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Abstrakt 

Tato diplomová práce se snaží přiblížit poznatky o poměrech napětí a proudů u 

nepřímého měniče kmitočtu s diodovým usměrňovačem a napěťovým střídačem a jejich 

zpětnému vlivu na napájecí síť. Postupně čtenáře seznámí s jednotlivými částmi měniče. Nejprve 

v teoretickém rozboru a následně během sestavování simulačních modelů s využitím programu 

Matlab Simulink SimPowerSystems. Výsledky jsou prezentovány graficky ve formě časových 

průběhů sledovaných napětí a proudů v DC meziobvodu. 

 

Abstract 

This diploma work tries to describe observations about voltages and currents in the 

indirect frequency converter with diode rectifier and voltage inverter and their influence on the 

source network. Step by step it introduces components of the converter to its readers. At first in 

theoretical analysis and afterwards during the creating of the simulation models with using 

Matlab Simulink SimPowerSystems software. Results of measuring are presented graphically in 

the form of time slopes of monitored voltages and currents in DC-link. 

 

Klíčová slova 

modelování, nepřímý měnič kmitočtu, DC meziobvod, diodový usměrňovač, napěťový střídač, 

Matlab Simulink SimPowerSystems 

 

Keywords 

modelling, indirect frequency converter, DC-link, diode rectifier, voltage inverter, Matlab 

Simulink SimPowerSystems 



 5 

Seznam použitých zkratek 

ud  usměrněné napětí        [V] 

T  perioda         [s] 

t  čas          [s] 

f  kmitočet napětí        [Hz] 

id  usměrněný proud        [A] 

R  odpor          [Ω] 

L  indukčnost         [H] 

Ui  indukované napětí        [V] 

U 1, 2, 3  fázová napětí         [V] 

P  výkon          [W] 

ω  elektrická úhlová rychlost       [rad.s-1] 

Ψ  úhel sepnutí         [°] 

C  kapacita         [F] 

Iz  proud zátěží         [A] 

RLz  zátěž představující asynchronní motor při jmenovitém proudu a napětí  [Ω, H] 

Uz  napětí na zátěži        [V] 

Ldc  indukčnost tlumivky v DC meziobvodu     [H] 

Idc  proud v DC meziobvodu       [A] 

IC  proud kondenzátorem        [A] 

Istr  proud na vstupu napěťového střídače     [A] 
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá poměry veličin a vlastnostmi nepřímého měniče kmitočtu 

s napěťovým meziobvodem. V posledních letech je trendem stále se rozšiřující uplatnění 

asynchronních motorů na úkor motorů stejnosměrných ať už vzhledem k jejich mechanické 

robustnosti, jednodušší konstrukci či menším požadavkům na údržbu. Toto jejich rozšíření je 

možné mimo jiné právě díky rozvoji v oblasti měničů, které se často využívají k regulaci otáček 

motorů. Dnes již zastaralé měniče rotační nevykazovaly dobrou účinnost a velmi zaostávají za 

dnes běžnými měniči statickými. Ty můžeme rozdělit na měniče přímé, které využívají vnější 

komutace (cyklokonvertory) nebo vlastní komutace (s vypínatelnými polovodičovými 

součástkami) a měniče nepřímé. Ty jsou založeny na spolupráci vstupního usměrňovače a 

výstupního střídače a můžeme je opět rozdělit do dvou základních skupin. Měniče proudového 

typu, kde spojovacím prvkem meziobvodu je tlumivka, a měniče napěťového typu, kde je pro 

filtraci využit kondenzátor. Výhody nasazování moderních polovodičových měničů 

v průmyslových závodech jsou zřejmé a o výhodách plynoucích z jejich použití pro praxi není 

nutné se rozepisovat. Je třeba ale připomenout, že elektrické pohony, díky používaným 

polovodičovým měničům, způsobují vzrůstající počet provozních obtíží. Na jedné straně pracuje 

elektronika s minimálními energiemi a rušivé signály o vyšších energiích mohou snadno 

způsobit její špatnou funkci nebo dokonce poškození. Na straně druhé mohou výkonové 

polovodičové součástky zpětně ovlivňovat napájecí síť a ostatní připojená zařízení. Motivací této 

diplomové práce byly právě tyto negativní účinky polovodičových měničů. 
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2. Teoretický rozbor 

2.1. Usměrňovač 

Usměrňovače jsou používány k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný. Běžné 

usměrňovače patří do kategorie měničů s vnější komutací. Jsou nejstarším druhem používaných 

měničů. To vysvětluje, proč je jejich teorie nejvíce propracována. 

Zdroj střídavého napájecího napětí pro usměrňovač je zpravidla střídavá rozvodná síť. 

Usměrňovač je k ní připojen přes reaktory nebo přes měničový transformátor. 

2.1.1 Usměrněné napětí 

Okamžitá hodnota usměrněného napětí je označována ud (d … directed – usměrněný). 

