
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY
DEPARTMENT OF RADIO ELECTRONICS

NÍZKOFREKVENČNÍ AKTIVNÍ UMĚLÁ ZÁTĚŽ
LOW FREQUENCY ACTIVE ARTIFICIAL LOAD

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Václav Lízner

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Michal Kubíček, Ph.D.

BRNO 2017



Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně / Technická 3058/10 / 616 00 / Brno

Diplomová práce
magisterský navazující studijní obor Elektronika a sdělovací technika

Ústav radioelektroniky
Student: Bc. Václav Lízner ID: 146891
Ročník: 2 Akademický rok: 2016/17

NÁZEV TÉMATU:

Nízkofrekvenční aktivní umělá zátěž

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Seznamte  se  s  principy  umělých  aktivních  zátěží  a  problematikou  chlazení  aktivních  výkonových  prvků.
Prozkoumejte možnosti, které v oblasti AC aktivních zatěží nabízí současný trh. Na základě zjištěných informací
a požadavků zadavatele navrhněte zapojení AC aktivní zátěže, která je čistě rezistivní a pracuje v režimu CC
a CR. Při návrhu berte v potaz použití TRMS obvodů, řízení mikroprocesorem a galvanické oddělení silové
a řídicí časti. Proveďte simulace navrženého obvodu, kterými můžete podložit správnou funkcionalitu, schopnost
dosažení parametrů a realizovatelnost.

Navrženou  zátěž  realizujte.  Pro  obsluhu  uživatelského  rozhraní  a  řízení  výkonové  části  zátěže  použijte
mikroprocesor. Implementujte do zařízení nadproudové a teplotní ochrany. Vše sestavte do kompaktního boxu,
oživte a otestujte stabilitu parametrů 24h zátěžovým testem. Vytvořte stručný manuál s myšlenkovou mapou
uživatelského rozhraní.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] ERICKSON, Robert W. a Dragan MAKSIMOVIC. Fundamentals of power electronics. 2nd ed. Norwell, Mass.:
Kluwer Academic, c2001. ISBN 0792372700.

[2] SPANIER, Joseph, Wei WANG a Erran KAGAN. Electronic power meter. US 20020169570 A1 Registered 12-
April-2002.

Termín zadání: 6.2.2017 Termín odevzdání: 16.5.2017

Vedoucí práce:     Ing. Michal Kubíček, Ph.D.
Konzultant:     

 prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.
předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:
Autor diplomové práce nesmí při  vytváření diplomové 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.



PODĚKOVÁNÍ

Výzkum popsaný v této diplomové práci byl realizován v laboratořích podpořených z pro-
jektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj
pro inovace.

Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis autora(-ky)

Faculty of Electrical Engineering
and Communication
Brno University of Technology
Purkynova 118, CZ-61200 Brno
Czech Republic

http://www.six.feec.vutbr.cz



ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou umělých zátěží, zejména elektronicky 

regulovatelných. Práce rozebírá principy mechanicky a elektronicky řízených zátěží a 

také pracovní režimy, v kterých mohou pracovat. V práci je dále provedena rešerše 

dostupných AC zátěží na trhu. Na základě požadavků zadavatele jsou zvoleny parametry 

AC elektronicky řízené zátěže, ta je poté navržena a její funkce ověřena simulací. Práce 

pokračuje realizací navržených schémat a oživením zátěže. V poslední části práce jsou 

detailním měřením ověřeny parametry navržené zátěže. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Elektronická zátěž, odporová zátěž, regulace proudu, IGBT, Arduino 



ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on synthetic loads, especially electronically controlled 

loads. The thesis analyse principles of mechanically and electronically controlled loads 

and theirs operation modes. The paper also carried out a search of AC loads available on 

the market. The parameters of the AC load were based on the requirements provided by 

client. The functionality of the designed load is verified by simulation. The thesis 

continues with realization of the designed schematics and bringing the load to function. 

At the last section of the thesis are detail parameters of the designed load verified by 

measurement. 
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ÚVOD 

Zátěže jsou zařízení používaná v oblasti testování napájecích zdrojů – napěťových i 

proudových, a jsou obecně používány tam, kde je potřeba otestovat zdroj elektrické 

energie. Jejím charakteristickým znakem je elektrický odpor, který zátěž klade 

testovanému zařízení. Kvůli požadavkům při testování zdrojů je nutné tento odpor 

regulovat. Z tohoto důvodu byly vyvinuty nejprve mechanicky řízené zátěže a poté, 

s rozvojem polovodičových prvků, i elektronicky regulovatelné zátěže. Díky 

elektronickému řízení a také díky aktivním prvkům, které jsou v těchto zátěžích použity, 

je možné nastavovat spoustu dalších parametrů a zátěž může pracovat v různých 

pracovních režimech. Tento rozvoj zátěží je nutný zejména kvůli rozvoji zdrojů, které 

jsou čím dál tím víc sofistikovanější.  

Cílem této diplomové práce je seznámení se s principy regulovatelných zátěží, 

zejména pak s principy umělých, aktivně řízených zátěží. Na základě těchto principů pak 

má být navržena a sestrojena AC aktivní zátěž pro firmu Honeywell, která bude sloužit 

pro testování elektronických zařízení. Důležitým parametrem zátěže má být její 

schopnost pracovat až do napětí 250VAC, dále pak možnost provozovat ji v režimech CC 

a CR.  

Práce je členěna celkem do pěti základních částí. Kapitola 1 je zaměřena na vlastnosti 

umělých zátěží. Jsou zde rozebrány principy zátěží s mechanickým i elektronických 

řízením. Dále jsou zde popsány základní pracovní režimy zátěží a také ochrany zátěží. 

Kapitola 2 obsahuje rešerši dostupných AC zátěží na trhu. Celkem bylo vybráno 6 zátěží, 

které jsou vzájemně porovnávány. Pomocí této rešerše a také na základě požadavků 

Honeywellu jsou v ní stanoveny parametry navrhované zátěže. Samotný návrh AC zátěže 

je představen v třetí kapitole. V této kapitole jsou nejprve rozebrány varianty návrhu, 

z kterých je pak vybrán vhodný návrh. Dále je zde popsán výběr klíčových součástek a 

komponentů a také proveden návrh regulace. Funkčnost zátěže je poté ověřena pomocí 

simulace v programu Orcad Pspice. Ve čtvrté kapitole je poté popsána realizace zátěže, 

její oživení a sestavení do kompaktního boxu. Součástí kapitoly je i popis řídícího 

software. Poslední kapitola je věnována měření parametrů a ověření funkčnosti zátěže. 

V závěru práce jsou také navrženy možné úpravy zátěže. 
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1 VLASTNOSTI UMĚLÝCH ZÁTĚŽÍ 

Umělé zátěže slouží k simulaci různých obvodů a zařízení, které mohou být připojeny 

k testovanému zařízení v reálné aplikaci. Také mohou nahrazovat zátěže s různým 

charakterem obvodu (odporové, indukční, kapacitní), nebo jejich kombinace. V této 

kapitole budou představeny pouze čistě odporové zátěže, protože popsání všech typů 

zátěží by bylo nad rámec této práce. Odporové zátěže lze rozdělit na dva základní typy a 

to na zátěže s mechanickým a elektronickým řízením. Dále budou popsány základní 

vlastnosti elektronických zátěží. 

1.1 Zátěže s mechanickým řízením 

U zátěže s mechanickým řízením je pro nastavení odporu, nebo pro jeho změnu vždy 

nutný zásah člověka. Výhodou těchto zátěží je jejich nízká pořizovací cena, není zde 

potřeba externí napájení a také není potřeba žádný ovládací software. Nevýhodou je 

absence ochran (např. před nadměrným proudem či překročení povolené teploty), 

závislost odporu na teplotě a také se nedají řídit vzdáleně – výjimkou může být 

potenciometr řízený motorkem, který je ale určen pro audiotechniku. [1] 

1.1.1 Se spojitým řízením 

Základem zátěže se spojitým řízením je jedna nebo více elektrotechnických součástek, 

která se nazývá reostat. Pro malé výkony může být použit také potenciometr, ten ale 

primárně slouží jako napěťový dělič. 

Reostat je tvořen odporovým drátem, který je navinut na válci z izolantu, viz Obr 

1.1[1]. Na každý konec drátu je připojena jedna svorka. Dále je reostat opatřen ještě 

jednou svorkou  spojenou s vodivým jezdcem, který se posunuje po vodivé vrstvě 

rezistoru. Pokud tedy posouváme jezdcem, mění se hodnota odporu mezi krajní svorkou 

a jezdcem. 

 

Obr 1.1: Příklad provedení reostatu [2] 
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Nevýhodou tohoto provedení je teplotní závislost odporového drátu, tedy nastavený 

odpor se může po zahřátí reostatu změnit. Další nevýhodou je parazitní sériová 

indukčnost, protože drát je namotán do tvaru cívky. Zde mohou vznikat problémy 

zejména při použití reostatu při vyšších frekvencích. Výhodou je zejména možnost 

regulovat odpor od nuly a také nízká cena zařízení. 

1.1.2 Odporové dekády 

Dalším používaným typem zátěže jsou odporové dekády, viz Obr 1.2. Tato zátěž je 

tvořena sérioparalelní kombinací rezistorů, které se vybírají pomocí přepínačů, a 

složením jednotlivých rezistorů pak dostáváme požadovanou hodnotu odporu.  

 

Obr 1.2: Odporová dekáda [3] 

Výhodou těchto dekád je možnost nastavit odpor velmi přesně, přičemž krok je dán 

nejnižší hodnotou použitého odporu v dekádě, v případě odporové dekády na Obr 1.2 je 

to 10mΩ. Další výhodou je velký rozsah zátěže, v případě výše zmíněné dekády je to 

10mΩ až 9999,99 Ω. Nevýhodou odporových dekád je jejich výkonové omezení, které 

je většinou v řádu wattů. 

1.2 Elektronické zátěže 

S nástupem polovodičových materiálů a rozvojem tranzistorů bylo možné tyto součástky 

použít v elektronických zátěžích, jak pro ovládání zátěží, tak pro samostatnou zátěž, jako 

výkonové prvky. Tyto zátěže lze (na rozdíl od mechanicky řízených zátěží) používat 

v různých módech zátěže, viz kapitola 1.3. Nevýhodou je nutnost externího napájení a 

také vyšší pořizovací cena oproti zátěžím s mechanickým řízením. 
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1.2.1 S přepínatelnou odporovou sítí 

Prvním typem elektronické zátěže je obdoba odporové dekády, s tím rozdílem že 

přepínání zde není řízeno mechanicky přímo člověkem, ale pomocí elektronických 

přepínačů. Přepínače mohou být v principu dvojího typu – prvním typem je spínač 

tvořený relé, druhou možností je tranzistor ve spínacím módu. Princip zátěže je vidět na 

Obr 1.3. 

Jako zátěž zde slouží pole rezistorů v paralelním zapojení, (ve skutečnosti jsou 

zátěže tvořeny většinou sérioparalelní kombinací odporů). Např. odporová zátěž M192 

obsahuje 60 rezistorů v rozsahu od 15Ω až do 4,7kΩ. [4] Spínače jsou zde znázorněny 

pouze symbolicky a jak již bylo řečeno výše, reálně jsou tvořeny relé nebo tranzistorem. 

Dále jsou zde tři řídící signály A1, A2 a A3. Pomocí těchto signálů je regulován celkový 

odpor zátěže, který je označen jako LOAD. Např. pokud je sepnut spínač A1, celkový 

odpor zátěže je tvořen rezistorem R1 v sérii s odporem spínače. Odpor spínače může být 

zanedbán, pokud je spínaný odpor řádově vyšší, což je ve většině aplikací splněno. 

Výhodou použití relé je možnost použít zátěž v obvodech AC i DC. Další předností 

je galvanické oddělení řídicího obvodu a samotné zátěže. Nevýhodou jsou mechanické 

kontakty, které významně omezují rychlost změny odporu, takže zátěž nelze využít pro 

aplikace, u kterých je žádoucí odpor v krátkých časových sledech. Tyto rychlé změny 

odporu jsou naopak výhodou zátěží s rychlými polovodičovými tranzistory (většinou 

unipolárními). Tyto obvody ale nejdou jednoduše použít pro obvody AC.  

Výhodou obou variant je poměrně jednoduché zapojení a díky tomu také velice 

dobrá stabilita celého obvodu. 

 

Obr 1.3: Princip aktivní zátěže s přepínatelnými odpory 
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1.2.2 S výkonovým polovodičovým prvkem 

Druhou variantou je použití výkonového polovodičového prvku v odporovém režimu. 

Většinou se používají výkonové MOS tranzistory, případně také bipolární tranzistory, 

nebo IGBT. Způsobů řízení výkonového prvku je mnoho, na Obr 1.4 je uveden pouze 

základní princip řízení odporu tranzistoru.  

Na obrázku je výkonový MOS tranzistor Q1, který se chová jako zátěž pro externí 

zdroj mezi svorkami označenými jako LOAD a GND. V této větvi je ještě rezistor 

RSENS, který má nízký odpor vůči odporu Q1. Pro funkčnost zapojení je nutné externí 

napájení, kterým je napájen operační zesilovač označený jako IC1B. Toto napájení by 

mělo být symetrické vzhledem k tomu, že je snímána nízká hodnota napětí na rezistoru 

RSENS. 

