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ABSTRAKT 

 
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou EC motorov, ich meničov 

a najmä konkrétnymi časťami všeobecných pulzných meničov. Ďalej je podrobne 

popísaný zniţujúci menič, dvojčinný priepustný menič - push-pull a ich princípy, ktoré 

sú podloţené praktickými meraniami. V ďalšej časti je popísaná konštrukcia budiča 

výkonových tranzistorov a problematika ich galvanického oddelenia prostredníctvom 

optočlenov.     
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permanentný magnet; Freescale MC56F8013; 56F8000E; TLP250; budič; IGBT; 

zniţujúci menič; dvojčinný priepustný menič; aktívny napäťový klemping; striedač; 

emitorový sledovač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This bachelor’s thesis goes into electronic commutated motors, their inverters and 

specific parts of the general pulse converter. Next it is described step-down converters, 

push-pull converters and the principles that are supported by practical exercises. The next 

part describes the design of the power transistors driver and problems of galvanic 

separation by optocouplers. 
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ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV 
 
ADC – analógovo digitálny prevodník 

BLDC – brushless direct current  

Cege – externá kapacita pripojená medzi emitor a gate 

Cmge – nameraná kapacita medzi gate a emitor 

CNC – computer numeric control 

Cvic – výrobcom uvádzaná vstupná kapacita 

DSC – digitálny signálový kontrolér 

DPS – doska plošného spoja 

DSP – digitálny signálový procesor 

du/dt – strmosť nárastu napätia 

EC – elektronicky komutovaný 

ECM – elektronicky komutovaný motor 

fosc – frekvencia oscilátora 

Gate – riadiaca elektróda tranzistora 

GND – nulový potenciál 

GPIO – general purpouse input/output 

CH – kanál osciloskopu  

Ic – prúd kolektorom 

IGBT – insulated gate bipolar transistor 

MOSFET – metal oxide semiconductor field effect transistor 

PMAC – permanent magnet alternating current 

PWM – pulzne šírková modulácia 
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Rege – externý odpor medzi gate a emitor 
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1 ÚVOD 

Problematika pulzných meničov je veľmi obsiahla a táto práca sa zoberá len 

vybranými konkrétnymi časťami, najmä budičmi výkonových tranzistorov a ich 

napájaním. Meniče pre EC motory sú často napájané rovnosmerným prúdom, napríklad 

trakčnými akumulátormi a preto sa táto práca nezaoberá podrobne napäťovými 

medziobvodmi meničov. Trakčné EC motory sú často konštruované pre napätie 24V, 

48V a 96V. V týchto hladinách sa javí ako vhodná voľba pouţiť koncový stupeň tvorený 

tranzistormi typu MOS-FET. Napriek tomu je prvý model meniča vytvorený pre pouţitie 

s tranzistormi IGBT, ktoré sú vhodnejšie pre laboratórne účely, vďaka ich napäťovej 

odolnosti. Ďalším aspektom pre výber tranzistorov IGBT bola dostupnosť výkonných 

IGBT modulov.  

 

Realizovaný budič je tvorený oddeľovacím optočlenom s ochrannou mrieţkou 

a jeho napájanie a galvanické oddelenie napájania zabezpečuje impulzný zdroj 

s transformátorom. Takáto koncepcia umoţňuje pouţitie širokého rozsahu modulačných 

frekvencií, vrátane jednosmernej. V dnešnej dobe je väčšina budičov vo frekvenčných 

meničoch realizovaná týmto spôsobom. Pouţitie optočlenu predurčuje budič k odolnosti 

proti elektromagnetickému rušeniu. Pri poţiadavkách veľkého du/dt sa pouţívajú 

optočleny s optickým vlnovodom (optické vlákna). Snímanie prúdu v tomto návrhu sa 

vykonáva ako snímanie úbytku napätia na prúdových bočníkoch, zosilňuje a galvanicky 

oddeľuje prostredníctvom meracích optočlenov s analógovým výstupom. V moderných 

meničoch sa pouţívajú meracie optočleny s delta-sigma moduláciou. To je však mimo 

našich moţností a mimo moţností pouţitého procesora.  
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2 CHARAKTERISTIKA EC MOTORU 

 

