na rozdíl od třífázového
můstkového usměrňovače, počítá od
průsečíku fázových napěti s nulovou
osou dle obr. 4.9.

l

Uz. l

U.b l

Uzc Tyristory sepnou, pokud je přiveden na
řídící hradlo řidíci impulz a na anodě je

Obr.4.8 Schéma

třífázového střídavého

kladné napětí (tyristor se nachází v
blokovacím stavu).

měniče napětí
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4.3

Q!!porová

zátěž

Při řídícím

u

Vl

VB

,,-u"

•

U.

u.

V3

V5

V2

V.

••

••
u.

/

/

VB

.Ji:

(1:,

.11

napětí.

'\

/
ll.' "

úhlu a=O a symetrické ohmické
zátěži má každý tyristor v době, kdy
dostává řídicí impulz, napětí v blokovacím
směru a proto může sepnout. Proud
příslušného tyristoru je úměrný
příslušnému fázovému napětí a zaniká při
průchodu napětí nulou. Při nulovém řídicím
úhlu však v tomto okamžiku spíná
antiparalelní tyristor a nedochází k
přerušeni proudu. Dle obr. 4.9 se na zátěži
vytvoří symetrická třífázová soustava

/

.,

(1:"~

Obr.4.9 Průběhy napáj!;cích napětí s
přířazenýmí tyristory. Rídící úhel a =0

Na obr. 4.9 jsou u jednotlivých napěti ua,
ub, uc uvedeny také tyristory, které
příslušnou vlnu napětí spínají na zátěž.
Tyristory V1, V3 a V5 spínají kladné
půlvlny. Jejich vedeni proudu končí na
konci kladných půlvln napětí. Tyristory se
zavirají záporným napětim následujícich
půlvln

tyristor vede v intervalu o délce

Pz_3 Ul
R

Iza~
- U.
R

7t".

fázových napětí, kdy zároveň spínají
antiparalelní tyristory V4, VB a V2. Každý
Efektivní hodnota proudu zátěže a výkon v zátěži jsou

(4.11)

Jestliže se řídíci úhel zvětší a bude v rozmezí O < a < ro3 zpozdí se postupně sepnutí všech
tyristorů o úhel a. V intervalu od Odo a nevstoupí tyristor V1 do vedení, protože nemá řídíci
impulz. Ve vedení jsou jen VS a VB. V intervalu od a do ro3 se ve vedeni objeví všechny tři
tyristory V1, VS, VB. Práce tříjfázového střídavého napěťového měniče se pak skládá ze
dvou střídajících se režimů, kdy vedou dva a potom tři tyristory. Každý tyristor vede po dobu
rot = 7t" - U.
Střídáni taktů

vedeni

měniče

se výhodně

znázorňuje

v tzv. pracovním diagramu. Pracovní
diagram třízového střídavého napěťového měniče pro ohmickou zátěž je znázorněn na
obr.4.10. Diagram vzniká následujícím způsobem. Na vodorovné ose je nanesen úhel rot a
na svislé ose řídící úhel a. Zatím uvažujme řídící úhel a=O. A.ídícímu úhlu a=O odpovídá osa
cot. Na tuto osu postupně poznamenáme čísla tyristorů, které jsou v tomto čase (ve
skutečnosti úhlu) ve vedeni. V rozmezi času O<rot<1tI3 to jsou tyristory V1, va, VS, (liché
tyristory v kladných půlvlnách, sudé tyristory v záporných půlvlnách), což snadno odečteme
z hořejší části obr.4.9. Postupně dostaneme šest intervalů o délce ro3. V každém intervalu
vedou tři tyristory např. v prvém intervalu tyristory V1, va, Vs a ve druhém intervalu, který
leží v rozmezí tr/3< cot<2n13 vedou tyristory V1, VB, V2. Pro řídící úhel a, vynesený na svislé
ose si myslíme novou časovou osu rot. Na tuto myšlenou osu zaneseme úhel a, o který
tyristor V1 bude později sepnut. Uděláme-Ii to pro zvětšující se a, dostaneme přímku O-V1,
neboť úhel a může narůst až do 7t". Podobné přímky platí také pro ostatní tyristory V2, V3,
V4 atd.
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Poněvadž při každém průchodu napětí nulou vypíná jeden tyristor a to nezávisle na řídícim

úhlu, zaneseme do grafu tuto skutečnost jako svislé pFímky, jejichž polohu odvodíme z
průchodu napětí nulou v dolejší části obrázku. Tím jsme získali pro úhel řízeni v rozmezi
O<Cl < 1Ú3 čísla tyristorů ve dvanácti taktech, ve kterých se střídají tři a dva tyristory ve
vedení. Takty se dvěma tyristory ve vedení vznikají tím, že chybějici třetí tyristor je vlivem
řídiciho úhlu ve svém spinání zpožděn. Pro řídící úhly rr13<Cl<.1tl2 je toto zpoždění tak veliké,
že se vytváFejí takty pouze s vedením dvou tyristorů.
Pro úhel řízení v rozmezí 1Ú3 < Cl < 1Ú2 obdržíme pouze šest intervalů, ve kterých se střídaji
ruzné rlvojice tyristoru. Mechanismus vypínání tyristoru pro tento případ lze vysvětlit pomoci
obr. 4.11, který je kreslen pro komutaci tyristoru V6 na tyristor V2. Před komutací vedou
tyristory V1 a V6. Na odporech zátěže R, a Rb je sdružené napětí (u,-u b ) a na tyristoru V2 je
napětl (3u.. /2), jak je naznačeno na obr. 4.12. Struktura obvodu se nemění až do okamžiku

T

tj

t~

'"

I

,
'1'

"

J

Obr. 4.10.Pracovní diagram

třífázovéha napěťového měniče při
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R zátěži.

přivedeni řídicího

impulzu na tyristor V2. V tomto okamžiku je napětí (u. - uJ < ( ub - U c ) a
tedy il < i2. Proto V6 vypne a proud převezme tyristor V2. Jde o analogii komutace prvku
anodové nebo katodové skupiny u třífázového můstkového usměrňovače.
úhly rr/2<a<57t16 vznikají takty se dvěma a žádným tyristorem ve vedení. Pro úhel
řízení v rozmezí 7tl2 < II < 57t16 obdržíme opět dvanáct intervalů, ve kterých se střídají takty
vedení dvou tyristorů a vypnutého měniče. K vypnutí dvojice tyristorů měniče docházi při
Pro

řídící

Uc

Vf

V6
I
I
I

•

I

Rc

/

R~'~)!J

l.

lťRa

•

UV2

b

•

..-

..- ..-

/

/

Obr.4.11.Vysvětleníkomutace
na V2 při 7tl3 < a < 7(/2

"-

" "a

URb

lJ

"- "-

URa

Obr.4.12.Rozložení napětí na zátěži
a tyristorech vedou-Ii jen dva prvky

V6

každém průchodu sdruženého napětí nulou. V pracovním diagramu leži tyto přechody na
vyznačených svislicich. Do ploch vymezených čarami zapinání a vypínání tyristorů jsou
vepsána čísla zapnutých tyristorů. Každý tyristor vede v jedné periodě ve dvou intervalech
oddělených dobou vypnuti všech tyristorů. Proto nestači přivést jeden impulz, ale musíme
na něj přivést dva impulzy během periody. Dvojice impulzů má vzájemný odstup 60'. Tento
požadavek splňují všechny generátory řídícich impulzů pro třífázová můstková zapojení.
Pro

řídící

úhly a.>27t13 je

střídavý měnič trvale

vypnut.

Použijeme-Ii pracovní diagram vedeni tyristorů, můžeme snadno konstruovat průběh napětí
na zátěži a na tyristorech. Výsledek vnázornuje obr. 4.13 pro řidicí úhly a = O", 30",60" a
obr. 4.14 pro řídící úhly a = 75°, 90", 120".
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Jak je vidět z obr. 4.12 a 4.13 je tvar výstupního napětí složen z částí napětí sinusových
průběhů e integrací lze určit efektivní hodnotu fázového napětí zátěže U. Vzhledem ke
složitému průběhu napětí je řešeni zdlouhavé a neprovádíme ho.
4.3.1

Čístě Indukční zatížení při spojení zátěže do hvězdy.

Pro čistě indukční zatižení můžeme kreslit podobný pracovní diagram, jako jsme učinili pro
ohmické zatiženi. Princip znázornění zpožděného zapinání tyristorů vlivem řídícího úhlu a je
naprosto stejný. Rozdíl je ve vypínáni tyristorů. Poněvadž jde o indukční zátěž musí být
prvni harmonická fázového proudu posunuta proti fázovému napětí o 90°. Proudový pulz
fázového proudu tedy musí být symetricky rozložen kolem průchodu fázového napětí nulou
jako tomu bylo u jednofázového střídavého měniče. ~idící úhel musí také být větší než 90°.
Tyristor, který zapíná v úhlu oot1=a, musí vypínat v úhlu oo~=21t--a, poněvadž doba ukládání
energie do indukčnosti kladnou části půlvlny sinového napětí se musí rovnat době jejího
uvolňování během záporné části pulvlny sinového napětí. Bude-li na příklad a=1t!2, bude
úhel vedení tyristorem ro~-rotl roven 1t. Šikmé čáry zapínání tyristorů můžeme kreslit do
diagramu jako v případě ohmické zátěže. Nakresleme napřiklad čáru zapínání tyristoru V6.
Jeji počátek jsme položili do bodu 1Ú6. tára jeho vypínání bude začínat pro minimální řidící
úhel 1Ú2 v bodě na ose rot daném úsečkou 7t+1Ú6. Od tohoto bodu vedeme čáru vypináni
tak, že úhel vedení tyristoru V6 se bude zkracovat jak bude úhel a narůstat. Vkreslením
všech čar zapináni a vypínání pro všechny tyristory obdržíme pracovní díagram třífázového
měniče napětí na obr. 4.16.
Silně

vytažená část nám ohraničuje vedení tří, dvou a žádného tyristoru. Pro řídicí úhel a
menší než 1t/2 je měnič trvale otevřen a nereguluje. Pro řizení v rozsahu (1t/2, 21Ú3) se
střídají ve vedení tyristory tři a dva, v rozsahu (21t/3, 5m6) tyristory dva a Žádný.
Řídící impulzy musi spínat tyristory i při jejich přerušovaném proudu (střidají se ve vedení

proudu

zátěží

dva tyristory nebo žádný).

Pro úspěšné sepnutí měniče je nutné. aby současně byly vodivé minimálně dva tyristory.
Dále je nutné, aby délka impulzu byla dostačující pro sepnutí následujícího tyristoru při
a mu =51t/6. Tato délka impulzu mu si být minimálně 71t/3. Tyristorové měniče napětí lze také
projektovat jako polořízené. Rozbor jejich funkce je obdobný jako pro plně řízený třifázový
napěťový střída\')' měnič. S ohledem na značný pokles ceny tyristorů a diod se většinou tyto
polořízené měniče napětí nepoužívají.
Kromě fázového řizeni výstupního napěti střídavých měničů lze také použít cyklové řízení.

Pak je měnič po určitý počet period síťového napětí sepnut a po další
Výstupní napětí je uvedeno na obr. 4.17.

počet

period vypnut.

Střidavý třífázový měnič napětí

s čistě indukční zátěži, zapojený do trojúhelníka, se chová
jako tři samostatné jednofázové měniče napětí, připojené na sdružená napětí. Toto zapojení
se používá pro řízené kompenzace a je blíže popsá.no v kap.S.
Rozbor práce smdavého trojfázového měniče napětí pro obecnou R-L zátěž neuvádíme pro
komplikovanost celého řešení.
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Obr.4.16. Pracovní diagram

třífázového měniče napětí při indukční zátěži

wt

t
T
Obr.4.17. Výstupní

napětí při

cyklickém

řízení střídavého měniče napětí.
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STEJNOSMĚRNÉ MĚNiČE NAPĚTí

5

Stejnosměrný měnič napětí

slouží k přeměně
stejnosměrné energie, charakterizované
vstupním stejnosměrným napětím Ul a vstupním

U1

U2

1

'2

1

Obr.5.1

Stejnosměrný měnič napětí

stejnosměrným

proudem 11 ' na výstupní

stejnosměrné napěti

U2 a výstupní stejnosměrný
proud 12 . Používají se tam, kde je k dispozici
napájecí zdroj o konstantním stejnosměrném
napětí, ale zátěž vyžaduje stejnosměrné napětí
proměnné s řizením jeho velikosti. Příkladem

jsou

trakční

vozidla (tramvaje, trolejbusy, metro,

motorové vozy, lokomotivy, akumulátorové
vozíky), která jsou napájena ze stejnosměrné troleje nebo baterie. Klasický způsob používal
v těchto i dalších podobných případech řízení pomocí předřadných odporů. To je ale
provázeno značnými ztrátami v těchto odporech. Použití polovodičových měničů přináší
kromě odstranění kontaktního spínáni také zvýšeni dynamiky a zvýšeni ůčinnosti těchto
zařízeni. Stejnosměrné meniče lze v zásadě provést buď jako přímé nebo jako nepřímé.
Přímý měnič pracuje

na principu periodického přerušování napájecího obvodu tj. pulzním
způsobem. Proto se často setkáváme také s názvem "pulzní měnič" nebo z angličtiny
"chopper" (čopr).
Nepřímý měnič je

·
·
•

sestaven:

ze střídače, který ze stejnosměrného napětí vytvoří napěti střídavé o potřebné
frekvenci,
ze střídavého mezíobvodu, většínou obsahujícího transformátor s vhodným
převodem a izolační pevností,
z řízeného usměrňovače, který střídavé napětí opět usměrní a umožňuje řizeni
výstupního napětí.

1když se tento princip zdá být na první pohled slOŽítý, je používán všude tam, kde je třeba
buď provést galvanické oddělení (napájecí zdroje, čidla) nebo kde transformace pří vysoké
frekvenci znamená podstatné snížení hmotností trafa. Nepřímý měnič je tvořen střídačem,
který bude probrán v části 6 a usměmovačem, který byl probrán v částí 2 . Proto se v dalším
budeme zabývat pouze přímýmí měniči.

5.1

Základní princip

činnosti stejnosměrnéhoměniče napětí.

Pro vysvětlení základního princípu činností uvažujeme ideální zdroj napěti a elektronický
spínač nahradíme mechaníckým kontaktem. Ideální zdroj napětí se v praxi realizuje
vstupním kapacitním filtrem. Podobně jako u usměmovačů, závísí chování měniče na
charakteru zátěže.

5.1.1

Stejnosměrný měnič

s čistě odporovou zátěží
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Na obr. 5.2a je základní schéma takového obvodu.

"

~·"-::S~~-'

u,

u2

R i

U,

~
2

,j,1

.1 7 )

Obr.S.2

1

~

;, -

a) schéma zapojení

b,

Qill

'2

1

Stejnosměrný měnič

b) časový průběh napětí a proudů

napětí s odporovou zátěží
Spinač S ma dva možné stavy - takty:

a)

spínač

S je sepnut. Potom plati

U2=UI =R*i2=R*i l
b)

spínač

(5. t)

S je rozepnut. Potom platí

U2 = R * h = R * i 1 = O

(5.2)

Při periodickém spínání spinače S se na zátěži R objeví napěti u2 a proud

i2 , jehož

časový

průběh je znázorněn na obr. 5.2b . Proudy II a i2 jsou shodné. V průběhu proudu i napěti se

periodicky opakuje doba zapnutí ~ a doba vypnuti ".
hodnota výstupního napěti U2(AV) je dána vztahem

U2(AV) = 1
T
kde

z

je

* Jo("U I *dt= t:tT * Ul

poměrná doba

zapnutí

Současně plati

=z* Ul

T=

t.. + t.. . Střední
(5.3)

(zatěžovatel, střída)

Hodnota z se teoreticky může měnit v rozmezí Oaž 1 a měnič tedy může řídit výstupní
napěti v rozmezí O až Ul tj. výstupní napěti U2(AVJ lze pouze snižovat pod Ul
Pro střední hodnotu proudu J2{AV) platí

U,
U,
U,
12(AV) = - *Z=]2max *z= - : R
R
Re
7

(5.4)

Obvod se chová, jako by v něm byl zařazen ekvivalentní odpor R. = Rlz. Změnou poměrné
doby zapnutí v rozmezí O až 1 můžeme tedy měnit ekvivaletní odpor v rozmezí co až R.
5.1.2

Stejnosměrný měnič napětí

s

R~L zátěží

Jakmile zátěž obsahuje indukčnost, nelze již spínač S rozepnout bez nebezpečí jeho
opalováni nebo poškození vzniklým přepětím. Proto doplníme do obvodu tzv. "nulovou"
diodu va, (obr. S.3a), která dovolí uzavřeni proudu i2 v době vypnutého spínače S.
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Spinač

má

,.

opět

dva stavy - takty, pro které budeme obvod na obr.5.3a analyzovat:

i

i2 •

t,"1 tv

S

T

R

va

,

U

Uv°i/t\:

12
I,

•

L

;,

-

ivo

Obr.S.3 Stejnosměrný měnič
napětí s R-L zátěží

b) Časové průběhy napětí a proudů

al Schéma obvodu
spínač

U,

T

U2

al

rt1

S je sepnut Píali

" Ldi,
U 1= R *12+
*dl-

U2=
"

II

=

(55)

"

12

UVO=-UI

Dioda va nevede proud a proto ivo = O. Rovnice (5.5) je lineární diferenciálni rovnice
1. řádu, která má pro počáteční podmínku i2(ol = I, řešení

h = ~I * (I-e~t) +1 1 *e-t
kde

(5"6)

,= UR

Na konci taktu pro čas ~ dosáhne proud ř 2 hodnoty 12 ' pro kterou platí

(5"7)

b)

spinač S je rozepnut. Pro tento stav platí
"

"

IVO=12

Proud

zátěže i2

se uzavírá

U2 =

přes

diodu

va.

Pro tento obvod platí

" + L * -di, = O
R *12
dt

(5"8)

Řešení (5.8) pro počáteční podmínku i2(O) = 12 vede na

"

12 =

I 2 * e -,•

(5"9)

(Pozor: Čas t se nyní měří od začátku taktu b)
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Na konci taktu b) v ustáleném režimu musí být proud 12 = I,. Platí

(5.10)
Z obr. 5.3b je vidět, že průběh napěti na záteži u2 je shodný s průběhem pro odporovou
zátěž. Proto musí platit i vztah (5.3). Protože v ustáleném chodu musí být středni hodnota
úbytku na indukčnosti L nulova (viz kap. 2), plati i vztah (5.4) pro střednl hodnotu proudu

12(A'o')' Pro

některé

aplikace je

důležité

znát zvlněni proudu .11 2

(5.11)

Z rovnice (5.7) a (5.10)

určime

výrazy pro proudy I, a I,

(5.12)
~
U
h=_I.l-e-'
R
1 -e-f

(5.13)

Po dosazeni (5.12) a (5.13) do (5.11) dostaneme
•

.ó.12

U
l-e-'" (
'z
=-.
T.
l-e-' )
R
I - e-'
1

(5.14)

Tento výraz je málo přehledný. Podstatného zjednodušení dosáhneme nahrazením
exponenciálních funkcí prvními dvěma členy Taylorovy řady což je vlastně nahrazení
exponenciál přímkami.

pro

x«1

(5.15)

Podminka 1 »x znamená ve výrazu (5.14) t »T ,která bývá v praktických aplikacích
vždy splněna. Potom výraz (5.14) přejde na tvar

.ó.h == Ul *z.(l-z)
f. L

kde

f~

Irr

(5.16)

Maximum výrazu (5.16) nastává pro z = 0,5 a maximální zvlněni má hodnotu

•.

U 12ma:c:

Ul
= 4. f. L

(5.17)

Z výrazu (5.17) vidíme, že při daném napětí je max. zvlnění nepřímo úměrné frekvenci
spínání f a velikosti indukčnosti v obvodu L. Cesta zvětšování indukčnosti znamená
zvýšování hmotnosti zařízeni a také snížování dynamiky řízeni. Proto dáváme přednost
zvyšování frekvence. A tuto cestu právě umožňují elektronické součástky.
Stejnosměrný měnič napětí

se také někdy nazývá stejnosměrný transformátor. Z průběhu
napětí a proudů na obr.5.3b je vidět, že na vstupní straně je vyhlazené napěti U, a pulzní
proud i l a na výstupní straně je naopak vyhlazený proud i2 a pulzní napětí u2 . Pro střední
hodnoty platí U2(AV} = z·U, a 11(AV}= z*1 2 (AV}' Pro vstupní výkon P,a výstupní výkon P2 platí
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Při

zanedbáni ztrát v součástkách jsou tedy vztahy mezi vstupními a výstupními veličinami
analogické vztahům pro veličiny primárního a sekundárniho vinutí transformátoru s
převodem z.
5.1.3

i

Stejnosměrný měnič napětí s aktivní zátěží

,.

S

U,

"

•

/.

2

I~u,

t

R

"v. r7t\

"2

,

• L

VO

T

1

I,

U,

-

-

1:1

2

U,

Ui
t

s

( tv ) ( T

•

~

a) Obvodové schéma
b) nepřerušovný
proud

Obr.S.4 Stejnosměrný měnič
napětí s aktivní zátěží

c)

~

přerušovaný

proud

Na rozdíl od případu R-L zátěže je v obvodu zapojen ještě ideální zdroj napětí Ul (obr. S.4a).
Spínač S má opět dva stavy - takty:
a)

spínač

S je sepnut. Pro tento při pad plati
U2
•

I]

· +L
= R * 12
=

•

* -dí,
+ Ui = U I
dt

(5.18)

12

ivo = O

UVO=-UI

Řešením (5.18) pro počáteční podmínku i2(O) =
.

12

U, -U'I
=
R

__

*(
1 -'e )
' +I I

'I

dostaneme

__

e ,'

..

(5.19)

Dostali jsme výraz, analogický k výrazu (5.7).

b)

spínač S

je rozepnut. Pro tento připad platí

U2 =

R

il=O

* 12· + L * -di,
dt

+ Ui

=

O

(5.20)

ivo=iz
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Řešením (5.20) pro počáteční podmínku l2{o) = 12 dostaneme

. U, (I - e-,)' +I.
12=-R*
2 e-,'

(5.21)

Na rozdíl od vztahu (5.9), odvozeného pro R-L zátěž, v tomto taktu proud i2 nezaniká
exponencielně k nule, ale k hodnotě ( - Ull R ). Pokud dojde k poklesu proudu il! během
doby ~ na nulu, nulová dioda přestane vést proud, na bezproudové zátěži zůstane jen
napěti Ul (obr. 5.4c) a mluvíme potom o přerušovaném proudu.
V případě nepřerušovaného proudu bude průběh napětí na zátěží shodny s průběhem pro
R-L zátěž (obr. 5.4b). Pro střední hodnotu napětí na zátěži U2{AV) můžeme v případě
nepřerušovaného proudu psát:

J,'

1·

1
1
U2(AV)=-*
Ul"'dt=R ... -1 12*dt+L"'-'"
T
o
T o
T
Označíme střední

J,' -*dt+-*
di,
I 1U1*dl
dt
T
o

(5.22)

11

hodnotu proudu 12(AV)

h(AV) = 1* (Ti2*dt
T Jo

(5.23)

a použijeme rovníce (5.3). Potom dostaneme

(5.24)

U2(AV)=Z*Ul = R'"h(AV)+U l
a odtud

Vyraz (5.24) ukazuje, že pn líbovolné hodnotě napětí U, lze docílit libovolný proud
změnou poměrné doby zapnutí -z-. Tento výsledek je analogícký s prací řízeného
usměrňovače do aktivní zátěže.

I2{AV)

Řešením rovnice (5.19) pro čas t z a rovnice (5.21) pro čas ~dostaneme dva vztahy pro

proudy II a 12 . Jejich řešením dostaneme výraz pro zvlnění proudu zátěže .1i2 • Tento výraz
je shodný s výrazem (5.14) a po zjednodušeni s výrazem (5.16) ev. (5.17).
Napětí

Ul bývá v mnoha případech indukovaným
typu stejnosměrného motoru může být napětí Ul
•

•

napětím stejnosměrného motoru.

Podle

konstantní ( stejnosměrný motor s cizím buzením ). V tomto případě pří konstantním
budícím proudu je indukované napětí q přímo úměrné otáčivé rychlosti 00. Pro
konstantní otáčivou rychlost ID je i indukované napětí Ul konstantní a plati předchozí
rovnice.
závislé na proudu i2 ( stejnosměrný motor se sériovým buzením ). V tomto případě
použijeme vztah

(5.25)
Po dosazeni (5.25) do (5.19) a (5.21) dostaneme
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(5.26)
(5.27)
kde

L

't e

= R+k Clll
Odvozené výrazy (5.26) a (5.27) jsou analogické výrazům (5.6) a (5.9) s lím rozdílem, že
místo odporu obvodu kotvy R v nich vystupuje ekvivalentni odpor R. = R + k•. Vzhledem k
této analogii můžeme upravit rovněž vztah pro střední hodnotu proudu 12(AV}' Místo výrazu
(5.4) dostaneme

(5.28)
5.1.4

Stejnosměrný měnič napětí

pro zvyšování

napětí

Doposud probíraná zapojení v odstavcich 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 mohla napětí pouze snižovat
(viz rov. 5.3). Na obr. 5.5a je nakresleno zapojení, které dovoluje výstupní napěti zvyšovat.
Obvod má opět spinač S a diodu V. Jejich umístěni v obvodu je ale jiné. Podobně jako v
předchozích případech má spinač dva možné stavy· takty:

~v i -Ilo
2

;, III
••

L

~

R

usl

u,

-X-

Us
t

U
2

t. U
+:::;;-II--li..----J~~~
..

;,.