Průběh ud se vyznačuje střídavou složkou superponovanou na jeho střední hodnotu Ud. Je to 

způsobeno podstatou usměrňování. Usměrňovač totiž vybírá ze střídavého napájecího napětí pro 

stejnosměrnou zátěž jen takovou část jeho křivky, aby napětí bylo stejnosměrné. Tak například 

z jednofázového střídavého napětí vybere jen kladné půlvlny – obr.1a. Při usměrňování 

vícefázového napětí se vybírají jejich střední části tak, jak naznačuje obr.1b. 

 

 

Obrázek 1. Usměrněné napětí 

a) jednopulsního usměrňovače  b) šestipulsního usměrňovače 

 

Střední hodnotu Ud je možno z maximální (naznačené na obrázcích) snižovat řízením. 

Běžně používaný princip řízení efektivní hodnotu střídavé složky usměrněného napětí zvětšuje. 

Kmitočet 1. harmonické střídavé složky však zůstává zachován. Průběh usměrněného napětí je 

podle kmitočtu 1. harmonické složky (podle kmitočtu pulzace) charakterizován poměrem 
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f

f
p

)1(σ
=  (2.1) 

v němž 

)1(σf  je kmitočet 1. harmonické střídavé složky průběhu ud  

f  kmitočet napájecího napětí 

 

V souvislosti s hodnotou p jsou používány termíny p – pulsní průběh usměrněného napětí a p –

 pulsní usměrňovač. 

Běžně jsou používány usměrňovače p = 1, 2, 3, 6, 12. Setkáme se i s hodnotou p = 24. 

2.1.2 Usměrněný proud 

 Okamžitá hodnota usměrněného proudu je označována id. Průběh id je určen průběhem ud 

a zátěží. Nyní provedeme přibližnou diskuzi tvaru křivky proudu a střední hodnoty proudu. 

 

Obrázek 2. Připojení zátěže na usměrňovač 

a) schéma       b) průběh usměrněného napětí a proudu 

 Uvažujme usměrňovač s obecnou zátěží obsahující odpor R, indukčnost L a napětí Ui 

(např. indukované napětí kotvy stejnosměrného stroje, napětí baterie apod.) – obr.2a. Po 

připojení zátěže na usměrňovač proud stoupá až do ustáleného zvlněného průběhu – obr.2b. 
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Všimněme si souvislosti průběhu id s napětím na L a s napěťovým množstvím přiváděnýma 

odčerpávaným indukčnosti L. Pro napětí na L vychází ze schématu na obr.2a 

 
dt

di
u d

L =   )( idd URiuL +−=  (2.2) 

Z rov. (2.2) vyplývá: Je-li ud >Rid+Ui , pak je uL>0, proud narůstá se strmostí úměrnou uL 

(obr.2b). 

Je-li ud  = Rid+Ui ,je did / dt = 0 . 

Je-li li ud <Rid+Ui , proud klesá se strmostí úměrnou ( - uL ). 

 Křivky ud, Rid+Ui na obr.2b vymezují plochu, jejíž části jsou v souladu s příslušným sgn 

hodnoty uL označeny + , - . Obsah plochy označené + představuje napěťové množství přivedené 

v příslušném intervalu indukčnosti L. To je úměrné hodnotě, o kterou v tomto intervalu vzroste 

id. Obsah plochy označený – představuje napěťové množství odčerpané v příslušném intervalu 

indukčnosti L. To je úměrné hodnotě, o kterou v tomto intervalu poklesne id. V ustáleném 

(quazistacionárním) stavu musí být napěťové množství přivedené indukčnosti L v intervalu 

nárůstu id rovné napěťovému množství odčerpanému indukčnosti L v intervalu poklesu id. 

V dalším je značkou QL označováno napěťové množství dodávané indukčnosti zátěže při nárůstu 

id v ustáleném stavu (obr.2b). Napěťové množství této indukčnosti odčerpává při poklesu id 

v ustáleném stavu je označováno Q´L.  

Pak platí výraz 

 
ĹdL QiLQ ´=∆=  (2.3) 

v němž ∆ id je rozdíl maximální a minimální hodnoty ustáleného průběhu id . 

 V dalším výkladu základních vlastností usměrňovačů jsou sledovány jen ustálené jevy. 

Z obr.2b je zřejmé, že usměrněný proud je zvlněný. Kmitočet 1. harmonické jeho střídavé složky 

je stejný, jako u usměrněného napětí. Proud uvažovaný na obr.2b je tzv. proud nepřerušovaný. 

V důsledku toho, že usměrňovač umožňuje průchod proudu zátěží jen jedním směrem a že proud 

je zvlněný, existuje též tzv. přerušovaný proud. Přechod mezi přerušovaným a nepřerušovaným 

proudem tvoří tzv. mezní nepřerušovaný proud. 