Elektronicky komutovaný (EC) motor tieţ nazývaný bezkartáčový jednosmerný 

motor je v princípe striedavý synchrónny stroj s meničom vďaka ktorému je moţné 

pouţiť jednosmerné napájanie. EC motory sú najčastejšie v prevedení s permanentným 

budiacim tokom od permanentných magnetov. V tomto prípade tu úplne abstinuje trecí 

kontakt a ţivotnosť takéhoto motora je obmedzená najmä loţiskami, izoláciou 

statorového vinutia a spoľahlivosťou elektroniky. Ďalší problém je vplyv prehriatia na 

permanentné magnety, ktoré po prekročení kritickej teploty trvalo strácajú svoje 

vlastnosti. Táto kritická teplota magnetov je väčšinou niţšia neţ maximálna teplota 

vinutia statoru a teda krátkodobý maximálny výkon stroja je obmedzený aj magnetmi. 

Medzi ďalšie prednosti EC motorov patria okrem ţivotnosti aj maximálny 

krútiaci moment od nulových otáčok, veľké maximálne otáčky (absencia oblúku 

skratujúceho mechanický komutátor), absencia elektromagnetického rušenia od 

mechanického komutátora, vďaka elektronickému meniču moţnosť regulácie otáčok, 

momentu a synchrónneho uhlu, bezpečnosť (absencia oblúku) a relatívne veľká účinnosť. 

EC motory sa pre ich prednosti pouţívajú hlavne v CNC obrábacích strojoch, 

na pohon osí vďaka veľkému zábernému momentu a moţnosti určenia polohy, vo 

vretenách a RC modeloch vďaka veľkým dosiahnuteľným otáčkam. EC motory sa ďalej 

s výhodou pouţívajú v elektromobiloch pre ich merný výkon, účinnosť,  preťaţiteľnosť, 

veľký moment, moţnosť rekuperácie a napájanie jednosmerným prúdom. Ţivotnosť, 

bezpečnosť a moţnosť regulácie otáčok umoţňuje pouţitie EC motorov v čerpadlách. 

Najčastejšie sa stretneme s 3-fázovým valcovým motorom s vnútorným rotorom 

tvoreným permanentnými magnetmi a snímačom polohy s halovými sondami 

s magnetickou predlohou. 

 

2.1 Rozdelenie EC motorov 

 

ECM  rozdeľujeme podľa: 

 

 počtu pólov - 2 , 4 a viac 

 počtu fáz - 2, 3, a viac 

 budenia - permanentné , elektromagnetické    

 zapojenia statoru - hviezda , trojuholník  

 konštrukcie  - valcové , diskové  

- s vnútorným rotorom, vonkajším rotorom 

snímania polohy  
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3 SPÔSOBY SNÍMANIA POLOHY 

 

3.1 Snímanie pomocou hallových sond 

 

Patrí medzi najpouţívanejšie, elektricky veľmi jednoduché spoľahlivé a relatívne 

malé zariadenie. 

Hallove sondy vyuţívajú magnetickú indukciu pôsobiacu na polovodič ktorým 

preteká elektrický prúd a vplyv Lorentzovej sily pôsobiacej na nosiče náboja vyvolá na 

svorkách elektrické napätie. 

Keďţe je magnetická indukcia z magnetickej predlohy nezávislá od otáčok 

môţeme získať informáciu o polohe aj pri nulových otáčkach. V ideálnom prípade sú 

hallove sondy rozmiestnené po 60° elektrických, Z konštrukčného hľadiska je ale 

jednoduchšie ak sú snímače rozmiestnené po 120° elektrických. Podľa počtu pólov 

(pólových dvojíc) sa volí počet pólov na magnetickej predlohe pre senzory. 