Nejprve je potřeba nastavit hodnotu V-REF, která definuje velikost proudu, který má 

zátěží téct. Rezistor RSENS je zapojen ve zpětné vazbě a funguje jako převodník proudu 

na napětí. Např. pokud bude nastavena hodnota V-REF = 1V, operační zesilovač se bude 

snažit nastavit výstupní napětí na takovou hodnotu, aby na snímacím odporu RSENS bylo 

napětí 1V. Pokud bude RSENS = 1Ω, obvodem poteče po připojení dostatečně 

výkonného zdroje proud 1A. Úskalím je výkonové omezení snímacího odporu, které 

může nastat při nastavení vysokých proudů, takže nemohou být voleny příliš vysoké 

hodnoty odporu. Na druhou stranu příliš malá hodnota odporu v kombinaci s malým 

proudem nese další potíže, protože úroveň snímaného napětí na odporu RSENS se může 

blížit k úrovni offsetového napětí operačního zesilovače. 

Pokud bude referenční napětí V-REF nastaveno nezávisle na napětí testovaného 

zdroje, bude zátěž pracovat v módu konstantního proudu. Jestliže bude V-REF odvozeno 

od napětí testovaného zdroje bude zátěž pracovat v módu konstantního odporu, viz 1.3.1. 

Z výše uvedeného vyplývají výhody elektronické zátěže. Jedna zátěž se dá 

provozovat ve více módech, je možno nastavovat odpor ve velkém rozsahu hodnot. Pro 

řízení se dá použít MCU a díky použít pohodlné ovládání zátěže. Také jde implementovat 

různé ochrany zátěže, atd. Nevýhod je bohužel také dost, mezi hlavní patří vysoká cena 

zařízení, dále pak možná nestabilita obvodu a nutnost zatížit zátěž napětím vyšším než je 

napětí UDS. Pro nízké napětí tento typ zátěže také není příliš vhodný. 
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Obr 1.4: Princip zátěže s polovodičovým prvkem 

1.3 Pracovní režimy 

Elektronické zátěže mohou pracovat v několika režimech. Tyto režimy simulují různé 

stavy zátěží, které mohou ve skutečnosti nastat. Zátěže s mechanickým řízením pracují 

prakticky jen v režimu konstantního odporu, protože zde není žádná zpětná vazba, která 

by reagovala při změně vstupních veličin. U elektronických zátěží, díky zpětné vazbě, 

která může být čistě analogová nebo digitální, je možné zátěž regulovat tak, aby pracovala 

v různých pracovních režimech. Základní režimy jsou čtyři a to režim konstantního 

odporu (CR), režim konstantního proudu (CC), režim konstantního napětí (CV) a režim 

konstantního výkonu (CP). Dále je možné se setkat s režimem konstantní impedance, 

nebo s režimem určeným přímo pro testování LED nebo akumulátorů. V této kapitole 

budou popsány pouze čtyři základní režimy. 

1.3.1 Režim konstantního odporu 

Jedná se o realizaci odporu, který má v celém průběhu V-A charakteristiky (viz Obr 1.5) 

stejnou hodnotu. V tomto režimu pracují mechanicky řízené zátěže, protože jsou 

prakticky tvořeny odporem o předem nastavené hodnotě, která se v průběhu zatěžování 

zátěže nemění. Realizace této zátěže také není problém u zátěží s elektronicky 

přepínatelnými rezistory. Nevýhodou zátěží, kde je odporem skutečný rezistor, je 

omezený ztrátový výkon, který je tvořen pouze použitými odpory. 

U zátěží s výkonovým polovodičovým prvkem se dá tento režim realizovat velice 

jednoduše a to tak, že řídící napětí, kterým je ovládán výkonový prvek, je úměrné napětí, 

kterým zátěž zatěžujeme. Při takto realizované zátěži můžeme simulovat odpor v rozsahu 

několika desítek mΩ až po MΩ. Konkrétní hodnoty jsou omezeny použitým tranzistorem. 
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Obr 1.5: V-A charakteristika zátěže v režimu CR 

1.3.2 Režim konstantního proudu 

Druhým režimem je režim konstantního proudu (CC), který se u zátěží velice často 

používá. Je vhodný pro testování maximálního proudu nebo také pro měření zatěžovací 

charakteristiky zdrojů.  

U tohoto režimu nezáleží na vstupním napětí a zátěž se snaží díky zpětnovazební 

smyčce regulovat odpor zátěže tak, aby jí tekl pořád stejný proud. V-A charakteristika 

zátěže v tomto režimu je vidět na Obr 1.6, příklad zapojení zátěže je vidět také na Obr 

1.4. Proud, který má zátěží téct se nastavuje pomocí napětí, které se vypočítá pomocí 

použitého snímacího odporu. 

 

Obr 1.6: V-A charakteristika zátěže v režimu CC 

1.3.3 Režim konstantního napětí 

Třetím režimem je režim konstantního napětí (CV), jehož V-A charakteristika je vidět na 

Obr 1.7. Z V-A charakteristiky vyplývá, že při regulaci zátěže je měněna hodnota proudu 

tak, aby na ní bylo stále konstantní napětí. Zátěž se tedy nepoužívá pro testování zdrojů 

napětí, ale pro testování zdrojů proudu. Ty jsou realizovány tak, že se do zátěže snaží 
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neustále dodávat nastavený konstantní proud.  

Výhodou je poměrně vysoká přesnost zátěže, protože měřený proud nikdy 

nedosahuje nulové hodnoty a měření napětí je značně jednodušší a přesnější. V tomto 

režimu se testují zdroje proudu, například spínané zdroje pro LED pásky, apod. 

 

Obr 1.7: V-A charakteristika zátěže v režimu CV 

1.3.4 Režim konstantního výkonu 

V tomto režimu zátěže je konstantní odebíraný výkon. Měřeno je napětí, a proud je 

nastaven tak aby byl na zátěži konstantní výkon. Pomocí tohoto módu se testují například 

zdroje, které jsou nezávislé na vstupním napětí a které dodávají konstantní výkon do 

zátěže.  

 

Obr 1.8: V-A charakteristika zátěže v režimu CP 

1.4 Ochrany zátěže 

Zátěž je potřeba chránit z několika důvodů. Prvním z nich je stav, kdy se uživatel snaží 

zátěž provozovat mimo vymezené parametry, tedy snaží se nastavit určitou hodnotu 
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mimo rozsah. Dále je potřeba zátěž chránit v případě poruchy nebo nepředvídatelného 

chování. Ochrany by měly fungovat i v případě, že se zátěž nechová podle 

předpokládaného průběhu.  

1.4.1 Ochrana před nadproudem - OCP 

Ochrana před příliš vysokým proudem je důležitá zejména kvůli ochraně samotné zátěže, 

ale také kvůli ochraně testovaného zdroje. Tato ochrana může být realizována několika 

způsoby.  

Základní ochranou je tavná pojistka, která má vysokou spolehlivost, ale jedná se o 

destruktivní ochranu, takže po každém zareagování ochrany je potřeba pojistku vyměnit. 

Druhou variantou je ochrana elektronická, která má několik variant. Jestliže je zátěž 

řízena analogově, obsahuje komparátor, který po překročení určité úrovně napětí na 

snímacím odporu překlopí a uzemní řídící signál tranzistoru. Při ovládání 

mikroprocesorem je ochrana jednoduchá - při detekci nadproudu omezí proud zátěže 

pomocí řídícího signálu tranzistoru. Pro zvýšení spolehlivosti jsou tyto ochrany 

kombinovány. 

1.4.2 Ochrana před nadměrným napětím – OVP 

Ochrana slouží k ochraně zátěže i řídících obvodů proti přepětí, které by způsobilo jejich 

zničení. Většinou je překročení maximálního povoleného napětí signalizováno pomocí 

kontrolky na řídícím panelu. Při delším trvání vyššího napětí, nebo při překročení ještě 

vyšší meze je zařízení odpojeno. Toto odpojení může být realizováno analogově pomocí 

komparátoru, kde je při překročení určitého napětí sepnut tranzistor a díky tomu může 

být např. přepálena tavná pojistka. Druhou možností je detekce pomocí mikroprocesoru 

a následné odpojení zátěže např. pomocí relé. 

1.4.3 Ochrana před nadměrným výkonem - OCP 

Tato ochrana je zaměřena především na ochranu zátěže, pokud se uživatel snaží nastavit 

parametry zátěže mimo definovaný rozsah. Ochrana je tvořena pomocí ovládacího 

software, i když by bylo možné realizovat ji také analogově jako násobek napětí a proudu.  

1.4.4 Ochrana před přehřátím - OTP 

Teplotní ochrana je záložní a většinou by neměla reagovat z toho důvodu, že již před ní 

zareaguje ochrana před nadměrným výkonem, případně ochrana před nadměrným 

proudem. Ochrana využívá termočlánků nebo termistorů, které jsou připevněny na 

chladič, nebo výkonové prvky. Ochrana může reagovat díky komparátorům, nebo může 

být použito řídícího software.  

S výhodou jde měření teploty použít také pro spínání, nebo regulací ventilátorů. 

1.4.5 Ochrana výkonového prvku 

Ochrany bývají většinou zabudovány také ve výkonovém prvku, ty ale nezabezpečují 

ochranu celé zátěže, nýbrž ochranu samotného výkonového prvku. Tyto ochrany jsou 

řešeny velmi efektivně prostřednictvím úbytku napětí na součástce. Při zvýšení proudu 
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nad povolenou hodnotu dojde k vychýlení pracovního bodu tranzistoru z oblasti saturace 

a tím dojde k výraznému nárůstu napětí na součástce. Na základě tohoto vzrůstu napětí 

dojde k vypnutí prvku v řádu jednotek mikrosekund. Díky těmto ochranám jsou moderní 

výkonové tranzistory v podstatě odolné proti zkratu. [5] 
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2 REŠERŠE AC AKTIVNÍCH ZÁTĚŽÍ 

Tato kapitola se zabývá srovnáním dostupných, elektronicky řízených zátěží, které 

v současnosti nabízí trh. Vzhledem k tématu práce budou srovnávány pouze AC zátěže. 

2.1 Srovnávané AC zátěže 

Ke srovnání bylo vybráno celkem šest programovatelných AC zátěží. Z čehož pět z nich 

je tvořeno výkonovými polovodičovými prvky a šestá zátěž je odporová. 

2.1.1 California Instruments 3091LD - AC 

Zátěž 3091LD-AC od firmy California Instruments (viz Obr 2.1) je navržena primárně 

pro testování AC zdrojů a UPS. Kromě toho je také možné testovat funkčnost aktivních i 

pasivních proudových ochran. Zátěž pracuje v režimech CC, CR, CV, CP a také se umí 

chovat jako zkrat (režim SC). Umožňuje nastavení účiníku a vrcholového činitele, pro 

simulování reálných podmínek. Se zařízením je možné komunikovat po GPIB nebo 

RS232, takže je možné provádět i automatizované testy. Přístroj měří frekvenci, napětí 

RMS, špičkové napětí, proud RMS, špičkový proud, vrcholový činitel, zdánlivý, 

skutečný, špičkový a jalový výkon, účiník a odpor – takže při testování dokáže zastoupit 

spoustu dalších přístrojů. K zátěži je také dodáno GUI s možností zobrazení aktuálních 

hodnot na PC, případně i s grafickým výstupem. [6] 

 

Obr 2.1: Elektronická zátěž California Instruments 3091LD – AC [6]  

2.1.2 Chroma 63800 Series 

Elektronická zátěž z řady 63800 od firmy Chroma se vyrábí ve třech variantách, podle 

velikosti ztrátového výkonu (63802 s výkonem 1800W – viz Obr 2.2, 63803 s výkonem 

3600W a 63084 s výkonem 4500W). Dále je možné zapojit několik jednotek v paralelním 

režimu k docílení vyššího ztrátového výkonu. Jsou určeny pro testování zatěžovacích 

charakteristik střídavých napájecích zdrojů (UPS) a ke kontrolám výkonových 

elektrických prvků, jako jsou vypínače, pojistky baterií, odpojovače a konektory. Zátěž 



 12 

také umí simulovat chování usměrňovače s připojenou kapacitou, indukčností a odporem 

pro testování spínaných zdrojů. Dále je vhodná pro testování odběru automobilu při 

startování. 

Elektronická zátěž je chráněna před poškozením přepěťovou, nadproudovou, 

výkonovou a tepelnou ochranou. Pracuje v režimech CC, CR, CV, CP a SC jako 

stejnosměrná zátěž a v režimech CC, CR, CP a SC jako střídavá zátěž, také umožňuje 

nastavení vrcholového činitele a účiníku. Zátěž dokáže měřit napětí, proud, účiník, 

vrcholový činitel, výkon (jalový, činný i zdánlivý), frekvenci a také harmonické 

zkreslení. Z výše jmenovaných parametrů vyplývá, že se jedná o profesionální zátěž, 

která taky odpovídá její ceně, jež je u varianty 63802 se ztrátovým výkonem 1800W 

8370$. [7] 

 

Obr 2.2: Elektronická zátěž Chroma 63802 [7] 

2.1.3 Sorensen - SL Series 

Zátěží ze série SL od firmy Sorensen je celá řada, z toho 24 zátěží je DC a 9 AC. 