V ustáleném stavu, při nepřerušovaném i přerušovaném proudu, platí pro usměrněné napětí a 

usměrněný proud 

 ud = Ud + uσ  (2.4) 

 id = Id + iσ   (2.5) 

Ud, Id jsou stejnosměrné, časově neproměnné složky (střední hodnoty) průběhů ud, id. Střídavé 

složky průběhů ud, id jsou uσ, iσ. Na základě rozkladu (2.4) a (2.5) je možno poměry v obvodu 

zátěže (obr.2a) řešit metodou superpozice. Pro stejnosměrné složky (střední hodnoty) platí 
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R

UU
I id

d

−
=   (2.6) 

Protože může být jen 0≥dI , je vztah (2.6) omezen podmínkou id UU ≥ . Pro střídavé složky 

platí 

 
[ ]2

)(
2

)(
)(

LR

U
I

n

n

n

σ

σ

σ

ω+
=  (2.7) 

)(nIσ  je efektivní hodnota n-té harmonické střídavé složky proudu, )(nUσ efektivní hodnota n-té 

harmonické střídavé složky napětí, )(nσω úhlový kmitočet n-té harmonické střídavé složky. 

Ze vztahu (2.7) vyplývá, že při ∞→L  je 0)( →nIσ . To znamená, že usměrněný proud je 

ideálně vyhlazen, dd Ii ≡ . Ke stejnému výsledku vede při ∞→L  též vztah (2.3). 

 Reálné typy zátěží vždy obsahují určitou konečnou hodnotu indukčnosti. Mnohdy je však 

indukčnost, právě za účelem omezení střídavé složky usměrněného proudu, do obvodu zátěže 

přidávána. U některých druhů zátěží je totiž velká střídavá složka usměrněného proudu 

nežádoucí. 

Pokud jde o činnost usměrňovače, má střídavá složka nepřerušovaného proudu nepodstatný vliv. 

Při výkladu základních vlastností usměrňovačů při nepřerušovaném proudu je proto většinou 

zanedbávána. V zátěži je prostě předpokládána ∞→L . Přerušovaný proud je tímto 

předpokladem zřejmě vyloučen. 

 Chod usměrňovače s přerušovaným proudem je méně obvyklý než chod s proudem 

nepřerušovaným. Protože se mu v praxi nelze vyhnout a protože se vyznačuje některými 

zvláštnostmi, je, po výkladu základních vlastností usměrňovačů při nepřerušovaném proudu, 

podrobně analyzován. 

2.1.3 Usměrňovače v uzlovém spojení 

 Nejjednodušší z usměrňovačů je jednopulsní. Uzlová spojení vznikla z jednopulsního 

přidáním dalších fází (příloha 2 a 4). Přídavné jméno „uzlová“ je odvozeno od toho, že zátěž je u 

těchto spojení připojena mezi „uzel“ m – fázového zdroje a „uzel“ katod (případně anod) 

tyristorů nebo diod. Běžně se používají spojení m = 2, 3, 6. Jiný počet fází než tři se realizuje 

vhodným spojením sekundárního vinutí měničového transformátoru. 

Výklad usměrňovačů v uzlovém spojení je v dalším prováděn s reálnou představou trojfázového 

uzlového spojení. Odvozené vztahy a závěry jsou zobecňovány na m – fázové uzlové spojení. 
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Obrázek 3. Proudy a napětí v usměrňovači s jedinou diodou 

 

 

Obrázek 4. Proudy a napětí 3fázového uzlového usměrňovače 

 

2.1.5 Usměrňovače v můstkovém zapojení 

Můstkové zapojení dostaneme sériovým spojením dvou uzlových usměrňovačů (příloha 

1). Číselné indexy písmenových značek polovodičových součástek jsou voleny tak, aby byly ve 

shodě s pořadím spínání těchto součástek. Proud prochází jednotlivými fázemi v obou směrech. 

Např. u napájecího zdroje s napětím U
1 

prochází proud vytvořený kladnou půlvlnou napětí 
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diodou D1 (dioda je ke zdroji připojena anodou) a zápornou půlvlnou diodou D4 (dioda je ke 

zdroji připojena katodou). 

 

 

Obrázek 5. Napětí na výstupu neřízeného 1fázového můstkového usměrňovače 

 

 

Obrázek 6. Proudy diodami neřízeného 1fázového můstkového usměrňovače 

 

Zapojení usměrňovače můžeme rozdělit do dvou komutačních skupin, anodové a 

katodové. Proud v těchto skupinách komutuje z jednoho polovodičového ventilu na druhý bez 

toho, aby se tyto skupiny navzájem ovlivňovaly. Anodová skupina je tvořena součástkami, které 

jsou k střídavým zdrojům připojeny svou anodou, katodová skupina součástkami, které jsou k 

zdrojům připojeny katodou. Napájecí napětí jsou stejná jako v případě trojfázového uzlového 

zapojení. Z obr.7 je patrné, že průběhy usměrněného napětí anodové a katodové skupiny jsou 

totožné s průběhem usměrněného napětí trojpulsního uzlového usměrňovače. Výsledné 

usměrněné napětí na zátěži dostaneme odečtením katodového napětí od anodového u
d
=u

dA
-u

dK 

(což odpovídá obalové křivce sdružených napětí). Opět zde můžeme užít tvrzení, že v 
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komutačních skupinách jsou sepnuty právě ty diody, které jsou připojeny k fázovému napětí s 

největší okamžitou hodnotou. 