I

ty

~(_T_

U2

s

......_ _ ..

a) schéma zapojení

's
Obr.5.S

Stejnosměrný měnič
napětí

pro zvyšování

b)

napětí

nepřerušovaný

proud
a)

spínač

c)

přerušovaný

proud

S je sepnut. Pro tento stav platí
Us =
•

I1

iz

· L .di,
O=- U J+ R ·11+
•
15

dl

(5. 29)

=
=O

Řešením (S.29) pro počáteční podmínku i,(O)

= I, dostaneme
(5.30)
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spínač

b)

S rozepnut. Pro tento stav platí

-Ui+R*ii+L*dii+UZ=O
dl

(5.31)

is = O
•

•

= I)
US = Ul

1Z

Řešením (5.31) pro počáteční podmínku i1(o) = 12 dostaneme

il =

U2~Ui*(I_e-t)+h*e-t

(5.32)

Také v tomto zapojení proud il při sepnutém spínači S narůstá a při vypnutém spínači S
klesá. Obvod vlastně pracuje tak, že v době ~ narůstá proud il a v indukčnosti L se zvětšuje
akumulovaná energie. V době lv naopak indukčnost vydává svoji energii a snaží se protlačít
proud do sítě s napětím U2 přes diodu V.
Měnič může pracovat v režimu nepřerušovaného nebo přerušovaného proudu. Na obr. S.Sb

jsou časové průběhy napětí a proudů pro případ nepřerušovaných proudů a na obr. 5.5c
jsou časové průběhy napěti a proudů pro případ přerušovaných proudu. Pro při pad
nepřerušovaného proudu můžeme psát pro stfední hodnoty rovnicí

1 fr" Uz*dt=Ui-R*-*
1 (,.li*dt-L*-*
1 fr,di,
Us(AV)=-*
-odl
T o
T o
T II dt

(5.33)

Po integraci dostaneme

u, 0(1 -z)=U,-Rol'(AV)
a odtud

(5.34)

konečně

I'(AV) =

UI

-

U, o (I - z)
R

(5.35)

Vidíme, že volbou z lze řídit velikost proudu 11(AV)' Zdrojem napětí Ul může být opět
stejnosměrný stroj s cizím buzením. V takovém případě je energie ze stroje odebirána a
stejnosměrný stroj pracuje jako dynamo tj. je elektricky brzděn. Zapojení brzdy umožňuje
rekuperovat energii při brzděni do stejnosměrné sítě s vyšším napětím U 2 ' než je
indukované napěU stroje Ul.
V případě motoru se sériovým buzením můžeme použit vztahu (5.25). Po dosazení do
rovnic (5.29) a (5.31) a po jejich lešení dostaneme
a)

spínač S je sepnut. Potom plati

(5.36)
kde

L
t e = kw-R

Proud narůstá pouze pro k. > R
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spínač

b)

S je rozepnut. Potom platí

.

11=

Má-li

při

rozepnutém

U, - I(U, -,)+e"
I I
+.L
kOJ - R \.klJ) - R

spínači

S proud i,

skutečně

(537)
.

klesat, musi být

splněna

další podmínka

U,
) I
klJ) -R
2
což prakticky znamená, že U2 > U,. Kdyby byl spinač S sepnut delši dobu a proud by narostl
tak, že by tato podmínka nebyla splněna, trvale by vedla dioda V1 a došlo by k
nekontrolovatelnému nárůstu brzdného proudu i2 • Proti této havarii se motor zabezpečuje
dalši diodou V2 (obr.S.6), která v takovém připadě přemostí séríové budící vinutí motoru a
tak zajistí jeho částečné odbuzenl.
Pro

střední

hodnotu brzdného proudu I'(AV) lze analogicky k (5.36) odvodit z (5.34)

při

použiti

(5.25)

I [(AV) =
V2

"

)

-

~
•
V1

••

•

L

R

'2

R

S

S

S

>4:l D- Us

(5.38)

klJ) _ R

t*

•
Is~

~
~

U, *(I-z)

",

U2
a) schéma

a) schéma

"

Obr.S.& Zapojení stejnosměrného
zvyšovacího měniče

r-

napětí pro stejnosměrný

V-

b) průbě!, ""
b)) p růběh ""
motor se seriovým buzením Obr.S.7 Rízení odporu Obr.5.S Zvýšení rozsahl
řízení

5.1.5

Řízení odporu spínačem S

V částí 5.1.1 jsme probrali možnosti řízení velikosti ekvivalentního odporu při napájení z
napěťového zdroje. Na obr. 5.7a je schéma zapojení pro připad napájeni odporu R ze zdroje
proudu I. V taktu, kdy je spínač S sepnut, je odpor zkratován a je tedy na něm nulové
napětí. V taktu, kdy je spínač S rozepnut, je na odporu napětí uR = Rxl. Průběh napětí je na

obr. 5.7b.
Ekvivalentní odpor dostaneme ze vztahu
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R, =

U(AV)

I

~ R'I' (I-z) =R'(I-z)

(5.39)

I

Zvýšení rozsahu řízení lze dosáhnout zapojením kondenzátoru C do série s odporem R.
(Obr.5.Ba). V taktu, kdy je spinač S sepnut je na odporu R úbytek napěti od vybíjecího
proudu kondenzátoru C. V taktu, kdy je spínač S rozepnut, je na odporu R úbytek uR = Rxl,
ale kondenzátor se současně nabíjí. Pro ekvivalentní odpor lze za předpokladu t = RxC »
Iz odvodit zjednodušený vyraz

(5.40)
f
H

A

g,ůsoby řízení

5.2

§!!inosměrných měničů na~

V předchozí části jsme si ukázali, jak se
chová stejnosměrný měnič napětí v
závislosti na poměrné době sepnutí z.
Při řízení můžeme ale také měnit dobu
periody T (nebo frekvenci f). Různé
způsoby řízení se dobře znázorňuji v
díagramu f - z (obr. 5.9). Na
vodorovnou osu vynášíme poměrnou
dobu sepnuti z a na svislou osu
frekvenci f . V tomto diagramu nejprve
zakreslíme hranice možné pracovní
oblasti
Obr.5.9 f - z diagram řízení stejn.měničenapětí •

Zleva je to teoreticky svislá
polopřímka, procházejíci bodem

z = O. Prakticky musi být spínač S každou periodu T sepnut na určitou minímální
dobu ~ . Z definičního vztahu poměrné doby zapnutí z dostaneme
Izmin
Zrnin= T
=lzmin*1

(5.41)

Rovnice (5.41) je vf - z diagramu rovnicí přímky procházející bodem (0,0) a na obr.
5.9 je talo přímka označena písmenem A.
•

Zprava je to teoreticky svislá polopřímka, procházející bodem z = 1. Prakticky musí
Z definičního
být spinač S každou periodu T vypnut určitou minimální dobu
vztahu poměrné doby zapnutí z opět dostaneme

t.-.. .

Zrnu =

I zrnax

T

-

T -tvrnin -1- tvmin

T

-

_

T -
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I-I

.• J

vmm

(5.42)

Rovnice (5.42) je vf· z diagramu rovnicí přimky, procházející bodem (1,0) a na obr.
5.9 je tato přímka označena písmenem B.
Zdola je to teoreticky osa z pro nulovou frekvenci. Prakticky je ale omezením zvlnění
proudu .6.i2 • které je určeno vztahem (5.16). Pro zadané parametry Ul a L je
maximální dovolené zvlnění proudu .6.iz- . Můžeme z něho určit minimální frekvenci
f,.., v závislosti na z. Dostaneme

•

f mm =

Ul.
*z* (l
4 * L * Ól2max

~z)

(5.43)

Rovnice (5.43) je rovnici paraboly, která vf - z diagramu prochází body (0,0) a (0,1)
a má vrchol pro z = 0,5. Vobr. 5.9 je tato parabola označena písmenem C.
•

Zhora není teoreticky pracovní oblast omezena. Prakticky je ale omezena maximální
spínaci frekvencí fmu použitého spínače S. Právě vypínatelné součástky výkonové
elektroniky posouvaji tuto hrranici ke stále vyšším frekvencím. v obr.5.9 je tato
hranice označena písmenem H.

Nyní probereme různé možné způsoby řízení a odvodíme jejich trajektorie v f - z diagramu.
5.2.1
Při

Řízení s konstantní spínací frekvencí

je frekvence spínání f neměnná a velikost výstupního napětí se řídi
poměrem doby zapnutí t.. a doby vypnutí t.. . Trajektorií pracovního bodu v f - z diagramu je
vodorovná úsečka pro pracovní kmitočet f v dovolené oblasti mezi hranicemi A a B. Čim je
frekvence f vyšší, tim je úsečka kratši a možný řidící rozsah z menší. Proto se většinou
používá několik pracovních frekvencí tak, aby bylo možno měnič řídit i v co největším
rozsahu z jak v oblasti malých tak i velkých z. Trajektoríe, odpovídající tomuto způsobu
řízení je vobr. 5.9 označena písmenem K. Tento způsob řízení je používán nejčastěji.
Konstantní frekvence dovoluje snadno filtrovat vyšší harmonické použitím pevně laděných
filtrů. Pracovní frekvence se volí tak, aby nerušily jiná technická zařízení např. HDO
(hromadné dálkové ovládáni) nebo kolejové zabezpečovací zařízení na dráze.
tomto

5.2.2

způsobu řízeni

Řízení s konstantní dobou sepnutí

Tento způsob řízeni je vhodný pro jednoduché měniče typu Morgan, které používají kmitavý
obvod s pevnou vlastní frekvenci. Ta určuje dobu sepnutí Podrobněji jsou tyto měniče
probrány v části 5.3.1. Výstupní napětí se řídí velikosti pracovní frekvence. Vf - z diagramu
je trajektorií tohoto způsobu řízení přímka, procházející bodem (0,0). Rovnice přímky je
analogická k rovnici (5.41), ve které je místo t...... dosazena doba zapnuti t... Vobr. 5.9 je tato
trajektorie označena písmenem M . Z obrázku je vidět, že vyšší poměrné doby zapnutí lze
docílit pouze při vysokých frekvencích, srovnatelných s vlastním kmitočtem kmitavého
obvodu. Tento způsob řízeni se hodí tam, kde měnič slouží k trvalému snižování a
stabilizaci výstupního napětí. Jde např. o měniče, které napájejí sítě vlastní spotřeby
trakčních vozidel, obvody pro dobíjení baterií vozidel nebo hlavni měniče lokomotiv, které
trvale snižují napěti troleje (3kV) na napětí trakčních motorů (780 nebo 1500 V).

t-

5.2.3

Řízení pří konstantním zvlnění

Tento způsob řízení je vhodný tam, kde regulujeme výstupní proud měniče. Řídící signály
pro sepnutí a rozepnutí spínače S jsou odvozovány od okamžité hodnoty proudu v zátěži dle
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zadané odchylky .6.i% od střední hodnoty regulovaného proudu ~. Trajektorie v f - z diagramu
pro tento způsob řízení má podobný průběh, jako má trajektorie C a platí pro ni í analogická
rovnice k rovnici (5.43). Pouze místo 6.i:b'nu dosazujeme 6.i%. Na obr. 5.9 je tato trajektorie
(parabola) označena písmenem O. Výhodou tohoto způsobu řízení je možnost řízení v
celém řídícím rozsahu a relativně jednoduchý dvouhodnotový regulátor. Nevýhodou je
plynule proměnná spínací frekvence a tím možnost rušení jiných zařízení.

5.3

Realizace

spínače

S pomocí

polovodičových součástek

Až. dosud jsme pro vysvětleni funkce používali ve schématech stejnosměrných měničů
napětí spinač S bez podrobnějšího vysvětlení jeho technické realizace. Použití klasického
kontaktniho spínače je také možné a v některých starších nebo jednoduchých aplikacích se
ho používalo nebo používá. Kromě nevýhody mechanického opotřebeni a opalování
kontaktů má toto řešení především omezení maximální frekvence spínáni kontaktu, které se
podle velikosti spínače pohybuje mezi jednotkami až stovkami Hz. Z rovnice (5.17) vyplývá,
že podstatného snížení zvlnění proudu a zmenšení velikosti vyhlazovaci tlumivky lze
dosáhnout zvýšením frekvence spínání f. A právě použití elektronického spínače místo
spínače mechanického umožňuje zvýšení pracovních frekvencí.

Elektronický spinač musi umožňovat zapnuti i vypnuti svého proudu v libovolném okamžiku.
Technicky může být spínač realisován jednou součástkou nebo složitějšim zapojením vice
součástek.

Současná

5.3.1

nabidka výkonových

Spínač

polovodičových součástek

nabízí tyto možnosti:

součástky

S pomocí vypínatelné

s ReD sítí .ll.

~ 4\COSi~1
L.P

r-

R

í\
----l'+------"'--+--+---t+-lz

VO
tofl

u

t on

>'-'<

l--'-_U _L.-_-+-,,~--=cf--"--_ _
bl

Obr.5.l0
aj

>'-'<

1/

Uv
R

t on

lofl

t

Odlehčovací RCO síť

a) schéma ReD sítě
b) časové průběhy proudu a

napětí

V části 1 jsme poznali skupinu vypínatelných součástek (bipolární tranzistor, unipolární
tranzistor, IGBT, GTO tyristor, MeT), které všechny mají dva pracovní stavy - bud jsou
sepnuty a nebo jsou rozepnuty) a mohou tak nahradit mechanický spinač bez dalšich
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součástek. Vlastní doba zapnutí (~,

Ígt) a vypnuti (~ , t q ) jsou doby, které musime dosadit
do vztahu (5.41) za Ízmn pro stanovení hranice A a do vztahu (5'42) za lm., pro stanovení
hranice 8 v provozním f - z diagramu.
5.3.1.1

Vypínatelná

součástka s odlehčovací

sítí - snubberem

vypnutí a při zapnutí a proto se součástky
doplňuji někdy tzv. odlehčovacími sítěmi (ang. snubber - snabr), které sice snižují ztráty ve
vlastní součástce pří současném prodloužení celkové doby ~ resp. ~ a tofl' resp. Íq . Příklad
schématu odlehčovací sítě pro vypínáni je na obr.5.1 Oa a časové průběhy napětí a proudů
jsou na obr. 5.10b. Vypínatelná součástka V v první části vypínání vypne proud zátěže Iz za
dobu ~ resp. Íq. Za předpokladu, že proud zátěže Iz je díky indukčností zátěže Lz po dobu
vypínání konstantní, potom rozdíl mezi proudem Iz a proudem součástky iv musí protékat
přes diodu O a kondenzátor C odlehčovacího obvodu. Tím se kondenzátor C nabije na
napětí Uev ' které lze určit ze vztahu:

S rostoucí frekvencí spínáni

U ev =

vzrůstají ztráty při

lz
C*totr

Iz * totr
* roll t * dt = ..:;:---;:::.
o

(5.44)

2*C

Po vlastním vypnutí součástky V bude v druhé části vypinání celý proud Iz protékat diodou
D a kondenzátorem C a tím postupně nabíjet kondenzátor C. Tato část vypínání je
ukončena v čase t..w ' který můžeme vypočítat ze vztahu

U-U cv

tvyp = totr + C * =---;-==

(5.45)

Iz

Po tomto

Iz

čase

převezme

dosáhlo
dioda VO.

napětí

na kondenzátoru C napájecího

napětí

U další vedeni proudu

Diky sníženému napětí na vypínané součástce po dobu jejího vlastního vypínáni dochází
také ke snižení ztrátové energie, která se při vypínání v součástce vyvine.
Kondenzátor C zůstává nabit na napětí U až do okamžiku nového sepnutí součástky V. Po
jejim sepnutí proteče obvodem C, R a součástkou V vybíjecí proud kondenzátoru iev ' daný
vztahem

.
U_1
lcv=-*e'

kde

(5.46)

R

,= R"C

Energie, akumulovaná v kondenzátoru C se tak zmaří v odporu R a
připravena k novému převzetí části energie při vypnutí součástky V.
5.3.1.2 Vypínatelná

součástka s rezonančním

odlehčovací siť

je znovu

obvodem

Jinou cestou pro snížení ztrát je doplnění obvodu součástky V tak, aby k sepnutí a vypnutí
došlo při nulovém napětí nebo proudu. Vyžaduje to doplnit obvod o indukčnost LR a kapacitu
CR a vytvořit vhodný rezonanční obvod. V literatuře se proto někdy setkáme s názvem
"rezonanční měnič" nebo "měnič s měkkou komutaci (soft commutation). Podle způsobu
zapojení rozeznáváme:
a)

rezonanční obvod

pro spínání a vypínáni

při
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nulovém proudu

Schéma jednoho z možných zapojení je na obr.5.11a a časové průběhy
jsou na obr.5.11 b. Průběh impulzu lze rozložit do pěti časových úseků:

v
+

I

r-_: :
'L

CR

U,

-

iR

~

T,

,..

VO'
J.

T,

T.

T3

iL

-

R

,

T2

důležitých veličin

Y 4
o,

L

L

Uj

m

V

Id

2t 3

'"

L

4

u,

•

"

b) časové průběhy

a) schéma zapojení

Obr.5.11 Rezonanční obvod pro spínání a vypínání při nulovém proudu

Úsek Tl :
Proud Id protéká přes nulovou diodu VO. Vypínatelná součástka V je sepnuta v okamžiku to .
Nárůst proudu iL z nulové hodnoty je omezen indukčností Lf! a proto rychlost sepnutí vlastní
součástky je ideální a prakticky nulová. Proud ~ narůstá lineárně podle vztahu

.

lL

UI

(5.47)

= -. t

L.

Úsek Tl konči v okamžiku tl ' kdy proud iL(tl)

:=

Id . Odtud

(5.48)
Úsek T 2 :

va

Součástka
zátěže

V je sepnuta, dioda
je vypnuta, proud součástkou iL je tvořen součtem proudu
Id a proudu rezonančního obvodu íf! . Plati

(5.49)
kde

Napětí

na koncenzátoru Cf! a tedy i na zátěží u2 je dáno vztahem

(5.50)
Úsek T, konči v okamžiku

1"

kdy i,(I,)

=I,

a u,(I,)

=2'U, . Odtud

- 129-

(5.51)
Úsek TJ :
V úseku TJ pokračuje pokles proudu ~ k nule podle stejné rovnice (5.49) a napětí na Uz
klesá dle rovnice (5.50). Úsek T, konči v okamžiku t, , kdy proud Ut,) = O . Dobu t, určíme
z rovnice (5.49) a dostaneme

. (-[ Id)
t3 = tl + arcsm

(5.52)

Rmu

V úseku T~ je součástka V vypnuta. V případě, že nemá integrovanou zpětnou diodu, bude
proud zátěže protékat přes kondenzátor C a tim ho vybíjet. Napětí Uz bude potom klesat
lineárně dle vztahu

(5.53)
Úsek T~ konči v okamžiku t~ , kdy napětí

14 = t3 + CR

U2

(t.) = O. Z této podmínky dostaneme dobu 14

* U2(tJ)

(5.54)

Id

V případě, že součástka V má integrovanou zpětnou diodu, bude proud iL pokračovat dle
rovnice (5.49) i do záporných hodnot a protékat přes tuto zpětnou diodu. Úsek T 4 zkončí
poklesem napětí Ul na nulu.

va

V úseku T 5 vede proud zátěže Id nulová dioda
a součástka V je vypnuta. Celý děj se
začne opakovat po novém sepnutí součástky V.
b)

rezonanční

obvod pro spínání a vypínání při nulovém napětí

Schéma jednoho z možných zapojení je na obr.5.12a a časové průběhy důležitých veličin
jsou na obr.5.12b. Průběh impulzu lze opět rozložit do pěti časových úseků:
Úsek Tl :
Úsek Tj začíná rozepnutím součástky V. Na součástce je díky paralelně připojenému
kondenzátoru CR udrženo po dobu vypínání prakticky nulové napětí. Proud zátěže Id začne
protékat přes kondenzátor CR a nabíjet ho. Napěti na kondenzátoru Uc lineárně stoupá dle
vztahu

Id

(5.55)

uc=-*t

CR

Úbytek na indukčnosti LR je nulový, protože přes ní teče konstantní proud zátěže (il = Id)'
Napětí na zátěži je potom dáno rozdílem

- 130-

Id
U2=U\-UC=U\--*1
CR
Úsek T, konči v okamžiku t, ' kdy u2 (t,) = O. Dobu

(5.56)

t, snadno vypočteme dosazenim do

rovnice (5.56).
2

+

••
Il

R

o

U

Uc

1

va

1

s

m

u2

L

a
U,
b)

a) schéma zapojení
Obr.5.12

Rezonanční

časové průběhy

obvod pro spínání a vypínání

při

nulovém

napětí

Poklesem napětí Ut na nulu sepne dioda va a začne přebírat proud zátěže Id zmenšený o
proud rezonančního obvodu iR • Pro iR platí

(5.57)
Pro proud nulovou diodou platí

ivo = Id -iR

=

Id * (l-co,(roo * (I-I,»)

(5.58)

Pro napětí na kondenzátoru plati

Ue = Ul + URma>:

* sin(roQ '" (t-td)
1
roo = 'J'=C=R~*O"LR=

kde

Úsek končí v okamžiku
+ URmu. .

Úsek T3

(5.59)

4. kdy uc(~) = U, a jL(~) = -lel'

Maximální napětí v úseku je součet Ul

:

Změna napětí na kondenzátoru ue pokračuje podle stejné rovnice {S. 59). Podobně změna

proudu i, i i,. podle rovnice (5.57) resp. (5. 58}.

Úsek konči v okamžiku t, okdy u,(l,} = O. Dobu t, vypočteme z (5.59) pro nulové napěli u,o
tj = tl

1

+ IDO

o

• arCSln

(

Ul '\

~URmax)
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(5.60)

Úsek T.. je charakterizován vedení zpětné diody VO. Diky tomu je na součástce V nulové
napětí a může být proto bezeztrátově sepnuta. proud ~ narůstá lineárně z hodnoty il(tJ na
hodnotu Id' Plali

. = lL
. (t]) + U I. t

lL

LR

(5.61)

Úsek T.. končí v okamžiku, kdy iL(t..) = Id. Dobu trvání vypočteme z (5.61) dosazení právě
uvedené podmínky. Dostaneme

(5.62)
Úsek Ts :
Úsek T s je charakterizován tím, že součástka V vede plný proud zátěže Id ' napěli na zátěži
u2 = Ul a napětí Uc = O. Úsek končí novým vypnulim součástky V a celý cyklus se opakuje.
Popsané způsoby sice snižují ztráty v součástce V tím, že bud napětí při vypínání nebo
proud při zapínání jsou nulové, ale naopak doba vypnutí nebo zapnuti je dána rezonančním
kmitočtem. Proto lze stejnosměrné měniče napětí s takovýmito spínači řídit pouze metodou
konstantní doby zapnutí. Diky snižení ztrát lze využít dosažitelných spínacích frekvencí
dnešnich vypínatelných součástek, které se pohybují mezi stovkami Hz až stovkami kHz
podle typu součástky a velikosti jejího jmenovitého proudu.
5.3.2

Tyristor s

komutačním

obvodem

Klasický tyristor můžeme řídícím impulzem pouze sepnout. Pro jeho vypnutí musíme pomoci
vnějšího obvodu dosáhnout poklesu jeho proudu na nulu a tim ho vypnout. Existuje řada
zapojení, která takovéto vypnutí zajišťují. Jejich společným znakem je vytvoření kmitavého
L, C obvodu, jehož proud se odčitá od pracovního proudu tyristoru a tím ho vypíná.
Schémata můžeme rozdělit do třech skupin:
•
•
•
5.3.2.1

schémata s jednim tyristoren
schémata se dvěma tyristory (zapínacím a vypinacim)
schémata s více tyristory
Polovodičový spínač

s jedním tyristorem

Schéma typického zapojeni takovéhoto spínače je na obr. 5.13a a časové průběhy
nejdůležitějších veličin jsou na obr. 5.13b. Pro zjednodušeni předpokládejme, že zátěž
odebírá konstantní proud Iz (zanedbáváme jeho zvlnění). O kondenzátoru C
předpokládáme, že je na začátku přes zátěž nabit na vyznačenou polaritu. Obvod pracuje
ve třech taktech:
a)

1. takt

V okamžiku t = to = Osepneme tyristor V1 řídicím impulzem. V okamžiku sepnutí začne
tyristorem V1 protékat proud zátěže Iz a proud kmitavého obvodu iL • Ptali
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i V1 = lz + i L = lz + hrnu:
V2

* sin(roL * t)

(5.63)

• iv2
1

Iz

12

u,
a} schéma spojení

1. lakt

Obr.S.13 Stejnosměrný měnič napětí

3. takt

b) Časové průběhy napětí a proudů

s jedním tyristorem

Pro čas tl plati ("

2. takt

= O. Odtud dostaneme
1

. (

roL

\

(5.64)

tl=-"arCSIDI

kde

Tyristor V1 v okamžiku

t,

vypne.

Po dobu sepnutí tyristoru V1 je na zátěži napětí u2
v okamžiku t, velikost
UC(ll)
Napětí opačné

b)

= Ul *COS(WL *tl)

= -u vo = U, .

Napětí na kondenzátoru má

(5.65)

polarity je na indukčnosti L.

2. takt

Po vypnuti V1 začne proud zátěze protékat přes kondenzátor C a indukčnost l. Protože
proud Iz je konstantní, UL = O. Pro napětí na kondenzátoru ue plati

(5.66)
Napěti

na nulové diodě

va bude
(5.67)

Uvo=-UI+UC

V okamžiku ~ , kdy dosáhne napěti Uvo nuly, zkomutuje proud zátěže Iz na nulovou diodu
VD. Tento čas určime 2e vztahu (5.66) a (5.67)
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t2=

UI

- UC(t.)