Jednotlivé typy se od sebe liší převážně maximálním ztrátovým výkonem, maximálním 

proudem, nebo maximálním napětím. Maximální výkon se pohybuje v rozsahu 50W – 

1800W, maximální proud v rozsahu 1A až 360A a maximální napětí v rozsahu 60V – 

500V. Z toho jsou pak samozřejmě odvozeny i další parametry, jako je rozlišení a 

přesnost měření. Některé ze zátěží je možné koupit samostatně, jiné jsou montovány 

maximálně po čtyřech do 19'' šasi, viz Obr 2.3. Zátěže je možné používat i pro 

automatické testování pomocí komunikace RS232 nebo GPIB. Umí pracovat v režimech 

CC, CR, CV, CP i SC pro DC a v režimech CR a CC pro AC, také je možnost regulovat 

vrcholový činitel. [8] 

 

Obr 2.3: Sorensen - SL Series [8] 
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2.1.4 Höcherl & Hackl GmbH - ZSAC Series 

Zátěže od firmy Höcherl & Hackl GmbH v sérii ZSAC se vyrábějí ve dvou variantách 

napětí a to 260V a 440V. Z čehož vyplývá, že jsou primárně určeny pro testování 

jednofázových a třífázových obvodů o nominálním napětí 230V a 400V. Jsou vyráběny 

pro různé ztrátové výkony a to od 400W až po 14kW pro 260V variantu a od 400W do 

21kW  pro 440V variantu. Obsahují pouze režimy CC a CR, v režimu CC je průběh 

proudu vždy sinusový generovaný zátěží, v režimu CR závisí průběh na vstupním napětí. 

Dále je možné nastavovat vrcholový činitel a také měnit fázi. Se zařízením je možné 

komunikovat přes rozhraní RS232, GPIB nebo USB. [9] 

 

Obr 2.4: Höcherl & Hackl GmbH - ZSAC Series [9] 

2.1.5 Adaptive Power Systems - 3A & 3B Series 

Zátěže od firmy Adaptive Power Systems jsou v sérii 3A k dispozici celkem tři a jsou 

určeny pro AC i DC, v sérii 3B je celkem devět zátěží a jsou určeny také pro AC i DC. 

V řadě 3A jsou zátěže o maximálním ztrátovém výkonu 300W a liší se vždy maximálním 

napětím a tomu odpovídajícím proudem, např. 3A300-04 má maximální povolené napětí 

300V a maximální povolený proud 4A. V řadě 3B mají všechny zátěže maximální 

povolené napětí 300V, ale jsou odstupňovány výkonově od 1200W až po 12,6kW. Zátěže 

jsou určeny pro testování AC i DC a pokrývají tak širokou škálu aplikací. V řadě 3B 

mohou pracovat v režimu CC, CR, CV a CP a to jak u AC, tak u DC, v řadě 3A pouze 

v režimech CC a CR. Je možné u nich nastavovat vrcholový činitel a také účiník. Jsou 

opatřeny komunikací pomocí RS232 nebo GPIB. Zátěže 3A i 3B je možné používat 

samostatně, nebo je možné je kombinovat pomocí 19'' šasi a získat tak vyšší výkon, 

případně proud. [10] 
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Obr 2.5: Adaptive Power Systems - 3A06-20 [10] 

2.1.6 Meatest M192 

Elektronická zátěž M192 od firmy Meatest je jako jediná z vybraných odporová a také 

jako jediná z vybraných je vyráběna českou firmou. Jedná se o přesnou výkonovou 

odporovou zátěž s nastavitelným rozsahem odporu od 15Ω do 300kΩ. Zátěž je tvořena 

sadou výkonových odporů, které jsou spínány pomocí relé. Má maximální ztrátový výkon 

3000W s maximálním napětím 250V. Její největší předností je možnost použít ji až do 

frekvence 10kHz. Se zátěží je možné komunikovat přes rozhraní RS232 nebo GPIB. Je 

určená zejména pro nastavení velmi přesné zátěže, například v kalibračních laboratořích. 

I když je zátěž odporová dokáže pracovat jak v režimu CR, tak v režimu CC i CP. [4] 

 

Obr 2.6: Meatest M192 [4] 

2.2 Přehled parametrů srovnávaných zátěží 

V této podkapitole budou srovnány výše vybrané zátěže. U zátěží, kde je možné vybírat 

z určité série, bude vybrána vždy jedna zátěž, která se parametry nejvíce přibližuje 

ostatním. Celkem bylo vybráno šest zátěží, přehled jejich parametrů je zobrazen v tabulce 
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níže (viz Tab. 2.1). Prvních pět je z výkonovým polovodičovým prvkem, poslední zátěž 

je odporová.  

Největším rozdílem mezi těmito dvěma typy zátěží je frekvenční rozsah, který je u 

odporové zátěže výrazně vyšší, než u zátěží s výkonovým polovodičovým prvkem 

(konkrétně do 10kHz oproti maximálním 700Hz). Druhým parametrem, který se 

významněji liší, je přesnost nastaveného odporu v režimu CR, která je u zátěže Meatest-

192 většinou 0,1%, u ostatních zátěží je přesnost nejméně 1% a více. 

Nyní budou porovnány pouze parametry prvních pěti zátěží (i vzhledem k tomu že u 

odporové zátěže Meatest-192 není definována většina parametrů). Nejlepších parametrů 

dosahuje zátěž 3091LD, která ostatní předčí téměř ve všech ohledech. Jako jediná 

umožňuje provozovat zátěž v režimu CV a vyniká zejména v přesnosti nastavených 

parametrů. Nevýhodou je omezený napěťový rozsah, který začíná na 50V a také rozsah 

odporu, který je pouze do 1kΩ. Významnou nevýhodou je i cena, která je cca 15000$. 

Z ostatních zátěží je tu ještě jedna z vyšší cenové kategorie a to Chroma 63802, jejíž cena 

je 8370$. Tato zátěž umožňuje společně s 3091LD režim CP a vyznačuje se i větším 

proudovým rozsahem (0-18A).  

Zátěž ZSAC426 má z vybraných zátěží nejnižší přesnost nastavených hodnot, je to 

způsobeno pravděpodobně tím, že je určena převážně na testování síťových napětí. Její 

výhodou je naopak možnost testovat až do frekvence 700Hz, jako jediná také obsahuje 

rozhraní USB. Cenu se nepodařilo zjistit. Zbývající dvě zátěže (konkrétně SLM-300-4-

300 a 3A300-04) jsou ve většině parametrů stejné, až na hmotnost a frekvenční rozsah. 

Také je u nich poměrně velká nepřesnost nastaveného proudu při proudu menším než 

0,2A. 
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Tab. 2.1: Porovnání umělých AC zátěží 
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2.3 Stanovení parametrů navrhované zátěže 

Parametry navrhované AC zátěže vycházejí z požadavku zadávající firmy Honeywell. 

V současné době jsou ve firmě k dispozici zátěže s mechanickým řízením, které jsou 

ovšem řízeny mechanicky. Tyto zátěže jsou umístěny v rack boxech na kolečkách a váží 

několik desítek kilogramů. Jejich nespornou výhodou je možnost testovat výkonné zdroje 

a simulovat zátěže s vysokým odběrem proudu (až 30A), toto všechno při síťovém napětí 

(max. do 250VAC). Další výhodou těchto umělých zátěží je možnost připojit výkonové 

regulovatelné tlumivky a simulovat tak výkonové motory s definovaným odporem a 

indukčností. Také je zde možnost simulovat zvýšený odběr proudu při rozběhu motoru 

pomocí tzv. „inrush“ režimu, kde dochází k připojení další paralelní zátěže (kombinace 

odporu a indukčnosti). V tomto režimu dojde k připojení této paralelní zátěže na předem 

definovanou dobu, poté je připojena opět pouze původní zátěž. Velkou nevýhodou těchto 

výkonových zátěží je ovšem nutnost nastavovat všechny odpory a indukčnosti předem 

ručně pomocí otočných volantů a současně u toho měřením zjišťovat skutečnou hodnotu. 

Další nevýhodou je velká hmotnost těchto zařízení. Vzhledem k potřebě testovat i 

zařízení s menším výkonem není tato zátěž úplně optimální, vzhledem k výše uvedeným 

nevýhodám. 

Navrhovaná zátěž by měla urychlit testování a také zajistit možnost rychlé změny 

parametrů. Tato zátěž bude sloužit pro testování zařízení s nižším výkonem (do 250W). 

Pro zařízení, kde je vyžadován vyšší výkon budou stále sloužit mechanicky řízené zátěže 

v rack boxech. Hlavním požadavkem je, aby se zátěž dala použít pro AC zařízení, 

vzhledem k tomu, že tyto jsou často testovány. Úroveň maximálního napětí by měla být 

alespoň 265V, což je napětí odvozené z klasických 230VAC, navýšené o toleranci 15%. 

Minimální napětí, při kterém by zátěž měla fungovat je 24VAC což je ve většině aplikací 

nejnižší střídavé napětí, které bývá v Honeywellu testováno. Maximální proud je zvolen 

6A, z důvodu realizovatelnosti návrhu. Také kvůli tomu, aby bylo možné nastavovat nižší 

hodnoty proudu a byla zachována určitá přesnost nastavené hodnoty. Velký frekvenční 

rozsah není u této zátěže důležitý, vzhledem k požadavkům stačí, aby zátěž fungovala od 

50Hz do 60Hz, je tedy zvolena s rezervou hodnota 45 - 70Hz. Rozsah frekvence vychází 

z potřeb testování v Honeywellu, kde jsou testovány zařízení pro evropský i americký trh, 

od toho je tedy odvozeno 50Hz a 60Hz. 

 Zátěž má podle zadání fungovat v režimech CC a CR. Přesnost a rozlišení je opět 

odvozeno od komerčních zátěží, tak aby bylo reálné těchto parametrů dosáhnout. 

Vzhledem k bezpečnosti zařízení je požadováno, aby byly do zařízení implementovány 

všechny typy ochran, to znamená OCP, OVP, OPP a OTP. Zařízení stačí napájet z 230V 

síťového napětí. Pro automatické testování a také pro zaznamenání dat z testů bude 

vhodné, aby zařízení umělo komunikovat s PC. Pro komunikaci bylo zvoleno rozhraní 

RS232, které se u těchto zařízení velice často používá. Všechny tyto parametry jsou 

shrnuty v Tab 2.2. 
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Tab 2.2: Požadované parametry navrhované AC zátěže 

Výkon [W] 250 

Proud [A] 6 

Napětí [VAC] 24 - 300 

Frekvence [Hz] 45 - 60 

R
ež

im
 C

C
 

Rozsah[A] 0 - 0,5; 0,5 - 6 

Přesnost [%] 1% + 1% FS 

Rozlišení 5mA; 10mA 

R
ež

im
 C

R
 

Rozsah[Ω] 4 - 75k 

Přesnost [%] 1% + 1% FS 

Rozlišení 5% nastavené hodnoty 

Ochrany OCP, OVP, OPP, OTP 

Napájení [V] 230 

Komunikace  RS232 
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3 NÁVRH ZÁTĚŽE 

3.1 Volba zapojení 

Vzhledem k tomu, že se jedná o netradiční realizaci zařízení, bylo velmi obtížné nalézt 

nějaké zdroje, ze kterých by se dalo čerpat. Většina návrhu aktivních zátěží s dostupnou 

dokumentací se totiž zabývá pouze stejnosměrnými zátěžemi, AC zátěže jsou vyráběny 

z velké části pouze komerčně. Celkem byly nalezeny dvě varianty zapojení, z kterých 

bylo dále odvozeno výsledné zapojení. 

První z nich je na Obr 3.1 a je založena na vytvoření dvou potenciálů vůči 

potencionálu testovaného střídavého zdroje, označeného jako AC SOURCE. Díky těmto 

dvěma potencionálům je rozsah napětí testovaného zdroje omezen právě těmito napětími 

(+300V a -300V). Proud je řízen pomocí proudových zrcadel, které jsou umístěny v bloku 

Bias Circuit. Proud zátěží je snímán pomocí rezistoru RS, který je pomocí zpětné vazby 

přiveden ve formě napatí na operační zesilovač OZ. Řídící napětí V1 je přivedeno na 

kladnou svorku operačního zesilovače a pomocí něj a řídících obvodů označených jako 

Bias Circuit je nastavován pracovní bod tranzistorů M1 a M2. V této práci bylo řídící 

napětí vytvářeno pomocí mikroprocesoru kvůli možnosti řídit i fázi proudu. Výhodou 

tohoto zapojení je použití jednoho typu tranzistoru pro obě polarity a také schopnost 

regulovat proud od 0V testovaného zdroje, díky vytvořeným napětím. Nevýhodou však 

je právě nutnost vytvoření těchto dvou vysokých napětí (+300V a -300V). [11] 

 

Obr 3.1: Schéma AC zátěže - varianta 1 

Druhou variantou je použití zapojení, které je na Obr 3.2. Zde je využíváno plovoucí 

země označené jako GND, vůči které jsou regulovány tranzistory označené jako Q1 a Q2. 