 

3.2 Indukčné čidlá 

 

Snímanie pomocou indukčných čidiel je podobné snímaniu s hallovými sondami, 

ale vyuţíva elektromagnetické cievky s jadrom. Indukované napätie na cievke je závislé 

od zmeny magnetickej indukcie a pre nulovú zmenu (nulové otáčky) je teda nulové 

a z toho vyplýva nemoţnosť určenia polohy stojaceho motora. Táto konštrukcia sa dá 

čiastočne zjednodušiť pouţitím predlohy časti stroja, napríklad ozubené koleso, vrtuľa 

ventilátora,… 

 

3.3 Optické čidlá 

 

Pracujú na princípe prerušenia svetelného toku medzi zdrojom a prijímačom, 

moţno pouţiť optické závory (priamy svetelný tok, prerušovaný optickou predlohou), 

alebo reflexné optočleny (ešte jednoduchšie prevedenie). Snímanie na základe optických 

čidiel vyniká najmä v jednoduchosti predlohy. Problémy však pôsobia akékoľvek 

nečistoty. Preto je táto metóda snímania vhodná najmä pre laboratórne účely a bezprašné 

prostredia, prípadne zapúzdrené snímače. 

 

3.4 Bezsenzorové snímanie 

 

Ide o snímanie indukovaného napätia v práve nenapájanej fáze. Toto je však 

úmerné otáčkam a znovu nemoţnosť snímať stojaci rotor. Náročnejšie na elektroniku. 

Výhoda v jednoduchosti konštrukcie, nie sú  potrebné ţiadne ďalšie mechanické prvky. 

Toto riešenie je vhodné pre meniče riadené procesorom. 
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4 DIGITÁLNY SIGNÁLOVÝ KONTROLÉR MC56F8013 

Menič bude realizovaný na báze procesoru od firmy Freescale. Tento 16 bitový 

digitálny signálový kontrolér (DSC) je zaloţený na jadre DSP56800E. Vďaka pouţitiu 

dvojitej harvardskej architektúry je dosiahnutý malý príkon a nízka výrobná cena.  

 

Medzi jeho ďalšie prednosti patrí : 

 

 32 Miliónov inštrukcií za sekundu (MIPS) pri frekvencii jadra 32MHz 

 Jednocyklový 16 × 16-bitov  , paralelný multiplikačný akumulátor 

(MAC) 

 Štyri  36-bitové akumulátory, obsahujúce rozširujúci bit 

 32-bit aritmeticko logický  viacbitový posúvač  

 Moţnosť parelélnej inštrukčnej sady s unikátnym DSP ( digitálny 

signálový procesor) adresovací mód  

 Tri vnútorné adresové zbernice 

 Štyri vnútorné dátové zbernice 

 Inštrukčná sada podporuje funkcie DSP aj kontroléra 

 Efektívny C kompilátor and podpora lokálnych premenných  

 JTAG/ debugging v reálnom čase ( ladenie/odstraňovanie chýb  ) 

 16KB programovej pamäte ; 4KB pre pamäť RAM 

 

4.1 Periférne obvody 

 

• Jeden multifunkčný 6výstupový pulzne šírkový modulátor (PWM)  

— Aţ 96MHz PWM taktovanie 

— 15 bitové rozlíšenie 

— Štyri programovateľné poruchové vstupy s programovateľným filtrom 

— Kaţdý komplementárny PWM signálový pár môţe pouţívať rozdielnu frekvenciu 

z týchto zdrojov: 

– PWM generátor 

– Externý GPIO (GPIO - obecný vstupno-výstupný register) 

– Vnútorné časovače 
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– Výsledok ADC prevodu je väčší menší neţ limity: 

– Výsledok je väčší neţ horný limit, vypnutie PWM signálu 

– Výsledok je menší ako spodný limit, zapnutie PWM signálu 

 

• Dva nezávislé 12-bitové A-D prevodníky (ADC) 

— 2 x 3 kanálové vstupy 

— Podpora simultánnej a sekvenčnej konverzie 

— ADC môţe byť synchronizovaný PWM modulom a časovačom 

— Vzorkovacia rýchlosť aţ do 2.67MSPS (miliónov vzoriek za sekundu) 

— Osem dvoj bajtových (16bitových) výsledkových registrov  

— ADC inteligentný napájací manaţment (Automatický úsporný reţim) 

 

• Jeden 16-bitový viacúčelový štvornásobný časovač (TMR) 

— Aţ 96MHz takt 

— Štyri nezávislé 16-bitové čítače/časovače s moţnosťou kaskádového radenia 

— Kaţdý časovať disponuje funkciou CC (Capture Compare) 

— 12 operačných módov  

 