C

(5.68)

+tl

Z průběhu na pěti na zátěži u2 vidíme, že v okamžiku t, na zátěži stoupne napěti až na
teoreticky dvojnásobné napětí Ul' Napětí na tyristoru V1 je vlastně napětím na
kondenzátoru ue . V okamžiku tl je pro tyristor toto napěti v závěrném směru. S přebíjením
kondenzátoru se toto napětí snižuje a v okamžiku Í:J přechází do blokovaciho směru. Pro
spolehlivé vypnutí tyristoru V1 musí platit (Í:J • tl) > Íq.
Z (5.66) dostaneme potom podmínku pro dimenzování kondenzátoru. Vídíme, že doba Í:J je
závislá na velíkostí zatěžovacího proudu Iz .
Nevýhodu stoupnutí napětí na zátěži můžeme odstranit zapojením diody V2 (Vobr. 5.13a
nakreslena slabou čarou). Její zařazení umožní dokončit kmit proudu kmítavého obvodu až
do okamžiku 4', jak je vyznačeného vobr. 5.13b slabou čárou. Další dobíjení kondenzátoru
na napětí Ul' bude dále probíhat proudem zátěže Iz shodně dle rov.(5.66), ale s jinými
počátečními podmínkami. Takt 2 je ukončen v okamžiku 4' . Další výhodou zapojení s
diodou V2 je to, že tyristor není namáhán v závěrném směru (tzv. měkká komutace). Pro
vlastni realizaci zapojení s tyristorem V1 a k němu antiparalelně zapojenou diodou V2 se
používá jedna součástka - zpětně vodivý tyristor (ReT - Reverse Conduct Thyristor).

c)

3. takt

va

Po sepnutí nulové diody
je kondenzátor C nabit na napěti Ul a obvod je
opakování taktu 1. Takt 3 může trvat libovolně dlouho.

připraven k

Polovodičové spínače

této třídy se někdy v literatuře nazývají měniče typu Morgan dle
autora tohoto zapojení a lze je řídit pouze kmítočtem spinání tyristoru V1 tj. metodou s
konstantní dobou sepnuti.
5.3.2.2 Polovodičový spínač S se zapínacím a vypínacím tyristorem
Schéma jednoduchého uspořádáni takovéhoto spínače je na obr. 5.14a a časové průběhy
nejdůležitějších veličin jsou na obr. 5.14b. Pro zjednodušení opět předpokládáme, že proud
zátěže Iz je konstantní. Na začátku práce spínače musi být kondenzátor C nabit na napěti
Ul a na vyznačenou polaritu, např. přes zátež po sepnuti tyristoru V2. Spínač pracuje
celkem ve čtyřech taktech:

a)

1. takt

V okamžiku 1.0 přivedeme řídící impulz na tyristor V1. Po jeho sepnutí protéká tyristorem
jednak proud
jednak proud zátěže ll' který do té doby protékal nulovou diodou
kmitavého obvodu ~ , tvořeného kondenzátorem C, tyristorem V1, índukčností L a diodou
V3. V okamžiku tl ' rovném polovině vlastní periody kmitavého obvodu, se kondenzátor
přebije na maximální hodnotu Ul opačné polarity a proud kmitavého obvodu iL chce změnit

va,
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svoji polaritu. Dalšímu

pokračování kmitu

ale zabrání dioda V3 a takt 1 je lim

Uz

•

+ C

vz•

U,

IJ

I

U,

Z. ta kt

O

iV1
+

1takt
•

iV

/"\

i Lmax

•

1~
o(

3. takt) ( 4. takt

l,

va

V3

ukončen.

"-

/

U,
-U,

/

Z

II
a) schéma zapojení
Obr.S.14

'vO

to t,

tz

t3

-

-

Stejnosměrný měníč napětí
se dvěma tyristory

t,

l,

b) časové průběhy napětí a proudů
Pro velikost proudu

ivl

tyristorem V1 platí rovnice (5.63). V

čase

tl plati

(5.69)
kde ILmax a
b)

rol

jsou dány vztahy (5.64)

2. takt

Během

tohoto taktu protéká proud zátěže Iz přes tyristor V1. Kondenzátor C je nabit na
napěti (-UJ Tento takt může trvat libovolně dlouho až do okamžiku 4 za předpokladu, že se
kondenzátor C nevybije přes parazitni svodové odpory.
c)

3. takt

V okamžiku 4 přivedeme řídicí impulz na tyristor V2. Po jeho sepnuti vypne okamžitě tyristor
V1 díky napětí kondenzátoru C, které je pro něj napětím v závěrném směru a jeho proud
prakticky okamžitě zkomutuje na tyristor V2. Proud zátěže Iz nyní protéká přes kondenzátor
C, který se jim přebíjí přes tyristor V2. Průběh přebijeni je dán vztahem
(5.70)
Přebíjení

kondenzátoru C je ukončeno v okamžiku ~ , kdy jeho napětí dosáhne hodnoty Ul'
V tomto okamžiku dosáhne napětí na nulové diode
nuly. Dobu trváni taktu 3 určíme ze
vztahu (5.70) pro právě uvedené podmínky

va
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(5.71)
Vidíme, že doba taktu 3 je závislá na velikosti proudu zátěže Iz. což je nevý'hodou tohoto
schématu. Podminkou pro úspěšné vypnuti tyristoru V1 je přiložit na něj závěrné napěti
minimálně po jeho vypínací dobu~. S použitím vztahu (5.70) dostaneme

(I, -I,) = ť. C )

t,

(5.72)

Zmu

Dostali jsme jednu z podmínek pro dimenzování kondenzátoru C. IZJTWl je maximální proud
zátěže.

d)

4. lakl

Během

tohoto taktu protéká proud zátěže Iz nulovou diodou VO, která převzala lento proud
od tyristoru V2 v okamžiku ~ . Kondenzátor C je nabit na napěli +U. Tento takt může trvat
libovolně dlouho.
Právě

•
•
•

popsané zapojení má několik nevýhod:
doba přebíjení kondenzátoru C je závislá na zatěžovacím proudu lz
pro spuštění musí být kondenzátor C nabit na správnou polaritu napětí Ue
tyristorem V1 protéká v 1. taktu součet proudu zátěže Iz a proudu kmitavého obvodu

"
Existují i jiná schémata, která tyto nevýhody odstraňuji nebo omezují. Vzhledem k tomu, že
vývoj polovodičových vypinatelných součástek v současné době dovoluje jejich přimé použiti
pro většinu běžných aplikaci, nebudeme zde tato schémata uvádět. Případné zájemce
odkazujeme na starší vydání těchto skrípt nebo jinou odbornou literaturu.
5.3.2.3 Polovodičový spínač S s vice tyristory
Dosud probíraná schémata s tyristory vyžadovala určitou dobu na přípravné přebiti
kondenzátoru. Tuto nevýhodu odstraňují složitější schémata tvořená více tyristory. Spínač
sepne stejně jako v předchozich schématech přivedením řídícího impulzu na hlavní tyristor
V1. Spínač vypne střídavým spínáním vhodných tyristorů, které musí být spinány tak, aby
kmitový proud protékal proti proudu tyrístoru V1 a po jeho poklesu na nulu se kmit dokončil
přes antiparalelně k tyristoru V1 zapojenou diodu. Tim je za cenu zvětšeného počtu
součástek zkrácen vypínací přechod a proto může takovýto spínač pracovat s vyššl spínací
frekvenci.
Z průběhu proudu hlavním tyristorem V1 v obou probraných zapojeních je vidět, že proud v
něm narůstá skokem na hodnotu proudu zátěže. To není ale u reálného tyristoru připustné.
Proto se do série s nim zařazuje omezovaci indukčnost, která omezi strmost nárůstu proudu
v tyristoru pod dovolenou hodnotu. Protože tato indukčnost nemá vliv na základní průběhy,
nebyla ve schématech kreslena.
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5.3.2.4 Určení parametrů součástek komutačního obvodu

V obou probraných schématech nalezneme kromě tyristorů a diod komutační indukčnost L a
kondenzátor C. Pn výběru vhodných tyristorů a diod postupujeme analogicky jako v jiných
měničích tj. určíme ztráty v součástce a k ním vybereme vhodnou součástku a chladič. Pro
určeni ztrát ale potřebujeme znát vlastní frekvenci Cl) a amplitudu proudu IlInu kmitového
obvodu. Tyto parametry jsou závislé na indukčnosti L a kapacitě C dle vztahů (5.64). Pro
stanovení konkrétních parametrů vyjdeme z následujících dvou podmínek:
amplřtuda

proudu Il.m.u musí být větší než je maximální proud zátěže 1Zma.>c . V praxi se
volí 'l.m.u > 1,5 Izmu .
Závěrné napětí (u RCT - tyristorů doba průchodu proudu diodou) musí být přiloženo
na tyristor po dobu delší než je jeho vypínací doba tq • Pro konkrétní schéma potom
sestavíme konkrétní podmínkové vztahy a dle nich určíme indukčnost L a kapacitu

•
•

C.

5.3.3

Vícefázové stejnosměrnéměniče napětí

že je požadován takový výstupní proud, že ho nelze zajistit z měniče s jedním
spínačem S, použijeme paralelní spolupráci několika stejnosměrných měničů napětí,
zapojených dle obr. 5.15a. Každý měnič má svůj spínač S, nulovou diodu
a vyhlazovaci
indukčnost L. Pro snížení zvlnění výstupního proudu iz je výhodné spinat jednotlivé spínače
s časovým neboli fázovým posuvem - přesazeně. Fázový posuv se volí T I m (kde m je
počet paralelních spínačů). Časové průběhy proudů jednotlivých spínačů a výsledný proud
zátěže pro případ 3 spínačů jsou znázorněny na obr. 5.15b. Celkové maximální zvlnění
klesne v poměru 11m 2 k maximálnímu zvlnění bez přesazeného řízení. Totéž platí pro
zvlnění napětí na vstupním filtru.
V

případě,

va

L

1

••'1

Vll
L

•;2

V12
L

U,
V13

••'3

2

3

T/3

T

a) schéma zapojení
Obr.5.15. Třífázový stejnosměrný
měníč napětí

b) časové průběhy proudů
při přesazeném řízení
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5.3.4

Více kvadrantové stejnosměrnéměniče napětí

Dosud probrané stejnosměrné měniče dovoluji napajet spotřebiče pouze jednou polaritou
napěti a proudu. Jejich pracovní bod ležl vždy pouze v jednom kvadrantu V-A roviny a proto
je nazYváme měniči jednokvadrantovými. Řada spotřebičů potřebuje vícekvadrantové
napájení s dobrou dynamikou. Použíjeme-li více vhodně zapojených součástek, můžeme
dostat měnič, který dovoluje pracovat ve více kvadrantech.

z

4 i

•

V12
Vll
Vll

U,

"2

U,

"2

V12

Obr.5.16 Obvodové schéma
stejnosměrnéhoměniče
napětí pro obě polarity

Obr.5.17 Obvodové schéma
stejnosměrnéhoměniče napětí

proudu

pro

obě

polarity

napětí

Schéma na obr. 5.16 dovoluje pracovat s oběma směry proudu při jedné polaritě napětí.
Vzniklo spojením schémat dle obr. 5.4 a 5.5 a pracuje ve dvou kvadrantech bez přeplnaní
součástek v obvodu.
Podobně

schéma na obr. 5.16 pracuje s jedním směrem proudu, ale dovoluje měnit polaritu
výstupního napětí. Oba spínače V1, V2 spínají současně a připojují napájecí napětí Ul v
kladné polaritě na zátež. Vypne-Ii jeden ze spinaču V1 nebo V2 , uzavfe se proud zátěže
přes nulovou diodu V11 nebo V12 a na zátěži bude nulové napětí. Vypneme-li oba spínače
V1 i V2, musí se kladný proud záteže uzavřít přes nulové diody V11 a V12, které připoji k
zátěži zdroj napětí Ul v opačné polaritě.
Ctyřkvadrantový měnič vznikne zapojením čtyř jednokvadrantových měničů do můstkového

zapojení. Protože jde vlastně o zapojení, které je shodné se zapojením jednofázového
střídače, bude toto schéma podrobněji probráno v části 6.
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6

STŘíDAČE

Statické měniče provádějící konverzl elektrického stejnosměrného proudu na střídavý se
nazývají stlidače. Střídače představují velkou třídu měničů zahrnující velký počet
používaných schémat. Dělíme je podle dvou základních hledisek. Dělení podle způsobu
komutace rozeznává střídace s vnější komutací a střídače s vlastní komutací.
Střídače

komutované ze sítě to je střídače s vnější komutaci jsme poznali v kapitole 2 jako
invertory. Jde o usměrňovače s obráceným tokem elektrické energie ze stejnosměrného
zdroje do sítě střídavého napětí. Poznali jsme, že střídavá siť sama je zdrojem komutačního
napětí. Střídače s vnější komutací nejsou vybaveny komutačními obvody. Stfídače s vnější

komutaci se používají v elektrických pohonech s usměrňovači pro možnost oboustranného
přenosu energie ze stejnosměrné na střídavou stranu a obráceně. Na smdavé straně
střídače nemusí být pouze veřejná sil' střídavého napětí. Zdrojem komutačního napětí může
být též synchronní motor, nebo asynchronní motor doplněný kondenzátory. Speciální oblastí
střídačů jsou stejnosměrné přenosy elektrické energie (HVDC). Stejnosměrným
meziobvodem se také provádí propojeni střídavých elektrických spustav o různém kmitočtu.
Střídač je zařízením, které umožňuje konverzi stejnosměrné energie energii střidavou.
Problematiku invertoru jsme probrali v kapitole 2 a dále se jí nebudeme zabývat.
Střidače

s vlastni komutací jsou střídače u kterých je komutace zajištěna ve střidači.
Podobně jako jsme poznali u stejnosměrných měničů je možné i u střídačů doplnit schéma
obvody, které zabezpečí vypnutí tyristorů v libovolném okamžiku. Vzhledem k pokroku v
parametrech vypinatelných součástek se převážně u střídačů s vlastní komutaci používají
vypinatelnéí součástky, které nemají speciální komutační obvody vůbec. Takové střídače
mohou napájet autonomní elektrické sitě, sestávající se z jakékoliv zátěže. Používá se jich
jako zdrojů proměnného kmitočtu pro napájení střidavých motorů s proměnnými otáčkami
nebo jako záskokových zdrojů pro udržení důležitých spotřebičů v chodu i po výpadku
veřejné zásobovací sítě.
Střídače

s měkkou komutací jsou třetí skupinou střídačů. Jejich principem je komutace
součástek ve chvílích, kdy je na součástce nulové napěti nebo součástka vede nulový
proud. Mohou jimi být na příklad rezonančni střídače. U rezonančních střídačů je zátěží
rezonanční kmitavý obvod. Přepínání součástek se může provádět v době nulového proudu
součástkou. Proto rezonanční střidače nepotřebuji samostatné komutační obvody. Měniče s
měkkou komutaci pracují s menšími ztrátami v součástkách a mohou pracovat s vyššími
kmijočty.

Dělení střídačů

podle druhu napájecího obvodu rozeznává

střídače napěťové

a střídače

proudové.
t!@ěťoVÝ střídač

je napájen zdrojem majícím malou vnitřní impedanci. Tvrdý napěťový zdroj
může mít konstantní nebo regulované výstupní napětí. Charakteristickou součástí
napájeciho zdroje bývá velký napěťový kondenzátor jako zdroj špičkové energie.
Energetickým zdrojem bývá usměrňovač napájený ze střídavé sitě, sluneční baterie,
olověné akumulátory popřípadě magnetohydrodynamický generátor. Napěťové střídače
dnes představují většinu střídačů v elektrických regulovaných střídavých pohonech, ve
zdrojích regulovaného napětí a kmitočtu, v záskokových zdrojích, ve zdrojích pro indukční
ohřevy a zdrojích indukčního a kapacitního VA výkonu. V těchto měničích se stále častěji
vedle klasických tyristorů používaji vypinatelné GTO tyristory a výkonové tranzistory.
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ProudovY střidač je napájen zdrojem konstantního proudu. Charakteristickou součástí
napájecího zdroje je tlumivka v obvodě zdroje proudu. U proudových stfidačů není tvar
proudu v jednotlivých taktech ovlivňován parametry obvodu, ale je tvořen velkou indukčností
a má tvar konstantního bloku proudu. Součástky proudových střídačů musí vydržet napětí
způsobená přeru~ováním proudu v indukčnosti zátěže. Proto součástky jako GTO tyristory a
tranzistory při tomto použití vyžadují zvětšené kondenzátory pro přepěťové ochrany.
Proudové měniče se používaji v elektrických pohonech se střídavými motory, k napájení
synchronnich nebo asynchronních ventilových motorů velkých výkonů pro pohon
kompresorů, pro rozběhy soustrojí v přečerpávacich hydroelektrárnách, pro indukční ohřevy
a podobně.
Další možné dělení střídačů je na jednofázové, třífázové a vícefázové.

6.1

Jednofázový

napěťový střídač

Základní schéma jednofázového střídače je nakresleno na obrázku 6.1.

V1

V3

•

V11

u

c

L.pV13

L R

t--t--.r..;:v.~:+----12
1:1>

V4
Obr.&.1 Schéma jednofázového střídače.

V12

V2

Schéma připominá schéma jednofázového můstku, jehož větve jsou tvořeny antiparalelním
spojenim spínačů Vl, V3, V4, V2 a diod Vll, V13, V14, V12. Spinače mohou být
realizovány tranzistory nebo vypinatelnými tyrístory (IGBT,GTO,IGCn. Jednofázový střidač
zobrazený na obr.6.1 patří mezi střídače s vlastní komutací. Střídač je napájen zdrojem
napětí U, jehož schopnost poskytovat energetické pulzy bez poklesu napětí je zvýšena
kondenzátoren C. Zatěžovací obvod RL tvoří diagonálu obvodu.

6.2

Ohmická zátěž

Popišme nejdříve případ, kdy zátež se skládá pouze z odporu R. Současným sepnutím
spínačů V1 a V2 začne protékat odporem R kladný proud iz. Vypnutím V1 a V2 při
následném zapnutí V3 a V4 změn i proud íz svojí polaritu. Podle kmitočtu spínání tyrístorů
můžeme řidit kmitočet napájecího napětí a proudu zátěže. Jestliže zanedbáme nutnou
ochrannou dobu spinačů bude odporem protékat elektrický proud obdélníkového průběhu o
délce obdélníku :n: . Jeho efektivní hodnota a první harmonická budou

U

lze = -

(6.1 )

R
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Velikost proudu a napětí můžeme řídH: délkou sepnuti dvojic tyristorů a délkou doby, kdy
všchny tyristory jsou vypnuty. Pri úhlu sepnutí tristorů loV bude tvar proudu odporem obdélník
délky loV s prodlevou 1t-loV. Efektivní napětí a efektivní proud na zátěži budou

V,z;

VJ~

Obsahuje-Ii

!,z= ~ j~

zátěž

(6.2)

pouze ohmický odpor, bude proud procházet jen

spínači.

Diody nepovedou

proud.
6.3

Zatíženi do odporu a indukčnosti

že zátěž je tvořena kombinaci odporu a indukčnosti není možno vypnout a
změnit polaritu proudu ve spotřebiči bez vzniku pře pěti na indukčnosti L. Uvědomme si, že v
případě všech doposud probraných měničů jsme proud spotřebičem polovodičovými
součástkami nevypínali. Proud bud svým přirozeným průběhem daným parametry obvodu
procházel nulou, nebo měl po vypnutí tyristoru možnost téci v jiném obvodu (komutovat na
jiný obvod). Při práci jednofázového měniče takovou možnost vytvoři antiparalelni diody V11
V12 V13 a V14. Předpokládejme, že před vypnutím tyristorů V1, V2 procházel zátěží proud
iz. Po vypnuti tyristorů teče tento proud diodami V13 a V14. Zároveň však tim došlo ke
změně polarity napětí na svorkách spotřebiče.
V

případě,

Sledujme polaritu napětí připojeného na spotřebič v závislosti na proudu spotřebiče a stavu
sepnuti spínačů. Předpokládejme pozitivní směr proudu spotřebiče ze vstupní svorky 1 do
výstupní svorky 2. Předpokládejme, že zapínací impulzy trvají po celou dobu, po kterou má
být spínač zapnut, nebo jsou složené z husté řádky impulzů. V případě, že na spinači V1 je
trvalý spinací impulz, musí kladný proud Iz téci spinačem V1. Při vypnutí součástky V1 proud
zátěže zkomutuje na diodu V14 a tím připne na zátěž opačnou polaritu napěti. Při záporném
smyslu proudu a zapínacím impulzu na V1 musí proud téci diodou V11. Přijde-Ii zapinací
impulz na V4, zkomutuje na něj proud zátěže z diody V11. Ke stejným kombinacim dojdeme
pří úvaze o sepnutí dalších spínačů. Můžeme tudíž vyslovit obecný závěr. Svorka
MJOtřebiče je bez ohledu na smysl proudu ~ena vždy k té polaritě zdroje k níž je
~en spínač, mající na svém hradlu si:!!nací imp'ulz. Vysloveny závěr jg,platny bez ohledu
na to, iestli proud poteče dotvčnym tyristorem nebo ieho antiparalelní diodou. V P.ElPadě že u
~nj svorky spotřebiče nemá žádný z obou tyristorů řídicí imRulzje tato svorka v pfipadě
kladného smyslu proudu PňQQjena na zápornou"polaritu nID:!ájeciho napětí a v l2řIPadě
moorného proudu Jillpojena na kladnou polaritu napětL Obrácené..m.atí Q.ro vYstupní svorku.
Používajice tento závěr můžeme snadno kreslit průběhy proudůl a napěti na spotřebiči,
známe-Ii sled spínání spínaČŮ. Předpokládáme nepřerušovaný proud, který v praxí napájení
motoru a spotřebiče Rl vyšším kmitOČtem přícházi téměř vždy v úvahu. Průběhy proudu
jsou vždy exponenciální. Za předpokladu, že v době t = O byl obvod připojen na napěti U a
tekl jím proud -I, ' je průběh proudu dán vztahem ( 6.3)

. V( l-e ')

lZ=R

kde t je

1

-

I oe-1'

časová konstanta obvodu t

(6.3)
;

i

V obrázku 6.2. je nakreslen průběh proudu a napětí jednofázového střídače. V části a) jsou
dvojice spínačů V1 V2 a V3 V4 řízeny současně. Sled spínacích impulzů je v hořejši části
obrázku. Napětí na spotřebiči je jednoznačně určeno spínánim spinačů a můžeme ho ihned
nakreslit. Předpokládejme, že v čase t = O teče zatěžovacim obvodem proud iz = -10. Po
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vypnutí spínačů V3 V4 se objevl na spotřebiči napětí U a proud se začne měnit podle vztahu
(6.3). Pokud bude proud záporný, nebude ve vedení ani V1 ani V2 i když oba spínače mají

I
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I V3 I V1 I V3 I
řf' d "ci i m~rs.z..,Yc:-I V4 I VU V4 I
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Obr.6.2 Průběhy proudů a napětí jednofázového střídače.
a) současné vypínání spínačů b) nesoučasné vypínání spínačů

řídící impulzy a jsou neustále připraveny vést pozitivní proud. Negativní proud se může

uzavírat pouze diodami V11 a V12. Polaritu napětí na spotřebiči určují spínače, na které
jsou přiváděny řídící impulzy. Jakmile projde proud iz nulou, vstoupi do vedeni splnače V1 a
V2, jak je vyznačeno v dolni části obrázku. Poněvadž doba průchodu nulou je závislá na
parametrech zátěže, musí být řídící impulz spínačů dostatečně dlouhý, prakticky pokrývajicl
celou polovinu periody. V praxi se nahrazuje řádkou ímpulzů. Doba vedení spínačů končí
vypnutím předcházející a zapnutím následující dvojice. Odebíraný proud ze stejnosměrného
zdroje má průběh složený z úseků proudu spotřebiče, ale je usměrněný a má
stejnosměrnou složku

Id'

Na obr. 6.2 b je znázorněn jeden ze způsobů řízení velikosti napěti a proudu spotřebiče.
Nazývá se šířkové řizení střídače. Dosahne se zkrácením trvání řidících impulzů, vždy pro
jeden tyristor v jedné řadě. V nakresleném případě byly zkráceny impulzy pro spínače V2 a
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V3 o 1t - \ll, kde \ll je požadovaný úhel trvání napěťového pulzu v púlperíodě na spotřebíči.
Jinak řečeno 'fl je také úhel vedení spínačů V2 a V3. Pro \ll = 1t obdržíme pulzy z obrázku
6.2a, které odpovídají současnému vypínání spínačů.
Pro \ll

=;

obdržíme sled spinání spínačů nakreslený na obr. 6.2b. Předpokládáme, že v

čase t=Q tekl spotřebíčem proud -10' Spínač V3 má délku řídícího pulzu zkrácen o ~ a právě
vypnul. Proud se uzavírá spínačem V4 a diodou V12. Spotřebič je spojen nakrátko a na jeho
svorkách není napětí. Průběh proudu spotřebičem je dán vztahem

. ~IR

I
'
oe-'

6.4

Třífázový napěťový střídač.

(6.4)
Proud nemůže vymizet, poněvadž tento takt netrvá nekonečně dlouho. V úhlu 1t-'V spínají
spinače V1 a V2. Tím se na spotřebíči objeví kladné napětí. Proud spotřebičem vzrůstá ze
záporné na kladnou hodnotu. Takt začne s vedením V11 V12 a při průchodu proudu nulou
automatícky přejde na vedeni V1 V2 při stálém napětí U. Po vypnuti V2 komutuje proud z
V2 na V13 a vytváří tak nový zkrat na spotřebiči při vedení V1 a V13. Další děje v druhé
půlperiodě mají již jasný průběh. V obrázku je zobrazen průběh napětí na spotřebiči, průběh
proudu spotřebičem a odebiraný proud ze stejnosměrného zdroje. Obrázek je v hořejší části
doplněn sledem pulzů a v dolejší částí sledem střídání součástek ve vedení. Z obrázku je
patrné, že proud odebiraný z napěťového zdroje má stejnosměrnou složku Id'

Třífázový střídač

je svým zapojením podobný třífázovému můstkovému usměrňovači, jako je
jednofázový střídač podobný jednofázovému můstkovému usměrňovači. Rozdíl je v tom, že
ke každé vypinatelné součástce je antiparalelně připojena dioda. V současné době se jako
vypinatelné součástky většinou používají GTO, IG8T nebo IGCT. Schéma třífázového
napěťového měniče je nnkresleno na obr. 6.3. Napěťový zdroj je doplněn filtračním
kondenzátorem, který je společně se zdrojem schopen dodávat do spotřebiče energetické
pulzy bez významného poklesu napětí. Někdy bývá před kondenzátorem ještě zařazena
vyhlazovací tlumivka.
Průběh

fázového a sdruženého napětí na svorkách spotřebiče uAQ ullO U co můžeme vyšetřit
dvěma způsoby. Prvním způsobem jsou prostorové vektory používané v teorii elektrických
strojů. Jejich jednoduchou definici nalezne čtenář ve skriptech Elektrické pohony str. 136
(Vydavatelství ČVUT 1999). Jejich použití pro odvození fázového a sdruženého napětí
střídače je na str. 163.
V těchto skriptech vyšetříme průběhy napětí druhým způsobem s použitím obrázku 6.4.
Předpokládáme obdélníkové řízení vypinatelných součástek. To znamená že každá
součástka je sepnuta po dobu odpovidajici uhlu. (180'). Sepnuti jednotlivých součástek
horní

řady je fázově navzájem zpožděno o 21t
3

(120°). Stejné zpoždění je mezi

součástkami

spodní řady. Součástky spodní řady spínají o 1t (1800) později než ve stejné větvi ležící
součástky horní řady. Větev měniče je skupina tyristorů a diod ležících mezi fázovým
vývodem měniče a kladným nebo záporným pólem stejnosměrného napájecího obvodu.
Proto se někdy dvě větve měniče také nazývají fází měniče. Nikdy nesmí být sepnuty obě
vypinatelné součástky jedné fáze současně, aby nedošlo ke zkratu stejnosměrného
napájeciho obvodu. Časová prodleva mezi vypnutím horní vypinatelné součástky a
sepnutim dolní vypinatelné součástky závisí na typu použité součástky. U tyristorů bývá10
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Obr. 6.3

Třífázový napěťový střídač,

nebo

napájející třífázový spotřebič RL

třífázový motor

až 100 J.1S , u tranzistorů 3 až 10
J.1s. Podle pravidla uvedeného v

p +

předcházejicím

u
U

C

odstavci 6.1

můžeme jednoznačně

2

rozhodnout, ke které ze svorek P
N napájecího zdroje je v průběhu
času připojena kterákoliv z
U
2
fázovych svorek spotřebiče ABC.
Proto můžeme zjednodušeně
zobrazovat, na kterou z polarit
NA
B
c
napájecího napětí U je připojena
příslušná fáze spotřebiče ABC
Obr.6.4. Zjednodušené schématické znázorění
růzmích stavu seDnutí.
bez ohledu na smysl právě
procházejíciho proudu
jednoduchým způsobem zobrazebým na obr.B.4. Schéma časového spinání tyristorů je
vyznačeno v horní části obr. 6.5. Ve střední části téhož obrázku je znázorněno způsobem
dle obr.B.4, ke kterým svorkám PN jsou při aktuálním sepnutí vypinatelných součástek
připojeny fázové vývody ABC.

