
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

DEPARTMENT OF POWER ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

NÁVRH A SIMULACE ŘÍZENÍ JEDNOFÁZOVÉHO
AKTIVNÍHO USMĚRŇOVAČE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR´S THESIS

AUTOR PRÁCE Jiří Bareš
AUTHOR

BRNO 2014



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY 
A ELEKTRONIKY 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
DEPARTMENT  OF  POWER  ELECTRICAL  AND  ELECTRONIC
ENGINEERING

NÁVRH A SIMULACE ŘÍZENÍ JEDNOFÁZOVÉHO 
AKTIVNÍHO USMĚRŇOVAČE
DESIGN AND SIMULATION OF CONTROL OF ACTIVE SINGLE-PHASE RECTIFIER

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR´S THESIS

AUTOR PRÁCE Jiří Bareš
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2014



VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky

Bakalářská práce
bakalářský studijní obor

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Student: Jiří Bareš ID: 146780
Ročník: 3 Akademický rok: 2013/2014

NÁZEV TÉMATU:

Návrh a simulace řízení jednofázového aktivního usměrňovače

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Popište soustavu jednofázového aktivního usměrňovače pomocí operátorových přenosů a proveďte
návrh regulátorů
2. Realizujte počítačový model jednofázového aktivního usměrňovače
3. Vyhodnoťte simulované průběhy veličin v usměrňovači 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] NOVOTNÝ, V., VOREL, P., PATOČKA, M. Napájení elektronických zařízení. FEKT VUT v Brně,
2002.
[2] MATHWORKS INC. ,Nápověda programu MATLAB, 2013. 

Termín zadání: 27.9.2013 Termín odevzdání: 2.6.2014

Vedoucí práce: doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D.
Konzultanti bakalářské práce:

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
Předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí
zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků
porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních
důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.



Abstrakt

Práce  pojednává  o  jednofázovém aktivním usměrňovači,  strategii  jeho  řízení  a  simulaci
modelu.  Na  začátku  práce  je  popsán  princip  fungování  usměrňovače  a  systém  spínání
tranzistorů, který ovlivňuje tvar odebíraného proudu. Následuje dimenzování usměrňovače pro
následné sestavení  modelu  a  návrh  řízení  včetně  fázového závěsu a  regulátorů.  V závěru  je
popsán sestavený model usměrňovače a jeho simulace.

Abstract

This thesis deals with single-phase active rectifier, strategy of control and simulation of its
model. In the beginning of this work a principle of rectifier is described along with transistor
switching system, which has impact on shape of input current. Dimensioning of rectifier  for
assembling model and designing of control, including phase-locked loop and regulators follows.
In the end assembled model and its simulation is described.
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK
PLL Fázový závěs

PWM Pulzně šířková modulace

IGBT Insulated-gate bipolar transistor

C Kondenzátor [F]

ESR Sériový odpor kondenzátoru [Ω]

f Frekvence [Hz]

I1 Vstupní proud [A]

I2 Výstupní proud [A]

IC Proud kondenzátorem [A]

Icef Efektivní hodnota proudu kondenzátorem [A]

IN Jmenovitý proud tlumivkou [A]

IR Maximální proud kondenzátorem [A]

L Tlumivka [H]

P Výkon měniče [W]

T Perioda [s]

TH1 Horní tranzistor 1. větve

TD1 Spodní tranzistor 1. větve

TH2 Horní tranzistor 2. větve

TD2 Spodní tranzistor 2. větve

UDC Usměrněné napětí [V]

Uf Fázové napětí [V]

UR Maximální napětí kondenzátoru [V]

ΔI Maximální změna proudu [A]

ΔP Ztrátový výkon [W]

ΔUDC Maximální změna výstupního napětí [V]

η Účinnost [-]

τ Časová konstanta [s]

11



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně

ÚVOD
Aktivní  usměrňovač  je  měnič  převádějící  střídavé  veličiny  na  stejnosměrné  za  pomocí

tranzistorů a diod. Jeho velkou výhodou je možnost rekuperace – možnost toku energie oběma
směry, od zdroje do zátěže i od zátěže do zdroje. Klasické zapojení aktivního usměrňovače je na
obr.1.