Činnost tohoto usměrňovače si můžeme rozdělit do 6 taktů. V každém taktu jsou sepnuty 

vždy dvě diody, jedna z anodové a jedna z katodové skupiny. Jimi se uzavírá proud id. Tyto dvě 

diody nám k zátěži připojí sdružené napětí. Např. v taktu D1D2 nám logicky povedou diody D1, 

D2, které nám na zátěž připojí napětí U
1
-U

3
. V následujícím taktu nám vedení diody D1 nahradí 

dioda D3 a na zátěži bude napětí U
2
-U

3
. Výpočet střední hodnoty usměrněného napětí na zátěži 

pro spojitý proud je dán vztahem (2.19) popř. častěji užívaným vztahem (2.20). 

U
U

t
U

tdtUtdu
T

p
U Sm

Sm

p

p

AVd 34,2
63

)]cos([
2

6
)sin(

2

6 3

2

3

3

2

3

2

2

)(0 ≅
⋅

=−=⋅⋅=⋅= ∫∫

+

−
π

ω
π

ωω
π

ω
π

π

π

π

ππ

ππ

 (2.19) 

U
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Obrázek 7. Proudy a napětí 3fázového můstkového usměrňovače 

 

2.2 Střídače 

Model trojfázového střídače v můstkovém zapojení je v příloze 5. Obsahuje šest 

vypínatelných součástek. Intervaly sepnutí jednotlivých součástek ψ lze měnit v rozmezí 

elektrického úhlu od π/3-π. Pro úhly menší než π/3 (včetně) je sepnuta vždy jen jedna součástka 
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a obvodem neprochází proud. Pro úhly větší než π (včetně) už nastává situace, kdy jsou současně 

sepnuty obě součástky jedné fáze a obvod se nachází ve zkratu, což je nežádoucí stav.  

Protože reálné zátěže vždy obsahují určitou indukčnost, je třeba výše uvedená zapojení 

vhodně upravit. Tyto úpravy jsou závislé na charakteru napájecího stejnosměrného zdroje 

střídače. Má-li napájecí zdroj charakter zdroje napětí, hovoříme o střídačích napěťových, při 

napájení ze zdroje proudu hovoříme o proudových střídačích. 

2.2.1 Napěťové střídače 
Stejnosměrná strana střídače je připojena na zdroj napětí, což může být např. 

akumulátorová baterie nebo usměrňovač s velkou kapacitou připojenou na jeho stejnosměrný 

výstup. U reálné střídavé zátěže musíme respektovat její induktivní charakter, což obecně ve 

střídavých obvodech způsobuje vznik činné a jalové složky výkonu. Jelikož napájecí zdroj 

napěťového typu umožňuje průchod obou polarit proudu, musí být střídač vybaven tzv. zpětnými 

diodami, které spolu se spínači střídače vytvářejí předpoklad průchodu proudu oběma směry. 

 

 
Obrázek 8. Výstupní proud a napětí 1fázového střídače (půlmůstek) 
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Obrázek 9. Proudy součástkou IGBT a příslušnou antiparalelní diodou 1fázového střídače 

 

 

Obrázek 10. Výstupní proud a napětí 1fázového střídače 

 



 18 

 

Obrázek 11. Výstupní proudy 3fázového střídače 

 

Na symbolicky znázorněném napěťovém střídači napájeném stejnosměrným zdrojem 

konstantního napětí Ud na obr.12 je vysvětlen průchod činného a jalového výkonu střídačem. Při 

doplnění obecné zátěže o zdroj střídavého napětí navíc tyto diody zajistí průchod činného 

výkonu oběma směry, což např. umožní práci střídavého motoru v generátorickém chodu. 

 

 

Obrázek 12. Průchod činného a jalového výkonu napěťovým střídačem 

 

Je-li střední hodnota stejnosměrného proudu Id, pak pro výkon dodávaný do zátěže platí: 

 IU dd
P ⋅=   (2.21) 

Protože polarita Ud se nemění, lze psát, že se smyslem proudu Id se mění též smysl přenosu 

středního výkonu. 

 P > I d
⇒0  > 0 střídačový chod 

 P < I d
⇒0  < 0 usměrňovačový chod 
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V obvodu střídače umožňují průchod proudu Id > 0 vypínatelné součástky (V na obr.12) a 

průchod Id < 0 umožňují tzv. zpětné diody (D na obr.8), které jsou zapojeny paralelně 

k vypínatelným součástkám a dohromady spolu tvoří tzv. zpětný usměrňovač. Tento zpětný 

usměrňovač umožňuje usměrňovačový chod a odběr jalového výkonu zátěží. 