• Komunikačné sériové rozhrania: SCI s LIN, SPI, I
2
C 

•Pokročilý Watchdog - WDT 

• 26 Obecných vstupno-výstupných registerov (GPIO), moţnosť 5V vstupnej logickej 

úrovne 

• Integrovaný Power-On Reset a Low-Voltage Interrupt Module – Prerušenie pri poklese 

napätia 

• Zdroje pre taktovanie: 

— Vstavaný relaxačný oscilátor  

— Vonkajší zdroj 

• Vstavané regulátory pre potlačenie šumu 

• JTAG  
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4.2 Odporúčané opatrenia 

 

Odporúčané opatrenia pri návrhu zapojenia s DSC podľa [2]: 

- Nízka impedancia na napájacích prívodoch 

- Na napájacích pinoch v tesnej blízkosti púzdra pouţiť preklenovacie keramické, 

alebo tantalové  kondenzátory o kapacite 10 – 100nF, pre napájanie digitálnych 

a analógových obvodov  

- Preklenovať napájanie kapacitou cca 100μF 

- Signálové cesty by mali byť čo najkratšie  

- Pri výpočtoch vziať do úvahy parazitné kapacity púzdra  

- Rešpektovať náhradný obvod ADC prevodníku (záťaţ) 

- Minimalizovať šum na zdroji referenčného napätia, a analógového napájania 

- Odporúča sa pouţiť oddelené napájanie pre digitálne a analógové napájanie, 

oddelená zem 

- Ak je pouţité spoločné napájanie, pouţívame malú indukčnosť v obvode 

napájania 

- Elektromagneticky izolovať analógové obvody 

- Vyviesť programovací port  
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5 ŠTRUKTÚRA MENIČA 

 
 

Obr. 5. 1 Bloková schéma meniča 

 

 

Napájanie jednotlivých častí meniča zabezpečujú dva DC-DC zniţujúce meniče, 

ktoré poskytujú stabilizované napätie 5V pre napájanie logiky a meracích optočlenov, 

15V pre zdroje napájajúce jednotlivé budiče. Procesor sníma prúd a 

napätie medziobvodu, tri prúdy na výstupe zo striedača a polohu motora. Prúd sa sníma 

prostredníctvom úbytku napätia na bočníkoch,  zosilňuje a galvanicky oddeľuje 

prostredníctvom meracích optočlenov. O budenie výkonových tranzistorov sa stará šesť 

rovnakých budičov s optočlenom a vlastným zdrojom. 
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5.1 Napájací zdroj 

 

Zdrojom stabilizovaného napätia sú dva zniţujúce (step down) meniče 

s jednoúčelovým integrovaným obvodom MC33167. Vstupné napätie môţe byť 

v rozsahu 20 aţ 40V DC. 

 

Obvod MC33167 je schopný pracovať s výstupným prúdom aţ 5A. Minimálne 

výstupné napätie určuje vnútorná napäťová referencia 5.05V. Rozdiel medzi oboma 

meničmi je teda len v napäťovom deliči a parametroch výstupných kapacít. Frekvencia 

obvodu je určená vnútorným oscilátorom na 72kHz. V zapojení je pouţitá tlmivka na 

feritovom jadre s dvomi vinutiami spojenými paralelne. Indukčnosť tlmivky je 220uH. 

Nízke vstupné napätie nám dovoľuje pouţiť Schottkyho diódu ktorá sa stará 

o demagnetizáciu indukčnosti. Schottkyho dióda má malú zotavovaciu dobu a je teda 

dostatočne rýchla. Obvod je vybavený vnútornými odľahčovacími obvodmi.  

 

5.1.1 Princíp 

 

Zniţujúci menič nahrádza lineárny stabilizátor napätia, na rozdiel od ktorého má 

oveľa vyššiu účinnosť. Toto zapojenie nemá galvanicky oddelenú zem, čo nám v tomto 

prípade nevadí [3].  

 

Indukčnosť slúţi ako akumulátor energie. Čím je indukčnosť väčšia tým je 

zvlnenie prúdu menšie. Po zopnutí spínacieho prvku sa na indukčnosti objaví rozdiel 

vstupného a výstupného napätia. Magnetizačný prúd tečie indukčnosťou zo zdroja do 

záťaţe a lineárne narastá. Po rozopnutí spínacieho prvku má indukčnosť tendenciu 

udrţovať rovnaký prúd a na jej svorkách sa objaví napätie rovné súčtu výstupného 

napätia a úbytku na dióde. V našom prípade je rozdiel vstupného a výstupného napätia 

menší neţ napätie výstupné, doba magnetizácie musí byť teda dlhšia ako doba 

demagnetizácie, aby bola splnená podmienka rovnosti magnetizačnej a demagnetizačnej 

energie.  