Měnič se skládá ze dvou větví a umožňuje zátěži fungovat ve všech čtyřech kvadrantech v 
závislosti na spínání tranzistorů. Tranzistory jsou právě to, co jej odlišuje od klasického 
usměrňovače, protože jejich spínáním můžeme ovlivnit nejen výstupní veličiny, ale i tvar 
odebíraného proudu.[1]

Protože spínání tranzistorů je zásadní pro správnou funkci měniče, je práce zaměřena 
především na řízení spínání. V následující kapitole jsou popsány základní vlastnosti měniče a 
strategie spínání tranzistorů. V rámci dimenzování měniče jsou vybrány konkrétní součástky, 
jejichž vlastnosti jsou zahrnuty do výpočtu ztrát. Dále je proveden návrh regulátorů a fázového 
závěsu, na základě kterého je realizován model v programu MATLAB.

SPÍNÁNÍ TRANZISTORŮ
Spínání tranzistorů je klíčová vlastnost měniče. Při trvale vypnutých tranzistorech by měnič

fungoval jako klasický Graetzův můstkový usměrňovač. Spínáním však můžeme ovlivnit průběh
odebíraného  proudu,  a  přiblížit  ho  sinusovému.  Také  můžeme  měnit  fázový  posuv  napětí  a
odebíraného proudu a zátěž s usměrňovačem se tedy může chovat  jako induktivní,  kapacitní,
nebo  čistě  odporová.  Aktivní  usměrňovač  je  proto  možné  použít  pro  kompenzaci  účiníku
velkoodběratelů.  Ke  změně  průběhu  odebíraného  proudu  na  sinusový  průběh  je  třeba
vysokofrekvenční spínání tranzistorů. Tranzistory jsou ovládány pulzně šířkovou modulací, jejíž
střída se mění v průběhu periody podle napětí a proudů na vstupu a výstupu z měniče a žádaného
odebíraného proudu. V podstatě se jedná o obdélníkový signál o frekvenci mnohokrát vyšší než
je frekvence vstupního napětí.[1]

12

Ilustrace 1: Schéma aktivního usměrňovače [1]
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Usměrňovač  je  nejčastěji  spínán  unipolárně.  Na kondenzátor  je  tedy přiváděno  napětí
stejné  polarity  jako  je  vstupní  napětí,  nebo  nulová  hodnota.  Toho  je  dosaženo  spínáním
tranzistorů  v  úhlopříčce  střídavě  se  spínáním  horizontálních  tranzistorů.  V  kladné  půlvlně
vstupního napětí jsou tedy sepnuty střídavě tranzistory TH1 a TD2, TH1 a TH2, TH1 a TD2, TD1 a TD2 a
v záporné půlvlně tranzistory TD1 a TH2, TH1 a TH1, TH2 a TD1, TD1 a TD2. Ve skutečnosti je však
proud často veden antiparalelními diodami,  protože tranzistory neumí vést daný směr proudu.
Signály pro spínání jsou vytvářeny komparátorem, na který je přivedeno řídící napětí, které je
porovnáváno s trojúhelníkovým signálem o mnohonásobně vyšší frekvenci. Přehledně je spínání
znázorněno na obrázku 2. Řídící napětí je zobrazeno jako schodovité, protože zobrazovaná oblast
je velmi krátká, a v porovnání s trojúhelníkovým signálem se řídící napětí změní jen nepatrně.
Pro takto krátký časový úsek je tedy možné pro přehlednost napětí linearizovat. [2]

13

Ilustrace 2: Průběhy signálů pro spínání tranzistorů [5]
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NÁVRH USMĚRŇOVAČE

1.1 Dimenzování součástek
Pro návrh měniče byly zadány hodnoty:

P = 2000 W

Uf = 230 V

UDC = 380 V

ΔUDC = 5 %

ΔI = 10 %

f = 50 Hz

Pro výpočty budeme potřebovat přesné vyčíslení

ΔU DC=0,05∗U DC (1)