Při kladné polaritě testovaného napětí, označeného jako AC SOURCE je regulován 

tranzistor Q1 a proud poté teče přes diodu D2, která je zapojena antiparalelně 
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k testovanému zdroji. Při záporné polaritě testovaného napětí je tomu naopak, je 

regulován odpor tranzistoru Q2 a proud poté teče přes diodu D1 zpět do zdroje. Pro 

snímání proudu je zde použit rezistor R1, který převádí proud na napětí. Toto napětí je 

pak přivedeno na zápornou svorku operačního zesilovače OZ. Na kladnou svorku je pak 

přivedeno řídící napětí V1, a pomocí tohoto OZ a dalších řídících obvodů jsou pak řízeny 

tranzistory Q1 a Q2. Výhodou tohoto zapojení je použití jednoho typu tranzistorů a není 

zde nutnost používat vysoké napětí, oproti předchozímu zapojení. Nevýhodou pak je 

průchod nulou, protože zde dochází ke zkreslení signálu, kvůli úbytkům na tranzistorech 

Q1 a Q2 a taky na diodách D1 a D2. [12] 

 

Obr 3.2: Schéma AC zátěže - varianta 2 

Jako základ pro návrh vlastní zátěže byla zvolena druhá varianta, jelikož nebudou 

testovány napětí blízké nule, ale zátěž bude sloužit pro testování napětí od 24VAC. 

Výhodou zde je jednodušší zapojení, kde není nutnost vytváření vysokého napětí. Návrh 

jednotlivých částí zátěže bude rozebrán v následujících podkapitolách. 

3.1.1 Blokové schéma 

První část zapojení tvoří silová část, která je v blokovém schématu (viz. Obr 3.3) 

zvýrazněna silnou čárou. Tuto část tvoří vstupní svorky, ke kterým bude připojen 

testovaný zdroj, dále pak výkonové prvky 1 a 2, kde každý slouží pro jednu polaritu napětí 

a posledním prvkem jsou výkonové rezistory, které slouží k měření proudu. 

Druhou částí je regulační blok, který je pro každou polaritu napětí jeden. Bloky jsou 

proto označeny vždy jednou barvou (červeně a modře). Do tohoto bloku patří také 

výkonová část obvodu – proto jsou označeny stejnou barvou jako regulační část, ke které 

patří.  

Další částí je mikroprocesor označený jako MCU, který plní několik funkcí. Pomocí 

mikroprocesoru jsou řízeny zesílení OZ, které regulují výkonové tranzistory. 

Mikroprocesor zpracovává požadavky od uživatele, které jsou detekovány pomocí 

klávesnice a ale také zobrazuje aktuální hodnoty napětí a proudu na displeji. Také slouží 

pro detekci chybových stavů jako je nadměrný proud, napětí, teplota nebo výkon. Tento 
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blok je galvanicky oddělen od silové části. 

Ve schématu ještě chybí napájecí blok, který bude tvořen transformátorem s více 

sekundárními vinutími. Prvním z nich +/- 15V, bude použito pro napájení regulačních 

obvodů, a tato část obvodu bude galvanicky spojena s testovaným zdrojem. Druhé 

napájení +5V, bude sloužit pro napájení mikroprocesoru a jeho periferií. Toto napětí bude 

galvanicky odděleno od regulační části obvodu. Třetí napájení (+24V) bude použito pro 

ventilátor a relé. 

 

 

Obr 3.3: Blokové schéma AC zátěže 

3.2 Výkonová část zařízení 

Ve výkonové části zařízení, která je vidět na Obr 3.4, je nejdůležitějším prvkem výkonový 

tranzistor, při jeho volbě jsou kladeny nároky zejména na maximální napětí mezi 

emitorem a kolektorem, na maximální proud kolektoru ale také na maximální povolený 

ztrátový výkon.  
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Obr 3.4: Schéma zapojení výkonové části 

Zátěž by měla fungovat do napětí 300VAC, z čehož vyplývá, že by tranzistory měly 

být dimenzovány na napětí 425VDC, s určitou rezervou je zvolena hodnota 500V. 

Druhým parametrem je maximální proud, který by měl být minimálně 6A AC, což 

odpovídá 8,5A DC, s určitou rezervou je zvolena hodnota 10A. Z maximálního proudu 

zátěží a výkonu je možné odvodit i maximální sériový odpor celého zapojení. Rezistory 

R1 a R2 jsou přepínatelné mezi hodnotami 0,2Ω a 10Ω, podle aktuálního proudového 

rozsahu zátěže. Pro výpočet maximálního sériového odporu tranzistoru a diody Rmax, 

použijeme tedy vztah 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑎𝑥
2 − 2 ∙ 𝑅𝑠 =

250

8,52 − 2 ∙ 0,2 = 3,06Ω, (3.1) 

kde Pmax je maximální výkon zátěže, Imax je maximální proud zátěží a Rs je odpor 

sloužící k snímání proudu zátěží. V zapojení jsou tyto odpory použity dva, protože každý 

bude sloužit pro jednu polaritu vstupního napětí. 

Dalším velice důležitým parametrem je tepelný odpor výkonového tranzistoru, 

zejména tepelný odpor mezi čipem a pouzdrem tranzistoru. Celkový tepelný odpor z čipu 

do okolního prostoru totiž musí být při 250W, teplotě okolí 30° a maximální teplotě čipu 

150° menší než 0,48°C/W. Konkrétní výpočet chladiče je uveden v podkapitole 3.3. 

Podle výše definovaných požadavků je nyní možné vybrat vhodný tranzistor. Je 

několik typů tranzistorů, z kterých je možné vybrat. Prvním z nich je výkonový bipolární 

tranzistor, většinou vyráběný v darlinktonově zapojení. Největší nevýhodou tohoto 

tranzistoru je malý proudový zesilovací činitel a tedy nutnost budit ho poměrně vysokým 

proudem, dále je také problém získat tranzistor na požadovaný výkon. Druhou možností 

je použít tranzistor MOS, u kterého odpadá problém s buzením, díky velkému zesílení. 

Opět je tu ale problém získat tranzistor na požadovaný ztrátový výkon a ty které tento 

požadavek splňují, většinou nedosahují potřebného tepelného odporu. 

Jako nejlepší možnost se jeví použití IGBT tranzistoru, který spojuje výhody 

unipolární a bipolární technologie. K jeho buzení nejsou potřeba velké proudy (na 

frekvenci kolem 50Hz, kde bude provozován). Také se vyznačují velkým maximálním 

napětím, proudem i výkonem. Jeho největší výhodou je, že se často vyrábějí v modulech, 

které mají i velice dobře vyřešený odvod tepla. Výhodou je také to, že chladič není vodivě 

propojen s žádným z kontaktů. Z nabízených IGBT tranzistorů byl vybrán modul 

SKM150GAL12T4, který je vidět na Obr 3.5. 
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Obr 3.5: IGBT modul SKM150GAL12T4 [13] 

Parametry tranzistoru jsou zobrazeny v Tab 3.1, z které je vidět, že splňuje všechny 

očekávané parametry. Velkou výhodou modulu je, že obsahuje antiparalelně zapojenou 

diodu, která bude v zátěži aktivně používána, vzhledem k oběma polaritám napětí. Modul 

ještě obsahuje jednu sériově připojenou diodu, která nebude nijak využita. Vzhledem 

k nízké hodnotě tepelného odporu a k nízké hodnotě sériového odporu, bude možné 

použít pouze jeden výkonový prvek pro jednu polaritu. Paralelní zapojení výkonových 

prvků je problematičtější záležitostí, kvůli regulaci jednotlivých prvků a také stabilitě 

celého zapojení. Další výhodou je také velká rezerva proudu i napětí, takže výkonovým 

prvkům nehrozí žádné nebezpečí, i kdyby došlo k nečekané poruše zátěže. Nevýhodou 

modulu je jeho vysoká cena. [13] 

Tab 3.1: Parametry IGBT modulu SKM150GAL12T4 [13] 

Konfigurace tranzistoru Jednoduchý 

Maximální stejnosměrný proud kolektoru 232 A 

Maximální napětí emitoru/kolektoru 1200 V 

Maximální napětí řídicí elektroda/emitor ±20V 

Typ kanálu N 

Typ montáže Montáž do panelu 

Počet kolíků 5 

Rozměry 94 x 34 x 30.1mm 

Maximální pracovní teplota +175 °C 

Minimální provozní teplota -40 °C 

Sériový odpor tranzistoru 10 mΩ 

Sériový odpor diody 7,8 mΩ 

Teplotní odpor polovodič - pouzdro 0.19 K/W 
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3.3 Chlazení 

Díky parametrům zjištěným v minulé podkapitole je nyní možné navrhnout chlazení 

výkonových prvků. Pro výpočet je použit klasický teplotní model přechodu tepla z čipu 

do okolí (viz. Obr 3.6). Prostup tepla lze znázornit jednoduchým elektrickým obvodem, 

který je ekvivalentní tomu tepelnému. 

 

Obr 3.6: Model tepelného přechodu v pouzdře s chladičem 

Zdroj proudu PD[W] reprezentuje ztrátový výkon v polovodiči, odpory ΘJC, ΘCS a 

ΘSA představují míru prostupu tepla (JC = junction – case = z polovodiče na pouzdro, CS 

= case – sink = z pouzdra na chladič, SA = sink – ambient = z chladiče do okolí) a svorky 

TJ, TC, TS a TJ značí jednotlivé teploty v podobě napětí. Z tohoto modelu už lze pak velmi 

jednoduše odvodit vztahy pro výpočet všech parametrů obvodu. 

Celkový maximální možný odpor ΘMAX (součet všech tří odporů na Obr 3.6) 

vypočítáme podle vztahu: 

Θ𝑀𝐴𝑋 =
𝑇𝐽−𝑇𝐴

𝑃𝐷
. (3.2) 

Maximální povolená teplota TJ vybraného IGBT tranzistoru je 150 °C, pokud je 

uvažována teplota okolí, s určitou rezervou 30°C, a maximální výkon tranzistoru 250W, 

je tento maximální tepelný odpor  ΘMAX = 0,48 K/W.  

Vzhledem k tomu že IGBT tranzistor nemá žádnou ze svých svorek spojenou 

s pouzdrem, nemusí být mezi IGBT a chladič vložena žádná izolační podložku, což je 

výhodou vzhledem k poměrně malému tepelného odporu, kterého má být dosaženo. 

Výpočet potřebného chladiče už je jednoduchou záležitosti, jelikož tepelné odpory ΘJC a 

ΘCS jsou známy z produktového listu IGBT modulu (ΘJC = 0,19 K/W a ΘCS= 0,5 K/W) 

[13] Potřebnou maximální hodnotu ΘSJ získáme ze vztahu: 

Θ𝑆𝐽 = Θ𝑀𝐴𝑋 − (Θ𝐽𝐶 + Θ𝐶𝑆) = 0,48 − (0,19 + 0,5) = 0,21 K/W  (3.3) 
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Chladič byl zvolen LA 21 150 24V – na Obr 3.7, od firmy Fischer Elektronik, s tepelným 

odporem pouze 0,13K/W vzhledem k určité rezervě tepelného odporu, ale také k jeho 

rozměrům. Na tento chladič o rozměrech 150 x 92 x 93 mm totiž mohou být připevněny 

dva IGBT tranzistory. Výhodou tohoto chladiče je, že už je opatřen větrákem a jeho 

tepelný odpor je uváděn právě s ním, nevýhodou je vysoká cena, která je 3239Kč. [14] 

 

Obr 3.7: Chladič LA 21 150 24V [14] 

3.4 Regulační část 

Regulační smyčka byla zvolena analogová z toho důvodu, že nejsou kladeny nároky na 

změnu průběhu proudu vůči napětí. Jinak řečeno vztah mezi proudem a napětím je vždy 

lineární (nejsou kladeny nároky na změnu fáze, nebo změnu vrchového činitele). 

Digitálně bude řízeno pouze zesílení v napěťové a proudové větvi, pomocí kterých bude 

nastavována požadovaná hodnota proudu. 

Na Obr 3.8 je zjednodušené schéma regulace. Pro vysvětlení funkce bude popsána 

pouze jedna polovina obvodu, jelikož druhá je zrcadlově obrácená a slouží pro regulaci 

druhé polarity vstupního napětí. Zapojení obsahuje dvě země, jedna je označena 0 a je 

společná s jednou svorkou vstupního napětí testovaného zdroje. Druhá země je označena 

trojúhelníkem a slouží jako analogová, pro regulační obvody. Vstupní napětí testovaného 

zdroje V5 je přivedeno na U7A, který pracuje jako diferenciální operační zesilovač a ze 

vstupního napětí V5 pomocí děliče vytvoří napětí v poměru 1:100 vůči analogové zemi. 

Toto napětí je dále přivedeno na U9A, který slouží jako neinvertující operační zesilovač. 