 

 
Obr. 5. 2 Principiálna schéma zniţujúceho meniča 
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5.1.2 Namerané priebehy 

 

Prúd bol meraný bočníkom zapojeným do série s indukčnosťou a pouţitý 

osciloskop nemá oddelené svorky GND jednotlivých kanálov a nedokáţe zobraziť 

invertovaný priebeh, zobrazené napätie je preto záporné. Pri meraní bolo vstupné napätie 

20V a výstupné 15V pre  zaťaţenie 150mA je strieda 78,3% (Obr. 5.3) pri odbere 0,5A  

je strieda 79,7% (Obr 5.4). Viditeľný rozdiel je najmä v jednosmernej zloţke prúdu. 

Dĺţka periódy je 13,8μs to odpovedá frekvencii 72,46kHz.  

Meraný prúd I a napätie U je vyznačené v Obr.5.2 

 

 
 

Obr. 5. 3 Priebeh napätia – CH(A) a prúdu indukčnosťou – CH(B) pri záťaţi 150mA 

 

 

 
 

Obr. 5. 4 Priebeh napätia - CH(A) a prúdu indukčnosťou - CH(B) pri záťaži 500mA 
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5.2 Zdroj pre budiče 

 

 
 

Obr. 5. 5 Bloková schéma zdroja budičov 

 

Zdroj pre budiče je realizovaný ako dvojčinný priepustný menič - push-pull. Pre 

riadenie je pouţitý pulzne šírkový modulátor SG3525 bez spätnej väzby. Tento menič 

potrebujeme pre galvanické oddelenie vstupného napätia od výstupného, keďţe výstup 

slúţi na napájanie optočlenov riadiacich tranzistory v koncovom stupni. Medzi emitormi 

horných a dolných tranzistorov sa objavuje napätie od 0V aţ po veľkosť napätia 

medziobvodu. Preto musia byť jednotlivé zdroje od seba izolované na veľkosť napätia 

medziobvodu s rezervou pre napäťové špičky [4]. 

 

5.2.1 Princíp 

 

Výhodou tohto typu meniča je spoločný potenciál emitorov výkonových 

tranzistorov a tieţ fakt ţe pre dvojčinný menič nám postačujú dva tranzistory. Nevýhoda 

je nutnosť pouţiť transformátor s dvojitým primárnym vinutím. Tranzistory je potrebné 

dimenzovať na dvojnásobok napájacieho napätia plus rezerva pre prechodné deje. Pri 

napájaní napäťovou hladinou 15V to však nepredstavuje ţiaden problém. 

Pri pouţití tranzistorov MOSFET nám vyhovuje ich integrovaná antiparalelná dióda.  

 

 
Obr. 5. 6 Priebehy napätí na primárnych vinutiach. Dvojčinný priepustný menič Strieda 

45% 
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Keďţe primárne vinutia sú spojené sériovo, priebehy napätí sú navzájom opačné. 

 

 
Obr. 5. 7 Dvojčinný priepustný menič. Napätie jedného primárneho vinutia a priebeh 

prúdu z medziobvodu transformátorom naprázdno 

 

Na obrázku 5.7 vidíme nezaťaţený menič. Kladný prúd je magnetizačný, záporný 

demagnetizačný. Je nutné poznamenať, ţe tento priebeh prúdu je meraný v strede medzi 

primárnymi vinutiami a kaţdú pol periódu tečie tento prúd iným primárnym vinutím. 

Stredná hodnota tohto prúdu by mala byť teoreticky nulová. Keďţe je v našom zapojení 

pouţitý odľahčovací RC obvod na ktorom je vţdy určitá výkonová strata, bude mať prúd 

naprázdno minimálnu strednú hodnotu. Ďalej je z obrázku 5.7 zrejme ţe nastáva jemné 

presycovanie transformátoru – magnetizačný prúd nie je lineárny. Preto by bolo vhodné 

zvýšiť spínaciu frekvenciu. 