Model zapojení je v příloze 7. Jedná se o trojfázové můstkové zapojení napěťového 

střídače. Obsahuje šest vypínatelných součástek IGBT1-IGBT6, ke každé vypínatelné součástce 

je paralelně zapojena nulová dioda. Na obrázku se jedná o diody D1-D6. 

Začátky intervalu, kdy se vysílají zapínací impulzy jsou vzájemně posunuty o 2π/6 = π/3. 

Velikost úhlu sepnutí ψ se může měnit, ale musí být u všech vypínatelných součástek v 

jednotlivých fázích stejná. Možný rozsah nastavení úhlu sepnutí ψ při respektování mrtvých dob 

je u tohoto zapojení π/3 < ψ < π  

Pro hodnoty úhlu sepnutí ψ, které jsou menší než π/3 je sepnuta jen jedna vypínatelná 

součástka a proud se nemůže obvodem uzavřít. Naproti tomu pro úhel sepnutí ψ, který je větší 

než π nastává situace, kdy jsou sepnuty zároveň oba spínače v stejné fázi, takže by došlo ke 

zkratu. Při úhlu sepnutí ψ = π/3 je výstupní napětí střídače nulové. S nárůstem ψ se výstupní 

napětí střídače zvětšuje. Největší hodnoty dosáhneme při ψ = π.  

U činné zátěže se neuplatňují zpětné diody. Vliv zpětných diod se projeví u reálných 

zátěží, které vždy obsahují určitou indukčnost. Obr.13 ukazuje vliv nulových diod při vypnutí 

V1. Plná šipka představuje proud při sepnutí V1. Po vypnutí V1 musí proud doznít v původním 

smyslu, což umožní zpětná dioda D4. Proud uzavírající se přes D4 ukazuje přerušovaná šipka. 

Interval sepnutí zpětných diod závisí na parametrech zátěže. Sepnutá zpětná dioda udržuje na 

antiparalelně připojeném spínači závěrné napětí. Spínač může sepnout, pokud jsou na něj 

přiváděny zapínací pulzy, až po poklesu proudu zpětnou diodou na nulu.  

Z hlediska napětí na zátěži je lhostejné, zda je zrovna sepnut příslušný spínač nebo zpětná 

dioda. Z toho vyplývá, že při ψ = π je průběh výstupního napětí nezávislý na době vedení 

zpětných diod. 

Pro ψ < π však intervaly sepnutí diod zasahují mimo programovatelné úhly příslušného 

antiparalelně řazeného spínače. Následek toho je, že průběh výstupního napětí je závislý na 

zátěži.  
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Obrázek 13. Vliv vedení zpětné diody 

 

2.3 Nepřímé měniče kmitočtu  

Charakteristickým rysem nepřímých měničů kmitočtu je výskyt mezilehlého obvodu, který 

propojuje vstupní měnič (usměrňovač, pulsní usměrňovač) s výstupním měničem (střídač). Tento 

mezilehlý obvod je převážně realizován jako stejnosměrný, dále jsou však popsány i konfigurace 

se střídavým mezilehlým obvodem. U stejnosměrného mezilehlého obvodu se vstupní střídavé 

napětí a střídavý proud o vstupním (síťovém) kmitočtu f
1 

vstupním měničem usměrní, 

stejnosměrným mezilehlým obvodem vyfiltruje a výstupním měničem rozstřídá na požadovaný 

kmitočet f
2 

s možností oddělené regulace efektivní, příp. okamžité hodnoty výstupního napětí U
2
. 

Charakter měniče kmitočtu určuje způsob filtrace v mezilehlém obvodu. Při využití 

kondenzátoru jako filtru hovoříme o nepřímém měniči kmitočtu s napěťovým střídačem 

(napěťový typ měniče kmitočtu), je-li pro filtraci proudu meziobvodu využita tlumivka, 

hovoříme o nepřímém měniči kmitočtu s proudovým střídačem (proudového typu). 

2.3.1 Měnič kmitočtu s napěťovým střídačem 

V současné době se používají nejvíce měniče v uspořádání, které je znázorněno na 

obr.14. Na vstupu měniče je neřízený usměrňovač, což je konstrukčně i ekonomicky 

nejvýhodnější. Ve stejnosměrném meziobvodu je velký kondenzátor. Ten lze považovat za zátěž 
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pro usměrňovač a současně jako zdroj energie pro napěťový střídač. Spínače jsou pro malé a 

střední výkony tvořeny nejčastěji tranzistory IGBT a pro velké výkony GTO tyristory. 