U tohoto zesilovače bude rezistor označený jako P1 v reálné aplikaci nahrazen za 

digitálně řízený, 10 bitový potenciometr o hodnotě 100kΩ. Pomocí něj bude řízeno 

zesílení v rozsahu 1-50x. Výstupní napětí z U91 je dále přivedeno na U10A, který slouží 

jako regulační člen a právě toto napětí přivedené na neinvertující vstup slouží jako 

napěťová reference. Na neinvertující vstup je přivedeno napětí z U15A, které je ještě 

předtím zesíleno pomocí U15A v rozsahu 1-50x. Toto napětí odpovídá proudu, kterým je 

zatěžován testovaný zdroj. 
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Obr 3.8: Zjednodušené zapojení regulace – prvotní návrh 
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Proud protéká přes rezistor R17, který slouží jako převodník proudu na napětí a dále 

je zesíleno pomocí zesilovače U15A. Obvod tedy reguluje výstupní proud tak, aby 

odpovídal nastavenému napětí na U10A. Tento zatěžovací proud I se dá vyjádřit pomocí 

vztahu: 

𝐼 =
𝑈𝐴𝐶
100

𝑅𝑆
∙

𝐴𝑈

𝐴𝐼
, (3.4) 

kde UAC je napětí testovaného zdroje, RS je snímací odpor a AU a AI jsou nastavená 

zesílení v napěťové a proudové větvi. Rozsah zatěžovacího proudu tedy závisí 

na použitém snímacím odporu RS, na napětí testovaného zdroje UAC a také na zesílení AU 

a AI. Pro nejnižší napětí dle specifikace zátěže (24VAC), vychází maximální možný proud 

60A a minimální možný proud 0,5mA. Pro nejvyšší možné napětí (250VAC) vychází 

maximální proud 625A a minimální proud 5mA. Pomocí tohoto kontrolního výpočtu byla 

ověřena správnost návrhu a funkčnost zapojení dle specifikace. 

3.4.1 Simulace v programu Orcad Pspice 

Funkčnost zapojení (viz Obr 3.8) byla ověřena pomocí programu Orcad Pspice. Simulace 

byla provedena pro dvě hodnoty napájecího napětí (24VAC a 250VAC) a pro dvě 

hodnoty snímacího odporu (0,2Ω a 10Ω). Zatěžovací proudy byly nastavovány pomocí 

změny rezistorů P1, P2, P3 a P4. Výsledky simulace jsou k dispozici v příloze A. 

Z výsledků simulace je patrné, že se zátěž chová podle předpokladů. Jediným 

problémem který zde nastává, je průchod nulou a tím způsobená nelinearita proudu a také 

zákmity, které zde vznikají díky rychlým přeběhům řídícího napětí IGBT tranzistoru (viz 

Obr 3.9, v detailu pak na Obr 3.10). Modře je zde zobrazen proud zátěží, červeně a zeleně 

pak řídící napětí IGBT tranzistorů. 

 

Obr 3.9: Průchod proudu nulou – prvotní návrh 
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Obr 3.10: Průchod proudu nulou – detail – prvotní návrh 

Zákmity a tím i stabilitu celého obvodu se podařilo částečně vyřešit přidáním 

kondenzátoru o hodnotě C=20pF mezi výstup a invertující vstup operačního zesilovače 

U10A (viz. Obr 3.11, v detailu pak na Obr 3.12). Proudový zákmit se zatím nepodařilo 

odstranit a řešení stability obvodu a regulace bude předmětem diplomové práce. 

 

Obr 3.11: Průchod proudu nulou, s kondenzátorem 20pF – prvotní návrh 

  



 29 

 

Obr 3.12: Průchod proudu nulou, s kondenzátorem 20pF – detail – prvotní návrh 

3.5 Digitální část 

Centrem digitální části zařízení bude vývojová deska Arduino NANO s mikroprocesorem 

ATmega328. Tento procesor bude použit vzhledem k předchozím zkušenostem práce 

s tímto procesorem, ale také proto že má dostatek digitálních výstupů, které budou 

ovládat několik periferií. Celá digitální část bude galvanicky oddělena od výkonové i 

regulační části zařízení, jak je vidět na Obr 3.13. 

 

Obr 3.13: Blokové schéma s MCU 
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3.5.1 Galvanické oddělení 

U návrhu celého obvodu bylo nutné společně s ním řešit i návrh galvanického oddělení, 

kvůli bezpečnosti řídících obvodů, ale hlavně kvůli bezpečnosti obsluhy. V následujícím 

textu je popsáno, jak jsou jednotlivé bloky od sebe galvanicky odděleny. 

Napětí, připojené k zátěži bude odděleno pomocí izolačního transformátoru a 

následně bude převedeno pomocí převodníku z RMS na DC. Izolační transformátor bude 

mít velkou impedanci primárního vinutí, aby nedocházelo k nežádoucímu zatěžování 

zátěže. Dále bude DC napětí převedeno do digitální podoby pomocí 10 bitového ADC.  

Vypínání a zapínání zátěže, změna proudového rozsahu a spouštění ventilátoru bude 

realizováno pomocí relé. Oddělení od regulační části bude realizováno pomocí izolované 

SPI komunikace. 

Blok ochran zahrnuje hlavně ochranu před přehřátím, která bude realizována pomocí 

termočlánků. Další ochrany, jako je ochrana proti zvýšenému napětí, proudu a výkonu 

budou realizovány softwarově. 

Zbývá displej, encoder a komunikace RS232, které budou s mikroprocesorem 

galvanicky spojeny, protože zde nehrozí žádné nebezpečí. 

3.6 Napájení 

Zátěž bude napájena klasicky 230V, které budou pomocí transformátoru převedeno na 

požadované úrovně napájení. Vzhledem k tomu že odběr zátěže nebude příliš velký, je 

možné použít lineární napájecí zdroj. Tento zdroj má také výhodu v tom, že se u něj dají 

jednoduše galvanicky oddělovat jednotlivá napájení (viz Obr 3.14). 

 

Obr 3.14: Zapojení transformátoru 

Napájení 24V bude sloužit pro ventilátor chladiče, +/- 15V bude použito pro 

regulační smyčku a 5V bude použito pro napájení mikroprocesoru a celé digitální části. 
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4 REALIZACE 

4.1 Návrh regulační část 

4.1.1 Testování prototypu 

Prvotní návrh zapojení byl sestaven na univerzálním plošném spoji, který umožňuje 

jednoduchou změnu zapojení. Současně také zaručuje dostatečnou elektrickou i 

mechanickou pevnost spojů oproti nepájivému kontaktnímu poli. Pro testování byl použit 

laboratorní regulovatelný napájecí zdroj EX354RD od firmy AIM-TII Instruments, který 

byl zapojen jako symetrický zdroj ±12V. Výhodou tohoto zdroje je, že obsahuje proudové 

omezení, které je při testování prototypů velmi užitečné. Dále byl použit regulační 

oddělovací transformátor Thalheimer LTS 606, který slouží jako zdroj, který je zátěží 

zatěžován. Pro měření zátěže byl také použit osciloskop TDS 3054B, kterým byly 

sledovány jednotlivé průběhy napětí a také proudu (pomocí proudové sondy TCPA300). 

Posledním měřicím přístrojem byl digitální multimetr FLUKE 175 TRMS, kterým byly 

měřeny různé veličiny na zátěži. Měřící pracoviště je vidět na Obr 4.1.  

 

Obr 4.1: Měřící pracoviště 

Vzhledem k faktu že zapojení zátěže (viz Obr 3.8) je symetrické, byla sestavena 

pouze jedna polovina. Tato část zapojení řídí odpor zátěže pro jednu polaritu přivedeného 

napětí. Z obvodů pro opačnou polaritu byl použit pouze snímací rezistor a usměrňovací 

dioda, která zaručuje průchod proudu pouze pro jednu polaritu. U prvního prototypu 

regulační části ještě nebyly použity digitální potenciometry, nýbrž potenciometry 
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mechanické, kvůli snadné změně jejich odporu ale také nemusel být použít 

mikroprocesor. Pro testování nebyl použit IGBT modul SKM150GAL12T4 ale 

jednoduchý IGBT STGP10NC60KD. To z důvodu vysoké ceny modulu, vzhledem 

k tomu že při testování mohlo dojít k jeho poškození nebo zničení. Parametry náhradního 

IGBT jsou srovnatelné s IGBT modulem a pro otestování regulační části dostačující. 

Po sestavení zátěže bylo zjištěno, že je zapojení velice nestabilní v širokém rozsahu 

testovaného napětí a zesílení (nastaveného pomocí U9A A U15A na Obr 4.2). Proto bylo 

uvedeno několik úprav, které by měly vést k stabilizaci zátěže (tyto změny jsou vidět na 

Obr 4.2). První úpravou je definování země, která slouží pro regulaci zátěže. Hodnota 

jejího potenciálu se pohybuje v rozmezí napětí testovaného zdroje. Tato úprava je 

provedena pomocí 2 rezistorů o hodnotě 1MΩ, které jsou na obrázku označeny jako R11 

a R12. Druhou úpravou je vytvoření filtru typu dolní propust pomocí kondenzátorů C3 a 

C4 u diferenčního OZ, označeného na obrázku jako U7A. Tato úprava zajišťuje, že jsou 

přenášeny pouze signály o nízké frekvenci, vyšší frekvence jsou potlačeny a zapojení se 

stává stabilnějším. Při frekvenci 50Hz mají kondenzátory impedanci cca 30kΩ a téměř 

neovlivňují původní zapojení. Třetí úpravou je přidání filtru za snímací rezistor R17, tento 

filtr opět zajišťuje, že jsou přenášeny pouze nižší frekvence a přispívá tak ke stabilizaci 

zapojení. Dále je provedena úprava u OZ U9A a U15A, pomocí kterých bylo nastavováno 

zesílení signálu a tak řízen odpor zátěže. Úprava spočívá v tom, že bylo neinvertující 

zapojení OZ zaměněno za invertující, které je díky tomu, že má kladnou svorku 

připojenou na zem stabilnější než neinvertující. Kvůli této úpravě musely být zaměněny 

i svorky OZ U10A, zároveň byl nahrazen výkonovým OZ TCA0372, který může dodávat 

proud až 1A a lépe tak regulovat pracovní bod IGBT, díky tomu by mělo být zapojení 

stabilnější. Poslední úpravou je přidání kondenzátoru C1, který tvoří rychlou zápornou 

zpětnou vazbu a měl by také přispívat ke stabilizaci obvodu. 
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Obr 4.2: Zapojení regulační části - 2 verze – pro kladnou půlvlnu 
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I přes všechny tyto úpravy se zátěž stabilizovat nepodařilo. Z tohoto důvodu bylo 

k zátěži přistoupeno novým způsobem. Vzhledem k tomu, že se jedná o zátěž, která je 

určena pouze pro nízkofrekvenční aplikace, je možno z hlediska stabilizace zpětné vazby 

k zátěži přistupovat jako ke stejnosměrné. 

Pro lepší přehled o tom jak se zpětná vazba reálně chová, byl použit frekvenční 

analyzátor zpětné vazby od firmy AP Instruments, konkrétně Model 300. Pomocí tohoto 

analyzátoru je do zpětné vazby injektován rušivý signál v nastaveném rozmezí frekvencí.  

Analyzátor dále sleduje amplitudu a fázi rušivého signálu, který je zpětnou vazbou 

přenášen. Na základě těchto údajů je vytvořen graf amplitudy a fáze v závislosti na 

frekvenci. 

Nejprve byla provedena analýza zapojení 2, které je vidět na Obr 4.2. Výsledky této 

analýzy jsou vidět na Obr 4.3, konkrétně průběhy označené číslem 1. Z pohledu stability 

se jedná o stabilní obvod, jelikož zesílení protíná hodnotu 0dB, tedy zesílení je rovno 1, 

a fáze je stále kladná a to cca +40°, což splňuje i fázovou rezervu pro kritéria stability. 

Bohužel tento stav platí pouze pro nízké hodnoty přivedeného napětí na zátěž a pouze pro 

omezený rozsah nastaveného proudu. Pro vyšší vstupní napětí nebo vyšší proudy se zátěž 

stává nestabilní, také se na zátěži vyskytovalo rušení na vysokých frekvencích, řádově 

větších než 1MHz. Další úpravou tedy bylo přidání kondenzátoru 100nF paralelně se 

snímacím rezistorem, které mělo zaručit odstranění vysokofrekvenčního rušení. To se 

také podařilo, ale průběh amplitudy a fáze zůstal téměř nezměněn, což je vidět na průběhu 

označeném číslem 2. Při zvýšení napětí na zátěži, nebo zvýšení proudu došlo opět 

k nestabilitě a kmitání zátěže, tento stav je vidět na průběhu označeným číslem 3. Zátěž 

zde kmitala na frekvenci zhruba 600kHz, kde je zesílení rovno 1 a fáze je současně blízká 

0°. 

 

Obr 4.3: Graf parametrů zpětné vazby - 2 zapojení 

Z výše změřených vlastností zpětné vazby bylo zjištěno, že se jako nejvíce kritický 

pro stabilitu celého zapojení jeví OZ U15A. Nestabilita nastává hlavně v případě, kdy je 

pomocí U15A nastaveno větší zesílení, např. A=10, nebo větší. Na základě tohoto faktu 

bylo přistoupeno k další úpravě zapojení, která je uvedena na Obr 4.4 
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Obr 4.4: Zapojení regulační části - 3 verze – pro kladnou půlvlnu 
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Díky odstranění OZ U15A, muselo být zapojení dále upraveno. Zejména byla zpětná 

vazba přesunuta do záporné svorky U10A, aby byla zachována správná funkce zapojení, 

protože již signál nebyl invertován. Zároveň ale bylo potřeba invertovat signál, který byl 

přiveden na kladnou vstupní svorku U10A, což bylo provedeno jednoduše pomocí 

záměny vstupů u diferenčního OZ U7A. Nejprve bylo zapojení změřeno bez 

zpětnovazebního kondenzátoru C10. Průběh amplitudy a fáze je vidět na Obr 4.5, 

konkrétně průběhy číslo 4. Poté byl přidán kondenzátor C10 o velikosti 100nF, průběhy 

zesílení a fáze zpětné vazby jsou označeny číslem 5. 