ΔU DC=0,05∗380=19V

Δ I =0,1∗I m=0,1∗
P

U f

∗√2 (2)

Δ I =0,1∗
2000
230

∗√2=0,1∗8,696∗√2=1,23 A

Frekvence měniče byla zvolena 10kHz jako kompromis mezi snahou o co nejmenší kmitočet
pro malé ztráty a vhodností pro lidský sluch. Přepínací ztráty tranzistoru rostou s vyšší frekvencí,
a proto byla zvolena nižší hodnota v rozmezí 8-20kHz vhodném pro lidský sluch.[1]

Pro zadané maximální zvlnění proudu je třeba spočítat indukčnost cívky zařazené na vstupu
měniče. Maximální zvlnění proudu je dáno vztahem

Δ i=
1
L
∗U d∗(1−s)∗T∗s (3)

Při uvažování nejhorší varianty, tj. při střídě 0,5 je možné vyjádřit indukčnost jako

L=
U d

4∗ f ∗Δ imax
(4)

L=
380

4∗10∗103
∗1,23

=7,72mH

kde Ud je střední hodnota napětí na výstupu a f je frekvence měniče.

Podobně pro maximální zvlnění napětí na výstupu je třeba určit hodnotu kondenzátoru. Ta je
dána vztahy

14
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C=
Δ i∗T
ΔU∗8

=
U 1∗(1−s)∗s

8Lf 2
ΔU 2

=
Δ i

f ∗ΔU∗8
(5)

C=
I C∗Δ t

ΔU
(6)

Protože  chceme  vyhladit  zvlnění  vstupního  sinusového  napětí  a  zvlnění  dané
vysokofrekvenčním spínáním, je třeba použít dva kondenzátory.  Jeden elektrolytický s malým
vnitřním odporem, pro kompenzaci napětí daného frekvencí sítě, a druhý impulzní svitkový pro
kompenzaci složky vzniklé vlivem vysokofrekvenčního spínání.[2] 

Kondenzátor pro vyrovnání vysokofrekvenční složky tedy bude mít velikost dle rovnice (5):

C2=
1,23

19∗4∗10∗103
=1,62μ F

kde pro hodnotu ΔU mezi střední hodnotou a špičkovou je jmenovatel poloviční.

A kondenzátor pro vyhlazení vstupního napětí bude dle vztahu(6):

I C=I x− I 2=∣π∗I 2

2
∗sin (2 π∗50∗t)∣− P

U DC

(7)

I Cef =√ 1
T

∗∫
0

T

I C
2 dt (8)

I Cef =√ 1
2π

∗∫
0

2π

(∣π∗2000/380
2

∗sin (2π∗50∗t)−
2000
380 ∣)

2

dt=2,6325 A

C=
2,6325∗0,01

19
=1,386 mF

Na základě zadaných a vypočtených hodnot bylo zvoleno použití tranzistorů IRG4BC20U, 

diod DSEP8-12A,

kondenzátorů MAL2096 27152E3  a 940C6W2K-F

15

Tabulka 1: Parametry tranzistoru

T[°C]
600 2,1 13 6,5 25 100 21 86

U
CES

[V] U
CEonmax

[V] I
C
[A], T

C1
I
C
[A], T

C2
T

C2
[°C] t

on
[ns] t

off
[ns]

Tabulka 2: Parametry diody

U[V] I[A] trr[ns] T[°C]
DSEP 8-12A 1200 10 40 115

Tabulka 3: Parametry kondenzátorů

Udc[V] I[A] T[°C]
MAL209627152E3 450 1500 7,2 63 85
940C6W2K-F 600 2 11,8 5 70

C[μF] ESR[mΩ]
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a tlumivek TSA 1-10 tří zapojených sériově pro dostatečnou indukčnost. 