 

 

Obrázek 14. Struktura nepřímého měniče kmitočtu s napěťovým střídačem 

 

2.3.2 Pulzně šířková modulace 

Jde o nejčastější způsob řízení napěťových střídačů, umožňující současnou změnu 

výstupního kmitočtu a základní harmonické výstupního napětí (obě veličiny řídíme přímo ve 

střídači). Požadovaný průběh získáme vkládáním nulových stavů (mezer). Vstupní zadávací 

veličinou pro modulaci mohou být např. přímo hodnoty generovaných sinusových napětí v 

jednotlivých fázích. Tyto jsou porovnávány s pilovitým napětím o kmitočtu řádu jednotek až 

desítek kHz. Na základě výsledku komparace jsou pak spínány tranzistory tak, že vytvoří pulzní 

průběh napětí na svorkách motoru. 
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3. Vytvoření matematického modelu v Matlab Simulink 

 K vytvoření modelu jsem využil knihovnu programu Matlab Simulink nazvanou 

SimPowerSystems, která obsahuje naprogramované bloky výkonových prvků od jednotlivých 

součástek (dioda, IGBT, MOSFET apod.), přes zdroje napětí a proudů, generátory pulsů, různé 

typy zátěží i celé motory, až po přednastavená zapojení jednoduchých usměrňovačů a střídačů. 

 Abych si ověřil simulační vlastnosti bloků potřebných k sestavení nepřímého měniče 

kmitočtu, postupoval jsem od jednodušších zapojení neřízených usměrňovačů (příloha 1 až 3) a 

napěťových střídačů (příloha 4 a 5). Nejprve s využitím bloků představujících jednotlivé 

součástky (diody a IGBT) a poté s použitím bloku Universal Bridge, který může po změně 

vnitřních parametrů reprezentovat zapojení téměř libovolného měniče. Nasimulované průběhy 

sledovaných napětí a proudů jsem využil v teoretickém rozboru vlastností měničů ve 2. kapitole 

této práce. Výsledkem je pak model nepřímého měniče kmitočtu s diodovým usměrňovačem a 

napěťovým střídačem znázorněný v příloze 6. 

 Ve všech modelech obsahujících bloky z knihovny SimPowerSystems je nutné použít 

také blok Powergui. Tento blok není nikam připojen a slouží k uložení ekvivalentního obvodu, 

který představuje stavové rovnice modelu. Blok Powergui umožňuje s těmito informacemi dále 

pracovat a model analyzovat. 

 Při použití spojitého modelování je z důvodu přesnosti a rychlosti simulace programem 

Matlab doporučeno nastavení simulačních parametrů na ode23s a relativní chybu 1e-4. 

Zátěž  RLz na výstupu měniče představuje asynchronní motor při jmenovitém proudu a 

napětí. Motor jsem vybral z katalogu 1LA7 083-4AA, čtyřpólový s výkonem 0,75 kW, In při 

400V = 1,86 A a cosφn = 0,81. 
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4. Rozbor vlastností nepřímého měniče kmitočtu 

Střední hodnotu parametrů RL a Ldc jsem odvodil z podobných zapojení měničů dle 

literatury [5]. Na vstupu usměrňovače odpor R = 0,2 Ω a indukčnost L = 0,2 mH. Tlumivka ve 

stejnosměrném meziobvodu Ldc = 0,2 mH. Tyto hodnoty jsem pak měnil směrem nahoru i dolů a 

sledoval tak jejich vliv na průběhy proudů a napětí v obvodu měniče. 

 

Rozbor jsem rozdělil do tří částí: 

• měnič se zapojenou tlumivkou Ldc ve stejnosměrném meziobvodu 

• měnič s prvkem RL na vstupu usměrňovače 

• měnič s RL i Ldc současně 

 

Všechny nasimulované průběhy jsou součástí této práce (příloha 7 až 21) a zobrazují vliv 

parametrů RL a Ldc na čas ustálení napětí a proudů v obvodu při rozběhu systému, velikost 

ustálených hodnot napětí a proudů a především velikost jejich špičkových hodnot, které 

představují nejpalčivější problémy výkonových měničů. Jsou způsobeny vysokým obsahem 

vyšších harmonických proudů a vykazují negativní zpětný vliv na napájecí síť měniče a jeho 

elektromagnetickou kompatibilitu vůbec. 

 

Při sledování špičkových hodnot proudů v DC meziobvodu jsem se zaměřil na proud Idc. 

Proud IC jsem naopak při rozboru vypustil, neboť podle: 

 

strCdc III +=  a proud IC tedy pouze kopíruje průběh proudu Idc. Toto tvrzení neplatí 

zcela obecně, ale při špičkových hodnotách proudů Idc a IC stovky až tisíce ampér mohu tento 

zjednodušující předpoklad přijmout, jak dokazují i následující obrázky. 
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Obrázek 15. Proudy v DC meziobvodu 

 

 

Obrázek 16. Proudy v DC mziobvodu (špičky) 

 

4.1 Tlumivka Ldc v meziobvodu 

 Z prvního průběhu proudů a napětí při hodnotě Ldc = 0,2 mH je patrný čas ustálení 

parametrů od rozběhu systému t = 0,39 s, špičková hodnota proudu Idc =  1237 A, špičková 

hodnota napětí UC = 1087 V, špičková hodnota UL = 561 V a doba trvání špičky tsp = 1,4 ms. 