 

 
 

Obr. 5. 8 Priebeh prúdu - CH(A) a napätia - CH(B) na odľahčovacom RC obvode 
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Z obrázku 5.8 môţeme určiť, ţe odľahčovací kondenzátor je zvolený s príliš 

veľkou kapacitou a demagnetizačný prúd ho nestihne nabiť na napätie 2Ud za dobu 

trvania ochranného času (Dead time) a vzniká prúdová špička po zopnutí tranzistoru. 

  

 

 

 
Obr. 5. 9 Priebeh napätia – CH(A) a prúdu - CH(B) na primárnej strane transformátora 

zaťaţeného odporovou záťaţou. Strieda 15% 
 

 

Meranie na odporovej záťaţi je zaujímavé tým, ţe prúd a napätie na sekundárnom 

vinutí má rovnaký tvar ako napätie primáru. Je zrejmé, ţe v tomto prípade sa indukčnosť 

transformátoru demagnetizuje na sekundárnej strane do odporu. Zaoblenie prúdu počas 

demagnetizácie je spôsobené odľahčovacím RC členom. Primárny prúd sa teda skladá z 

trojuholníka ( magnetizačný prúd ) a z obdĺţnika ( prúd záťaţe ). 
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5.2.2 Striedač zdroja pre budiče 

 

 
 

Obr. 5. 10 Schéma zapojenia striedača zdroja pre budiče 

. 

 

Obvod SG3525 má oddelené napájanie vnútorného koncového stupňa (napájanie 

kolektorov). Preto sú v napájacej časti pouţité dva RC filtre, ktoré potláčajú prestup 

rušenia zo spínania koncových tranzistorov do riadiacej časti obvodu. 

Frekvenciu oscilátora ovplyvňuje kondenzátor Ct, vybíjací odpor Rd a odpor Rt. 

 

Výpočet frekvencie oscilátora podľa [5]: 

kHzf

RRC
f

osc

dtt

osc

267,62
)100310107,0(102,2

1

)37,0(

1

39










 

 

 

Nameraná frekvencia oscilátora je 66,6kHz. Frekvencia v transformátore je potom 

33,3kHz 
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Obr. 5. 11 Priebeh napätia na riadiacej elektróde tranzistoru a časovacom  

kondenzátore Ct 
 

 

Odpory pripojené na riadiacu elektródu koncového tranzistoru určujú strmosť 

spínania (zapínaciu a vypínaciu dobu). Kratší prepínací čas znamená menšie tepelné 

straty na spínacích prvkoch, ale tieţ to znamená väčšie prekmity napätia a prúdu. 

 

 
 

Obr. 5. 12 Detail nábeţnej hrany riadiaceho napätia Ugs koncového tranzistoru 

 

 

Namerané spínacie doby sú: ton=200ns, toff=150ns. Pri takejto konfigurácii bolo 

namerané za pomoci špičkového detektora maximálne napätie na tranzistore cca 60V. 

Tranzistory IRF640 sú schopné pracovať s napätiami Uds < 200V. Výkonová strata je 

minimálna, tranzistor v puzdre TO220 sa dokáţe uchladiť aj bez prídavného chladiča.  
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5.2.3 Sekundárna strana zdroja pre budiče 

 

 
 

Obr. 5. 13 Schéma zapojenia sekundárnej časti zdroja pre budič 

 

 

Na výstupe z transformátoru je dvojcestný usmerňovač s rýchlymi diódami, ďalej 

kapacitný filter. Kombinácia elektrolytického a keramického kondenzátoru je pouţitá na 

zníţenie parazitného sériového odporu a indukčnosti. Všetky elektrolytické kondenzátory 

sú pouţité tzv. LowESR. 

Darlingtonov tranzistor je zapojený ako emitorový sledovač, to znamená, ţe 

udrţiava na výstupe rovnaké napätie aké je na zenerovej dióde zmenšené o úbytok Ube. 

Napätie na zenerovej dióde je 22V úbytok na tranzistore cca 1.5V, výstupné napätie 

medzi svorkami +15V a -5V je potom 20.5V. Darlingtonov tranzistor je pouţitý pre jeho 

veľké zosilnenie a prúdová poţiadavka na referenčný obvod (Zenerova dióda + odpor) je 

minimálna. Odpor R2 a dióda D3 je preto v prevedení SMD. Výkonová strata na 

tranzistore je malá, vďaka malému rozdielu napätí (Uce) a malému odoberanému prúdu. 