1.2 Výpočet ztrát
Celkové ztráty jsou dány součtem:

Δ P=Δ P pr+Δ P vt+Δ Pvd+Δ PC+Δ PL (9)

kde ΔPpr jsou přepínací ztráty v tranzistorech, ΔPvt ztráty vedením tranzistory, ΔPC  jsou ztráty na
kondenzátoru,  ΔPL  jsou ztráty na tlumivce a ΔPvd ztráty vedením v diodě. Protože během jedné
periody vstupního napětí vedou tranzistory i diody stejnou dobu, můžeme počítat ztráty přesně
podle uvedeného vzorce.

Ztráty  vedením  tranzistoru  jsou  dány  saturačním  napětím  kolektoru  a  střední  hodnotou
proudu, který tranzistorem prochází. 

Δ Pvt1=U CEsat∗I Cstř (10)

Saturační  napětí  udává  výrobce  tranzistoru  a  střední  proud  můžeme  vypočítat  z  proudu
odebíraného měničem, střídy a četnosti sepnutí tranzistoru. Střední střídu můžeme uvažovat 0,5 a
četnost vedení proudu tranzistorem během periody vstupního napětí je 1/8. Jeden tranzistor vede
proud celkem pouze 1/8 periody, ve zbylém čase vedou jiné tranzistory a jeho antiparalelní dioda.

Δ Pvt 1=2,1∗
1
8
∗0,5∗

2∗8,696∗√2
π =1,028 W

Celkové  ztráty  vedením  tranzistory  jsou  pak  dány  součtem  ztrát  na  jednotlivých
tranzistorech.

Δ P vt=4∗Δ Pvt 1 (11)

Δ P vt=4∗1,028=4,11 W

Ztráty vedením v diodě jsou dány jako

Δ Pvd 1=U FD∗I Dstř (12)

Δ Pvd 1=2,94∗
2∗8,696∗√2

π ∗
3
8
∗0,5=4,316W

kde UFD je prahové napětí diody. Celkové ztráty v diodách jsou opět součtem ztrát v každé diodě.

Δ P vd=4∗Δ Pvd 1 (13)

Δ P vd=4∗4,316=17,263W

Dalšími ztrátami jsou přepínací ztráty tranzistoru.

Δ P přep1=(W on+W off )∗ f = f ∗1/4∗U DC∗I f∗(t on+ toff ) (14)

Δ P přep1=10∗103
∗

1
4
∗380∗8,696∗(21+86)∗10−9

=0,884W

16

Tabulka 4: Parametry tlumivky

I[A] L[mH] ΔP[W]
10 3 26,7
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ztráty na všech tranzistorech pak budou 

Δ P přep=4∗Δ P přep1 (15)

Δ P přep=4∗0,884=3,536W

Ztráty v kondenzátoru jsou dány vztahem

Δ PC=RC∗I C
2 (16)

Pro paralelní spojení obou kondenzátorů bude jejich vnitřní odpor

RC=
1

1
RC1

+
1

RC2

(17)

RC=
1

1
0,063

+
1

0,005

=4,63 mΩ

Δ PC=4,63∗10−3
∗2,63252

=0,032W

Ztráty v tlumivce

Δ P L=3∗Δ PL1 (18)

Δ P L=3∗26,7=80,1W

Celkové ztráty jsou tedy rovny součtu jednotlivých ztrát

Δ P=4,11+17,263+3,536+32∗10−3
+80,1=105,041W

Měnič tedy pracuje s účinností 

η=
P−Δ P

P
(19)

η=
2000−105,041

2000
=0,948

ŘÍZENÍ USMĚRŇOVAČE
Pro řízení spínání je třeba měřit vstupní napětí a proud a výstupní napětí měniče. Měřené

veličiny jsou přivedeny na řídící jednotku a postupně zapojeny do regulace spínání. Cílem řízení
je konstantní výstupní napětí, sinusový tvar odebíraného proudu a daný fázový posuv vstupního
napětí a proudu. Vstupní napětí je přivedeno přes a/d převodník na fázový závěs, kde je napětí
vyhlazeno do čistě sinusového průběhu. Poté je sinusový signál přiveden do násobičky. Napětí na
výstupu z měniče je porovnáváno s referenčním napětím v napěťovém regulátoru a výstup je
přiveden jako druhý signál do násobičky. Z násobičky vystupuje hodnota žádaného odebíraného
proudu, která je porovnávána s hodnotou měřenou na vstupu do měniče. Rozdíl je opět přiveden
na regulátor, tentokrát proudový. K výstupu z regulátoru je připočteno vstupní napětí a výsledný
signál je přiveden do generátoru pulzně šířkové modulace. Celé schéma řízení je znázorněno na
blokovém schématu:[4]