....

/
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SPíNÁNí TYRISTORŮ
V2

V3p
V4

u

J
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Ua. r-fLj----1--j--I--+-l--I---J~--1-I-lu,.,.-j..'
I

Uc< f--+-t-+-+-+--t-I--I-- +--1--4-1-

u
UA.

+---t-+-...L-+-+-I--l---- --t--+-+--+-+-

Obr. 6.5 Průběhy napětí, sled spinání
při obdélníkovém řízení.

spínačů pro třífázový střídač napětí
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Zvolme potenciál fiktivní svorky "M" rovný

~

. Nyní

můžeme nakreslit průběh fázových

napětí střídače

Um UBM UCM • Pro fázová napětí spotřebiče, kterým může být například
asynchronní motor, můžeme psát vztahy, kde indexy znamenají odpovidajici svorky t.j. O
odpovídá středu spotřebiče.

(6.5)
(6.6)
(6.7)

UAO = UAM - UOM
UCO = UCM - UOM
UBO = UBM - UOM

Fázová

napěti spotřebiče UM Uso ucojsou navzájem posunuta o ;1[.

(120°).

Tvoří třífázový

systém napětí. U třífázových systémů s izolovaným uzlem se nemůže vytvořit nulová složka
proudu a součet

i AO + lBO + i co = O. Proto se také nulová složka napětí rovná nule a

součet

UAO

+ UBO + uco = O.

(6.8)

Sečtením

rovnic(6.5) (6.6) (6.7) a s použitím (6.8) obdržíme

0= UAM

+ UBM + UCM -

Z obr.6.S vyplývá, že s

(6.9)

3UOM

časem

se

pravidelně mění

velikost

součtu

Proto napětí nulového bodu třífázové soustavy vzhledem fiktivní svorce "K" je rovno

u
UOM=±6

(6.10)

Napětí uzlu spotřebiče vzhledem k potenciálu nula fiktivní svorky

+~

se šestinásobným

"M" kmitá mezi hodnotami

kmitočtem.

Průběh fázového napětí spotřebiče nyní můžeme snadno nakreslit. Fázová napětí uM,USO,u co

jsou stejná, ale posunutá o úhel 2 1! (120').
3
Pro sdružená napětí platí uAB = u....... - uBM a můžeme je rovněž snadno nakreslit. Při
obdélnikovém řízeni stfidače tj. při délce řídících pulsů 1t (180°) je napětí v každém
okamžiku definováno sepnutím spínačů. Základni schéma připojení třífázových svorek ke
svorkám zdroje PN je vobr. 6.5 pro každý takt uvedeno. Rozdělování proudu na proud
vedený diodami a spínači se děje automaticky podle parametrů obvodu a coslp proudu
zátěže. Střídač může pracovat i při obráceném toku elektrické energie a umožnit na příklad
generatorické nadsynchronní brzděni motoru. V takovém chodu se prodlužuje doba vedeni
zpětnými diodami, která je ted větší než doba vedení vypinatelných součástek.
Fourierovým rozkladem obdržime obsah harmonických výstupního napětí:
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UAB=

2./3U(·
1. 5rot- 1.
·11 rot+T3sm
1. 13 rot-l
)
I sm
1t
smoot-ssm
5m 7rot+Tl
7

+

2Jf U(- /7 sin 17M- /9 sin 19oo!

.)

(6.11 )

2U ( smcot+Ssm
.
I . 5rot+ 1.
I . II rot+T3sm
I . 13 rot ) ...
sm 7c.ot+1Tsm

UAO='""1t

7

2U(17
1·
1. 5
+"
Sln Olt + 19 srn Olt +

)

(6.12)

Průběh fázového a sdruženého napětí je opticky velmi různý. Přesto oba průběhy mají

stejnou skladbu harmonických.
Pro efektivni hodnotu fázového napětí obdržíme

UA,,=
6.4.1

*~)'23~+(2~)'~] = ~U

(6.12)

Řízení napětí napěťového střídače

Výstupní napětí střídače se fídi obvykle jedním ze tří následujících způsobů.
8mpJiludové řízení. Amplituda výstupniho napětí střídače je přímo úměrná vstupnímu
stejnosměrnému napětí. Je-Ii napájecím zdrojem stejnosměrného napětí napřiklad řízený
usměrňovač, můžeme ho použít k řízení amplitudy vYstupního napětí. V případě použítí
tyristorů s komutačními LC obvody byla s tímto zpusobem spojena nevýhoda spočívající v
tom, že napětí na komutačních kondenzátorech bylo také proměnnéi. Tím se stal na napětí
závislý i proud, který je střídač schopen komutovat. V připadě vypinatelných součástek GTO
nebo IGBT tato nevýhoda odpadá. V řadě aplikaci, například železniční napájecí systém má
konstantní napětí a tento zpusob řízeni nelze v principu použit.
Šířkové řízeni. Poznali jsme, že zkracováním doby vedení tyristoru na úhel \V se snižuje
efektivní hodnota výstupního napěti. Tento zpusob lze použít pouze u jednofazových
střídaču s ohmickou zátěži v aplikacích, kde zvýšený a proměnný obsah harmonických neni
na závadu. Přikladem mohou být indukční ohřevy. Pro jednoduché třífázové střídače je v
princípu nepoužítelný.
Šířkově pulzní řízení. Nejuživanějším způsobem řízení u napětových měničů je šířkové
pulzní řízení. Provádí se střídavým vypínáním a zapínáním napětí zdroje pomoci měniče na
zátěž vícekrát za dobu výstupní periody napětí. Konkrétní zpusoby modulace se liší podle
požadavku na tvar výstupního napětí. Tvar výstupního napětí by v ideálním případě měl být
sinový. Je však vždy deformován nežádoucími harnonickými. Jejich velikost a složení jsou
duležité pro oteplení elektrických stroju, pro pulzační momenty a hluk.

Abychom pochopili řízeni střídače v režimu šířkově pulzni modulace, je výhodné vyjit z
představ, vybudovaných v technice pulzního řízeni. Jestliže chceme vytvářet požadovaný
napěťový průběh například napětí fáze A, postupujeme tak, že během určitého krátkého
časového úseku tl necháme spinač V1 zapnutý. Proud teče ze zdroje do fáze A spínačem
V1 nebo z fáze A do zdroje diodou V12, ale fáze A je vždy připojena ke kladné svorce P
zdroje. 01iz obr. 6.6). Po následující časový okamžík t 2 je spínač V1 rozepnutý a V4 sepnutý.
Proud zátěže teče podle své okamžité polarity buď spínačem V4 nebo diodou V14, ale fáze
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A je vždy po tuto dobu připojena k záporné svorce N zdroje.
spínání se nazývá nosný kmitočet
f,~

1
I, +1,

Kmitočet,

kterým provádíme

I

~-

(6.13)

T,

Stejně jako u stejnosměrných měničů definujeme i pro modulaci zatěžovatel z.
z~

II
tl +t2

I,

(6.14)

~n

T

Modulace napětí se provádí střídavým spínáním tyristorů V1 a V4. Průběh napětí uMl v době
jedné periody nosného kmitočtu se skládá z obdélníků. Střední hodnota napětí um je podle
obr. 6.6 rovna

(6.15)

•

t,
,

I",

t2

I

U

t

T

A
Obr. &.&. Schéma jedné fáze třífázového střídače a průběh napětí na fázi A
v jednom modulačním taktu.
Řízením velikosti zatěžovatele "z" v rozmezí O < Z < 1 řídíme okamžitou střední hodnotu
výstupního napětí UAj( v mezích - ~ < UAM < ~. Je několik různých technických způsobů
určování okamžiku tl' Jeden z prvních způsobů řízení je založen na komparaci dvou

signálů, sinového a pilového signálu a vytváření řídícich pulzů pro spínání tyristorů v jejich
průsečíku, jak je znázorněno vobr. 6.7.

Výsledné výstupní napětí obsahuje základní harmonickou a specifické harmonické,
produkované zvolenou metodou modulace.
Základní harmonická mění svůj kmitočet a velikost podle velikosti a kmitočtu sinového
signálu.
§pecifické harmonické jsou způsobeny sledem spínání součástek. Methoda popsaná na
obr. 6.7 produkuje určité složení harmonických. Jejich analyza přesahuje rámec základniho
kurzu.
Existuji různé jiné způsoby řizení pulzně šířkové modulace. Jejich strategií může například
být rozložit pulzy vytvářejíci výstupní napětí tak, aby harmonické složky byly minimalizovány.
Vyloučeni určitých harmonických může vést k minimalizaci pulzačních momentů napájených
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stroju atd. Viklad těchto postupu přesahuje rámec základního kurzu výkonové elektroniky. S
přichodem rychlých spinacich součástek ztrácejí optilizačni zpusoby modulace na významu.

Dosný signál

IA

o '--

IV
I-

lVI

r S inový signál
'rGJl
V lVI za pnut V1
r-l

- za pnut V4

Obr.6.7. Princip pulzně šířkové modulace porovnáním sinového a pilového
průběhu. Průběh modulovaného napětí uAM.
S vysokým modulačnim kmitočtem se průběh generovaného napětí více blíží sinusovce.
Zpětnovazební řízení

modulace Nově se rozvíjejicím zpusobem řízeni modulace je
zpětnovazebni modulace znázorněná na obr. 6.8. Regulační obvod generuje požadovanou
sinusovku proudu co do její amplitudy a kmitočtu. Po obou stranách této sinusovky je
definováno pásmo hystereze, ve kterém se muže pohybovat skutečný proud. Jestliže
skutečný proud převýší dovolenou hranici vypíná spínač V1 a zapíná spínač V4. Výsledkem
je změna napětí uAM z hodnoty +UI2 na hodnotu -U/2 a skutečný proud začne klesat.
Jakmile proud překročí dolní hranici hysterezniho pásma, je vypínán tyristor V4 a zapínán
tyristor V1. Skutečný proud spotřebiče je tak vtlačen do hysterezního pásma, jehož šiřka
určuje kmitočet spínání. Metoda je zvláště výhodná pro střídače s tranzistory, které dovoluji
vyšší nosné kmitočty pro modulaci než GTO tyristory.
Cyklická modulace prostorového
vektoru. Princip této modulace je
založen na skutečnosti, že
harmonickým průběhům proudu
Oll
nebo napětí odpovídá rotace
vektorů (podobně jako průvodičů)
po kružnici. Napětí nebo proudy
třifázového systému jsou oproti
sobě natočeny o ůhe11200. Jim
odpovídajici vektory (podobně jako
průvodiče) jsou navzájem také
natočeny o 120°. Při metodě
Obr.6.S Princip zpětnovazební modulace
modulace prostorového vektoru
vytváříme výsledný vektor tak, že ho
skládáme ze tří základních směrů,
které jsou posunuty o 120°. Přidáním záporných směru (napětí) máme k dispozici šest
základních směrů. Každému sepnutí podle obr.6.4 odpovídá jeden prostorový směr. K nim
přiřazujeme ještě nulový vektor, který vytváříme sepnutím všech hornich nebo dolních

•
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spínačů.

Požadovaný pohyb vektoru magnetického toku realizujeme postupným spínáním
vhodných vektoru napětí na vhodnou dobu. (Bliže viz skripta Elektrické pohony. O
prostorových vektorech viz seznam literatury). výklad teorie prostorových vektoru leží mimo
rámec tohoto textu. Bližší lze nalézt v odborné literatuře.
Střídač

6.4.2

v

usměrňovačovém

chodu

Jak bylo uvedeno v části 6.4, může každy napěťový střídač pracovat jako usměrňovač tj.
dodávat energíi ze střjdavé do stejnosměrné strany. Dosáhne se toho změnou řízení,
spočívající ve zkrácení doby vedení spjnačů oproti vedení zpětných diod. Při nezměněné
polaritě napětí na stejnosměrné straně se změní smysl střední hodnoty proudu a s tím i
smysl přenášeného výkonu. Sířkově-pulzním řízením se u tohoto měniče může odebírat ze
střídavé sítě "prakticky" sinusový proud s požadovaným účiníkem. Tohoto způsobu se
používá v řadě aplikací jako jsou rizené kompenzátory, aktivní filtry, vstupní měniče v
elektrických pohonech a elektrické trakci.
6.4.3

Komutační

obvody

napěťových střídačů

Komutační obvody

jsou obvody potřebné pro vypínání proudu v obvodech s tyristory.
Vypinatelné součástky jako GTO, IGCT a tranzistory BJT, IGBT a další nepotřebují
komutačni obvody. Proto se jimi budeme zabývat jen stručně.
Doposud jsme poznali vnějšl komutací napětím napájeei sítě. Princip vlastní komutace je
nabitý kondenzátor, jehož náboj se vede přes vypínanou součástku tak, aby její proud klesl
k nule. Zbylé napětí kondenzátoru pak ještě udržuje po nezbytnou dobu na vypínané
součástce závěrné napětL Pro napěťové střídače se používá mnoho schémat komutačních
obvodů. V kapitole 5. "Stejnosměrné měníče napěti" jsme poznali komutačni obvody, které
byly schopny vypínat jeden tyristor. Principiálně by bylo možné je použít i ve střidačích.
Poněvadž se v třífázových střídačích vypínají ruzné tyrístory je možné použit jeden vypínaci
(komutační obvod) pro vypínání více tyristorů. Podle uspořádáni komutačních obvodů
rozlišujeme střídače se závislou komutací a s nezávislou komutaci.
Střídače

se závislou komutací
U střídačů se závislou komutaci probíhá komutační proces tak, že
tyristoru dochází zároveň k vypínáni jiného tyristoru.

při

spináni jednoho

Střídače

s nezávislou komutací.
U střídače s nezávislou komutaci probíhá komutační proces tak, že vypinání je nezávislé na
zapínání následného tyristoru. Je známo mnoho variant komutačních obvodů. Často
používaným je komutační obvod Me Murray a z něho vzniklé odvozeniny. Schéma
komutačního obvodu Me Murray doplněného oproti originálu součástkami V111, V114 a R je
na obr. 6.9.
Obvod pracuje následovně: Předpokládejme, že v počátečním stavu vede tyristor V1 proud
zátěže i" a na kondenzátoru C je napětí označené polarity. Zátěží je fáze A třífázového
motoru. Indukčnost motoru je dostatečná, aby proud i" byl po dobu komutace konstantní.
Typícká doba trváni komutace je así 100 az 200 ~ s. Vypnutí proudu tyristorem V1 začíná
sepnutim tzv. komutačního tyristoru V21. Proud rezonančního obvodu (1/21, L, C, V1) jde
nejdříve tyristorem V1, jehož proud klesne na nulu. Teprve potom kmit pokračuje diodou
V11. Úbytek napětí na V11 je inverzním napětím pro V1 po dobu vypinaci doby tq. Proud
rezonančního obvodu překročí své maximum a pfi opětovném poklesu na hodnotu i" se
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uzavře

dioda V11. Proud i... počne téci obvodem V21, L, C a dobije kondenzátor C zpět na
napětí U, avšak obrácené polarity. Jakmile se tak stane Qakmile poklesne napětí na svorce
kondenzátoru spojené s A) otevře dioda V14 a proud i" se dělí mezi rezonančním obvodem
a diodou V14. Indukčnost L nedovolí proudu v obvodě klesnout na nulu. Kondenzátor C se
přebije na napětí větši než U. Na obvodě V111, R, L, C, V14 je napětí U. Kondenzátor C se
v tomto obvodě vybije na hodnotu U a proud v něm zanikne. Tím je proces komutace
ukončen a proud i" by odezněl k nule. Pro prácí střídačů je typické, že dříve než se tak

+

v

Ll

V111/1\

1
..,

u

R

V21 V1
\ll
L C+
y v

U

/ \

I

V24

V114
Komutační

7r\

)JL

)JL
I

Obr. 6.9.

Ji\ V11

obvod Mc Murray pro

V4

střídače s

V14
A

nezávislou komutací.

stane je sepnut V4 a po průchodu proudu i" nulou se jeho smysl obrátí do záporné půlvlny.
Vypnuti V4 a komutace proudu na V11 probíhá stejně. Proces zde popsany se nazývá nutná
komutace. V připadě, že na počátku tekl proud diodou V11, k čemuž dochází při rekuperaci
nebo šířkově pulzní modulaci, nebyla by vnější komutace nutná, poněvadž komutace na
tyristor V4 proběhne automaticky sepnutím V4. Přesto je nutno provádět rezonanční překmit
v obvodě L C proto, aby se změnila polarita napětí na kondenzátoru C pro další nutnou
komutaci.

6.5

Jednofázový proudový

střídač

se závislou komutací

Základní schéma jednofázového proudového střídače je nakresleno vobr. 6.10. Jde o
střídač se závislou komutací. Konstantní proud je dodáván ze stejnosměrného zdroje, který"
má v serii dostatečně velkou tlumivku L. Střídač se řidí střídavým vypínáním tyrístorů V1,
V2 a V3, V4. Každý tyristor je spojen do serie s jednou diodou. Komutační kondenzátor je
zapojen vždy mezi dvojice tyrsatoru a diody, jak znázorňuje obrázek 6.10.
Předpokládejme,

že v počátečním stavu vedou tyrístory V3, V4 a přislušné díody V13, V14.
Komutačni kondenzátory jsou nabity na napětí UO' které je Uo >U. Spotřebičem prochází
konstantní proud Id = UI~. Po zapnutí následující dvojice tyristorů V1, V2 dojde k
okamžitému vypnutí tyristorů V3 a V4 napětím UO' které má pro tyto tyristory polaritu
závěrného napětí. Konstantní proud Id udržovaný indukčnosti L zdroje se uzavirá obvodem
V1, C, V13, spotřebič, V14, C, V2. Na diodách V11 a V12 je závěrné napěti -Uo + R. I,
které je drží v nevodívém stavu. Proudem Id procházejícím kondenzátorem se snižuje napětí
na kondenzátoru lineárně. Spotřebičem teče konstantní proud Id' Napětí na diode V11 je
rovno
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U'lI = -UO+

Idl

e + RdI d

(6.17)

Jakmile klesne toto napětí k nule zapnou diody V11 a V12. Od této chvíle vedou všechny
čtyři diodyV11, V12, V13 n V14. K lomu dojde v čase

e
I, = Id(Uo-IdRd)

(6.18)

Obvod se skládá z paralelního spojeni obou komutačních kondenzátorů a záleže. Jeho
náhradni schéma je na obr. 6.11. Počáteční podmínky pro průběh komutace proudu v
obvodu dle obr. 6.11. jsou:
obvodem Ll! Rl! teče proud -Id'
L
Kondenzátor je nabit na napětí
Uc= -~ Id" Větví s
kondenzátorem 2C teče proud
21 d • Rychlost změny napěti na
kondenzátoru je

V1
V11

u

c

V14
c
~----''-i
V4

V3
V13

+
Vyřešme průběh napětí na

Obr. 6.10. Jednofázový proudový střídač se
závíslou komutací

zátěži

Rd , Ll! na obr. 6.11 pro

napájeni spotřebiče
čistě indukčního charakteru.
Můžeme položit Rd = O, Ll! = L.
Během komutace se vysledný vnucený proud Id dělí na proud iL indukčností L a na proud i
e
kapacitou 2C. Pro obvod platí íL +ic=l d •

J

.!!.dt +
L

ze du
= Id
dl

případ

(6.19)

a derivací (6.19)

ZLed2~ + u = o
dl

y

2C-C

y

l>

Id

(6.20)

Rovnice (6.20) má pro zvolené počáteční
podmínky řešeni

~

.

Ld,

I

r

R/

Obr.6.11. Náhradní schéma

u = Zld)

Z~ sinrool

kde

roo

= zie

(6.21)

Proces komutace bude ukončen, když proud ve větvi se zátěži vzroste na Id a proud ve větvi
s 2C poklesne na nulu. Poněvadž pak musí platit
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je maximální napětí na spotřebičia také na komutačním kondenzátoru v čase, kdy se
komutace proudu dokončila

Udm~ = 21d) 2~

= 2l dmoL

(6.21)

Čistá doba komutace proudu v zátěži (tj. bez doby t 1 mezi sepnutím VI a V11) je
7[

t, =

(6.22)

2mo

le

uc

t. t,

Celková doba komutace je Íc = t, + ~
. Průběh napětí a proudu ve střídači
je zobrazen na obr. 6.12.
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Obr.6.12 Průběhy napětí a proudu v
proudovém střídači.

Třífázový

a proudu jsou blízké
obdélníku. Průběh napětí je
deformován přepětím vznikajícím
komutací proudu v zátěží. Přepětí
vzníká protože obvod zátěže je
součástí komutačního obvodu.
Komutační kondenzátor plní dvě
funkce. Komutuje proud mezi tyristory
a absorbuje energíi z komutované
indukčnosti zátěže. Jeho návrh
vychází z podminky trvání komutace
a komutačního přepěti. Vznik
komutačního přepětí se u proudovych
měničů vyskytuje vždy.

Popis děje byl proveden
zjednodušeně. Okamžité komutace
proudu mezi tyristory nejsou možné a
omezuji se vloženýmí indukčnostmi
do větví s kondenzátory.

U",a..

6.6

Průběhy napětí

proudový stídač se závislou komutací

Třífázový proudový střídač

se závislou komutací je znázorněn na obr. 6.13. Používá se pro
napájení elektrických pohonů s asynchronnfmi motory.

Tyristory V1 až V6 jsou spínány po 1200 a tim se vytváří třífázová soustava proudů pro
napájení spotřebíče. Mimo komutaci jsou ve vedení vždy dva tyrístory, které napájeji dvě
fáze, třetí fáze je rozpojená. Komutační obvody jsou tvořeny soustavou tří do trojúhelníka
zapojených kondenzátorů ve dvou skupinách. Do serie s tyristory jsou zapojeny diody V11
až V16. Kondenzátory vytvářejí náboje pro komutaci a diody je oddělují od zátěže. Horní a
dolni skupina tyristorů komutuje odděleně. Komutace probíhá obdobně jako u
jednofázového proudového střídače.
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Maximální hodnotu napětí, které se během komutace objeví na fázovém vinuti motoru
vypočteme obdobným postupem jako u jednofázového proudového střídače.

u"~ = rooLl.
kde L je fázová hodnota
úl, =

6.7

(6.23)
indukčnosti

nakrátko

J3ic

(6.24)

Střídače

pro velké výkon""

Maximální výkon střídače je ovlivněn dosažitelnými parametry polovodičových součástek.
Dosažitelný výkon střídače lze zvyšovat sériovým nebo paralelním řazením součástek.
Tento způsob ma svá omezení způsobená obtižemi s rovnoměrným rozdělováním napětí
nebo proudu na jednotlivé součástky.
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závislou komutací

Potřeba střídačů na

vysoké napětí je v oblasti pohonů velkých výkonů, v oblasti energetiky
pro propojování přenosových stejnosměrných a střídavých sítí, v oblasti vysokonapěťové
filtrace a kompenzace a v oblasti elektrické trakce. Pro tyto účely byla vyvinuta dvě zajímavá
řešení. Jsou to víceúrovňové střídače a napájení vícevínuťových motorů ze sériově
zapojených střídačů.
6.7.1

Víceúrovňové střídače.

Princip víceúrovňových střídačů vysvětluje obr.6.14. Je znázorněna pouze jedna fáze
střídače. Třífázový střídač se skládá napřiklad ze tři fází, zapojených stejně jako u
třífázového můstku.
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Obr.6.14 Principiální schéma dvou,

tří

a

pěti úrovňových měničů.