K uvedenému prispieva aj fakt, ţe impulzný transformátor je relatívne mäkký zdroj. Pri 

zaťaţení samotným stabilizátorom, čo je zhruba 20mA, je napätie na kondenzátore C4 

24V. Potom Uce=3,5V a výkonová strata je 70mW. Pri testovacom zaťaţení 500mA uţ 

bolo napätie na C4 zhruba 21.5V a výkonová strata teda predstavovala 0,75W. Takýto 

výkon je puzdro TO220 schopné odviesť aj bez prídavného chladiča. Takéto vstupné 

napätie uţ zníţi výstupné napätie pod 20V a môţme ho povaţovať za kritické. 

Predpokladáme však, ţe obvod budiča takto veľkú záťaţ nikdy produkovať nebude. 

Dióda D4 slúţi na vytvorenie záporných 5V. Toto napätie je potrebné pre vypínanie 

výkonových tranzistorov, najmä IGBT. 

Orientačne môţeme spočítať zaťaţenie meniča. 

Energia uchovaná vo vstupnej kapacite tranzistora 2

2

1
UCEcap    

Ecap = 1μJ (5nF, 20V). Pre frekvenciu 32kHz, a najhorší moţný prípad zaťaţenia jedného 

tranzistora (motor stojí, nekomutuje) sa táto energia premení na teplo 64 tisíc krát za 

sekundu. To zodpovedá príkonu 0,064W alebo tieţ 3,2mA. V predchádzajúcom nie je 

uvaţovaný odber optočlenu a ostatných súčiastok, ale je zrejmé, ţe zdroj je značne 

predimenzovaný. 
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5.3 Budič IGBT 

 

 
 

Obr. 5. 14 Budič jedného IGBT tranzistora 

 

Hlavným obvodom je rýchly optočlen TLP250 [6], ktorý dnes síce uţ nepatrí 

medzi najnovšie, ale našim poţiadavkám vyhovuje. Na jeho výstupe môţeme odoberať 

krátkodobo 1,5A, to znamená, ţe je predurčený k pouţitiu bez ďalších zosilňovacích 

obvodov. Teda jeho výstup moţno priamo pripojiť na riadený tranzistor. Takéto 

zapojenie sa však neodporúča pouţiť s kombináciou aktívneho klempingu. Preto je 

v tomto zapojení pouţitá komplementárna dvojica tranzistorov v zapojení so spoločným 

kolektorom. Toto zapojenie sa vyznačuje veľkým prúdovým zosilnením, napäťové 

zosilnenie je menšie ako 1, to znamená, ţe napätie na riadiacej elektróde bude menšie 

o úbytok na tranzistoroch. Odpory R6 a R5 určujú strmosť zapínania a vypínania, tieţ 

obmedzujú prúd tranzistormi, aby nedošlo k tvrdému zopnutiu do kapacity. Kapacita C11 

je umiestnená čo najbliţšie ku tranzistoru a slúţi na pohltenie vysokofrekvenčného prúdu 

a impulzov naindukovaných vo vedení (ringing) pred riadiacou elektródou. V prípade 

poţiadavky na rýchlejšie spínanie sa táto kapacita javí ako neţiaduca a nemusí byť 

obsadená. 

Napäťovú ochranu tranzistora zabezpečujú obvody aktívneho klempingu. Sú to transily 

D7 aţ D10, odpory R10,R5,R6 a ochranné diódy D5 a D6. Transily sú uprednostnené 

pred zenerovými diódami vďaka ich malej zotavovacej dobe. Odpor R10 slúţi na určenie 

strmosti ochrany. Napäťová hladina ochrany sa volí podľa maximálneho napätia 

tranzistora a pracovného napätia sústavy. Pre napätie medziobvodu 325V a maximálne 

napätie tranzistorov 1200V zvolíme štyri 200V transily v priepustnom smere (spolu teda 

pät transilov, z toho jeden v závernom smere – D7). Pôsobenie ochrany potom začína pri 

600V (jeden transil je preklenovaný odporom ) a pri 800V je ochrana plne aktivovaná. 