17



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně

Spínání tranzistorů je tedy řízeno dvěma smyčkami, vnitřní s regulátorem proudu a vnější s
regulátorem  napětí.  Vnitřní  smyčka  se  snaží  udržet  sinusový  průběh  odebíraného  napětí  s
požadovaným fázovým posuvem za vstupním napětím. Vnější smyčka s napěťovým regulátorem
udržuje  výstupní  napětí  v  nastaveném rozmezí  okolo  žádané  hodnoty.  Ta  nikdy nemůže  být
konstantní,  protože  proud  kondenzátorem  se  mění  v  důsledku  požadovaného  sinusového
odebíraného proudu. Střída spínání se tedy mění v závislosti na vstupním a výstupním napětí a
žádaném a skutečném odebíraném proudu.

NÁVRH REGULÁTORŮ A PŘENOS SOUSTAVY 
Na vstupu do systému je velikost požadovaného napětí, na výstupu pak řídící napětí. Schéma

přenosu je znázorněno na obrázku 4. 
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Ilustrace 3: Blokové schéma
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Přenos systému Fm je dán jako

F m=

U 2

U ř

1+ p τ0

=

U 2

U ř

1+ p
1
2f

(20)

kde τ0 je časová konstanta zpoždění vlivem střídy. Přenos je tedy roven

F m=

380
1

1+ p
1

2∗10∗103

=
380

1+ p5∗10−5

Přenos soustavy FL:

 F L=
I1
U

=
1
pL

(21)

F L=
1

p7 ,72∗10−3

přenos otevřené smyčky pak vychází

F s=F m∗F L=
380

1+ p5∗10−5
∗

1

p7 ,73∗10−3
=

380

(1+ p5∗10−5
)∗ p7 ,73∗10−3

Návrh regulátoru pomocí optimálního modulu

F ri=F o∗
1
F s

(22)

F ri=
1

2p τσ∗(1+ p τσ)
∗

(1+ p5∗10−5
)∗p7 ,73∗10−3

380

pro τσ = 5*10-5 je výsledný regulátor roven

F ri=
7,72∗10−3

2∗380∗5∗10−5 =0,2032

Celá uzavřená proudová smyčka má zjednodušený přenos[7]

F wi=
1

1+2p τσ

(23)
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Ilustrace 4: Schéma přenosu soustavy
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tedy

F wi=
1

1+ p1∗10−4

Otevřená napěťová smyčka se skládá z uzavřené proudové smyčky a přenosu  FC daného
kondenzátorem

F su=F wi∗F C (24)

FC=
U
I

=
1

pC
(25)

FC=
1

p1 ,386∗10−3

F si=
1

1+ p1∗10−4
∗

1

p1 ,386∗10−3
=

1

(1+ p1∗10−4
)∗ p1,386∗10−3

Napěťový regulátor pak bude navržen pomocí symetrického optima

F ru=
1+4p τσ

8p2
τσ

2
∗(1+ p τσ)

∗
(1+ p1∗10−4

)∗ p1,386∗10−3

1

pro τσ = 2*10-4 je výsledný regulátor roven

F ru=
1,386∗10−3

∗(1+ p4∗10−4
)

p8∗10−8 =6,93+17325
1
p

FÁZOVÝ ZÁVĚS
Fázový  závěs,  nebo  zkratkou  PLL(z  anglického  Phase-locked  loop)  je  prvek,  který  na

výstupu syntetizuje  napětí  o  stejné frekvenci  a  fázi,  jako je  jeho vstupní  napětí.  Jeho hlavní
funkce je vyhlazení napětí, které může být zkreslené, do sinusového průběhu. Fázový závěs se
skládá ze fázového detektoru, filtru a PI regulátoru[6] viz. Obr.5
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Fázový  detektor  byl  vybrán  součinový  kdy  součinem signálů  získáme  smíšený  signál  o
dvojnásobné frekvenci vstupních signálů a o velmi nízké frekvenci. 