A

Princip je velmi jednoduchý. U dvouúrovňového měniče se vytváři napěti faze A pouze ze
dvou možných

potenciálů stejnosměrného napětí Ud to je + ~d

a-

~d . U tříúrovňového

střídače přibývá ještě potenciál nula. U pětiúrovňového střídače je stejnosměrnénapěti
rozděleno po čtvrtinách,

potenciál nula, takže můžeme napětí
fáze vytvářet z pěti různých potenciálů. Tvar výstupniho napěti znázorňuje obr. 6.15.
ke kterým

ještě přidáváme

K tomuto jednoduchému principu přistupuje technická realizace, která již tak jednoduchá
není. Jednoduchým způsobem je znázorněna pro jednu fázi měniče na obr.6.16. Napájecí
napěti je rozděleno na jednotlivé úrovně pomoci kondenzátorového děliče. Dělič je spínán
na výstupní fázovou svorku pomocí vypinatelných součástek, například IGBT s
antiparalelními diodamí. Potenciály mezi kondenzátory děliče jsou vedeny mezi jednotlivé
IGBT pomoci tak zvaných vazebních diod. Jejich úkolem je zajistit rovnoměrné rozdělení
napěti mezi jednotlivými součástkami. Tuto funkci plni pouze přibližně, poněvadž napětí na
dílčích kondenzátorech se během jednotlivých taktů vedení měni vlivem proudu fáze A,
který prochází podle stavu sepnuti IGBT tranzistorů dílčími kondenZátory. Jednim z
problémů řízení je udržovat v možných mezích napětí dílčích kondenzátorů stejné. Obecně

platí:
n pulzní střídač má

Vihody

n+1 dílčích kondenzátorů v děliči napěti
n+1 součástek v jedné fázi můstku
n+2 upínacích diod pro jednu fázi můstku

víceúrovňových střídačů isou: bezpečné dělení napětí na jednotlivé součástky a

nižší obsah harmonických ve výstupním napětl než u normálnich střídačů. Další rozbor
vlastnosti víceúrovňových střídačů leží mimo rámec těchto skript. Lze se o nich poučit v
technické literatuře. Viz literatura.
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L.
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dvouurovňový

Obr. 6.15. Tvar výstupního napětí u víceúrovňových střídačů
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Dbr.6.16 Zapojení dvou- tří· a pětiúrovňového střídače
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kladný

směr

A
proudu

Úroveň

UI2

U/4

O

kladný proud

n, T2, T3, T4

T1, T2, T3,
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Tl, T2, 02

záporný
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~
vedou
antiparalelní
diody

T-1 , 0-1

-U/4

-UI2

napětí

n,

01

~
~
vedou
antiparalelní
diody

T-1 , T-2 , 0-2 T-1 , T-2 , T-3 , T-1, T-2, T-3,
0-3
T-4

Tabulka 6.1

Tabulka 6.1 udává
6.7.2

přehled součástek

Napájení vícevinuťových

3000 V

:>

motorů

150QV

vedoucích proud u pětiůrovňového
ze

sériově

--

rv

zapojených

střídače.

střídačů.

I
.1

....
AM

/

....

AM

~

.I

1500 V

--

rv

Obr.S.17. Napájení dvouvinuťových střídavých motorů ze sériově
zapojených střídačů
Rovnoměrné rozloženi napětí

lze také dosahnout u pohonů velkých
vYkonů pomocí vícevinuťových střídavých strojů. Příklad takového schématu je na obr.6.17.
Jde o pohon čtyřnápravové lokomotivy Skoda 471.
na jednot/ivé

součástky

Principem je vytvořeni dvou stejnosměrných meziobvodů, které jsou zapojeny do série a
dělí trolejové napětí 3000 V na dvě poloviny. Zobrazené schéma znázorňuje napájeni
jednoho dvounápravového podvozku se dvěma asynchronními motory. Každý motor má dvě
elektricky oddělená vinutí. Každé takové vinutí je napájeno z jednoho střídače. Střídače jsou
napájeny každý z jiného meziobvodu. Rovnoměrné rozděleni napětí na oba meziobvody je
zajištěno jednim magnetickým tokem příslušného motoru. Tento magnetícký tok je
společný oběma vitím a udržuje na svorkách obou dílčich vinutí stejné napěti. Při stejném
řízení obou invertorů musí být také stejnosměrné napětí ínvertorů stejné. Rovněž stené je
napěťové namáhání součástek obou invertorů.
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6.8

Porovnáni vlastností

nag,ěťového a

proudového

střídače

U střídačů je velmi důležitYm faktorem kompatibilita střídače a zátěže. Kompatibilitou
rozumíme míru, ve které si vlastnosti střídače a zátěže navzájem vyhovují. Napěťový a
proudový střidač jsou v tomto ohledu téměř duální. Kvantitatívně lze kompatibilitu mezi
střídačem a zátěži posuzovat obsahem hannonickych složek v proudu a ve výstuním napětí
střídače. Do kompatibility též patří problémy akustického hluku a nároky na řídicí techníku.
Napěťové střídače

6.8.1
Průběh

výstupního napětí je u napěťového střídače složen z velkého obsahu harmonickych
a má charakter rychle po sobě následujích napěťovych pulzů, nebo při obdélníkovém řízeni,
charakter stupňovitého průběhu. Obsah hannonickych závisí na řízení (modulaci) střídače.
Obecně platí, čim vyšší je modulační kmitočet, tím přiznivějši je složení harmonickych, které
se přesouvají do vyšších kmitočtů. Z hledíska napěťového namáhání izolačního systému
napájeného stroje a součástek měniče nejsou absolutní velikostí napěťovych pulzů
nebezpečné. Namáhání dielektrika pulzačnim napětím a jeho vlivy na životnost ízolace jsou
intenzivně zkoumány. Současné izolačni systémy je dobfe snašeji. Elektricky pohon se však
musí vyrovnat s harmonickymi proudu, které způsobují vyšší oteplení motorů, asi o 7% 15%, pulzační momenty a zvyšují zvláště při obdélníkovém řízeni nároky na vypinací
vlastnosti součástek. Součástky musí být schopny komutovat špičky proudu, které mohou
být při obdélnikovém řízení až dvojnásobkem potřebného proudu. Obrana proti těmto jevům
jsou větši rozptylové reaktance motoru a vyšši modulační kmitočty. Řešením je použití
rychlych vypinatelnych součástek pro modulační kmitočty 2 - 7 kHz v potřebném vykonovém
rozsahu. Napěťovy měnič neni svymi parametry vázán k určitému motoru, zvláště při
vyšších modulačnich kmitočtech. Je vyhodnější použít střídače většího výkonu pro maly
motor, než naopak, vzhledem k vyšším rozptylovym reaktancím menších motorů. Vývoj
novych rychlych spinacich součástek je příspěvkem pro zlepšování napěťovych střídačů v
budoucnosti. Střídač je náročný na řídicí techniku.
6.8.2

Proudové

střídače

Střídač je

zdrojem proudu, který má průběh blízký obdélníku. Harmonické proudu maji
obdobné vlivy jako u napěťového střídače. Oteplení motoru se zvyšuje asi o 7 - 15%.
Pulzační momenty nelze snižovat zvyšováním kmitočtu modulace jako u napěťového
střídače. Průběh vystupního napětí závisí na zátěži. Při odporové zátěži je obdélníkovy, ale
při induktivní zátěži je úměrný derivaci proudu. Na hranách obdélníkového proudu je tato
derivace vysoká a způsobuje přepětí velikosti někoJikanásobku maximální hodnoty základní
harmonické. Přepěti lze snižovat snížením rozptylovych reaktancí napájených motorů a
odlehčovacími obvody. Měnič je svymi parametry úzce vázán s parametry motoru, poněvadž
vinutí motoru je částí komutačního obvodu. Je vyhodnější použít menší měnič pro větší
motor, vzhledem k nižším rozptylům větších motorů. Výkon měniče samozřejmě musí
odpovidat požadovanému vykonu na hřídeli. Nové rychlé spínací součástky nepřinášejí u
proudového stfidače podstatné zlepšení jeho vlastností. Proudovy střídač potřebuje
relativně jednoduché řídící obvody.

6.9

Rezonančni střídače

V mnoha odvětvích elektrotechniky jsou požadovány zdroje na pěti nebo proudu s podstatně
vyšším kmitočtem než 50Hz. Typickým příkladem je indukční ohřev pro kalení a tepelné
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Obr..6.18. Jednofazovy stndač se senovym
•

•

•

rezonančním obvodem

Rezonanční

6.9.1

Schéma

střídače

kovů.

Pro

středofrekvenčni ohřev
kmitočtem

s
2 - 10kHz se

používá polovodičovych
měničů .
Podstatou rezonančního
střídače je sériový
rezonančnl obvod R L C. Je
známo několik různých
schémat těchto střídačů.
Omezíme se pouze na dva

typy

slřídače.

jednofázový střídač se sériovým rezonančním obvodem

je znázorněno na obr. 6.18.

Střídač

se skládá z napěfového napájeciho zdroje, můstku tvořeného polovodičo\IYmi
součástkami V1 V2 V3 a V4 a zátěže R L C , která tvoři sériový rezonanční obvod. Střidač
pracuje v blizkosti rezonančního kmitočtu. Pro vyklad funkce uvažme nejdříve případ, kdy

odpor R je roven nule.

roo =
Při

Rezonanční kmitočet

pak je

1

(6.25)

Ac

prvním sepnuti

součástek

V1 V2 se na

zátěži

objevi

i1apěti

U. Kondenzátor neni nabit a

zátěží projde proud i z =

UL sinroot.
roo
První půJkmit se může vyvinout. Na jeho konci bude na kondenzátoru C napěti UCl =2U.
Druhý půlkmit se nevyvine a kondenzátor zůstane v nabitém stavu. Po uplynutí vypínací
doby můžeme zapnout součástky V3 a V4. Nastává stejný půlkmit obráceného směru, ale s

počáteční podmínkou U < O, Uc1 =2U. Zátěží projde proud i z =
Kmit

skonči

UCl = 2U -

(U - ~CI) sinroot
roo

s napětím na kondenzátoru

,

ro~ťc ~ sin rool d{t) = -4U

Další kmit pokračuje po sepnutí V1, V2. Každým dalším kmitem se zvyšuje napětí
kondenzátoru o 2U. Takový provoz by byl nemožný. Uvážíme-Ii v dalším reálnou hodnotu
odporu R, bude každý kmit probíhat podle diferenciální rovníce

Ri+L:;+~

(6.26)

fidl+Uco=O

2

di +Rdi+_i_=O

(6.27)

dl' Ldt LC
Charakteristická rovnice je
,,+R,+_I_=O
L
LC
a její řešení

(6.28)

-ro'
(_I)'
21
o
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(6.29)

kde

't = i

je

časová konstanta obvodu

RL. Podmínkou, aby obvod byl kmitavý je

ro~ > C'J 2 z čehož plyne R < 2000L = 2 J~
Obvod kmitá frekvencí
Rovnice proudu

ID

=

ID~ -

(d't)

(6.30)

(6.31 )

2

překmituje i z = Ke-~'sin (rot + cp) _ U~o
"'o

(6.32)

Kde K a cp jsou integrační konstanty, které je možno určit z okrajových podmínek. Analytický
výsledek je nepřehledný. Napětí kondezátoru C na konci půlperíody kmítu v ustáleném
opakovaném provozu je
konstantní a neroste s časem
jako v předcházejícim
případě. Plati ale, že napětí
na kondenzátoru vyroste nad
•

napájející napětí U coo

I,

>U .

U eCD roste s klesajícím
odporem. Průběh opakujíciho
t
se kmitu je nakreslen na obr.
6.19. Kmitočet střídače je
nižši než odpovídá vlastnímu
kmitočtu obvodu RLC,
poněvadž pro sepnutí
Obr.6.19. Ustálené kmity napětí a proudu
následného kmitu je vždy
rezonančního střídače.
nutné vytvořit minimální
časový odstup 1">1,,. Střídač
jak je vídět, nepotřebuje komutační obvody ani vypínatelné součástky. Součástky nevypínají
proud, poněvadž proud klesá k nule pri každé půlperiodě sám. Proto je možné pro střídač
na 10kHz použit tyristory, pro které výrobce doporučuje nižší spinací kmitočty než s jakýmí
pracuje rezonanční střídač.
6.9.2

Rezonanční jednofázový střídač s

Schéma je znázorněno na obr.
6.20. Střídač je napájen z
proudového zdroje, který dodává
proud I. Zátěž je tvořena odporem
R, který je součásti paralelního
rezonančního obvodu loCo'
Předpokládejme,

že z
předcházejícího kmitu je
kondenzátor Co nabit na napěti Uc. Sepnutím součástek VI a V5
protéká konstantní proud I jako
vnucený proud rezonančním
obvodem. Kondenzátor se přebíjí
elektromagnetickým kmitem v

paralelním

rezonančním obvodem

L
~

1

7

j'-.

V3 ,

V1

I,

u

--<>

vq~
I
Obr.6.20.Rezonanční

Lov

~'-

"Co
"

u,

R ~f- vs
•

jednofázový střídač
s paralelním rezonančním obvodem.
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•

I.

U.

I---=--~....,

t
Obr. 6.21.

Průběhy napětí

a proudu

střídače.

z obr.6.20
rezonančním obvodě

na hodnotu +U c' K zapnutí součástek V3 V4 dojde dříve než se
dokonči prvý půl kmit. Po jejich sepnutí dojde ke komutaci proudu v součástkách V1 a V5
vlivem napěti kondenzátoru Uco které jako závěrné napětí potlačí jejich proud na nulu.
Následný kmit je stejný jako předcházející, ale má obrácený smysl. Střídač nemůže být
napájen z napěťového zdroje, poněvadž nabíjeci proudy kondenzátoru Co by byly přiliž
veliké. Výstupní kmitočet střídače je vyšší než rezonanční kmitočet obvodu lo Co' poněvadž
ke komutaci součástek dochází v průběhu každé nedokončené půlvlny. Průběh na pěti a
proudu znázorňuje obr. 6.21.

6.10

Příklady

1. Jednofázový střídač napěti je napájen ze stejnosměrného zdroje 220 V.
úhel sepnutí tyristorů, aby efektivní hodnota výstupního napěti byla 110 V.
Řešení: 45°.

Určete potřebný

2. Třífázový střídač napětí je napájen ze stejnosměrného zdroje 600 V. Určete první
harmonickou a efektivní hodnotu výstupního fázového a sdruženého napětí při
obdélnikovém spínání tyristorů.
Řešení: U"b =382 V; UeIlb: =282,8 V; U1Sdr'už =661,6 V, Uefsdrut =600 V.
3. Vypočtěte maximální napětí vznikající pn komutaci jednofázového proudového střídače
napájejícího obvod s indukčnosti L = 10 mH a majícího komutační kondenzátory 50 ~ F.
Proud střídače je 100 A Vypočtěte celkovou dobu komutace.
Řešeni: 2 kV; 2,07msec.

na fázi motoru napájeného třífázovým proudovým
střidaéem. Motor 100 kW, 380 V, ln = 185 A má fázovou reaktanci nakrátko XII; = 0,260:.
Komutační kondenzátory střídače mají kapacity C = 15 ~F.
Řešeni. U_ = 1,02 kV.

4.

Vypočtěte komutační přepětí
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7

MĚNiČE FREKVENCE

Měniče

frekvence slouží k přeměně střídavé energie jednoho kmitočtu na střídavou energii
jiného kmitočtu. Oblast jejich použití je velmi široká. Nalezneme je jako součást střídavých
regulovaných pohonů jak s asynchronními tak i synchronními motory, kde umožňuji jejich
rozběh bez proudového nárazu na siť a řizení jejich otáček v požadovaném pracovním
pásmu otáček. Dovolují realizovat pohony s extrémně nízkými otáčkami několika otáček za
minutu i extrémně vysokými otáčkami řádově několika desítek až stovek tisíc otáček za
minutu. Další významnou oblastí použití měničů frekvence je indukční ohřev, kde se jedná o
frekvence řádově sta až tislce Hz a výkony stovky kW. Měniče frekvence s výstupní
frekvencí jednotky až desítky Hz slouží k indukčnímu míchání taveniny v elektrických
pecích. V energetíce nalezly uplatnění měniče frekvence, které dovolují spojovat
nesynchronizované střídavé sitě (Japonsko sil' 50 a 60 Hz).
Měniče

frekvence umožňují v řadě aplikací s usměrňovači snížit podstatně hmotnost
vstupního isolačního transformátoru tím, že tento transformátor je napájen z měniče
frekvence s výstupní frekvencí několika tisíc Hz.
Spolu s řízením frekvence se mnohdy požaduje současné řízeni výstupního napětí,
případně i změna počtu výstupních fázi.
Měniče

frekvence

•
•

přímé měniče
nepřímé

dělíme

do dvou základních skupin:

frekvence
měniče frekvence

Přímý měnič

frekvence mění vstupní frekvenci na výstupní frekvenci přímo a nelze v něm
nalézt vyjádřený stejnosměrný meziobvod. Naopak nepřímý měnič frekvence je sestaven ze
dvou nám jíž známých polovodíčových měničů - usměrňovače, který měni vstupní střídavou
energii na stejnosměrnou a střídače, který mění tuto stejnosměrnou energii na výstupní
střídavou energii požadované frekvence. Ve schématu takovéhoto měníče nalezneme
vyjádřený stejnosměrný meziobvod.

~

A

u

-#I-

Z
4

;2

P<O
B

*

P>O
B

A

T
b)

a) blokové schéma zapojeni

P<O

P>O

časový průběh napětí

Obr.7.1 Jednofázový
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a proudu

přímý měnič

frrekvence

Přímé měniče

7.1
7.1.1

frekvence

Základní princip

Přímý měnič frekvence

je v literatuře také nazýván někdy jako "cyklokonvertor". Jeho
základni myšlenkou je měnit periodicky střední hodnotu výstupniho na pěti řizeného
tyristorového usměrňovače pomocí změny jeho řidicího ůhlu a. V kap.2 byl tento řízený
usměrňovač í způsob řízení změnou řídícího ůhlu a podrobně probrán. V přímých měničích
frekvence se většinou používá antiparalelní zapojeni nereversačoích usměrňovačů a tyto
usměrňovače jsou řízeny způsobem bez okruhových proudů. Na obr. 7.1a je principiální
schéma takovéhoto měniče a na obr.7.1b jsou průběhy výstupního středniho napětí u2 a
výstupního proudu i2 . Celou periodu T můžeme rozdělit na dva úseky podle polarity proudu
i2 . V úseku, kde je í2 kladné, pracuje usměrňovač A a v úseku, kde je i2 záporné, pracuje
usměrňovač 8 .Podle charakteru impedance zátěže má napěti u2 fázové posunutí vůči
proudu i2 • Každou půlperiodu napětí u2 lze dále rozdělit na dva ůseky. V jednom je výkon
dodáván do zátěže (P > O) a ve druhém je výkon rekuperován do sítě (P < O). Svým
principem umožňuje přímý měníč frekvence pracovat jak s předbíhajícím, tak i spožděným
fázovým posuvem proudu proti napětí a pracovat tak do libovolného typu zátěže. Dostali
jsme tak přímý měnič frekvence s třífázovým vstupem a jednofázovým výstupem.

Z
M1

T
Z

;"I

'"

M2

Z
M3

Obr.7.2 Schéma zapojení třífázového přímého měniče frekvence
Na obr. 7.2 je principiálni schéma přímého měniče frekvence s třífázovým výstupem.
Jednotlivé fáze zátěže připojfme vždy na jednu z výstupních svorek jednotlivých
jednofázových měničů frekvence M1, M2, M3. Druhé výstupní svorky spojime do uzlu.
Stejně jako u každé klasické třífázové zátěže v třífázové síti mohou, ale nemusí, být uzel
měničů a uzel zátěže vzájemně propojeny. Jsou-Ii uzly propojeny, protékají při nesymetrické
zátěži nebo pří nesymetrickém řízení spojkou uzlů vyrovnávací proudy. Podobně je tomu i
při nesinusovém řízení. Většinou se spojeni uzlů nepoužívá. Tím se zmenší proudy, které
vzníkají od vyšších harmonických výstupniho "apěti. Tyto vyšší harmonické proudu vznikají
také díky konečné frekvenci napájecí sítě.
Nejmenší celkový počet tyristorů třífázového přímého měniče frekvence v můstkovém
zapojení je dán vztahem
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nTmm

=nF •

DM • Ov

=3 .2.6 =36

(7.1 )

nF je počet výstupních fází, nM je počet nereversačníchusměrňovačů v jednom
reverzačním usměrňovači a ny je počet tyristorů v jednom nereverzačním můstkovém
kde

usměrňovači.

V porovnání s počtem tyristorů obdobného třífázového nepřímého měniče frekvence,
daného vztahem
DTmin

=

DM

* Ov = 2.6 = 12

(7.2)

je tento počet trojnásobny a proto se přimé měniče hodí pouze tam, kde by v nepřímém
měniči bylo nutno použít paralelního nebo seriového řazení tyristorů, tedy pro měniče
většich výkonů. Na druhé straně je technika reverzačních usměrňovačů dobře zvládnuta a
lze tedy vyrobit měnič prakticky libovolného výkonu i napěti.
Přímé měniče

frekvence maji podstatné omezení z hlediska dosažitelné výstupní frekvence.
Díky diskrétnimu způsobu řízeni a konečné hodnotě napájeci frekvence je skutečné
výstupní napětí na rozdíl od ideálniho průběhu na obr. 7.1 b vytvořeno z ůseků sinusového
napájeciho sdruženého napětí. Čim vyšši je výstupní frekvence f2 , tím se zvětšuje rozdíl
mezi ideálnim a skutečnym průběhem. Proto se doporučuje volit maximální výstupní
frekvenci f 2max dle empirického vztahu

(7.3)
kde
p
f,

je počet pulzů usměrňovače
napájecí frekvence.

V rovnicí (7.3) jsou současně dosazeny konkrétni hodnoty pro nejčastěji používany
šestipulzni můstkový třífázový usměrňovač (p = 6). Výsledkem je f 2max = 0.4*f1 a pro
frekvenci sítě 50 Hz je tedy f 2max = 20 Hz.
Přimý měnič frekvence neobsahuje žádné součástky, které by dovolovaly akumulovat

elektrickou energií. Proto okamžitý výstupní činny výkon P2 se musí při zanedbáni ztrát v
měniči rovnat okamžitému vstupnímu činnému výkonu PI'

7.1.2

Způsoby řízení přímých měníčů frekvence

Časový průběh velikosti řídícího ůhlu a(t) ovlivňuje křivku výstupního napětí a středni

celkový účiník měníče vůči napájecí síti. Maximální hodnota výstupního napětí U2max je
závislá nejen na velikosti napájeciho napěti měniče U\.t ' ale také na minimálním řídicím
úhlu <lg. Pro měniče, pracujíci do pasivní zátěže, lze zvolit
= O. Měniče, pracujici do
aktivni zátěže, musí mit úhel
zvolen tak, aby nemohlo dojít k prohoření měniče při
invertorovém režimu. Většinou se bezpečnostní úhel volí 1500 + 160°, čemuž odpovídá lXe

ne

au

= 20'·30'.
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Střední celkový účiník měniče vůči napájeci siti závisi na tom, s jakým středním řídicim

úhlem je měnič řizen.

7.1.2.1

Sinusové rlzení

Za předpokladu, že výstupní frekvence
napájecí sitě fl' můžeme psát
U2

kde

měniče f 2

je podstatně nižši, než je frekvence

= UZmu ... sin (O * t)

(7.4)

je výstupní frekvence
je amplituda výstupního napětí

Dále platí
U2mu:

kde

=

Ud(AV)O·

(7.5)

cosaB

je střední hodnota výstupniho napětí pro a = O

Ud(A'I)O

Při zanedbáni komutačního úhlu můžeme pro střední výstupní výkon P2(AV) napsat s použitím

P2(AV) =

= 1.
T

Středni

1.
rr u2.iz .dt=
T Jo

Jorr Ud(AV)O "'cosaB. sin(n. t). hrna.>!. *sin(O .t+<p)*dt=

Ud(AV)O •

2

hmax

... COSUB * cos cp

(7.6)

zdánlivý výkon určíme ze vztahu
S2(AV) =!3 • Ulef* Ilef=!3

.U lef

*;.

I zmax

(7.7)

S použitím známých vztahů

dostaneme
A.(AV)

=

P'(AV)
S2(AV)

3

(7.8)

= - . cosaB • cos<p
4

Vztah (7.8) nám ríká, že u jednofázového přímého měníče kmitočtu nelze dosáhnout lepšího
středniho celkového účiníku než O. 75 a pro reálné Os = ( 20° + 30°) dokonce lepšího než
(0.65 + 0.7). V případě trífázového přímého měniče se diky vzájemnému časovému
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posunuti v jednotlivých fázích poměry zlepší a dle výpočtů, provedených na počitači
dostáváme hodnoty

O'

CLa
A

20'
0,8

0,84

7.1.2.2 Obdélníkové

70'

30'
0,74

0,42

řízeni

Časový průběh výstupního napěti a proudu pro obdélnikové řízení je nakreslen na obr.7.3.
Přechod

z jedné polarity vYstupniho napěti ~ do druhé se děje nejkratším možným
způsobem tj. převedením příslušného usměrňovače do invertorového režimu. Výstupní
napětí u2 není sinusové, ale blíží se obdélníkovému průběhu. Výhodou je, že měnič pracuje
s nejlepším dosažitelným celkovým účinikem A vůči siti.