Další hodnoty ukazuje přehledně Tabulka 1. 
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Tabulka 1. Simulace se zapojenou tlumivkou Ldc 

Ldc [mH] Idc [A] UC [V] UL [V] t [s] tsp [ms] 

0,02 3921 1107 561 0,39 0,4 

0,066 2163 1105 561 0,39 0,8 

0,2 1237 1087 561 0,39 1,4 

0,6 700 1047 561 0,37 2,4 

2 366 1066 561 0,38 4,5 

 

Obecně lze říci, že s rostoucí hodnotou indukčnosti tlumivky v DC-meziobvodu Ldc klesá 

významně velikost špičky proudu v meziobvodu Idc, který v této konfiguraci představuje také 

proud tlumivkou, a také velikost špičky napětí na kondenzátoru UC, ale současně se prodlužuje 

délka jejich trvání. S klesající hodnotou indukčnosti Ldc se situace obrací. Napětí na tlumivce UL 

se nemění. 

4.2 RL na vstupu usměrňovače 

Z prvního průběhu proudů a napětí při hodnotách R = 0,2 Ω a L = 0,2 mH je patrný čas 

ustálení parametrů od rozběhu systému t = 0,15 s, špičková hodnota proudu Idc =  572 A, 

špičková hodnota napětí UC = 706 V a doba trvání špičky tsp = 1,9 ms. Další hodnoty ukazuje 

přehledně Tabulka 2. 

Tabulka 2. Simulace se zapojeným RL na vstupu usměrňovače 

R [Ω] L [mH] Idc [A] UC [V] t [s] tsp [ms] 

0,02 0,02 2400 958 0,32 0,7 

0,066 0,02 1809 739 0,17 0,7 

0,066 0,066 1183 854 0,25 1,2 

0,2 0,2 572 706 0,15 1,9 

0,6 0,6 276 593 0,06 4,2 

0,6 2 194 684 0,15 5,9 

2 2 112 546 0,03 8,9 

 

S rostoucími hodnotami odporu R a indukčnosti L klesá významně velikost špičky proudu 

v meziobvodu Idc, ale současně se prodlužuje délka jejího trvání. Pro UC je situace jiná. Díky 

úbytku napětí na odporu R s jeho rostoucí velikostí klesá UC, kdežto indukčnost L, coby aktivní 

prvek, způsobuje nárůst UC. S klesajícími hodnotami R a L se situace obrací. 
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4.3 RL a Ldc současně 

Z prvního průběhu proudů a napětí při hodnotách R = 0,2 Ω, L = 0,2 mH a Ldc = 0,2 mH 

je patrný čas ustálení parametrů od rozběhu systému t = 0,17 s, špičková hodnota proudu Idc = 

500 A, špičková hodnota napětí UC = 730 V, špičková hodnota UL = 215 V a doba trvání špičky 

tsp = 2,3 ms. Další hodnoty ukazuje přehledně Tabulka 3. 

Tabulka 3. Simulace se zapojeným RL i tlumivkou Ldc 

R [Ω] L [mH] Ldc [mH] Idc [A] UC [V] UL [V] t [s] tsp [ms] 

0,066 0,066 0,6 562 918 493 0,31 2,6 

0,066 0,066 0,066 1006 882 206 0,27 1,3 

0,066 0,066 0,2 808 904 350 0,28 1,8 

0,2 0,2 0,066 545 716 77 0,16 2,1 

0,2 0,2 0,2 500 730 215 0,17 2,3 

0,2 0,2 0,6 407 784 360 0,21 3,2 

0,6 0,6 0,2 263 613 77 0,07 4,2 

0,6 0,6 0,6 242 645 220 0,11 4,6 

0,6 0,6 0,066 271 600 144 0,07 4,3 

 

V této konfiguraci se kombinují všechny účinky z předchozích zapojení. Kterákoli z 

indukčností v obvodu způsobí prodloužení trvání přechodných dějů. Zatímco Ldc s rostoucí 

hodnotou účinněji potlačuje špičky Idc, na špičky UC má vliv nepatrný. Účinek L na Idc je 

podobný jako u Ldc, ale v případě vyšších hodnot se projeví negativní dopad na velikost 

špičkových napětí UC. Špičky napětí UL jsou v porovnání s ostatními zanedbatelné. Činný odpor 

R na vstupu usměrňovače naopak působí nejvíce na velikost napětí UC. 
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5. Závěr 

V této práci jsem se pokusil rozebrat a přiblížit čtenáři srozumitelnou grafickou cestou 

děje, které se odehrávají uvnitř DC-meziobvodu nepřímého měniče kmitočtu s napěťovým 

střídačem. Z dlouhé série měření jsem vybral ta, která dobře ukazují vliv zapojení tlumivky Ldc 

v meziobvodu, resp. RL na vstupu usměrňovače. Z porovnání jednotlivých konfigurací měniče 