sin α∗cosβ=
sin (α+β)

2
+

sin (α−β)

2
(26)

Za  fázovým  detektorem  následuje  dolní  propust,  kterou  se  snažíme  odfiltrovat  část  o
dvojnásobné frekvenci. Zbylý signál o nízké frekvenci je přiveden na regulátor, který se ho snaží
vyrovnat na nulovou hodnotu. Pokud jsou tedy fáze shodné, smíšený signál za dolní propustí je
téměř nulový.

sinα∗cosα=
sin(α+α)

2
+

sin (α−α)

2
=

sin (2α)

2
+0 (27)

Pro návrh regulátoru je třeba stanovit přenos dolní propusti, který je dán vztahem

F LP ( p)=
1

1+ p τ
 (28)

konstantu τ můžeme vyjádřit ze vztahu pro zlomovou frekvenci

f h=
1

2 π∗τ
=> τ=

1
2π∗ f h

(29)

Protože je požadován velký útlum pro frekvenci 2*50 Hz, byla zlomová frekvence nastavena
na 0,5 Hz  a přenos tedy bude:

τ=
1

2π∗50
=0,31831

F LP ( p)=
1

1+ p0 ,31831

Za dolní propustí následuje PI regulátor, který byl nastaven pomocí interní funkce MATLABu 
jako:
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Ilustrace 5: Schéma fázového závěsu
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F r=379,7+53,7∗
1
p
=0,0186∗

7,07 p+1
p

Regulátor má v modelu nastavenou výchozí hodnotu 48 Hz pro rychlejší nalezení a ustálení 
frekvence a zkrácení celkového času simulace.

Za regulátorem je zařazen integrátor a dělení signálu modulo 2π, pro vstup do kosinu a větší 
přehlednost. Jedním výstupem fázového závěsu je tedy ωt, druhým je frekvence, což je ωt 
vydělená 2π. Třetím výstupem je označení ustálení frekvence. Toho je dosaženo porovnáváním 
maximálních a minimálních hodnot frekvence s časovým rozdílem 0,25 s. Ve chvíli, kdy se rozdíl
zmenší na hodnotu 0,4 Hz, je signalizována booleovská 1. [3]

CELKOVÉ SCHÉMA
Celkové schéma aktivního usměrňovače bylo vytvořeno v programu MATLAB a spojuje 

základní schéma z obr.1. , fázový závěs a regulaci spínání tranzistorů popsanou v kapitole řízení 
spínání. 

Fázový závěs je zapojen hned za měření vstupního napětí, a jeho výstup s úhlovou rychlostí 
je přiveden na směšovač. Měřené napětí je před fázovým závěsem vyděleno amplitudou, aby 
vstupovalo v rozsahu hodnot od -1 do 1. Podobně i vstupní napětí před přivedením za proudový 
regulátor je zmenšeno na hodnoty od -1 do 1. Výstup fázového závěsu s označením nalezení 
frekvence je označen jako „flag“ a je přiveden na spínač za proudový regulátor. Celá regulace tak
začne probíhat, až když je nalezena frekvence vstupního napětí a výstup z fázového závěsu je 
dostatečně ustálený. Třetí výstup fázového závěsu(frekvence) není využit a zůstává nezapojen.

Generátor pulzně šířkové modulace je rozdělen do dvou částí, pro každou větev samostatně. 
U jedné větve je signál vstupující do PWM generátoru navíc vynásoben -1, aby ve výsledku 
vznikly správné signály viz obr.2. Každý PWM  generátor tak vytváří pouze 2 signály, jeden pro 
horní a druhý pro spodní tranzistor své větve. Výsledné spínání tranzistorů je pak unipolární.

