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Abstrakt 

Tato bakalářská práce řeší teoretický rozbor možností regulace alternátoru, dále 

detailněji rozebírá princip moderního regulátoru TC80310APWS a ve finále řeší realizaci 

měřícího přípravku s alternátorem. V průběhu této práce se seznámíme s historií 

alternátorů a dynam, vlastnostmi šesti pulzního usměrňovače, funkcemi alternátoru a jeho 

regulátoru. Praktická realizace řeší návrh a finální sestavení přípravku s alternátorem, který 

je poháněn asynchronním motorem napájeným z frekvenčního měniče. Tato práce, jejíž 

součástí je i laboratorní model, bude sloužit k laboratorním účelům, zejména pro výuku 

studentů. 

 

Abstract 

This work addresses the theoretical analysis of option control the alternator, further 

detailed analyzes of the modern principle TC80310APWS controller and finaly solves the 

realization of the measurement with the alternator. During this work, we introduce the 

history of alternators and dynamos, features six pulse rectifier, alternator functions and 

controller. Practical design and implementation addresses the final assembly of the 

alternator that is driven by an induction motor supplied from the frequency drive. This 

work, which includes a laboratory model will be used for laboratory purposes, particularly 

for teaching students. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

∆U – snímaná hodnota regulátorem ze dvou fází alternátoru pro nastavení buzení 

ECU – (Electronic control unit) řídící jednotka motoru 

fstart – minimální hodnota otáček alternátoru, při které dojde k zapnutí regulace napětí 

ID – (Identification number) identifikační číslo 

LRC – (Load response control) řízení zatíženého alternátoru v nízkých otáčkách 

UALTmax – maximální hodnota napětí alternátoru, při kterém dojde k rozepnutí el. mag. 

regulátoru a alternátor je buzen přes odpor R    

UALTmin – minimální hodnota napětí na alternátoru, při které dojde k sepnutí 

elektromagnetického regulátoru 

Vth_H – horní hraniční hodnota při snímání fází alternátoru 

Vth_L – spodní hraniční hodnota při snímání fází alternátoru 

 

Klíčová slova 

Regulátor alternátoru, TC80310, regulace napětí, alternátor  
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1 Úvod 
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby a možnostmi regulace napětí alternátoru 

v osobním automobilu. Nové trendy regulace zde budou zastoupeny obvodem od 

společnosti Freescale s označením TC80310APWS.  

Hlavní částí této bakalářské práce je sestavení laboratorního modelu pro simulaci 

dobíjecí soustavy automobilu s použitím regulátoru od společnosti BOSCH. Dále se pro 

tento model sestaví jedna měřící úloha, která se zavede do výuky. 

Cílem je sledování chování regulátoru napětí při změně otáček alternátoru. 

Bakalářskou práci jsem rozdělil do následujících částí: 

 První část, která zahrnuje kapitoly 2 a 3, se zabývá teoretickým rozborem 

alternátoru, jeho součástí, architektury a možnostmi regulace napětí. 

 Druhá část, obsahující kapitolu 4, blíže specifikuje vlastnosti a chování obvodu 

TC80310APWS od společnosti Freescale. 

 Třetí část, tvořena kapitolami 5, 6 a 7 popisuje sestavení laboratorního modelu, 

proměření jeho vlastností a vyhodnocení výsledků práce. 

 Poslední, čtvrtá část v sobě zahrnuje kapitolu 8 s přílohami.  

Laboratorní model bude sloužit studentům pro přiblížení funkce regulace napětí 

alternátoru v osobním automobilu. 
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2 Alternátor, rozbor, teorie 

2.1 Historie 
Do šedesátých let 20. Století se pro dobíjení akumulátoru vozu používalo dynamo, 

které ovšem bylo méně efektivní, poruchovější a rozměrově mohutnější. Od roku 1965 se 

jako rotační zdroj elektrické energie začal v automobilovém průmyslu využívat alternátor, 

který je mnohem menší a lehčí. 