 

Obr 4.5: Graf parametrů zpětné vazby - 3 zapojení 

Z průběhu je vidět, že přidání tohoto kondenzátoru má rapidní vliv na stabilitu zpětné 

vazby a tím i celého obvodu. Zatímco zesílení je velmi rychle potlačeno na hodnotu  

-40dB až -50dB, fáze je stále kladná a v rozsahu frekvencí 0-1MHz větší než 70°. 

Velikost tohoto kondenzátoru má však také velký vliv na reakční dobu OZ U10. To z toho 

důvodu, že kondenzátor C10 se v opačné půlvlně, než v té, v které OZ U10 reguluje, 

nabije na napětí cca -15V. V době, kdy má OZ U10 začít regulovat proud IGBT, se 

kondenzátor C10 musí nabít z -15V na cca +7V, což trvá určitou dobu. Tato doba je 

definována především velikostí kondenzátoru C10 a odporem R8, přes který se 

kondenzátor nabíjí. Aby byla velikost kondenzátoru vhodně zvolena, bylo provedeno 

měření pro tři hodnoty C10. Tyto průběhy jsou vidět na Obr 4.6 až Obr 4.8 níže, kde 

průběh 1 značí napětí na snímacím odporu R17, tedy odpovídá proudu, který skutečně 

teče zátěží. Průběh číslo 2 značí řídící napětí UGS, které je měřeno na výstupu OZ U10. 

Průběh číslo 3 je měřen na neinvertujícím vstupu OZU10. 

Z průběhů je vidět, že při C10 = 100nF dochází k velkému zkreslení procházejícího 

proudu, jelikož trvá dlouhou dobu, než se kondenzátor vybije. Pro C10 = 10nF je situace 

lepší, sinusový signál je méně zkreslen, nicméně stále je vidět, že sinusový průběh je ze 

začátku ořezán. Pro C = 1nF již není zkreslení téměř vidět, obvod však stále zůstává 

stabilním, což bylo také ověřeno pomocí analyzátoru zpětné vazby. Špička v napětí UGS 

kolem průchodu 0 je v pořádku, jelikož se regulátor snaží reagovat na nižší proud. Ten 
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už ale zátěží nemůže téct, protože úbytky napětí na IGBT jsou vyšší než přivedené napětí. 

 

Obr 4.6: Průběhy signálů pro C10 = 100nF 
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Obr 4.7: Průběhy signálů pro C10 = 10nF 

 

Obr 4.8: Průběhy signálů pro C10 = 1nF  
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Při testování regulační části dále docházelo k samovolnému zničení výkonového 

IGBT, ale také dalších výkonových součástek, které byly touto regulací řízeny (např. 

výkonový MOS). K tomuto jevu docházelo při zvyšování testovaného napětí, ke zničení 

došlo při napětí vyšším než cca 150V. Tento jev byl objasněn teorií Millerovy kapacity, 

která je mezi svorkami drain a gate v kombinaci s kapacitou gate, která je mezi svorkami 

gate a source. Společně tvoří napěťový dělič a na svorce gate se tak může objevovat napětí 

vlivem střídavého napětí mezi svorkami drain a source. Z katalogového listu IGBT 

modulu byly zjištěny velikosti parazitních kapacit tranzistoru a toto zapojení pak bylo 

simulováno v programu PSpice (Obr 4.9) 

 

Obr 4.9: Schéma simulace Millerovy kapacity IGBT modulu SKM150GAL12T4  

Millerovu kapacitu představuje kapacita C1, kapacitu mezi gate a source C2 a také 

je doplněna kapacita C3 mezi drain a source. Zdroj V2 představuje řídící napětí 

výkonového OZ, zdroj V4 představuje zatěžovaný zdroj. Řešení tohoto problému je 

přidání rezistoru R1 mezi svorky gate a source, přes který se kapacita gate vybíjí. V 

simulaci byl použit rezistor o hodnotě 100 Ω (zelená), 1 kΩ (červená), 10 kΩ (tmavě 

modrá), 100 kΩ (světle modrá) a 1 MΩ (tmavě zelená). Z výsledků simulace na Obr 4.10 

je patrné, že odpor o hodnotě 1 MΩ a 100 kΩ viditelně ovlivňuje napětí mezi gate a 

source. S určitou rezervou byl tedy použit rezistor o hodnotě 1kΩ, který poté společně 

s kapacitou C2 tvoří paralelní kombinaci impedancí, která je výrazně nižší než impedance 

Millerovy kapacity.  
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Obr 4.10: Simulace Millerovy kapacity 

4.1.2 Realizace regulační části 

Z důvodu modularity a jednoduchosti návrhu je regulační část tvořena 2 totožnými 

deskami, kde každá je použita pro regulaci jedné půlvlny. Schéma desky je uvedeno 

v příloze B.2, foto osazených desek je na Obr 4.11. Většina součástek je použita 

v technologii SMD, kvůli úspoře místa a také nižší parazitní indukčnosti. Jako thru-hole 

jsou použity pouze výkonové rezistory, OZ a konektory. K řízení zesílení slouží 

desetibitové digitální potenciometry AD5292, které jsou ovládány pomocí komunikace 

SPI.  
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Obr 4.11: Desky regulační části 

4.2 Návrh výkonové části 

Schéma výkonové části je v příloze B.4 a deska výkonové části je zobrazena na Obr 

4.12. Relé jsou umístěna ze spodní části desky, z důvodu úspory místa na horní straně 

desky. Pro připojení výkonových částí zátěže jsou použity fastony a vodivé cesty na DPS 

jsou posíleny dráty, aby byl minimalizován odpor zátěže. Na této desce je umístěn pár 

relé, který slouží k připojení zátěže k obvodu, druhý pár relé souží ke změně rozsahu 

proudu, kdy jsou k 10Ω rezistorům paralelně připojeny rezistory o hodnotě 0,2Ω. 

Poslední relé slouží k sepnutí ventilátoru. K relé jsou ještě antiparalelně připojeny diody, 

které nejsou ve schématu nakresleny. Slouží pro omezení napěťových špiček při odpojení 

relé. 
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Obr 4.12: Deska výkonové části 

4.3 Návrh napájecí část 

Pro napájení zátěže bylo použito několik lineárních zdrojů (schéma desky s napájením je 

přiloženo příloze B.1). Lineární zdroje byly zvoleny z toho důvodu, že není potřeba 

vysokých výkonů a je mnohem jednodušší je navrhnout. Vzhledem k požadavku na 

galvanické oddělení byl použit transformátor s více sekundárními vinutími, který byl pro 

tuto zátěž speciálně navrhnut a vyroben. Primární strana transformátoru je připojena na 

230VAC, sekundární stranu tvoří celkem čtyři vinutí s parametry 24V/400mA, 

2x16V/250mA a 9V/500mA. Napětí 24V a 9V je usměrněno pomocí usměrňovacích 

můstků B1 a B4, následně vyfiltrováno pomocí kondenzátorů a stabilizováno pomocí 

stabilizátorů 7805 a 7824 pro vytvoření stejnosměrných zdrojů 5V a 24V. Sekundární 

vinutí S3 a S4 mají spojený střed, který je připojen na zem GND a pomocí usměrňovacího 

můstku B2 je následně vytvořeno symetrické napájení vůči GND. Toto napětí je pak 

stabilizováno pomocí obvodů 7812 a 7912, pro vytvoření zdroje +/-12V. Osazená deska 

napájecí části je na Obr 4.13. V levé části je vidět transformátor, v pravé části jsou pak 

usměrňovací můstky, filtrační kondenzátory a lineární stabilizátory. Součástí desky jsou 

i SMD pojistky, které jsou použity z důvodu menších rozměrů, oproti klasickým 

trubičkovým pojistkám. 
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Obr 4.13: Deska napájecí části 

4.4 Návrh řídící části 

Schéma desky s MCU je uvedeno v příloze B.3. Osazená deska je na Obr 4.14 a Obr 4.15. 

 

Obr 4.14: Deska řídící části - strana TOP 
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Obr 4.15: Deska řídící části - strana BOTT 

Pro ovládání zátěže je použita deska Arduino NANO s mikroprocesorem 

ATmega328, která na obrázku není vidět, ale je připojena shora pomocí hřebínků. 

K měření napětí slouží obvod LTC1966, u kterého je napětí galvanicky odděleno pomocí 

transformátoru, který současně snižuje napětí v poměru cca 38:1 (z 230V na 6V). 

LTC1966 převádí RMS napětí na DC napětí, které je převáděno do digitální podoby 

pomocí AD převodníku. Dále jsou použity 2 AD převodníky pro čtení teploty z teplotních 

senzorů. Pomocí mikroprocesoru je také detekováno otáčení ncoderu a stisk 3 tlačítek, 

které slouží pro volbu režimu zátěže. Řídící deska také ovládá zapínání zátěže, přepínání 

proudových rozsahů a spínání ventilátoru. Také jsou použity dvě sběrnice a to SPI pro 

ovládání zesílení zátěže a sběrnice I2C pro zobrazování dat na znakovém displeji, u 

kterého je použit I2C expandér. 

4.5 Ochrany zátěže 

Zátěž má několik typů ochran, které jsou použity hlavně k ochraně IGBT tranzistorů, 

které jsou na zátěži jednoznačně nejdražšími součástkami, ale také k ochraně celé zátěže, 

aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení při neočekávaném chování zátěže. 

První ochranou je nadproudová ochrana, která je jako jediná tvořena jak hardwarově, 

tak softwarově. Pro rozsah 0 - 0,5A je nadproudová ochrana tvořena snímacími rezistory 

o hodnotě 10Ω, které mají v sériovém zapojení celkem 20Ω. Při maximálním povoleném 

napětí na zátěži 250V poteče IGBT tranzistory maximálně proud 12,5A, který by měly 

IGBT bez problémů vydržet. Pro rozsah 0,5A – 10A by čistě odpor snímacích rezistorů 

nestačil, protože by proud mohl teoreticky dosáhnout více než 500A. Proto je mezi gate 

a source IGBT připojen MOS tranzistor. Ten má řídící napětí Ugs připojeno na snímací 

odpor 0,2Ω. Pokud tedy protékající proud snímacím odporem překročí 15A (což 

odpovídá napětí Ugs = 3V), začne se otevírat MOS tranzistor a uzavírat tak IGBT.  

Druhou ochranou je přepěťová ochrana, která je tvořena velmi jednoduše pomocí 
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softwaru. Napětí na zátěži je měřeno pomocí převodníku RMS na DC - LTC1966 a pokud 

přesáhne hodnotu 250VAC je zátěž softwarově odpojena pomocí relé. Opětovné 

připojení zátěže musí provést obsluha. 

Další ochranou je ochrana před nadměrným výkonem, která je provedena opět 

pomocí softwaru. Napětí na zátěži je vynásobeno nastaveným proudem, a pokud výkon 

přesáhne 250W je zátěž odpojena. 

Tepelná ochrana je čtvrtou a poslední ochranou zátěže. Je tvořena pomocí dvou 

snímačů teploty, kde každý je připevněn poblíž jednoho z IGBT tranzistorů na chladiči. 

Teplota je pomocí snímače převáděna na DC napětí, které je měřeno mikroprocesorem 

pomocí AD převodníků. Pokud teplota na chladiči přesáhne 42°C, je sepnut ventilátor. 

4.6 Obslužný program 

Program pro Arduino NANO je napsán ve vývojovém prostředí Arduino IDE. Samotný 

čip se velice jednoduše programuje, protože je na desce umístěn převodník na USB. 

Kompletní program je dostupný na přiloženém CD1. Vývojový diagram je zobrazen na 

Obr 4.16 níže. 

Nejprve dojde k inicializaci (vložení knihoven, nastavení vstupních a výstupních 

portů, inicializaci SPI a I2C komunikace, nastavení A/D převodníků, nastavení přerušení 

a inicializaci LCD displeje). Poté dojde k vykreslení grafiky na displej, tím je myšleno 

zobrazení znaků jako např. R= nebo symbol Ω. Poté začíná smyčka, která se neustále 

opakuje. 

Smyčka začíná načtením dat z A/D převodníků, konkrétně jde o čtení napětí na zátěži 

a teploty na chladiči. Poté je detekováno stisknutí některého ze čtyř tlačítek. Tři tlačítka 

slouží pro volbu pracovního režimu zátěže (jedná se o režimy konstantního odporu, 

konstantního proudu a konstantního výkonu), čtvrté tlačítko je tlačítko ncoderu a to slouží 

pro zvyšování řádu právě nastavované hodnoty. Pokud je stisknuto tlačítko R, I nebo P, 

dojde k přepnutí pracovního režimu, pokud je stisknuto tlačítko ncoderu dojde ke zvýšení 

řádu. Dále jsou vypočítány aktuální hodnoty odporu, proudu a výkonu, podle aktuálně 

nastavené hodnoty. Např. v odporovém režimu zátěže je dopočítán proud a výkon, ze 

znalosti odporu a napětí na zátěži. U dalších režimů jsou hodnoty dopočítány obdobně. 