P>O

P<O
) (

)

_-=B'---_ _~) (

"'tn.
~~
Obr.7.3

P>O

(

(

Skutečný průběh

) (

P<O

A

T/2
výstupního

P>O

P<O

)

~~~----'-'=------»"'(f-_)

)

~(

---.JB

~)

)

napětí a

proudu

při

obdélníkovém

řízení

Na obr. 7.3 jsou vyznačeny časové prodlevy 6to ' které vznikaji při použití řízeni reverzačniho
měniče metodou bez okruhových proudů. Z obrázku je vidět, že čim bude poměr vstupni a
výstupní frekvence větší, tim bude podil časové prodlevyó~ z půlperiody menši.

7.1.2.3

Lichoběžníkové řízení

Tento způsob řízení je vhodný pro přímé měniče frekvence s třífázovým výstupním napětím.
Umožňuje získat sinusový průběh sdruženého výstupního napětí pří lepším celkovém
účiníku A vůči síti, nežje při řízeni sinusovém. Průběhy střednich hodnot výstupního napětí
jednotlivých jednofázových přimých měničů, zapojených dle obr.7.Z, jsou na obr.7.4. Fázová
napětí Ul' u2 • u3 jsou složena z úseků po 1Ú3
Výsledná sdružená napětí o amplitudě U2s.-..: jsou opět sinusová, ale měniče mohou být
a budou pracovat s nižším
navrženy na nižší vYstupni napětí U2smax J Z místo U2_ J
průměrným řídícim úhlem. Díky tomu je potom celkový účiník vůči napájecí sítillepší než
pří sinusovém řízení.

J3
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úsek

rozsah O*t

funkce

1

0+ n/3

U,..,.j2'(2'sin(Q'I+n/6)-1 )

2

n/3 + 2n/3

+(U2Imax /2)

3
4

2n/3 + n

U,..".)2'(2'sin(Q'\-n/6)-1 )

n + 4n/3

U,.,..J2'(2'sin(Q'\+n/6)+1)

5

4n/3 + 5n/3

-(U,_I2)

6

5nJ3 + 211:

U'.mJ2'(2'sin (Q'I-n/6)+1)

Obr.7.4 Časové průběhy fázových napětí u1' u2 , u3 a sdružených napětí u 12' ~3' U:J1

7.1.3

Třífázové přímé měniče

frekvence

Obvyklé zapojení přímého měniče frekvence s třifázovým yYstupem je na obr.7.2 a bylo již
vysvětleno v části 7.1.1. Kromě tohoto zapojeni jsou používána i jiná zapojení, která
odstraňuji některé jeho nevýhody.

Ml

z

z
Ml

z
M3
Obr.7.Sa

Přímý měnič

M2

z

frekvence
v zapojení do trojúhelníku

Obr.7.Sb

z

Přímý měníč

frekvence
v zapojení do V

Schéma na obr. 7.5a má jednotlivé měniče zapojeny do trojúhelníku. Měniče M1, M2 a M3
musí být proto navrženy na sdružené výstupni napětí. Měniče ale nevyžadují speciální
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generátory řidících impulzů, protože proud každého měniče se může uzavřít přes zátěž
samostatně.

Schéma na obr. 7.5b má pouze dva měniče, které vytvářejí dvě sdružená napěti a vznikne
ze spojení na obr.7.5a vypuštěním jednoho z měníčů. Zbývající dva měniče jsou však
proudově více zatiženy. Toto úsporné zapojení se nazývá zapojením do V.

*

+

-III-

Z

M1

•

Z

",

~

M2

l.,fj'-

M3

•

Obr.7.5c Přímý měníč frekvence
s nereverzačními
usměrňovači

Z

Z
Obr.7.5d Přímý měnič frekvence
bez transformátoru

Schéma na obr.l.5e používá pouze nereverzační usměrňovače. Proudy opačné polaríty se
uzavírají přes druhé dva měníče. Proudové namáhání tyrístorů je tedy větši.
Dovoluje-Ií zátěž rozpojit uzel a jednotlivé fáze propojit dvěma vývody. můžeme použít
schéma dle obr. 7.5d. Toto schéma dovoluje vypustit izolační čtyřvinuťovy transformátor.
Každý z měníčů pracuje do své ízolované zátěže a řízení se provádí přesazeně podle
potřeby.

7.2

~řimé měniče kmitočtu

Nepřímé měniče frekvence jsou někdy nazývány také jako měníče frekvence s vyjádřeným
stejnosměrným meziobvodem. Tento stejnosměrný mezíobvod obsahuje filtračni člen, který

od sebe ímpedančně odděluje oba dílčí měniče - vstupní usměrňovač a vystupní střídač. To
umožňuje řídit výstupní frekvenci zcela nezávisle na napájecí frekvenci. Podle charakteru
stejnosměrného meziobvodu dělíme nepřimé měniče kmitočtu na:
•
•

měniče

s napěťovým meziobvodem
měniče s proudovým meziobvodem.

7.2.1

Měníče frekvence s napěťovým meziobvodem

Základní uspořádání měniče je na obr. 7.6. Usměrňovač M1 a střídač M2 jsou znázorněny
blokově, protože jejich vnitřní zapojení může být různé. Střídač M2 musi být napěťového
typu. Stejnosměrný meziobvod obsahuje kondenzátor C s velkou kapacitou na vstupu
střídače, který zajišťuje malou impedanci zdroje pro střídač. Oiky tomu lze úbytky na vstupní
impedancí zanedbat a napětí na vstupu do střídače lze považovat za čistě stejnosměrné.
Tlumivka L mezi usměrňovačem M1 a kondenzátorem C odděluje impedančně výstupní
napěti usměrňovače od napětí na kondenzátoru. Je na ní zachycena střídavá složka napěti
usměrňovače. Usměrňovač M1 může být jednofázový nebo třífázový, neřízený nebo řízený,
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nebo vlastní komutaci, v uzlovém nebo můstkovém zapojení, nereversačoí nebo
reverzační. Většinou se použivá nerevezační třífázový neřízený můstkový usměrňovač.
Pouze, požaduje-Ií se dlouhodobá změna toku energie, doplňuje se k díodovému
neřízenému usměrňovači antiparalelně zapojený řízený usměrňovač. Ten pracuje trvale v
invertorovém režimu a vede proud pouze tehdy, dojde-Ii ke zvýšení napětí ve
stejnosměrném meziobvodu nad dovolenou hodnotu.
s

vnější

Ml

L.

M2

MJ

f,

f,

*

Ml
Obr.7.6

Nepřímý měnič frekvence

s

napěťovým

mezí obvodem

M2
R

f2

C.

Obr.7.7 Schéma "ztrátového"
měniče frekvence

nepřímého

Tam, kde se nejedná o dlouhodobou změnu toku energie, jako je např. zabrzdění
střídavého motoru pří odstavování nebo rychlé vybiti indukčnosti zátěže a kondenzátoru C
stejnosměrného meziobvodu, používá se "ztrátové" řešeni dle obr.7.7. Do stejnosměrného
meziobvodu se zařadí jednoduchý stejnosměrný měnič napětí M3 s odporovou zátěží R. Pii
stoupnutí napětí ve stejnosměrném meziobvodu nad nastavenou hodnotu se přes tento
měnič M3 energie spálí v odporu R. .
Nevýhoda diodového nebo tyristorového vstupního usměrňovače je to, že odebírá ze sítě
nesinusové proudy. Proto jsou v poslední době nabízeny měniče frekvence, které mají na
vstupu třifázový usměrňovač, který má shodné spojení s třífázovým střídačem. Střídač je
řízen tak, že činný výkon teče ze střidavé do stejnosměrné strany. Díky šiřkově pulznímu
řízení má ze střídavé sítě odebíraný proud prakticky sínusový průběh. Někdy je tento měnič
nazýván "pulzní usměrňovač".
Střídač M2 napěťového typu může být jedno nebo třífázový s vlastní komutací nebo sériový
rezonanční

bez komutace. Střídač s vnější komutací nelze použít s ohledem na nebezpečí
velkych proud0vYch rázů. Typy a vlastnosti střídačů byly probrány v částí 6 a závěry plati
zcela í pro měniče frekvence.
Nebezpečí přimého zkratu ve střídači pří "falešném" sepnuti obou spínačů některé fáze

do stejnosměrnéhomeziobvodu rychlovypínač nebo dimenzovat
součástky střídače tak, aby takovýto vnitřní zkrat snesly. Moderní budiče řídicích signálů pro
vypínatelné součástky obsahují kromě generátoru řídících signálů také obvody ochran, které
pří překročení nastavené hodnoty proudu součástkou tuto součástku vypnou.
vyžaduje

7.2.2

většinou zařadit

Měniče

frekvence se

stejnosměrným proudovým

meziobvodem

Základní uspořádání měniče je na obr. 7.8. Usměrňovač M1 musí být řízený, protože jeho
řízením se udržuje ve stejnosměrném meziobvodu požadovaný proud Id . Ve
stejnosměrném meziobvodu je zařazena tlumivka L , která zajišťuje impedanční oddělení
usměrňovače od střídače a proudový charakter meziobvodu. Proudový střídač M2 může být
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s vlastni nebo vnější komutaci, jedno nebo vícefázový. Velkou výhodou tohoto typu měniče
je skutečnost, že pro změnu směru toku energie postačí změnit polaritu napětí ve
stejnosměrném meziobvodu bez doplnění o další silové části. Převedením střidaée M2 do
usměrňovačového režimu a usměrňovače M1 do invertorového režimu se zrněni polarita
napětí Uof při zachováni směru proudu lof ve stejnosměrném meziobvodu a tim i směr toku
energie.

Id

•

M2

f,

Obr.7.S

Nepřímý měnič

frekvence
s proudovým meziobvodem
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8

ELEKTROMAGNETiCKÁ KOMPATIBILITA

Pod pojmem elektromagnetická kompatibilita rozumíme míru vzájemné snášenlivosti a
ovlivňováni jednotlivých elektrotechnických zařízení mezi sebou prostřednictvím jejich
elektrického a magnetického ovfivňováni. Kompatibilita může být bud pozitivní nebo
negativní. Při pozitivní kompatibilitě působí účinky jednoho zařízení na druhé příznivě a
zlepšuji jeho činnost. Naopak při negativní kompatibilitě jsou účinky nepříznivé a zhoršují
jejich činnost. V oboru výkonové elektroniky rozumíme elektro-magnetickou kompatibilitou
vliv polovodičového měniče na:
•
•
•

na napájecí síť
na napájené zařízení
na ostatní zařízeni v blizkosti

měniče

a 5 ním nesouvisející a naopak.

V dalších částech této kapitoly budou probrány předevšim nepříznivé účinky měničů a
prostředky pro jejich zmenšení nebo odstranění.
V předcházejících částech těchto skript jsme se seznámili s měníči, napájenými ze střídavé
sitě (usměrňovače, střidavé měniče napětí) a s měniči, napájenými ze stejnosměrné sítě
(stejnosměrné měniče napětl, střídače). Zpětné účinky musíme tedy též rozdělit dle typu
napájecí sítě.

8.1

~ětné účinky polovodičových měničů

na střídavou nal!!jecí síť

Napájecí střídavá síť má dodávat spotřebiteli
z
napětí sinusového průběhu o efektivní
hodnotě U I a frekvenci fl a proud
~
I
sinusového průběhu o efektivní hodnotě 11 a
r 'I
stejné frekvenci fl' Vzájemný časový posun
U,
mezi amplitudami obou sinusovek
~
označujeme <Pl a jeho kosinus nazýváme
účiníkem. Skutečný průběh proudu,
odebíraný usměrňovačem nebo střídavým
měničem napětí, nemá sínusový průběh, ale
Obr.8.1 Náhradní schéma napájecí sítě
má tvar, který byl odvozen v kapitole 2 nebo
4. Proto provedeme Fourierův rozklad
průběhu proudu na prvni a vyšší harmonické, pro které plati

",

Polovodičový měnič

"

~

•

I=

li + L I;

i,,=

ti .I,,·sin(v.(rot+q:>,,»

(8.1)

-,

budeme pro další úvahy pokládat za zdroj harmonických proudů.

Reálnou síť nahradíme napěťovým zdrojem sinusového napětí o frekvenci fl s nulovou
vnitřní impedancí a v serii s nim zapojenou náhradní impedancí sítě (obr.8.1). Napětí na
svorkách měniče má potom velikost
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(8. 2)

u = Ul (rot) - Z(ro) • i(rot)

Vidíme, že krivka napětí na svorkách měniče -u- je "deformována" úbytky od proudů první a
vyšších harmonických na ímpedanci sitě Z.
Pro

napětí

platí analogický vztah k (8.1)

(8.3)
Zdánlivý výkon m - fázové soustavy S je definován jako

(8. 4)
-

1

(m-U l .I I )1+ m

•

Uf - L I~+ml.

•

_2

••

L U~. L I;

_2

... 1

první člen pod odmocninou druhou mocninu zdánlivého výkonu S" který
můžeme dále rozložít na jeho činnou složku PIa jalovou složku O,

V (8.4)

představuje

PI = Sl Ql = Sl

(8.5)

COS C(l I

* SinCPI

Odmocninu zbyvajicích členů označime společnym názvem deformačni výkon O. Tento
defornační výkon D nekoná žádnou práci a vzniká v soustavách s deformovanym průběhem
křivky napěti u a proudu í.
Mezi výkony P" O, a O platí následující vztah
(8. 6)
Zavádí se pojem celkový účinik (někdy zvany činitel výkonu)

A=~

(8.7)

S

Tento celkový

účiník

Aje menší, než je

účiník

1. harmonické cos <Pl

Probereme nyní nejprve podrobněji chování měniče z hlediska prvních harmonickych.
Protože toto chováni je jiné u usměrňovačů a jiné u střídavých měničů napětí, budeme ho
probirat postupně.

8.1.1

Činná a jalová složka příkonu usměrňovače

V kap. 2 byly podrobně probrány vlastnosti jednotlivých zapojeni řizenych i neřízenych
usměrňovačů. Na obr. 8.2 jsou nakresleny časové průběhy fázového napájecího napětí u, a
fázového proudu i, třífázového usměrňovače při zanedbáni komutace. Předpokládá se
práce s vyhlazenym proudem lIS ve stejnosměrném obvodu (UR --+ co) pro tři různé řídící
úhly Q (0°,60°, 120'l První harmonická fázového proudu prochází ve všech prípadech
nulou uprostred úseků nulového proudu tj. při úhlu <P = Q. Na obr. 8.3 je nakreslena část
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časového průběhu proudu i pro případ respektování komutace. Vidíme, že vlivem

komutace o délce y se zkrátil úsek nulového proudu na 300 - y. Při líneárizaci průběhu
komutace bude 1. harmonická proudu i procházet nulou opět uprostřed tohoto úseku. Ten
je nyní fázově posunut proti napětí o úhel <p = a + yll. Shodné vztahy lze odvodit i pro
ostatni celořízená zapojení. Pro polořizená zapojení, nevyhlazený nebo přerušovaný proud
nelze jednoduchý obecný vztah mezi fázovým posunutím <p a řídícím úhlem a odvodit.

I

al a = O°

a

=60°

bl a

=60°

cl a = 120'

Obr.S.2 Časové průběhy napětí a proudu v síti pro různé řídící úhly

Vzájemný vztah mezi činným výkonem P" jalovým výkonem Ql a zdánlivým výkonem S,
1.harmonické anebo jím odpovídajícími složkami fázového proudu 'Ir' 'lj a 11 znázorňujeme
ve fázorové rovině.Pro konstantní proud ve stejnosměrném obvodu Id(AV> a y = Oje trajektorií
pohybu koncového bodu fázoru proudu 11 půlkružnice se středem v počátku (obr.8.4a).
a= 0°

bl RL
Obr.S.3 Vliv komutačního
úhlu na fázový
posuv <p

zátěž

a) 'd(AV) =konst
Obr.B.4 Kruhový diagram řízeného usměrňovače

Každému řídicimu úhlu a odpovídá bod na této kružníci. daný úhlem <p = a . Z obrázku je
názorně vidět jak se v závislosti na řídícím úhlu a mění činná složka I,r a jalová složka 'Ij'
Současně je vidět, že v celém rozsahu řízení O ... 1800 je jalová složka zpožděna za napětím.
Z toho vyplývá, že tyristorovy usměrňovač představuje vždy odběr induktivního proudu.
Podobně můžeme odvodit trajektorii koncového bodu proudu I, pro práci usměrňovače do
pasivní RL zátěže. Zde platí
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J

Ud(AV)
II -ld(AV) -

R

Ud(AV)O
-

R

•

(8.8)

cosa

Potom

ll·cos<p cos 2a
lIj -ll • sin<p sina. cos a

(8.9)

11r ....

(8.10)

Trajektorii je v tomto připadě kružnice se středem na svislé ose a procházející počátkem
(obr.B.4b).
Protože enegetika vyžaduje od každého odběratele odběr s účiní!<em mezi (1 + 0,96), je
odběr jalového vykonu z napájecí sítě nepříznivou vlastností každého usměrňovače,
předevšim tyristorového. Odběr jalové energie lze v některých případech, kde se vystači s
prací v I.kvadrantu, omezit zapojenim usměrňovačejako polořizeného. Jak plyne z kap.2, i
při práci s konstantnim proudem v zátěži se pro polořizený můstek mění šířka pulzů proudu,
ef. hodnota i amplituda 1. harmonické fázového proudu. Pro úhly plati cp = aJ2. Trajektorie
proudu 11 ve fázorové rovině je shodná s trajektorii pro RL zátěž.
Z obr.8.4b je vidět, že maxímální velikost jalové složky ~Jmu je poloviční v porovnání s plně
řízeným usměrňovačem.

A

r-I

()

I'A

I, ,

aAmin

P,

I'A

I,

o
A= 90

f

Ud(AV)A

f

Ud(AV)B

B

I,

'-t

O

I'B

Obr.8.5 Schéma a kruhový díagram dvou řízených usměrňovačů v serii
Jiný způsob snižení jalové složky 1'1 je naznačen na obr.8.5. Tento způsob vyžaduje dva
řízené usměrňovače, zapojené na stejnosměrné straně do serie. Pro usměrňovačovýchod
(I.kvadrant) pracuje usměrňovač B s plným otevřením <lg = ~ a usměrňovač A je potom
řizen v rozsahu řídicích úhlů a" od aAll'in do a"mG' Výsledný proud 1. hamonické v siti I,s je
dán fá.zorovým součtem složky proudu od měniče A -11" a složky proudu od měniče B -I'B.
Trajektorie proudu 115 je půlkružnice v I.kvadrantu. Podobně pro invertorový chod pracuje
měnič B s maximálním úhlem Ua = ťXsmax a měnič A opět s a" od aA/Ň'l do a MIU • Trajektorii
výsledného proudu 115 je opět půlkružnice, nyní ve IV.kvadrantu.
Pro praktickou hodnotu a Am... = Uamu = 1500 dostaneme zmenšení jalové složky proudu I,s v
0
poměru ( 1 + cos 150 ) 12 = 0,75. Určitou výhodou tohoto zapojeni je, že odebiraný jalový
výkon ze site Q,s se mění v rozsahu (0,5 + 0,75t S, v porovnáni s jednoduchým
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usměrňovačem,

u kterého se jalový výkon ze
rozsahu (0,5 + 1)*8, .

8.1.2

sitě při

stejném omezeni

řidicího

úhlu

mění

v

Činná a jalová složka proudu střídavého měniče napětí

V kap. 4 byly podrobně probrány vlastnosti střídavého měniče napětí při práci s různymi typy
zatiženi. Fázovým řízením dochází k fázovému posuvu Ip, prvni harmonické proudu zátěže
IZCIl" vůči napájecímu napěti. Za předpokladu sinusového napájecího napětí je činny výkon
zátěže vytvářen pouze 1. harmonickou proudu

(8.11 )
kde

je počet fázi měniče,
je efektivní hodnota sinusového napájecího
je prvni harmonická proudu zátěže
je fázový posuv mezi fázory U, a IZCI)

m

U,
IZCl)

'1',

napětí.

Pro jalový přikon měniče můžeme napsat analogicky

(8.12)

Vzájemnou souvislost mezi činnym a jalovým výkonem lze pro konstantní zátěž vyjádřit
diagramem na obr.8.B, který má analogicky význam jako kruhový diagram řízeného

p

i•

a=O

a=cp

L=O

u

JL

C

iel

iLl

JI\

V2
L

-

a> 'I'

Obr.8.7 Schéma řízené kompenzace
se střídavým měničem

R=O
Q

r

Vl

napětí

a=rt12

Obr.8.6 Vzájemná souvislost činného
výkonu P a jalového výkonu Q
střídavého měniče napětí

usměrňovače.

Jednoduché obecné analytické vyjádření však neexistuje. Je vidět, že v
celém rozsahu řízeni je jalový výkon větši než pří napájeni zátěže sníženým sínusovým
napětim. Pro mezni případ čistě odporové zátěže dostaneme kružnici se středem na ose
činného výkonu. Pro mezni případ čistě induktivní zátěže křivka degeneruje na úsečku vose
jalového VY-konu. Protože střidavy- měnič napětí pracuje bez komutace, vliv komutačniho
úhlu zde odpadá.
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8.1.3

Kompenzace jalového výkonu

měniče

Klasické prostředky pro kompenzaci jalového výkonu jsou rotační kompenzátory nebo
kondenzátory, připojené paralelně k napájecí síti. Nevýhodou těchto prostředků je velmi
pomalá a v případě kondenzátorů pouze stupňovitá regulace kapacitniho výkonu. Pro
kompenzaci řízených polovodičových měničů, které se vyznačují vysokou dynamikou, je
nutno použít kompenzační zařízení na bází polovodičových měničů. V praxi se používaji dva
principy s tyristorovými měníči, které budou dále popsány. Oba jsou založeny na základní
myšlence sčítání konstantního kapacitního proudu kondenzátoru a induktivního proměnného
proudu řízené indukčnosti. Liší se pouze způsobem realizace řízené indukčnosti.
Pro kompenzaci lze použit rovněž měniče s vypínatelnými součástkami, které mohou
pracovat ve všech čtyřech kvadrantech. Podrobnější popis jejich funkce nebude v tomto
skriptu uveden.

8.1.3.1 Střidavý měnič napětí jako řizený kompenzátor
Na obr. a.7 je nakresleno zapojeni jednofázového kompenzátoru, tvořeného paralelně
připojeným kondenzátorem C a střídavým měničem napětí s čistě induktivním zatížením.
První harmonická proudu il je fázově posunuta o 90° proti fázoru napájecího napětí v
celém rozsahu možné změny řídicího úhlu a od 90° do 180° . Pro zvoleny řídící úhel v tomto
rozsahu má proud il průběh dle obr. 8.8a. Pro něj plat! vztah

h, = hrnu *

(sin(rot- ;) ~sin(

OJ! E (u; 2n - u)

(1- ; ) )

(8.13)

kde

Amplitudu 1.harmonické proudu íl
h(lJ

=

2

1t

*

určíme

(lN.
Ja lL

pomoci Fourierova rozvoje

n) * drot

. (
* srn rot - 2

(8.14)

Po dosazení z (8 .13) a íntegraci dostaneme

(8.15)
Proud kondenzátoru íc má konstantní amplitudu lemu a sinusový časový průběh (obr.a.a.b).
Výsledný časový průběh proudu, odebíraného ze sítě í, je dán součtem proudu iL a íe . Pro
případ, kdy Icmu = ILmax ,je výsledný časový průběh znázorněn na obr.a.B.c. Pro
1.harnonickou tohoto průběhu obecně platí
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(8.16)

a)

rot

Kl

K2

K3

b)

rot

Obr.8.9 Schéma zapojení třífázového
kompenzátooru
lemu

Ih
cl
rot
Obr.8.B Časové průběhy proudů
iL • i e a i

~/2

a'

~

Obr.8.10 Závislost proudu kompenzátoru
na řídícím úhlu
Kompenzátor může dodávat max. kompenzační proud Ic_ pro a = 1t" a minimální
kompenzační proud IcllWl = (ILmax - lemu) pro a = nl2. Výhodou tohoto typu kompenzátoru je:
•
•
•

veliký rozsah řídíciho úhlu (90°)
omezení proudu i při plném otevření (může nastat při poruše regulátoru)
nízký obsah vyšších harmonických proudu při velkých zatíženích.

Pro třífázové sítě se používá zapojení tří jednofázových kompenzátorů. zapojených do
trojúhelníku dle obr.8.9. Takto zapojený kompenzátor dovoluje kompenzovat i nesymetrické
zatíženi jednotlivých fázi nastavenim různých řídících úhlů pro každý z kompenzátorů. Na
obr.8.1D je znázorněna závislost celkového kompenzačního proudu 1(1) (a) kompenzátoru dle
obr.B.7 na řídícím úhlu a. Vidíme, ze závislost je nelinenárni.

8.1.3.2 Řízený usměrňovač jako kompenzátor
Na obr. 8.11 je nakresleno zapojení třífázového kompenzátoru, tvořeného paralelně
připojenými kondenzátory C1 ,C2, C3 a třífázovým můstkovým řízeným usměrňovačem U.
který pracuje do induktivní zátěže L. Pro řídící úhel ex takto pracujícího usměrňovače U při
zanedbání vlastního odporu indukčnosti L pjati
y

~

(8.17)

0.+-=2 2
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•

U

lL ..

C1

'.

C2

•

a)

.~

~Ic

C3

iL

oe

b)

i

lL

c)

Dbr.8.12 Časové pruběhy proudů
v kompenzátoru dle obr.8.11

Dbr.8.11 Blokové schéma zapojení
řízeného kompenzátoru s
řízeným usměrňovačem

Protože komutační úhel y je i pro jmenovitý proud pouze několik stupňů, musi se i řídící úhel
cr. měnit pouze v rozsahu několika stupňů při změně proudu od nuly do jnenovité hodnoty.
Proto musí být takovýto usměrňovač vybaven rychlým a spolehlivým regulátorem proudu ~
, který udržování žádaného proudu zajisti. První harmonická proudu iL má opět fázové
posunutí <p = 90°. Fázový proud kondenzátoru le předbihá o 900 před fázovým napětím U.
Na obr. 8.12a je průběh fázového proudu usměrňovače íl , fázového proudu iz a výsledného
proudu i , odebíraného ze sítě. První harmonickou proudu iL lze měnit změnou velikosti
proudu Id" Výhodou tohoto typu kompenzátoru je, že lze použít shodný řízený usměrňovač
včetně regulační proudové smyčky, jako je používán v usměrňovačích. Nevýhodou je malá
změna řídícího úhlu cr pro změnu proudu v celém pracovnim rozsahu a rychlý nárust proudu
na havarijní proud při poruše regulátoru a větší obsah vyšších harmonických při velkém
zatížení. Tento typ kompenzátoru nelze použít pro nesymetrickou zátěž, která se vyskytuje
např. pří práci elektrických obloukových peci.

U

U

....

•
•

Z(I)

"
Obr.8.13

•

..L
Schéma řízeného měniče
s řízeným kompenzátorem

8.1.3.3 Spolupráce

řízeného měniče

a

Obr.8.14 Fázorový diagram práce

řízeného měniče s řízeným

kom penzátorem

řízeného

kompenzátoru

Na obr. 8.13 je ke společným sběrnicím připojen řízený měnič U a řízený kompenzátor,
tvořený kondenzátorem C a řízenou indukčností RL. V libovolném pracovním bodu zátěže Z
musí platit fázorová rovnice
""""

I = Iv + Ic + lL

(8.18)
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,

Na proud J je kladen požadavek, aby bud jeho cos<p byl konstantní nebo aby jeho jalová
stožka měla žádanou velikost. Odpovídající fázorový diagram je na obr. 8.14. Velikost a
,

fázové natočení fázoru Iu je
, dáno zátěží Z a řídicím
, úhlem usměrňovače 0.. Kondenzátor
C odebírá
konstantní proud le. Fázor proudu sítě I musí mít stejnou činnou složku jako má
,
proud Iv a jalovou složku o velikosti, která odpovídá zadanému cos<p nebo jalovému yYkonu