(Ldc x RL x RL,Ldc) vychází nejlépe použití RL, které může v tomto případě reprezentovat i 

vnitřní odpor a indukčnost napájecího zdroje, např. napěťového transformátoru. Indukčnost L 

zapojená už na každé vstupní fázi usměrňovače, totiž vykazuje srovnatelnou účinnost v potlačení 

proudových špiček při mnohem menší hodnotě (a tedy velikosti cívky) než Ldc zapojená jako 

tlumivka v zátěži diodového usměrňovače. Zapojení s RL i Ldc je pak zbytečně složité a 

z porovnání tabulek 2 a 3 je zřejmé, že příspěvek od Ldc je zanedbatelný a z tohoto pohledu tedy 

nadbytečný. V tomto duchu se také vyvíjí současné trendy a od využití tlumivky v DC-

meziobvodu se postupně upouští. Vliv parametrů RL,Ldc a vůbec celého DC-meziobvodu, 

představujícího zátěž neřízeného usměrňovače, se odráží také na průbězích vstupních napětí a 

proudů. Těmito negativními dopady nepřímých měničů kmitočtu na napájecí síť, a na 

elektromagnetickou kompatibilitu vůbec, se hlouběji zabývá literatura [2] pana Doc. Kůse. 

Věnuje se především preciznímu matematickému rozboru vyšších harmonických proudů 

odebíraných měničem ze sítě a upozorňuje také na technické normy spojené s touto 

problematikou. Právě obsah vyšších harmonických má za následek tak vysoké hodnoty 

proudových špiček (řádově kA), které se v praxi snažíme omezovat způsoby popsanými v této 

práci. 
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Přílohy 

Příloha 1 – model 1fázového můstkového usměrňovače v MATLAB Simulink   

        SimPowerSystems 

Příloha 2 – model 3fázového uzlového usměrňovače v MATLAB Simulink SimPowerSystems 

Příloha 3 – model 3fázového 6pulzního můstkového usměrňovače v MATLAB Simulink 

        SimPowerSystems 

Příloha 4 – model 1fázového můstkového střídače v MATLAB Simulink SimPowerSystems 

Příloha 5 – model 3fázového střídače v MATLAB Simulink SimPowerSystems 

Příloha 6 – model nepřímého měniče kmitočtu s diodovým usměrňovačem a napěťovým  

        střídačem v MATLAB Simulink SimPowerSystems 

Příloha 7 – 11 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s indukčností Ldc v meziobvodu 

Příloha 12 – 16 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s RL na vstupu usměrňovače 

Příloha 17 – 21 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s RL i Ldc 

 

Pozn.: Ve všech simulovaných průbězích jsou hodnoty proudu v ampérech [A], hodnoty napětí 

ve voltech [V] a časová osa v sekundách [s], není-li uvedeno jinak. 

 



Příloha 1 – model 1fázového můstkového usměrňovače v MATLAB Simulink SimPowerSystems 
 

 

 



Příloha 2 – model 3fázového uzlového usměrňovače v MATLAB Simulink SimPowerSystems 
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Příloha 3 – model 3fázového 6pulzního můstkového usměrňovače v MATLAB Simulink SimPowerSystems 
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Příloha 4 – model 1fázového můstkového střídače v MATLAB Simulink SimPowerSystems 
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Příloha 5 – model 3fázového střídače v MATLAB Simulink SimPowerSystems 
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Příloha 6 – model nepřímého měniče kmitočtu s diodovým usměrňovačem a napěťovým střídačem v MATLAB 
Simulink SimPowerSystems 
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Příloha 7 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s Ldc = 0,2 mH 
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Příloha 8 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s Ldc = 0,066 mH 
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Příloha 9 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s Ldc = 0,02 mH 
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Příloha 10 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s Ldc = 0,6 mH 
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Příloha 11 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s Ldc = 2 mH 
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Příloha 12 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s R = 0,2 Ω a L = 0,2 mH 
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Příloha 13 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s R = 0,066 Ω a L = 0,066 mH 
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Příloha 14 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s R = 0,066 Ω a L = 0,02 mH 
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Příloha 15 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s R = 0,6 Ω a L = 0,6 mH 
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Příloha 16 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s R = 0,6 Ω a L = 2 mH 
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Příloha 17 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s R = 0,2 Ω, L = 0,2 mH a Ldc = 0,2 mH 
 

 
 



 63 

 
 



 64 

 
 



 65 

Příloha 18 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s R = 0,2 Ω, L = 0,2 mH a Ldc = 0,066 mH 
 

 
 



 66 

 
 



 67 

 
 



 68 

Příloha 19 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s R = 0,066 Ω, L = 0,066 mH a Ldc = 0,2 mH 
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Příloha 20 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s R = 0,2 Ω, L = 0,2 mH a Ldc = 0,6 mH 
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Příloha 21 – modelování nepřímého měniče kmitočtu s R = 0,6 Ω, L = 0,6 mH a Ldc = 0,2 mH 
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