V programu jsou definovány limity pro každou z nastavovaných hodnot, aby nemohlo 

dojít ke zničení zátěže. Následně dojde k výpočtu zesílení ze znalosti aktuální hodnoty 

odporu. Toto zesílení definuje, jaký proud má zátěží aktuálně téct a je nastavováno 

pomocí odporu dvou digitálních potenciometrů (pro jednu půlvlnu). Následně jsou 

aktuální hodnoty odporu, proudu, výkonu, napětí a teploty vypsány na LCD displej za 

pomocí I2C komunikace. Program má v sobě implementováno i zaokrouhlování hodnot, 

takže zobrazená hodnota by měla odpovídat nastavené, s maximální odchylkou poloviny 

nejnižšího řádu. Nekonečná smyčka je zakončena podmínkou pro zapnutí nebo sepnutí 

ventilátoru. Ventilátor je sepnut pro teploty vyšší než 42°C a je vypnut, pokud teplota 

klesne pod 37°C - tím je vytvořena hystereze. Tato hystereze zaručuje, že ventilátor není 

rychle zapínán a vypínán, což by mohlo vést ke zničení relé. Tímto nekonečná smyčka 

končí a mikroprocesor opět pokračuje načítáním hodnoty napětí a teploty.  

Program dále obsahuje podprogram, který je proveden při přerušení, které je 

vyvoláno otočením kolečka ncoderu. Pokud je kolečko otočeno o jeden stupeň doprava, 
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je přičtena hodnota +1, pokud doleva je přičtena hodnota -1. Tato proměnná je poté 

použita při výpočtu aktuální nastavované hodnoty. 

 

Obr 4.16: Vývojový diagram obslužného programu 
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4.6.1 Linearita měření napětí 

Pro měření napětí byl použit integrovaný obvod LTC1966. Ten by měl být podle 

katalogového listu lineární v celém rozsahu. Bohužel při měření bylo zjištěno, že měření 

napětí vykazuje určitou nelinearitu (viz Tab 4.1). VAC značí vstupní napětí AC, VDC je 

napětí za převodníkem LTC1966. Bez korekce začne obvod vykazovat nelinearitu od cca 

140V, kdy začne narůstat chyba v měření (při 271,5V je chyba až 22,65%). Proto byla 

navržena korekce, která charakteristiku linearizuje. Pomocí korekce je dosaženo vysoké 

přesnosti měření pro hodnoty vyšší než 140V. Proto je čtení napětí rozděleno na dvě části, 

kdy pro napětí menší než 140V je použito pouze násobku 0,39, který má v tomto rozsahu 

dostatečnou přesnost a nad 140V je použito korekce. Po zkombinování těchto dvou částí 

je dosaženo vysoké přesnosti měření napětí, kdy v rozsahu od 24V do 270V je chyba 

v měření maximálně 0,52%. Zeleně je označena část, která je použita, červeně pak část, 

která použita není. 

Tab 4.1: Korekce LTC1966 

VAC  

[V] 

VDC 

[mV] 

poměr  

[-] 

převod  

0,39x 
korekce 

chyba  

0,39x [%] 

chyba  

korekce [%] 

6,3 15,9 0,399 6,2 -204,0 -2,19 -3317,43 

16,4 41,5 0,395 16,2 -150,3 -1,31 -1016,33 

27,6 70,4 0,392 27,5 -97,7 -0,52 -454,09 

39,5 101,5 0,389 39,6 -49,8 0,22 -226,13 

52,2 134,3 0,389 52,4 -7,9 0,34 -115,05 

67,0 171,9 0,390 67,0 31,0 0,06 -53,71 

82,0 210,7 0,389 82,2 62,7 0,21 -23,58 

95,5 245,8 0,389 95,9 85,6 0,38 -10,36 

108,4 278,0 0,390 108,4 103,2 0,02 -4,77 

124,2 318,2 0,390 124,1 122,5 -0,08 -1,38 

140,0 356,2 0,393 138,9 139,8 -0,77 -0,15 

151,6 381,5 0,397 148,8 151,8 -1,86 0,14 

164,6 406,8 0,405 158,7 164,9 -3,61 0,18 

175,5 425,3 0,413 165,9 175,5 -5,49 -0,03 

186,2 443,0 0,420 172,8 186,6 -7,21 0,20 

198,0 460,0 0,430 179,4 198,4 -9,39 0,19 

210,5 476,5 0,442 185,8 211,1 -11,72 0,27 

221,7 489,6 0,453 190,9 222,1 -13,87 0,17 

232,0 501,4 0,463 195,5 232,8 -15,71 0,35 

240,5 510,6 0,471 199,1 241,7 -17,20 0,52 

254,8 523,5 0,487 204,2 255,2 -19,87 0,14 

265,5 534,0 0,497 208,3 266,9 -21,56 0,52 

271,5 538,5 0,504 210,0 272,1 -22,65 0,24 
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4.7 Mechanická konstrukce 

Pro zátěž byla vybrána plechová krabička o rozměrech 302 x 124 x 217 mm tak, aby se 

do ní vešly všechny desky, chladič s ventilátorem, IGBT tranzistory, atd., ale současně 

aby byla kompaktní a nezabírala příliš místa. Z tohoto důvodu byla zvolena koncepce 

uspořádání desek nad sebou, kde jsou jednotlivé desky odděleny distančními sloupky. 

Jednotlivé komponenty nejsou připevněny přímo ke krabičce, ale jsou přišroubovány 

k hliníkovému plechu, který tvoří nosnou desku, kterou lze vytáhnout a tak je možné lépe 

manipulovat s jednotlivými částmi zátěže. Vnitřní uspořádání zátěže je vidět na Obr 4.17. 

V levé části krabičky je umístěn masivní chladič s ventilátorem, na kterém jsou 

připevněny výkonové IGBT tranzistory, snímací rezistory a také tepelná čidla. V zadní 

části krabičky je otvor, kterým je horký vzduch hnán ven z krabičky, studený vzduch je 

pak nasáván ze spodní a horní části krabičky, kde jsou vyfrézovány otvory. V pravé zadní 

části je umístěn transformátor a deska se zdroji, nad ní je umístěna deska s relé. Z této 

desky jsou pak vedeny masivní kabely o průměru 2 mm k výkonovým IGBT  a také 

k snímacím odporům. Jsou použity z toho důvodu, aby byl minimalizován vnitřní odpor 

zátěže. V pravé dolní části jsou nad sebou umístěny tři desky. Spodní dvě desky jsou 

určeny k regulaci zátěže, horní deska je deska s MCU. V zadní části krabičky, z pohledu 

shora je umístěn konektor s pojistkou a vypínačem pro napájení zátěže.  

 

Obr 4.17: Vnitřní uspořádání zátěže 

V přední části krabičky se nachází čelní panel, který je vidět na Obr 4.18. Na levé 

straně jsou umístěny svorky pro připojení zátěže společně s vypínačem. V pravé části se 

pak nachází LCD displej a pod ním tři tlačítka pro volbu pracovního režimu zátěže a taky 

ncoder, pomocí kterého je zátěž ovládána. Toto jednoduché uspořádání čelního panelu 

bylo zvoleno z důvodu, aby se zátěž dala jednoduše obsluhovat. 
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Obr 4.18: Foto realizované zátěže 

Další fotky zátěže jsou umístěny na přiloženém CD1. 
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5 MĚŘENÍ PARAMETRŮ 

Oživování zátěže s sebou přineslo velké množství komplikací, které bylo potřeba 

postupně objevit a vyřešit. Na jednotlivých deskách proto musely být provedeny drobné 

úpravy. Případně, pokud to šlo, byl problém vyřešen pomocí softwarové úpravy. 

Původní požadavky na zátěž jsou definovány v Tab 2.2. Většiny parametrů se 

podařilo dosáhnout, největším nedostatkem však je fakt, že se nepodařilo zprovoznit 

proudový rozsah v rozsahu 0,5 – 6A. Tento problém je způsoben velkou změnou 

snímacího odporu, který je oproti 10Ω u rozsahu 0 - 0,5A pouze 0,2Ω, což je 50x méně. 

Tento odpor je však kritický pro stabilitu zpětné vazby a v tomto zapojení je zátěž 

nestabilní. 

Maximální výkon 250W se nepodařilo ověřit z toho důvodu, že u stávajícího 

zapojení je možné dosáhnout pouze proudu 0,5A, což odpovídá výkonu 150W při 300V. 

Nicméně zátěž byla otestována při 280V a proudu 0,5A a teplota na chladiči dosáhla 

maximálně 44°C, při pokojové teplotě 24°C, dá se tedy předpokládat, že by zátěž byla 

schopná provozu i při výkonu 300W, jen s vyšší teplotou chladiče.  

Napětí bylo otestován v rozsahu 0-280V. Zátěž začíná regulovat cca od 3VAC, ale 

průběh proudu je značně zkreslený, obstojného výsledku zátěž dosahuje jař při 20VAC, 

jak je uvedeno níže. Maximální testované napětí na zátěži bylo 280V a při tomto napětí 

zátěž fungovala bez problémů. Vyšší napětí bylo obtížné získat, ale dá se předpokládat, 

že by zátěž fungovala také, vzhledem k maximálnímu povolenému napětí UDS IGBT 

modulu. 

Další parametry a chování zátěže bylo detailně proměřeno. Vzhledem k velkému 

množství grafů a jejich velikosti jsou přiloženy v příloze E.  

5.1 Přesnost nastavené hodnoty 

Nejdůležitějším parametrem zátěže je přesnost nastavené hodnoty odporu, proudu, nebo 

výkonu. Toto měření bylo provedeno pouze pro proud, protože všechny nastavované 

hodnoty jsou na sobě závislé a závislost by teda byla stejná. 

Z grafů uvedených v příloze E.1 a E.2, je patrné že zátěž dosahuje vyšší přesnosti 

pro nižší hodnoty přivedeného napětí. Konkrétně pro 24V je chyba nastaveného proudu 

(RMS) v celém rozsahu menší než 5%. Pro 250V je však chyba v celém průběhu kladná 

a na začátku rozsahu dosahuje hodnot vyšších než 50%, poté exponenciálně klesá. Tento 

fakt je způsoben systematickou chybou, kterou tvoří v tomto případě proud. Tento proud 

protéká zátěží hlavně díky transformátoru, který slouží k snímání napětí, ale také díky 

dalším parazitním odporům. Tato chyba by měla být do budoucna odstraněna a řešení je 

nastíněno v kapitole 5.6. Při odečtení této systematické chyby je chyba opět v rozsahu -

5% až +5%. 

5.1.1 Stabilita nastavených hodnot v čase 

Součástí zadání je také ověření stability nastavených parametrů v čase pomocí 24 

hodinového testu. Ten byl proveden v režimu konstantního proudu s těmito parametry  

I = 500 mA, U = 250 V, R = 500 Ω a P = 125 W. Proměnné s indexem _real, zobrazené 
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v Tab 5.1, značí hodnoty U, R, I a P, které na zátěži ve skutečnosti byly. Proměnné 

s indexem _LCD značí hodnoty, které byly zobrazovány na LCD displeji. Z Tab 5.1 je 

vidět, že největší chybu způsobuje nepřesné čtení napětí. Tomuto problému se práce 

věnuje v kapitole 5.6. Po 24 hodinách se reálný proud změnil z hodnoty 500mA na 

536mA, což je chyba 7,2%. Zobrazované hodnoty jsou zatíženy ještě větší chybou, právě 

kvůli nepřesnosti ve čtení napětí. Např. chyba v zobrazované hodnotě odporu je -17,2 %. 

Teplota vzrostla při reálném výkonu 134W z 25°C na 45°C. 

Tab 5.1: Stabilita nastavené hodnoty v čase 

  Před testem Po 24 hodinách 

U_real [V] 250 250 

R_real [Ω] 500 466,4 

I_real [mA] 500 536 

P_real [W] 125 134 

U_LCD [V] 245 206 

R_LCD [Ω] 490 414 

I_LCD [mA] 500 500 

P_LCD [W] 122,5 103 

T1 [°C] 25 45 

T2 [°C] 25 44 

 

5.2 Pracovní režimy 

Zátěž má podle zadání pracovat ve dvou pracovních režimech a to v režimu konstantního 

odporu a konstantního proudu. V práci se podařilo realizovat oba tyto pracovní režimy a 

navíc se podařilo realizovat i režim konstantního výkonu. Ověření funkčnosti těchto 

pracovních režimů je uvedeno v E.3 až E.7. 