A

A

A

A

Q. Z rovnice (8.1 B) snadno určíme velikost proudu lL pro známé I u. le. I. Při dimenzováni

kondenzátoru C vycházíme z požadavku na největší kapacitní výkon během pracovního
cyklu Qm•• ' Podobně při dimenzování max. velikosti proudu řízené indukčnosti RL 'Lm'"
vycházíme z požadavku minimálniho kapacitnfho vYkonu QrnO'\'

8.1.4

Vyšší hannonické proudu a defonnace

křivky napětí

u

110kV

1
x1

C

A

• x'

6 3MVA

•

22kV

x2

U

T1

1

A

• x'

T2

•

6 .3MVA

2

"
O.4kV

B

x3

C

B

T3
6 30kVA

c

C

U

Obr.8.15 Oefonnace křivky fázového
napětí, fázového proudu a
sdruženého proudu

Obr.8.16 Příklad napájeni měniče a
určení

výsledné reaktance

V ůvodu této kapitoly jsme konstatovali, že proud odebíraný řízeným měničem lze rozložit na
první a vyšší harmonické. Vyšší harmonícké vznikaji jako důsledek nelíneárních vlastností
řízeného polovodičového měníče a proto můžeme pro další ůvahy pokládat polovodičový
měnič za zdroj proudů vyšších harmonických. Tyto harmonické vyvolávají na impedancich,
kterými protékajl, úbytky napěti o velikosti
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(8.19)
Norma ČSN 35 3430 stanovuje jejich efektivní hodnotu i přípustné hodnoty jednotlivYch
harmonických v v poměru k první harmonické.
Vznik deformace křivky napětí si můžeme názorně vysvětlit také nasledujicim způsobem.
Mějme třífázový můstkový usměrňovač. který pracuje s prakticky vyhlazeným proudem.
Časový průběh fázového napětí ~ a fázového proudu ~ je na obr.8.15. Celou periodu
můžeme rozdělit na čtyři typy úseků:

1)

úseky, ve kterých je fázový proud

~

nulový. V těchto úsecích je tedy i nulový úbytek

óu na impedanci sítě Z

2)

3)
4)

úseky, ve kterých protéká konstantní proud Id" Ůbytky na indukčnosti impedance sítě
Z jsou opět nulové, protože ( d1d Idl ) = O a v praktických případech lze úbytek na
ohmickém odporu impedance sítě Z zanedbat
úseky, ve kterých proud ~ komutuje. V době komutace je mezi komutujícími fázemi
zkrat a fázové napětí proto klesne o polovinu odpovídajícího sdruženého napětí
úseky, ve kterých komutují proudy jiných fází než je sledovaná fáze. V těchto
úsecich se změna fázového napětí neprojeví a lze ji vidět pouze na sdruženém
napětí.

Na obr.8.15 je také nakreslena i odpovídající deformace jednoho ze sdružených napětí.
Vídíme, že k deformaci křivky sdruženého napětí dochází při každé komutaci v třífázovém
usměrňovači, tedy šestkrát za periodu.
impedanci AZ. tvoři především reaktance nakrátko x.. všech transformátorů, které
jsou zapojeny mezi měničem a "tvrdým" zdrojem sinusového napětí U. Jednopólové schéma
konkretního příkladu napájení je na obr.8.1B. Napětí v síti 110 kV považujeme za
dostatečně "tvrdé". Mezi měničem M a sběrnicemi 110 kV jsou zapojeny tři transformátory
T1 (transformace 110/22 kVl, T2 (transformace 2210,4 kVl, a T3 (vlastní transformator
měniče M). Každý transformátor má jiný jmenovitý výkon S,. S2' S3' Celkovou poměrnou
reaktanci přívodu dostaneme sečtením poměrných reaktanci nakrátko jednotlivých
transformátorů, přepočtených na stejný vztažný výkon např. 8 3 , Platí
Přívodní

.

S,

Xl = X 2 · -

S,

Lx=xi+xi+x~

(8.20)

V době komutace je v měniči mezi komutujícími fázemi, tedy v místě C, zkrat. Na sběrnicích
A a B poklesne proto napěti UA ,resp. ua v poměru odpovídajících reaktanci. Obecně plati
pro napětí v poměrných hodnotách

(8.21 )
což lze slovně vyjádřit jako poměr součtu přepočtených poměrných reaktanci od místa x k
měniči M ku součtu přepočlených poměrných reaktancí mezi tvrdou siti a měničem M.
V našem konkrétnim případě mají všechny tři transformátory poměrné reaktance nakrátko
shodné a rovné Xl = Xz = 'S = 0.1 p.j. Potom přepočtené poměrné reaktance budou
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x', = 0.1 '630/63000 = 0.001 p.j.
x', = 0.1 '630/6300 = 0.01 p.j.

Ex = 0.1 + 0.01 + 0.001 = 0.111 p.j.
u, = u ' 0.11 /0.111 = 0.991 p.j.
u,=u'0.10/0.111 =0.901 p.j.
u, = u '0.00/0.111 = 0.000 p.j.
Vidíme, že transformátor T3 zachycuje na sobě v době komutace 90% napětí a velmi
příznivě ovlivňuje zkreslení křivky napěti na sběrnicích B.
Casový průběh napěti dle obr. 8.15 můžeme také získat výpočtem z rovnice (8.2), ve které
za Z(oo). 1(000 dosadíme
~

L j ' v 'Ex' J.' sin(v. (rot + cp.))

Z(ro)' i(rot) =

(8.23)

=1

Vkap. 2 bylo vysvětleno, že velikost komutačního úhlu 'Y je závislá na velikosti reaktance x
ve střídavém přívodu usměrňovače. Proto, chceme-Ii dosáhnout menší deformace napětí,
nelze jit cestou zvětšováni reaktance v přívodu (trafa T3), ale cestou zmenšování reaktance
ostatní sítě k transformátoru T3. Velikost reaktance sítě je charakterizována zkratovým
yYkonem Sk nebo zkratovYm proudem Ik v místě připojeni trafa T3. Podrobný postup
kontrolního výpočtu, který dovoluje ověřit možnost připojení měniče v daném mistě sitě, je
uveden v normě CSN 34 33 40.

8.1.5

Filtrace vyšších harmonických

Na obr. 8.17 je náhradní schéma pro výpočet deformace křivky napětí. Ve schématu
představuje Xs součet reaktancí mezi "tvrdou" sití a sběrnicí, na které kontrolujeme ůroveň
deformace. Podobně Xu je součet reaktancí mezi sběrnicí a měničem. Oproti obr. 8.16 je ke
sběrnici připojen je~tě filtr F s inpedancí"Z,: (v). Pro každou harmonickou proudu měniče iuv
plati

j Is ,

"5.

jls,
,

'F,
xu ,

U

•

T1

C

F

j,u,

Obr.8.17 Náhradní schéma pro

~U2'

tu"
U1

A
A

T2

r-,A

~A
U2

Obr.8.18 Schéma zapojení pro

odstranění některých

určení deformace
křivky napětí

harmonických proudu
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(8.24)
•

•

•

(8.25)

j '" V· XS '" Is v = Zr(v) '" I Fv
Definujme koeficient filtrace kF (v) jako
•

k,(v) =

•

!'" _lo.c--,Z"",,(v'-')_ _ I
I uv

(8.26)

ZF(V)+j"'v*X s

Chceme-ti omezit proudy vyšších harmonických, které protékají do sítě, ISv ' musí filtr F mit
co nejmenší impedanci ~ (v). Filtr vlastně "odsává" proudy vyšších harmonických a proto
se v literatuře setkáme někdy s pojmem "ssací filtr". Současně z obr.8.17 vidíme, že
zařazení filtru s vysokou impedancí Z(v) do přívodu k síti nebo měniči nesniží velikost
vyšších harmonických proudu, protože měnič U se chová jako proudový zdroj těchto
harmonických proudu.
Polovodičové měniče jsou zdrojem pouze některych

tzv. ·charakteristických" harmonických.

Nejčastěji používané třífázové můstkové zapojeni s průběhem síťového proudu ~ dle

obr.8.15 je zdrojem pouze vyššlch harmonických

řádu

6k ±1 (k = 0,1,2.....) o velikosti

,
srn 2"
.

l u" =

Id(AV)

'n
•
•

I

~T2

r'

...,

\

Is

.,

l-

Máme-li dva stejně zatížené měníče připojeny ke
stejným sběrnicim, můžeme některé harmonické
odstranít vhodnou volbou zapojeni napájecich traf.
Na obr.8.18 je znázorněn takový případ.
Transfornátor T1 má spojení YyD a transformátor T2
ná spojeni Dy1. Časové průběhy prímárních proudů
stejné fáze obou traf ín ' in a výsledný proud ze sítě
is při shodném zatižení obou měníčů jsou nakresleny
na obr.8.19. Již přímo v názoru je vidět, že výsledný
proud ís má průběh bližší k sinusovému průběhu,
než oba proudy ir, nebo ín . lze celkem snadno
prokázat, že koeficienty Fourlerova rozvoje proudů in
a in pro harmonické řádu 6k±1 pro k liché mají
opačná znaménka a proto se tyto harmonické v
proudu přivodu is vyrušl. V přivodu zůstávají pouze
proudy harmonických řádu 11, 13, 23, 25, ....

I

r-'

Obr.8.19 Časové průběhy proudů
trafa T1, trafa T2 a
společného přívodu

(8.27)

. -! -

,

v

Misto dvou transformátorů se velmi často používá
jeden třívinuťový transformátor se zapojenin YyDd1

nebo DdOy1.
Vlastni filtr F bývá

nejčastěji vytvořen

z

několika

seriových LC

obvodů

LC obvod je naladěn na jinou vlastni frekvenci řádu i, která odpovídá
"charakteristických" harmonických proudu ILJ.." Platí
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dle obr.8.20. Každý
některé

z

(8.28)
je pořadové číslo harmonické, na kterou je obvod naladěn
je kruhová frekvence sitě

kde

co

Impedance takovéhoto obvodu je
Z(v)=j*v*w*L,+.

=j*v*(lL,-

I

J*v*w*C ,

\

v2

I2

.m .C,

)1

(8.29)

Po dosazeni z (8.28) do (8.29) dostaneme
2"2

Z(v)=j*w*Lj*V -I
v

.

=_ (O.C
J

2

,

.i-v

2

(8.30)

v.j2

Z rovnice (8.30) vidíme, že pro v < i se LC obvod chová jako kondenzátor a pro v > i jako
indukčnost. Pro v = i představuje LC obvod nulovou impedanci a chová se jako zkrat. V
případě většího počtu paralelně spojených LC obvodů určíme celkovou impedanci ze vztahu

1
1
(
2«",= Zs +Z7

1

+········z, +

)-'

(8.31 )

.

~-,

•

L 7,'

Ls•

Cs

C7

T

T

. DRl

L· •

'

~_.J

T

C
'

Obr.a.20 Schéma zapojení filtru
pro několik harmonických

•

---->.<L

-t-----"'1

5

11

7

13

17
23
19
25

v

Obr.B.21 Závislost koeficientu filtrace k F

na

řádu

harmonické v

Impedanci Z"" (v) ze vztahu (8.31) můžeme dosad~ do (B.26) a dostat tak závislost
koeficientu filtrace kF{v) na řádu harmonické v. Typický průběh kF{v) pro filtr, tvořený třemi
LC obvody, na laděnými na 5,7 a 11 harmonickou, je na obr.8.21. Mezi každým tzv.
"seriovým" rezonančním kmitočtem Vs *0), kdy kF = O , vzniká tzv. "paralelní" rezonanční
kmitočet vp *0) . Existence paralelních rezonančních kmitočtů je nebezpečná proto, že
proudy těchto kmitočtů jsou filtrem zesilovány a mohou vést k jeho přetížení nebo zničení.
Snížení velikosti kF pro paralelní rezonanční frekvenci vp *0) lze dosáhnout paralelním
připojením odporu R; k índukčnosti L; (viz obr. 8.20) nebo volbou složitějšího zapojeni filtru.

8.1.6

Filtračně

- kompenzační zařízení

V části 8.1.3 jsme si vysvětlili funkci řízeného kompenzátoru. Jeho součástí byla také
kapacita C, připojená k síti. V části 8.1.5 jsme zjístili, že každý LC obvod se chová pro
harmonické řádu vO < i jako kapacitní impedance o velikosti dle (8.27). Protože pro v = 1 je
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podmínka v < i vždy splněna, chovají se všechny LG obvody filtru současně jako kapacity o
velikosti
·2

C', = C,-. . I 1 = CI • k i
2-

(8.32)

,

vypočteny koeficienty

V následující tabulce jsou
I

~

ki pro

některé

5

7

11

13

17

1.042

1.021

1.008

1.006

1.003

charakteristické harmonické.

19
1.0026

23
1.002

25
1.0016

Vidíme, že zvýšení velikosti kapacity je prakticky zanedbatelné. Při návrhu filtračně kompenzačního zařízeni proto postupujeme tak, že nejprve rozdělíme celkovou potřebnou
kapacitu C, určenou z velikosti maximálního kompenzačního výkonu, do kapacit jednotlivých
filtrů Ci a k takto určeným kapacitám určime potřebné indukčnosti l; z podmínky rezonance.
Při rozdělování celkové kapacity C na jednotlivé filtry se doporučuje dodržovat podmínku

C, = konst.
-:-

(8.33)

I

8.1.7

Aktívní filtry

Na obr. 8.22a je nakresleno blokové schéma připojení paralelního aktívního filtru na siť.
Aktivní filtr napájí síť okamžitými hodnotami proudů iac ' ibc ' ice . Řídící systém vypočítává
tyto proudy z rozdílů okamžitých hodnot referenčních proudů i. ' ibr ' ia a skutečných
fázových proudů i.. ' ibl ' id ' které odebírá zátěž. Platí
•

lac

..,O

•

== lal

•

•

- I ar

lbc

ar

bl

'b,

ih'

I

'" i-ktO

iel

N

iae

ioc

•

•

•

= lbi -lbi

•

•

lcc=lcI- 1a

(8.34)

:t:t....

.;5

+

i ec

AK. FILTR!
Obr.8.22a) Blokové schéma
aktivního filtru
Obr.8.22b) Obvodové schéma třífázového aktívr

filtru

Referenční hodnoty proudů musí být určeny z odběru zátěže. Nejznámější jsou:

•
•
•

metoda, vycházející z podmínky stejného činného výkonu každé fáze
metoda, vycházející z podmínky stejného síťového proudu každé fáze
metoda, vycházející z podmínky stejného odporu každé fáze zátěže po kompenzaci.
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Podrobnější

schéma aktívního filtru je nakresleno na obr.8.22b. Aktivní filtr se skládá ze tři
jednofázových napěťových střídačů s vypínatelnými součástkamí. Stejnosměrné strany
všech tří střídačů jsou připojeny na společný kondenzátor CO. Střídače pracují tak, že
vytvářejí potřebný "doplňující proud" pro kompenzaci 1.hannonícké a filtraci vyšších
harmonických. Aktivní filtr pracuje synchronně, protože určuje potřebné proudy fázi filtru dle
okamžitých hodnot odběru. Aby byly schopny okamžitě vnutit do sítě potfebné velikosti
proudů jednotlivých fázi, musi mit stejnosměrný obvod dostatečnou napěťovou reservu a
spínací frekvence vypinatelných součástek musí být co nejvyšší. Počáteční nabití
kondenzátoru CO a udržování jeho napětí se provádí usměrňovačovým chodem střídače.
Aktivní filtry získávají stále větší oblibu a jsou nasazovány
kompenzaci a filtraci malých odběrů.
g>ětné účinkuolovodičových měničů

8.2

na

předevšim

v sítích nn pro

steinosměrnou na~ecí síť

Se stejnosměrnou napájecí sítí se setkáme v městské hromadné dopravě. na trolejové
železnici a ve stejnosměrných sítích některých průmyslových závodů. Kvalita dodávky
stejnosměrné energie je charakterizována pouze kolísáním napětí v síti. Ze stejnosměrných
siti jsou napájeny buď stejnosměrné měniče napětí nebo napěťové střídače. V obou
případech je ze sítě odebirán přerušovaný proud, který na vnitřnim odporu sitě způsobuje
odpovídající kolísání napětí. Aby se toto kolísání napětí snížilo, zapojuje se na vstup měniče
tzv. vstupní filtr dle obr. 8.23. Filtr je tvořen indukčnosti LF a kondenzátorem CF. Úkolem
filtru je zrovnoměrnitodběr proudu is ze sítě a umožnit pulzní odběr proudu iu' Pro
kondenzátor CF plati
+

Is ~. LF

us

•

ic~

'u

iu

M

CF

Z

Uc

t

-

T
b) Idealizovaný časový průběh
proudu 'g a iU

Dbr.8.23 a) Schéma vstupního filtru

c

_6Qc
F - .ó.U
c

(8.35)

zanedbáme-li kolísání proudu is během periody spínání měniče M, musi platit

6Qc = (lu-I,). t, = I,' t, =Is' ff -t,)
Maximální náboj .1.Q_ bude při proudu lumu a t z

6Q

emu

= lumu

4

(8.36)

=Ív =T/2 a bude mit velikost

* T = rumu

(8.37)

4.[
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Z rovnice (8.35) můžeme potom určit pro známé .1.UCmu potřebnou velikost kapacity CF
filtračního kondenzátoru CF .
Indukčnost

lF

fittrační

tlumivky lF volíme tak, aby vlastní frekvence filtru fF ,určená z

výrazu

fF =

2•

1t.

I
jLF • CF

(8.38)

byla podstatně nižší, než frekvence spínání f. V opačném případě by se uplatnily
proudu is v indukčnosti lF a předpoklad pro předchozí ůvahu by nebyl dodržen.

8.3

změny

Účinky polovodičových měničů na na~ené zařízení.

Účinky polovodičového měniče na jim napájené zařízení závisejí jak na použitém typu
polovodičového měniče

tak i na typu napájeného

zařízení.

V dalšim se budeme zabývat

pouze některými nejdůležitejšími případy.

8.3.1

Vliv napájení z

řízeného usměrňovače

na

stejnosměrný motor

Vlivem napájení z řízeného usměrňovače protéká obvodem kotvy stejnosměrného motoru
zvlněný proud mlsto proudu vyhlazeného. To má za následek zhoršeni podmínek komutace
proudu komutátorem a zúžení tzv. komutačního pásma stejnosměrného stroje. Přičinou je
zpoždění reaktančního napětí vlivem vířivých proudů v magnetickém obvodu pomocných
pólů. Dalši přičinou je to, že komutujíci cívka musí komutovat také maximální a nikoliv
pouze střední hodnotu proudu kotvy. První vliv zmírňují výrobci el. strojů tím, magnetický
obvod skládají z izolovaných plechů místo plného materiálu a že použijí kvalitní odporové
uhliky pro sběrací kartáče. Druhou příčinu lze zlepšit zařazením vyhlazovací tlumivky do
obvodu kotvy a tim zmenšit zvlnění proudu kotvy tj. rozdíl mezi maximální a střední
hodnotou proudu kotvy.
8.3.2

Vliv napájení z napěťového střídače na střídavý motor

Napěťový střídač vytvoří

napájecí napětí s periodickým nesinusovým průběhem. Tento
průběh lze rozložit na základní a vyšší harmonické napětí. Každá harmonická napěti vytvoří
v asynchronním motoru svoji harmonickou proudu. V jejich důsledku dojde ke zvětšení ztrát
ve vodičích (asi 2 + 4%) a ke vzniku pulzačních momentů. Pulzační momenty vznikají
vzájemným působením 1. harmonícké magnetického toku a vyšších harmonických proudu a
mohou se projevit nepříznivě nebo dokonce škodlivě v mechanické soustavě tím, že jí
rozkmitají. Proto je snaha použivat pulzně-šiřkovou modulaci střidačů s co největší možnou
spínací frekvencí a tim í co nejmenším obsahem vyšších harmonických proudu. Pulzační
momenty, vznikající intenferencí různých harmonických jsou méně významné.
8.3.3

Vliv napájení z proudového střídače na střídavý motor

Proudový střídač vytváří napájecí proud s periodickým nesinusovým průběhem blízkým k
obdélníkovému průběhu. Ten lze opět rozložit na první a vyšší harmonické proudu. V
porovnání s napěťovým střídačem jsou efektivní hodnoty vyšších harmonických proudu
větší. Vyšší harmonické proudu se uzavíraji v rotorové kleci asynchronního motoru (nebo v
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tlumícím vínuti synchronniho motoru) dokrátka. Ztráty od vyšších harmonických proudu jsou
tedy vyšší, (udává se 4 + 8%) než ztráty při napájení z napěťového střidače (2 + 4%).
Rovněž pu~zační momenty jsou větší, než pří napájení z měniče napěťového typu. To jsou
důvody, proč se v současné době proudové střidače pro napájení asynchronních motorů
prakticky nepoužívají.

8.4

Účinky polovodičových měničů na ostatní zařízení v blízkosti měničů

funkce elektrického nebo elektronického zařízení
přenosem vysokofrekvenční energíe ve frekvenčním pásmu od 10kHz výše. Toto nežádoucí
ovlivňováni se jinak nazývá "radiové" rušeni. V polovodičových měničích vznika:
Jde o nežádouci

ovlivňováni normální

přechodovýmí

jevy při sepnuti a vypnutí polovodičových součástek
nesinusovým odběrem proudu, vyvolaným deformacemi napájeciho
pronikáním vysokofrekvenčních složek řídících signálů.

a)
b)
c)

napětí

Nejdůležitější je příčina

ad a). Náhlá změna impedance, která vznikne při zapnutí nebo
vypnutí polovodičové součástky, vyvolá na parazitních kapacítách a indukčnostech měniče
složité oscilace, jejíchž kmitočtové spektrum sahá až do oblasti několika MHz. Takto vzniklé
vysokofrekvenční rušení se může šířit několika způsoby:
a) po vedení
b) indukčnimi a kapacitními vazbami
c) vyzařováním.

Z praktického hlediska je

nejdůJežitejší rušeni

dB
1

60

po vedeni, protože tento způsob rušení
ovlivňuje ostatní zařízení i na velké
vzdálenosti. Teoretické řešeni je velmi
složité a proto se většinou volí cesta
experimentálniho sníženi úrovně
rušení a jeho odstranění. Pro úroveň
radiového rušení platí norma ČSN
342850, která stanovuje připustné
úrovně rušivého signálu v napájecí síti
i intenzity elektromagnetického pole v
okolí zařízeni pro kmitočtové pásmo
150 kHz až 30MHz. Norma stanovi
pro napětí v síti tři meze:

40
•
•

20
•

o,+--~-'--+-~~-'--+-~_

1

10 flMHzl

Přípustné úrovné

radiového rušení
V~velkáJ S~střední, M-malá
U~typická úroveň rušení usměrňovače

Obr.8.24
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mez V - pro průmyslové oblasti
mez S - pro obytné části a
oblasti
mez M - pro důležité objekty s
vysokými požadavky na
odrušeni.
napětí

se udává v decibelech.
Přitom úroveň OdB odpovídá napěti

Rušivé

1~V, Na obr.8,24 je diagram s

vyznačenými

mezemi rušivého napětí a typický průběh rušivého napěti neodrušeného

polovodičového zařízeni.

Protože rušivé účinky v oblasti 150kHz az 30M Hz nepříznivě ovlivňují informační systémy,
které s těmito kmitočty pracují, je problematice odrušení věnována velká pozornost. Jedíná
známá metoda pro snížení úrovně rušeni je zařazení vhodného odrušovaciho filtru. Filtr tvoři
tlumivky a kondenzátory, které musí vyhovovat vysokofrekvenčním účelům. Každý
kondenzátor má svojí vlastní indukčnost a každá tlumivka má svoji vlastni kapacitu. Pro
odrušovací účely vyhovují pouze ty součástky, které mají vlastní rezonanční kmitočet nad
kmitočtem, který mají odrušit.

u,

L

U2

~L~~
+::+:;
c,

C3
, ............)1

Obr.8.25 Jednoduchý
odrušovací filtr

u

c,~

r

Co

iH

c.

~"'
C. C.

Obr.8.26 Zapojení odrušovacího filtru
pro třífázový usměrňovač
Na obr.8.25 je nejjednodušší filtr, tvořený indukčností L a kapacitou C. Snadno odvodíme
přenos filtru

U,

UI = I -

1

ro 2 •

L. C

I

(8.39)

Filtr navrhujeme tak, aby jeho rezonanční kmitočet byl menši než je nejnižší kmitočet, který
chceme tlumit. Potom můžeme psát

(8.40)
Čím vyšší je vstupní frekvence, tím nižší je výstupní napětí U2 • Lze samozřejmě použít i
složitějších zapojení ( např. 1t článek) pro dosažení většího snížení vYstupního napětí. V
případě polovodičovYch měničů, napájených ze střídavé sítě, využíváme s výhodou jako
indukčnost filtru rozptylovou indukčnost napájecího transformátoru nebo indukčnost
přívodního reaktoru. Kapacita C odrušovaciho filtru musi být zapojena na primární straně
trafa nebo na síťOvYch svorkách reaktoru.

Pro třífázové sítě připojujeme filtrační kondenzátory jak mezi fáze, tak i mezi fázi a zem. Na
obr. 8.26 je příklad složítejšího zapojení filtru, použitého při odrušení tyristorové svářečky.
Filtr má útlum nejméně 70 dB. Kondenzátory C2, zapojené do hvězdy, potlačují
nesymetrické složky rušwych napětí a kondenzátory C3, zapojené do trojúhelnlku, potlačují
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symetrické složky rušivých napěti.Konkrétnl zapojeni filtru pro danou aplikaci je vždy
výsledkem mnoha experimentů.
Výše uvedená opatření snížila úroveň rušivých signálů v napájecí síti. Potom ale na příklad v
zařízeni na obr. 8.26 jsou sekundární strana transformátoru a vlastní měnič neodrušeny a
obsahuji vysokou úroveň rušivých napěti. Pokud by například kabely nebo pasovi na mezi
transformátorem a usměrňovačem byly položeny v blizkosti ovládacích, měřících nebo
jiných slaboproudých kabelů, mohlo by dojít k indukování rušivých napěti do těchto kabelů a
tím jejich rušeni. Z výše uvedeného důvodu se proto vyhýbáme souběhu sirovych a
slaboproudých kabelů. Oba typy kabelů klademe co nejdále od sebe a křížení kabelových
tras provádíme kolmo. Je-Ii nutno položit kabely souběžně, volíme slaboproudé kabely
stíněné nebo je umístíme do panceřovych trubek.

8.5

Některé

dalši zpětné vlivy

polovodičových měničů

V této kapitole uvedeme některé další zpětné vlivy, které majl menší význam, ale mohou se
vyskytnout a u konkrétní aplikace způsobit těžkostí.
8.5.1

Vliv impulzního

odběru

Kromě nejvíce

užívaného fázového řízení lze odběr energie řídit také impulzním způsobem.
Tento způsob se používá především při řízení elektrických peci střídavými měniči napěti tak,
že se teplota řídí zapínáním a vypínáním odběru v celých periodách. Takovýto impulzní
odběr může způsobít kolísání napětí v síti, což se projeví např. periodickým kolísánim
svítivostí paralelně připojených světelných zdrojů. Protože jde o subharmonické napájeci
frekvence, je tento kmitočet změny svitivosti okem postřehnutelný. Proto se měniče s
impulzním řízením používají pouze pro malé vykony a siť by měla být dostatečně "tvrdá".
8.5.2

Vliv subharmonických proudu

Některé aplikace vytvářejí

ze svého principu také subharmonické proudu, odebírané ze
Například přimý třífázový měníč frekvence, který pracuje jako zdroj nízké frekvence fM ,