Tlumivka i kondenzátor jsou nastaveny podle vypočtených hodnot, tranzistory jsou 
ponechány v původním nastavení programu. Na výstupu je odporová zátěž o velikosti 72.2 Ω, 
která při požadovaném výstupním napětí 380 V odebírá daný jmenovitý výkon 2kW.

Proudový regulátor má přenos:

F ri=0,2034

Je nastaven s omezením výstupu v rozsahu -1 až 1 a je v zapojení s anti-windup vazbou. Jeho
schéma tedy odpovídá obrázku 6.[3]
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Za výstupem z regulátoru je přiveden signál fázového napětí v rozsahu -1 až 1 a výsledný 
rozdíl  je po saturaci pro stejný rozsah přiveden na PWM generátor.

Podobně je tomu i s napěťovým regulátorem, který je nastaven s omezením výstupu -14 až 
14, což přibližně odpovídá maximální amplitudě odebíraného proudu, a s přenosem

F ru=0,693+
173,25

p

Za tímto regulátorem však už žádná saturace nenásleduje, výstup je přiveden přímo jako 
druhý signál do směšovače za fázovým závěsem. Přenos napěťového regulátoru byl nastaven na 
menší hodnoty, než vypočtené pro zmenšení zvlnění napětí.

VÝSLEDKY SIMULACE
Sestavený model usměrňovače byl simulován s následujícími výsledky. Fázový závěs našel a

ustálil frekvenci přibližně po 2,75 s. V tuto chvíli začaly pracovat regulátory. V důsledku 
přetížení napěťového regulátoru, který je omezen na maximální výstupní hodnotu 14 se průběhy 
neustálily na pravidelném průběhu. Odebíraný proud má téměř sinusový průběh a jeho hodnoty  
se pohybují od -11 A do 16 A se zvlněním 1,5 A. Výstupní napětí se pohybuje kolem zvolené 
hodnoty v rozmezí 370 V až 390 V, které je nižší než vypočtené. Průběhy vstupních a výstupních
proudů a napětí jsou na obrázcích 7,8 a 9. Průběhy jsou seřazeny(odshora dolů) vstupní napětí, 
vstupní proud, výstupní napětí, výstupní proud. Na obrázku 10. je zobrazen průběh výstupu z 
napěťového regulátoru. Regulátor je většinu doby v saturaci, a tedy nemůže správně regulovat 
napětí. Jeho hodnoty proto byly v modelu zmenšeny.
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Ilustrace 6: Schéma PI regulátoru[3]
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Ilustrace 7: Celkové průběhy simulace

Ilustrace 8: Přiblížené průběhy napětí a proudů
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Ilustrace 9: Průběhy napětí a proudů při začátku působení regulátorů

Ilustrace 10: Průběh výstupu napěťového regulátoru

Ilustrace 11: Průběh okamžitého odebíraného výkonu
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ZÁVĚR
V  této  práci  byl  podrobně  popsán  princip  funkce,  vytvořen  návrh  a  sestaven  model

jednofázového aktivního usměrňovače. Návrh byl vytvořen pro následnou simulaci modelu, proto
nezahrnuje  všechny  prvky  běžného  návrhu  zařízení.  Zejména  je  zanedbávána  mrtvá  doba
tranzistorů, započítání odporů do výpočtů a tepelný návrh. Návrh se naopak soustředí na řízení
tranzistorů, proto jeho součástí je i fázový závěs. 

Model fázového závěsu předpokládá  běžnou síť o frekvenci 50 Hz, a ustálí se přibližně po
2,7s. Navržený usměrňovač má mít účinnost 94 %, maximální zvlnění vstupního proudu 1,23 A a
zvlnění  výstupního  napětí  19V.  Výsledné  průběhy  simulace  neodpovídají  očekávaným
průběhům, zvlnění výstupního napětí je menší, zvlnění vstupního proudu je větší než vypočtené
hodnoty. To je způsobeno napěťovým regulátorem, který je v saturaci i přes rozdílné nastavení od
vypočtených hodnot, a který byl nejspíše špatně navržen. 
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