V příloze E.3 je vidět funkce režimu konstantního odporu, kdy při lineárním nárůstu 

napětí lineárně narůstá i proud. Z grafu lze také odečíst, že proud odpovídá nastavenému 

odporu zátěže. V příloze E.4 je vidět opět režim konstantního odporu, tentokrát je však 

zvolena nižší hodnota odporu (250Ω). Při nárůstu napětí nad 100V je však v grafu vidět 

reakce proudového omezení, které je tvořeno maximální hodnotou proudového rozsahu 

(500mA). Proud už poté dále neroste a odpor je zátěží přepočítán a nastaven tak, aby 

zátěží tekl proud 500mA. Dále je ověřena funkce v režimu konstantního proudu (graf je 

zobrazen v příloze E.5). Z grafu je zřejmé, že při malých hodnotách napětí (pod 20V) 

není nastavená hodnota proudu úplně přesná, poté je však proud v celém rozsahu 

konstantní. V přílohách E.6 a E.7 je ověřena funkce zátěže v režimu konstantního 

výkonu. Při testování v tomto režimu se objevila nestabilita v určitém rozsahu 

nastaveného výkonu, respektive odporu zátěže. Jinak ale graf odpovídá předpokládanému 

průběhu, tedy při rostoucím napětí, proud zátěží exponenciálně klesá a naopak. V příloze 

E.7 je také vidět reakce proudové pojistky. 
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5.3 Průběh proudu 

Dále byl měřením ověřen průběh protékajícího proudu. Jedná se hlavně o to, zda není 

významně zkreslen sinusový tvar proudu. Průběh proudu byl testován při dvou napětích 

a to při 20V a 250V. Grafy jsou v znázorněny v přílohách E.8 až E.11. Při napětí 20V a 

proudu pouze 10mA je vidět, že průběh je zkreslen při průběhu nulou, kde dochází 

k ořezání z důvodu úbytku napětí na IGBT a antisériově zapojené diodě z druhého IGBT 

modulu. Při vyšším proudu nedochází téměř k žádnému zkreslení, bohužel se však u 

zátěže objevuje nestabilita v jedné půlperiodě průběhu. Při 250V se tento problém 

nevyskytuje, ale zase zde dochází k úzkým proudovým špičkám při průchodu nulou. 

Detail této proudové špičky je vidět v příloze E.12. Tyto problémy jsou řešeny v kapitole 

5.6. 

Dalším měřením bylo ověření funkčnosti zátěže při frekvenci 60Hz. Graf je uveden 

v příloze E.14. Z grafu je vidět, že zátěž funguje bez problémů i při frekvenci 60Hz. 

5.4 Skoky v nastavené hodnotě 

U zátěže byly následně změřeny charakteristiky proudu, pro změně nastavené hodnoty 

odporu, proudu nebo výkonu. Tyto grafy jsou uvedeny v přílohách E.15 až E.18.  

Nejprve byly ověřeny průběhy proudu, při změně odporu. Z grafu E.15 je patrné, že 

změna probíhá téměř skokově a vlivem skoku nedochází k nestabilitě. Dále pak byla 

ověřena změna proudu z minimální na maximální hodnotu (graf v příloze E.16). Následně 

ještě byly změřeny změny při otáčení kolečka ncoderu. Tato grafy jsou v přílohách E.17 

pro změnu proudu ze 100mA na 500mA a u změny výkonu z 10W na 100W jsou grafy 

v příloze E.18. Z průběhů je patrné, že zátěž vykazuje nestabilitu v určitém rozsahu 

nastavené hodnoty, ale tato nestabilita není způsobena vlivem skoků v nastavené hodnotě. 

5.5 Připojení zátěže 

Posledním měřením bylo zjištění reakční doby zátěže, při skokovém připojení napětí. 

Toto bylo ověřeno opět pomocí měření proudu zátěží. Průběhy jsou vidět v příloze E.19 

a E.20. Z průběhů je zřejmé, že reakční doba zátěže je cca 150ms, za tuto dobu se proud 

ustálí na požadovanou hodnotu. 

5.6 Možná vylepšení 

Při testování zátěže bylo zjištěno několik nedostatků, které však nebylo možné 

z časových důvodů vyřešit nebo na zátěži provést potřebné úpravy. 

Prvním nedostatkem, který byl zjištěn, je velká teplotní závislost výstupního napětí 

transformátoru, který slouží ke čtení napětí na zátěži. Změna napětí dosahuje až 15% při 

plném zahřátí transformátoru oproti pokojové teplotě. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit 

ke změně zapojení. Druhým nedostatkem je nenulový proud, který zátěží teče a to hlavně 

při vyšších hodnotách napětí. Tento proud je až 13mA, při 250V. Důvodem je opět 

převážně transformátor sloužící ke čtení napětí na zátěži. Třetím nedostatkem je fakt, že 
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zátěž nelze použít v současném zapojení jako stejnosměrná, opět kvůli oddělovacímu 

transformátoru. Řešením je úprava zapojení, která však není vůbec rozsáhlá a bude 

dokonce využito stejných součástek jen v jiné konfiguraci (viz. Obr 5.1). Transformátor 

nebude použit jako oddělovací ale jako zdroj pro převodník RMS na DC a pro opticky 

izolovaný OZ. Při výběru OZ je důležité vybrat typ s rail-to-rail, aby byl převodník 

schopný měřit napětí od 0V, případně vytvořit zdroj +/- 5V. 

 

 

Obr 5.1: Schéma pro měření RMS napětí 

Dalším nedostatkem, který je potřeba do budoucna vyřešit je nestabilita zátěže pro určité 

nastavené hodnoty odporu, proudu nebo výkonu. Tento problém vyžaduje preciznější 

stabilizaci zpětné vazby, což s sebou přináší úpravu desek sloužící k regulaci zátěže. Díky 

modularitě však není potřeba upravovat celou zátěž, nýbrž pouze tyto dvě desky.  

Poslední úpravou, kterou je možné implementovat je SW úprava proudové a výkonové 

pojistky. V současnosti program funguje tak, že při dosažení maximální hodnoty proudu 

je přepočítána hodnota odporu a výkonu, při dalším nárůstu napětí. Po opětovném snížení 

napětí se již odpor ani výkon nepřepočítávají. Proto již není nastavena původní 

požadovaná hodnota proudu. Po úpravě by zátěž měla fungovat obdobně jako zdroje 

s proudovou pojistkou, kdy při dosažení maximálního proudu, je napětí omezeno, ale při 

opětovném snížení proudu napětí opět vzroste. 
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6 ZÁVĚR 

V této diplomové práci je probrána problematika mechanicky i elektronicky řízených 

zátěží. Jsou probrány principy řízení těchto zátěží a možné varianty regulace odporu. Dále 

jsou popsány základní pracovní režimy zátěží a také systémy sloužící k jejich ochraně. 

V druhé části práce je provedena rešerše šesti dostupných AC zátěží, které nabízí 

současný trh a na základě této rešerše a také dle požadavků zadavatele jsou stanoveny 

parametry vlastní navrhované AC zátěže. 

V další části práce jsou popsány dvě varianty zapojení, podle kterých bylo dále 

odvozováno výsledné zapojení. V této kapitole je také popsán výběr klíčových součástek 

pro zátěž. Z dostupných součástek se podařilo vybrat vhodné IGBT tranzistory, které 

budou sloužit jako výkonové regulovatelné odpory. Dále se podařilo k tranzistorům 

vybrat vhodný chladič. Také byla navržena regulace k těmto tranzistorům, která je 

schopná pracovat v režimech CC a CR. Regulační smyčka je čistě analogová, ale řízení 

zesílení a tím i nastavený odpor, proud nebo výkon zátěže je nastaven pomocí digitálně 

řízených potenciometrů. Ty jsou řízeny pomocí mikroprocesoru ATmega328, jakožto i 

další obslužné obvody zátěže. 

Další kapitola se věnuje realizaci zátěže. Nejprve jsou vyrobeny desky plošných 

spojů, které jsou následně osazeny, oživeny a poté sestaveny do kompaktního boxu 

společně s výkonovými IGBT, chladičem a dalšími komponenty. 

Poslední kapitola se věnuje měření parametrů zátěže. Z měření vyplývá, že se 

podařilo splnit zadání ve všech bodech až na proudový rozsah 0,5A až 6A, který je 

v současném stavu nestabilní. Zátěž funguje v režimu konstantního odporu, konstantního 

proudu a navíc, nad rámec zadání, i v režimu konstantního výkonu. Výhodou zátěže je 

její modularita, kdy je bez větších zásahů možné měnit její jednotlivé části. 

Do budoucna bude zátěž upravena tak, aby mohla fungovat i pro stejnosměrné napětí 

a současně bude nahrazena regulační část zátěže, aby nedocházelo k nestabilitám pro 

proudový rozsah 0,5A až 6A. Zátěž by pak měla sloužit pro testování prototypů ve firmě 

Honeywell. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

AC Alternating Current, střídavý proud, střídavé napětí 

CC Constant Current, konstantní proud 

CV Constant Voltage, konstantní napětí 

CR Constant Resistence, konstantní odpor 

CP Constant Power, konstantní výkon 

DC Direct Current, stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí 

GND Ground of earth, uzemění 

GPIB General Purpouse Interface Bus, rozhraní pro obecné použití 

GUI Graphical User Interface, grafické uživatelské rozhraní 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor, bipolární tranzistor s izolovaným hradlem 

LED  Light Emitting diode, světla vyzařující dioda 

MCU Machine Control Unit, řídící jednotka stroje 

MOS Metal Oxide Semiconductor, polem řízený tranzistor 

OCP Over Current Protection, ochrana před nadproudem 

OPP Over Power Protection, ochrana před nadměrným výkonem 

OTP Over Temperature Protection, ochrana před přehřátím 

OVP Over Voltage Protection, ochrana před nadměrným napětím 

PC Personal computer, stolní počítač 

RMS Root Mean Square, efektivní hodnota 

RS232 Sériová linka 

SC Short Circuit, zkratování obvodu 

UPS Uninterruptible Power Suply, zdroj nepřerušovaného napájení 

V-A Volt - ampérová 

VAC Voltage in Alternating Current, střídavé napětí 

VDC Voltage in Direct Current, stejnosměrné napětí 
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A SIMULACE REGULAČNÍ ČÁSTI 

A.1 Proudy zátěží pro VAC=24V, RS=0,2Ω 

 

A.2 Proudy zátěží pro VAC=24V, RS=10Ω 
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A.3 Proudy zátěží pro VAC=250V, RS=0,2Ω 

 

A.4 Proudy zátěží pro VAC=250V, RS=10Ω 
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B SCHÉMATA ZAPOJENÍ 

B.1 Schéma desky se zdroji 
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B.2 Schéma desky s regulací 
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B.3 Schéma desky s MCU 
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B.4 Schéma desky s relé 
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C DESKY PLOŠNÝCH SPOJŮ 

C.1 Výkres desky se zdroji, strana TOP 

 

Rozměry 120 x 90 [mm], měřítko 1:1 
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C.2 Výkres desky se zdroji, strana BOTT 

 

Rozměry 120 x 90 [mm], měřítko 1:1 

C.3 Výkres desky s regulací, strana TOP 

 

Rozměry 90 x 45 [mm], měřítko 1,5:1 
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C.4 Výkres desky s regulací, strana BOTT 

 

Rozměry 90 x 45 [mm], měřítko 1,5:1 

C.5 Výkres desky s MCU, strana TOP 

 

Rozměry 90 x 50 [mm], měřítko 1,5:1 
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C.6 Výkres desky s MCU, strana BOTT 

 

Rozměry 90 x 50 [mm], měřítko 1,5:1 

C.7 Výkres desky s relé, strana TOP 

 

Rozměry 90 x 70 [mm], měřítko 1,5:1 
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C.8 Výkres desky s relé, strana BOTT 

 

Rozměry 90 x 70 [mm], měřítko 1,5:1 
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D OSAZOVACÍ PLÁNY 

D.1 Osazovací plán desky se zdroji, strana TOP 

 

D.2 Osazovací plán desky se zdroji, strana BOTT 
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D.3 Osazovací plán desky s regulací, strana TOP 

 

D.4 Osazovací plán desky se regulací, strana BOTT 
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D.5 Osazovací plán desky s MCU, strana TOP 

 

D.6 Osazovací plán desky s MCU, strana BOTT 
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D.7 Osazovací plán desky s relé, strana TOP 
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E GRAFY NAMĚŘENÝCH HODNOT 

E.1 Přesnost nastavené hodnoty proudu 
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E.2 Chyba nastavené hodnoty proudu 
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E.3 Režim konstantního odporu (R = 1kΩ) 
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E.4 Režim konstantního odporu (R = 250Ω) 

 



 76 

E.5 Režim konstantního proudu (I = 200mA) 
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E.6 Režim konstantního výkonu (P = 10W) 
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E.7 Režim konstantního výkonu (P = 50W) 
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E.8 Průběh proudu I = 10mA, při 20V 
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E.9 Průběh proudu I = 450mA, při 20V 
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E.10 Průběh proudu I = 10mA, při 250V 
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E.11 Průběh proudu I = 450mA, při 250V 
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E.12 Průchod nulou při 10V, 50mA 
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E.13 Průchod nulou při 230V, 50mA 
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E.14 Průběh proudu při 60Hz 
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E.15 Skoky z 45Ω na 145Ω 
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E.16 Skoky z 10mA na 500mA 
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E.17 Skoky ze 100mA na 500mA 
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E.18 Skoky z 10W na 100W 
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E.19 Připojení zdroje 100V, I=100mA 
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E.20 Připojení zdroje 100V, I=400mA 

 