způsobuje, že ze sítě je odebírán proud, obsahující subharnoníckou f_ o frekvenci

(8.41 )
Při

nízkých frekvencích fM může být frekvence f dl pozorovatelná na svítivosti žárovek
podobně jako v připadě impuznich odběrů.
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sítě.

PORUCHOVĚ STAVY MĚNiČŮ, OCHRANY, JiŠTĚNí

9

Poruchovými stavy měničů rozumime takové stavy, které vzniknou následkem nenormální
funkce některé součástky nebo vlivem vnějšiho nenormálního zásahu a vedou k
nadměmému stoupnuti proudu nebo napětí a je tedy nutno proti nim měnič nebo součástky
chránit.
Polovodičové součástky

•
•

mohou být zničeny nebo poškozeny

proudem
napětím

a proto i ochrany a jištění dělíme na nadproudové a přepěťové.

9.1

Nadproudová ochrana

9.1.1

Typy nadproudových ochran polovodičových součástek

Ůkolem nad proudové ochrany je zamezit zničeni polovodičové součástky nebo součástek

vlivem déletrvajíciho přetížení nebo zkratu. Tepelná časová konstanta polovodičových
součástek je relativně krátká ( desetiny až jednotky sekund) a proto je třeba použít takové
ochranné prostředky, které omezí nebo sníží proud součástkou dřive, než dojde ke
stoupnutí teploty P-N přechodu nad dovolenou teplotu a tim ke zničeni součástky.

1

7
2

4
CONTROLS
sem přijde obr.9.1

ze skript Gric.atd.
3

Obr.9.2 Príncipíální schéma pyristoru

1- čidlo proudu LEM
2- řídíci jednotka
3- izolační transformátorek

Obr.9.1. Ampérsekundová
charakteristíka pojistky

4-

roznětka

5- náložka
6- pasovina

7- rychlá pojistka
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Takovéto ochranné
9.1.1.1

prostředky jsou:

Rychlozkratovače

Základní myšlenkou této ochrany je vytvořit uměle zkrat na vhodném místě měniče a tím
snížit proudové namáhání vlastních polovodičových součástek. Rychlozkratovač se
přípojoval na střidavý při vod usměrňovače. V okamžiku vybavení zkratoval přivod a tak
zkratový proud protekl přes něj místo přes polovodičové součástky. Vypnutí zkratu provedl
nejbližší vypínač na přívodu. Rychlozkratovače se používaly v prvních polovodíčových
aplikacích, dokud ještě nebyly vyvinuty a zavedeny do výroby vhodnější ochranné pomůcky.
Dnes se praktícky nepoužívají.
9.1.1.2

Rychlovypinače

Rychlovypínač je vypínač na stejnosměrný

proud s magnetickým vyfukováním oblouku,
který je vybaven elektronickou spouští. Ta zaručuje vlastní vybavení rychlovypínače v čase
několika milisekund. Svým principem rychlovypínač pří zhášení oblouku omezuje vypinaný
proud a tím snížuje proudové namáháni. Současně zaručuje, že pří vypínání proudu
índukčnosti nedojde k nadměrnému napěťovému namáhání. Jde o komplikovaný a drahý
přistroj, který se používá ve stejnosměrných obvodech, ve kterých nestačí odepnout
napájení pouze na střídavé straně usměrňovače ( aktivní zátěž ve stejnosměrném obvodě
jako jsou stejnosměrné pohony, napájení střídačů a pod.).
9.1.1.3 Velmi rychlé pojistky
Velmi rychlá pojistka je pojistka s garantovanou vypinací charakteristikou a poměrně
krátkou dobou přerušeni proudu. Velmi rychlé pojistky byly vyvinuty pro polovodičové
součástky. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány ampérsekundovou charakteristikou.
Typícký průběh této charakteristiky je na obr.9.1. Charakteristika je kreslena v
logaritmických souřadnicích. Křivka A představuje dolní a křivka B horní hranici tavné
charakteristiky. Část C je mez přetěžováni. Při správném přiřazení pojistky k polovodičové
součástce musí ampérsekundová charakteristika A i B pojistky ležet v celém rozsahu pod
charakteristikou součástky pro jednorázové krátkodobé zatiženi (obr. 3.3). Při praktickém
přiřazování sí musime dát pozor, aby obě charakteristiky byly kresleny ve stejném měřítku a
pro stejné hodnoty proudu ( střední nebo efektivní hodnota ). Velmi rychlé pojistky se
vyrábějí pro proudy v rozsahu jmenovitých proudů 10 až 630 A. V případě potřeby pojistky
na větší proud se někdy používá paralelní řazení dvou pojistek.
9.1.1.4 Pyristory
Velmi rychlé pojistky působí díky přepálení tavného vodiče pojistky. Přepálení je způsobeno
vysokými ztrátami v místech značně zeslabeného průřezu vodiče pojistky. Čím větší je
jmenovitý proud pojistky, tím větší musi míti drátek průřez a tím také obtížněji se zajišťuje
přesná hodnota tavného proudu. Proto někteří výrobcí (fy.Ferraz Francie) zavedli na trh
novou součástku - pyrístor. Její základní myšlenka je přerušit proud "přestřelením" pasoviny
pyristoru pomocí nálože třaskaviny. Príncipiální schéma pyristoru je na obr.9.2. Proud je
měřen proudovým čidlem 1, které pracuje na principu Hallova jevu a indikuje tak okamžitou
hodnotu skutečného proudu. Hodnota skutečného proudu je porovnávána s nastaveným
proudem v řídicí jednotce 2. Pn překročení proudu vydá řídící jednotka 2 proudový inpulz,
který se přes izolační transformátor 3 přenese na roznětku 4. Ta zpusobí výbuch nálože 5.
Následkem výbuchu se na vhodně konstrukčně upraveném místě přeruší pasovina 6 a
poruchový proud začne protékat přes velmi rychlou pojistku 7. Pro tuto pojistku je poruchový
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proud podstatně větší než je její jmenovitý proud. Proto tato pojistka bezpečně a rychle
přeruš i poruchový proud. Zařizení je poměrně komplikované a velmi citlivé na pfípadné
"falešné" signály o nad proudu. Proto se pyristory používaji pouze pro velmi důležité,
předevšim vysokonapěťové měniče.

9.1.1.5

Jističe

a

vypínače

se zkratovou spouští

Tyto typy ochran jsou pro polovodičové součástky nevhodné, protože jsou pomalé. Proto se
pro ochranu vlastních polovodičových součástek nepoužívají. V polovodičových měničích se
s nimi setkáme pouze v kombinaci s jinými dříve uvedenými ochranami.

9.1.2

Umístění nadproudové ochrany ve schématu

Nadproudovou ochranu můžeme zapojit na různá místa v silovém elektrickém obvodu.
Místo zapojeni ovlivňuje potom vhodnost ochrany i její cenu. Porovnejme různá umistěni
ochrany v silovém obvodu třífázového můstkového usměrňovače, napájeného přes
usměrňovačový transformátor.
9.1.2.1

Nadproudová ochrana na primárni straně trafa· obr. 9.3.

Přes

tuto ochranu protéká také magnetizační proud trafa. O trafu je známo, že v okamžiku
připnutí na siť může některou fází krátkodobě protéci podstatně větší proud, než je proud
magnetisační. Ten je způsoben stejnosměrnou složkou magnetického toku a v jejím
důsledku krátkodobým přesycením magnetického obvodu. Na tuto proudovou špičku nesmi
ochrana zapůsobit. Ale ochrana polovodičových součástek má být rychlá, jak jsme
konstatovali v předešlé části. Proto se ochrana, umístěná dle obr. 9.3 použivá pouze jako
ochrana transformátoru a přivodů a nikdy jako ochrana polovodičových součástek.
A
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Obr.9.3 Umístění nadproudové ochrany Obr.9.4 Umístění nadproudové ochrany
na primární straně trafa
na sekundární straně trafa

9.1.2.2 Nadproudová ochrana na sekundární

straně

trafa· obr. 9.4

Za normálniho chodu protéká přes ochranu F fázový proud tj. proud dvou větvi můstkového
usměrňovače. Při jedné paralelní součástce ve větvi je to současně j proud dvou součástek.
V případě zkratu za pojistkou v mistě A ochranou protéká poruchový proud, který neprotéká
přes polovodičové součástky, ochrana F je vlastně ochranou přívodu k usměrňovači. Při
průrazu součástky v měniči (zkratu v místě B) protéká zkratový proud přes jednu součástku
a ochrana by proto měla být navržena na proud jedné součástky. V případě zkratu v místě C
protéká ochranou proud obou součástek a ochrana by měla být dimenzována dle tohoto
proudu. Vidíme tedy, že neexistuje jednoznačné kriterium pro přiřazení ochrany k
součástce. Připojení pojistek do fázových přivodů má tyto nevýhody: 1) Pojistka musí snést
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li

trvalý pracovní fázový proud a chránit musí nadproud součástky o
menší. 2) Pokud je na
stejnosměrné straně usměrňovače připojen zdroj stejnosměrného napětí Ul • je v případě
prohoření řízeného usměrňovače toto napětí zdrojem zkratového proudu přes součástky,
který ale neprotéká přes střídavý přívod. Proto zapojení ochrany dle obr. 9.4 je vhodné
pouze pro méně důležité usměrňovače bez paralelně řazených součástek, které pracují do
pastvní zátěže.
9.1.2.3 Nadproudová ochrana v sérií s polovodičovou součástkou - obr. 9.5
proud ochrany ve všech případech shodný s proudem polovodičové
součástky. Proto lze velmi přesně přiřadít vhodnou ochranu k součástce a tu tak bezpečně
chránit. Takto umístěná ochrana chrání i při poruchovém proudu při aktivní stejnosměrné
zátěži. Proto se tento způsob používá nejčastěji, i když vyžaduje dvojnásobný počet ochran
v porovnání se způsobem dle obr.9.4.
V tomto

případě je

Vl

V3 V5

ik
F3

F5

F11 F12 F13 F14

u

~t

V6 V2

v

F4 FS

F2

F31 F32 F33 F34

t t t

Obr.9.7 Působení pojistky při průrazu jedné
součástky

Obr.9.S Nadproudová ochrana
v serii se součástkou

9.1.2.4 Nadproudová ochrana ve

stejnosměrném

obvodu

Toto umístění ochrany chrání pouze protí zkratům na stejnosměrné straně za ochranou a
nebo v případě prohoření měniče. Používá se v případě několika stejnosměrných vývodů
pro možnost odepnutí vývodu s poruchou a nebo jako ochrana stejnosměrných pohonů proti
zkratovým proudům při prohoření. Jako ochrana se používá nejčastěji rychlovypínač.

9.1.3

Nadproudové jištění vypínatelných

součástek

Ze svého principu lze vypínatelné ~oučástky vypnout také v okamžíku vzniku poruchy. Je
třeba rozlišovat ochranu pro součástky, vypínané impulzem (GTO-tyristory) a ochranu pro
součástky, vypinané zánikem řídícího signálu (IGBT tranzistory)
9.1.3.1

Ochrana pro

součástky,

vypínané impulzem

Jedním z důležitých technických parametrů GTOMtyristoru je ITQRU - maximální opakovatelná
hodnota vypínatelného proudu tyristoru. Pokud by byl skutečný proud tyristoru při vypínání ~
> ITQRU ' vzniká riziko zničeni součástky zvýšeným ztrátovým výkonem při vypínání a v jeho
důsledku k nepřípustnému tepelnému přetížení přechodu. Proto elektronická ochrana musí
mít dvě úrovně indikace proudu tyristorem. Je-Ii proud ir v mezích Im~ < ~ < ITaRM ' vydá
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ochrana okamžitě impulz pro vypnutí. Je-li proud iT > ITORM , přeruší ochrana vypínáni a vydá
naopak zaplnací impulz. Tím se sníží ztráty v součástce a vypnutí obvodu musí provést
vnější nezávislá ochrana. Z právě uvedeného vyplývá, že použití elektronické ochrany
neodstraňuje nutnost použití vnější nezávislé ochrany.
9.1.3.2 Ochrana pro součástky, vypínané zánikem řídícího signálu
Výrobci těchto součástek obyčejně dodávají j potřebné obvody pro generováni řidících
signálů a pro ochranu vlastních součástek. Typické zapojeni je na obr.9.Ba. Budící obvod
1R2125 vytváří mezi výstupy OUT a es galvanicky oddělený řídící napěťový signál, který je
připojen mezi elektrody G a E. Mezi elektrodu E a zátěž je zařazen odpor Rsc o vhodné
velikosti. Úbytek na tomto odporu je přiveden na piny VS a es a je vstupním signálem pro
ochranu.
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připojení
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a) schéma

----lL

b) Časové průběhy při
tvrdém zkratu

Obr.9.S Ochrana vypínatelné

c) Časové průběhy při
impulzním zkratu

součástky

Na obr.9.Bb jsou průběhy některých veličin při "tvrdém R zkratu. Po indikaci dosaženi
nastavené hodnoty napěti mezi piny VS a eS,které odpovidá proudu 1$Ig! , se sníží řidící
signál aUT na velikost U es ' která omezí proud součástkou na nastavenou hodnotu les'
Současně je mezi piny ERR a V ss připojen vnitřni zdroj proudu (100J.1A). Vnějši kondenzátor
je tímto proudem lineárně nabíjen a po dosaženi určité hodnoty (1.8V) je indikována
porucha, signál aUT je snižen na nulu a v důsledku toho klesne i hlavní proud součástky ~
na nulu. Současně je na pin ERR připojeno vniřní napěti Vee jako signál pro návaznou
havarijní logiku.
Na obr.9.6c jsou průběhy stejných veličin při pulzním překračování nastavené hodnoty
napětí mezi piny VS a es. Řídící signál aUT se sníží opět na velikost Ucs ' která omezí
proud součástkou na nastavenou hodnotu les' Po poklesu proudu součástkou na pracovní
proud lL se obnoví řídící signál aUT na plnou velikost. Pokud dojde k několika pulzům
během jednoho vstupního signálu IN, indikuje se to stoupáním napěti na pinu ERR. Po
dosažení určité hodnoty (1.8V) je indikována opět porucha a další sekvence je shodná s
předchozím případem. Naopak nedosáhne-li napětí ERR potřebné hodnoty do zániku
vstupního signálu IN, je současně s jeho zánikem nastaveno napěti ERR na nulu.
9.1.4

Nadproudové jištění paralelně řazených součástek
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V případě paralelně řazenych součástek se zapojuje do série s každou součástkou pojistka
dle obr.9.7. Kromě ochrany před přetížením vlastní součástky má tato pojistka ještě za úkol
odpojit součástku při jejím průrazu. Je-Ii součástka proražena, nejde již o ochranu této
součástky před poškozením, ale o umožnění další práce usměrňovače bez jeho havarijního
odstaveni. Případ je znázorněn na obr.9. 7. V okamžiku průrazu součástky V11 se uzavře
mezi fázemi u - v zkratový obvod a vyvine se zkrat0vY proud, který je omezen pouze
reaktancemi ve střídavém obvodu. Zatím co pojistkou F11 protéká cely zkratovY proud ik,
pojistkami F31, F32, F33 a F34 protéká proud v našem případě čtvrtinovy. Pojistka F11
vypne tedy dřive než ostatni pojistky a odepne tak vadnou součástku. Usměrňovač může
dále pracovat se sníženym proudem ( pokud je dimenzován dle zásady n + 1 s plnym
jmenovitym proudem) až do nejbližší provozní odstávky. kdy se provede vyměna vadné
součástky a pojistky. Pomocny kontakt pojistky F11 se používá v obvodech pro sígnalisaci
vadné součástky, aby bylo možno poruchu co nejsnadněji lokalizovat.
9.1.5

Nadproudové jištění sériově řazených součástek

V případě sériového řazení součástek neznamená průraz jedné součástky bezprostřední
zkrat mezi fázemi jako v předchozím případě. Závěrné napětí se nyní zachytí na zbývajicích
součástkách sériového řetězce. Proto se většinou v tomto případě pojistky do série se
součástkami nezapojují. V případě dimenzování dle zásady n + 1 se pouze indikuje porucha
součástky a usměrňovač se dále provozuje do nejbližší provozní odstávky. Průraz součástky
se indikuje od změny rozložení napětí na sériově spojenych součástkách.

9.2

E@pěťova

ochrana

Úkolem přepěťové ochrany je chránit polovodičovou součástku před zvý"šenym napěťovým
namáháním. Na rozdil od nadproudové ochrany, která co nejrychleji odpojuje součástku,
přes kterou nad proud protéká, přepěťová ochrana musí zamezit tomu, aby se nedovolené
napětí na součástku vůbec dostalo.
Zdrojem přepětí může bYt:
•
•
•
9.2.1

střidavá

strana usměrňovače

vlastni usměrňovač
stejnosměrná strana usměrňovače
Ochrana proti přepětí ze střídavé strany

V části 3. jsme poznali, že na střidavé straně mohou vzniknout přepětí atmosferická a
spínaci. Většina průmyslovYch usměrňovačů je napájena z rozvoden a nebo rozvaděčů,
které jsou chráněny proti atmosferickým přepětím bleskojistkami, které působí při
překročení asi dvojnásobku amplitudy provozního napětí. Tato přepětí se přes
usměrňovačovYtransformátor přenesou podstatně redukována. Spínací přepětí vznikají na
spínacích přístrojích při jejich manipulačních vypínáních. Z hlediska usměrňovače je
rozhodujíci přepětí, které může vzniknout při přerušení magnetizačního proudu
usměrňovačovéhotransformátoru při jeho vypnuti na primemi straně trafa. Proti oběma
typům přepětí chrání přepěťová ochrana PO, která se připojuje paralelně ke střídavým
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přivodům usměrňovače

dle obr.9.B.

U

N

T

;-...

~

CIT:

()
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PO
Obr.9.S Schéma

R

připojení

Obr.9.9 Schéma třífázové
RC-přepěťové ochrany

přepěťové ochrany

Vlastni zapojení ochrany PO může být:

9.2.1.1 RC -

přepěťová

ochrana - obr. 9.9

Jde o sériovou kombinaci odporu R a kondenzátoru C, připojenou mezi sdružená napětí
při vodu usměrňovače. V okamžiku náhlého přerušení magnetizačniho proudu musí být
kapacita kondenzátorů schopna pojmout energii magnetického obvodu transformátoru

w = ~ * Lm * i m
Napětí

(9.1 )

na kapacitě C stoupne na napěti Up, pro které musí platit

w=; *c*(u~-u~)
Podrobnější popis

postupu by

přesáhl

(92)

možnosti tohoto skripta a proto ho nebudeme

probírat.
Odpory R, zapojené do série s kondenzátory C, slouží jako
•
•

tlumící odpory, které bráni vzniku oscilací mezi indukčnostmi obvodu a kapacitou
ochrany C
ochranné odpory, které omezují proud v případě průrazu kondenzátoru C ochrany

Nevýhodou této ochrany je skutečnost, že po celou dobu provozu usměrňovače vznikají v
odporech ochrany R ztráty. V současné době se proto tento typ přepěťové ochrany používá
jen zřídka.
9.2.1.2 Plovouci

přepěťová

ochrana - obr. 9.10

ochrana je vlastně diodovy usměrňovač. připojený na střidavy přívod
usměrňovače a zatižený do R-C zátěže. Za normálního provozu se kondenzátor C nabije na
maximálni hodnotu sdruženého napětí Usmu ' Napětí kondenzátoru "plave" s amplitudou
napájecího napětí a odtud je odvozen název této ochrany. V okamžiku vzniku přepětí je toto
přepěti přivedeno přes přislušné diody na kondenzátor C ochrany a podobně jako u R·C
Plovouci

přepěťová
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ochrany je energie přepětí pohlcena kondenzátorem. Na rozdll od R-C ochrany lze u
plovoucí ochrany použít elektrolytický kondenzátor, který pn stejných rozměrech a hmotnosti
má podstatně větší kapacitu C. Odpor Rp slouží jako vybíjecí odpor a při vhodném
dimenzování jsou v něm vznikající ztráty prakticky zanedbatelné. Odpor Rs slouží jako
omezovací odpor pro omezení proudu v případě průrazu kondenzátoru C.

V1 rt7

I

V2

c
Rp

Obr.9.11 Schéma zapojení
komutační R~C ochrany

Obr.9.10 Schéma zapojení plovoucí
přepěťové ochrany

9.2.1.3

Svodiče přepěti

(bleskojistky)

Někteří výrobci usměrňovačů používají pro přepěťové jištění bleskojistky, které jsou

zapojeny jednak mezi přívodní fáze, jednak mezi fáze a zem. Jde o speciální bleskojistky se
sníženým poměrem mezi spínacím a provozním napětím.
9.2.2

Ochrana proti přepětím vlastního usměrňovače

Jedná se vlastně o ochranu, která snižuje tzv. komutační přepětí, která jsme
poznali v části 2. Jako ochrana proti těmto přepětím se používá:
9.2.2.1

R-C-O

komutační

podrobně

ochrana - obr.9.11

k součástce jsme již poznali v části 3 při sériovém řazení
součástek. Tam jsme také poznali další funkce tohoto obvodu. Zde je paralelně k
polovodičové součástce V1 připojen odpor R a kondenzátor C. Odpor R má paralelně
připojenu diodu V2 . V okamžiku vypnutí tyristoru V1 protéká obvodem proud, který odvádí
komutační náboj alT' Energie, nahromaděná v anodové indukčnosti L. by způsobila vznik
přepětí, jehož velikost by závisela na velikosti parazitních kapacit obvodu. Připojením
kondenzátoru ochrany C je umožněno přenést energii do tohoto kondenzátoru za cenu jeho
nabiti. V okamžiku nového sepnuti tyristoru V1 by mohl vybíjeci proud kondenzátoru C
způsobit překročeni dovolených hodnot namáhání tyristoru a proto se zařazuje odpor R
paralelně k diodě V2 . T1mto odporem díky diodě protéká proud pouze při vybíjení
kondenzátoru.
R·C obvod,

paralelně připojený
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9.2.2.2 Sdružená plovoucí ochrana - obr.9.12
Zapojení sdružené plovouci ochrany je odvozeno od zapojeni jednoduché plovoucí ochrany
dle obr. 9.10. Vznikne doplněním dalších čtyř větví diodového usměrňovače a připojením
jejich středů na stejnosměrné vývody. Vznikne-Ii na kterémkoliv tyristoru hlavního můstku
komutační přepětí,které bude vyšší než je na pěti na kondenzátoru C, svede se toto přepěti
přes příslušné diody do tohoto kondenzátoru. Za cenu čtyř diod jsme nahradili RC
komutační ochrany u všech silových součástek. Plovouci ochrana k likvidaci komutačních
přepětí opakujících se 6x za periodu mu si mít v porovnání s ochranou na spínací přepětí
odpor Rp dimenzován na mnohem větší výkon.
Toto zapojení lze použit pouze u usměrňovače bez sériového nebo paralelního řazeni
součástek. Je široce používáno v nízkonapěťových aplikacích malých a středních výkonů.

+

T

V1 V3 VS V7
+

V4 V6 V2 VS
Obr.9.13 zapojení ochrany proti
přepětí ze stejnosměrné
strany

c
Rp
Obr.9.12 Schéma zapojení sdružené
komutační ochrany

9.2.3

Ochrana proti přepětí ze stejnosměrné strany

V některých aplikacich se stejnosměrný obvod chová jako zdroj proudu. V takovém případě
tento zdroj vnucuje proud do usměrňovače a pokud nevytvoříme tomuto proudu vhodnou
cestu, kudy by se mohl uzavřít, může dojit ke vzniku přepětí. Tento zdroj může vnucovat
proud:
9.2.3.1

ve směru vodivosti diod a tyristorů můstku

Takový případ nastane při vypnutí můstkového usměrňovače, napájejícího obvod s velkou
indukčností na stejnosměrné straně. Jde-li o neřizený usměrňovač nebo řízený usměrňovač
s nulovou diodou, proud udržovaný indukčnosti se uzavfe přes diody a není třeba provádět
žádná další opatřeni. Naopak, u plně řízeného tyristorového můstku je třeba vytvořit
analogickou cestu pro proud udržovaný indukčností. Provádí se to tak, že na stejnosměrné
vývody usměrňovače se přípojí indikační obvod přepěťové ochrany PO. V okamžiku, kdy
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tento obvod indikuje překročení nastavené hodnoty napětí, vyšle ochrana PO zapínaci
impulzy na všechny tyristory můstku a tím vlastně vznikne diodový můstek, přes který se
proud indukčnosti uzavře. Poznamenejme, že takovéto přepěti může vzniknout nejenom při
vypnuti proudu na střídavém přivodu usměrňovače, ale také při vypnutí proudu na primám i
straně usměrňovačového transfonnátoru. V tomto případě se proud sekundárního vinutí
stává proudem magnetizačním s analogickým vznikem přepětí jako při rozepnutí obvodu na
sekundární straně trafa.
9.2.3.2 proti směru vodivosti tyristorů nebo diod můstku
V praxi nastává takový případ v budicich obvodech synchronnich strojů při chybné
synchronizaci a nebo pří jejich asynchronním rozběhu. V takovém připadě se doplňuje
usměrňovač o ochranu, zapojenou dle obr. 9.13. Tyristory Vl a VB spolu s odporem R
vytvářej i cestu, kterou se může uzavřit proud opačného směru než je směr pracovního
proudu usměrňovače. Tyristory jsou spinány zapínacím impulzem z indikačního obvodu
přepěťové ochrany PO. Po zániku vnuceného proudu by tyristory V7 a VB mohly být dále
vodivé a protékal by přes ně proud z usměrňovače, omezený odporem R. Aby se dosáhlo
spolehlivého vypnuti tyristoru Vl a VB, spojuje se středni vývod odporu R s jednou z
napájecích fázi. Toto propojení zaručuje, že během každé periody se na tyristorech V7 a VB
objeví napětí v závěrném směru, vytvořené jako úbytek na právě sepnutém tyristoru
(v našem případě VS resp. V2), které zajisti bezpečné vypnutí Vl a VB.
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