Predpokladom správnej funkcie ochrany je dostatočná rýchlosť tranzistora. 

Tento druh ochrany sa pouţíva najčastejšie ako integrovaná ochrana priamo v štruktúre 

tranzistora. Tieto tranzistory sa nazývajú „self-protected― preloţené ako „samo-

ochraňujúcisa ―. Príkladom môţe byť tranzistor MGP15N40CL [7]. 
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Obr. 5. 15 Časový diagram kompletného budiča, zobrazujúci priebeh vstupného 

a výstupného napätia 

 

 

Obr.5.15 zobrazuje odozvu (napätie na výstupe budiča – vstupe výkonového tranzistora) 

na riadiaci signál. Uin je merané na konektore JP1 Obr 5.14. Uge je merané priamo na 

riadiacich pinoch IBGT modulu. 

 

 
 

Obr. 5. 16 Priebeh napätia Uge CH(A) a vstupného napätia do budiča CH (B). Meranie 

tzap 
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Obr. 5. 17 Priebeh napätia Uge CH(A) a vstupného napätia do budiča CH (B). Meranie 

tonv 

 

 

Parametre merania: 

Budený IGBT modul BSM25GD120DN12 – 25A 1200V 

Uce  = 0 V 

Ic = 0 A 

Roff  = 22 ohm  (R5  - Obr. 5.14) 

Ron = 10 ohm  (R6  - Obr. 5.14) 

Rege = ∞  ohm  (R7  - Obr. 5.14) 

Cege = 0   F      (C11 -Obr. 5.14) 

Cvic = 1,65nF  

Cmge = 4,64nF 

 

Namerané časy: 

tzap = 250ns 

tvyp = 300ns 

tszap = 50ns 

tsvyp = 100ns 

tonz = 200ns 

tonv = 160ns 
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6 ZÁVER 

V úvodnej časti je uvedený stručný popis realizovaného zariadenia a hlavne 

výhody pouţitých technológií. Ďalej sú popísané Ec motory, ich výhody, nevýhody, 

spôsoby riadenia a pouţitie. 

Realizácia jednotlivých častí meniča prispela k overeniu teoretických znalostí a tieţ  

k overeniu funkčnosti navrhnutých zapojení. Vyrobený budič pre IBGT tranzistory je 

moţné pouţit rovnocenne pre tranzistory MOS-FET. Zásadný rozdiel medzi budičmy 

IGBT a MOS-FET je v nutnosti pouţiť záporné ovládacie napätie pri riadení tranzistora 

IGBT. MOS-FET záporné napätie nevyţaduje, ale dovoľuje jeho pouţitie. Vstupné 

napätie výkonových mosfetov sa pohybuje v rozsahu ±30V, spínanie do záporného 

napätia potom môţe pozitívne ovplyvniť vypínaciu dobu a stým súvisiace spínacie straty. 

Je potrebné poznamenať ţe vo väčšine prípadov sa snaţíme skrátiť zapínaciu dobu ktorá 

je zväčša dlhšia ako vypínacia. 

V prípade realizácii budiča určeného pre tranzistory MOS-FET môţeme jednoducho 

záporné napájanie vynechať, preklenovať zenerovu diódu prepojkov,  a pouţiť pôvodý 

návrh plošného spoja. 

Napájací zdroj pre budiče je realizovaný ako 6 samostatných zdrojov so spoločným 

primárnym obvodom, striedačom, ktorý je značne prúdovo predimenzovaný a dovoľuje 

pripojiť ďalšie napájače pre napájanie galvanicky oddelených meracích obvodov 

a podobne.  
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Prílohy 

Príloha 1: Schéma zapojenia znižujúceho meniča 

 
 

Príloha 2: Schéma zapojenia primárnej strany zdroja pre budiče 
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Príloha 3: Schéma zapojenia budiča a sekundárnej strany zdroja 
pre budič 

 
 

Príloha 4: DPS znižujúceho meniča     Príloha 5: DPS zdroja pre      
budiče, primárna strana 

 



                ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

37 

  

Príloha 6: DPS kompletného 6-kanálového budiča so zdrojmi 
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Príloha 7: Fotografia vyrobených obvodov a modulu IGBT 
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