2.2 Architektura a zapojení 
Alternátory se řadí do skupiny generátorů. Jedná se o točivé zdroje elektrického 

proudu, který generují změnou mechanické energie. Vycházejí z principu magnetické 

indukce. Stator je tvořen třífázovým vinutím, jehož cívky jsou vzájemně posunuty o 120°, 

vývody jsou připojeny k šesti pulznímu usměrňovači a ten je připojen do okruhu s baterií. 

Napětí z usměrňovače také vstupuje do regulátoru a ten upravuje proud procházející 

budícím vinutím alternátoru. Rotor je tvořen vinutím, které je buzeno stejnosměrným 

proudem a chová se jako permanentní magnet. Tím pádem se ve statoru indukuje třífázové 

napětí a proud. 

 

Dělení alternátorů: 

1) Podle buzení  

- stejnosměrné (automobily) 

- s permanentními magnety (pracovní stroje, jednodušší 

konstrukce, horší regulace) 

2) Podle počtu fází 

- Jednofázové (použití např. motocykly) 

- Třífázové (automobily, vyšší výkony) 

Budící proud do budícího vinutí je před nastartováním motoru získáván z akumulátoru 

automobilu. Buzení můžeme rozdělit na tři základní kroky. 

Prvním krokem je obvod předbuzení. V tomto okamžiku alternátor nemá dostatečně 

vysoké otáčky na to, aby byl schopen dodávat do obvodu požadované napětí a pomocný 

regulátor je taktéž „mimo provoz“, jelikož ještě nedošlo k otevření jeho diod. Budící vinutí 

je tedy nutno budit z olověného akumulátoru. 



 

 

Po uvedení motoru do chodu na volnob

obvod buzení. To nastává p

dostatečnou velikost k tomu, aby došlo k

usměrňovače. Tím pádem už m

Třetím a zároveň posledním krokem je hlavní obvod. Alternátor už dodává do obvodu 

požadované napětí regulované jeho nap

proud, který dobíjí akumulátor a proud který napájí ostatní spot

automobilu. 

Součástí konstrukce alternátoru 
je však použit pouze šesti pulzní. Jsou složeny z

usmě ň

Na obr. 2 máme zobrazen obvod usm

diod D1, D2, D3 nám usmě

Diody D7, D8 a D9 tvoří 
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Po uvedení motoru do chodu na volnoběžné otáčky se dostáváme ke kroku 

obvod buzení. To nastává při běžném provozu alternátoru a jeho generované nap

tomu, aby došlo k překonání prahového napě

e. Tím pádem už může začít i regulace napětí. 

ň posledním krokem je hlavní obvod. Alternátor už dodává do obvodu 

ětí regulované jeho napěťovým regulátorem a výstupní proud se rozd

proud, který dobíjí akumulátor a proud který napájí ostatní spotř

Obr. 1: Konstrukce 

ástí konstrukce alternátoru je i hlavní šesti pulzní a pomocný troj pulzní usměrňova
ti pulzní. Jsou složeny z diod, spadají proto do kategorie neřízených usm

usměrňovač získáme tak, že na místo diod umístíme tyristory. 

Obr. 2: Hlavní a pomocný diodový usměrňovač 

2 máme zobrazen obvod usměrňovače v barevném ráme

nám usměrní kladné půl vlny a dolní trojice D4, D5, D6

tvoří troj pulzní pomocný usměrňovač.  

ky se dostáváme ke kroku číslo dvě, 

jeho generované napětí má 

ekonání prahového napětí diod pomocného 

 posledním krokem je hlavní obvod. Alternátor už dodává do obvodu 

a výstupní proud se rozdělí na 

proud, který dobíjí akumulátor a proud který napájí ostatní spotřebiče v palubní síti 

 

ě ňovač, v některých případech 
řízených usměrňovačů. Řízený 

 získáme tak, že na místo diod umístíme tyristory.  

 

barevném rámečku. Horní trojice 

D4, D5, D6 záporné půl vlny. 
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Alternátor s šesti pulzním usměrňovačem 

Pokud je alternátor v klidu, tak nevykonává žádnou práci a tím negeneruje žádné 

napětí. Po sepnutí zapalování, prochází budícím vinutím alternátoru proud o hodnotě 

kolem 1 až 3 A. Čili alternátor je okamžitě buzen. Po spuštění motoru se hned začíná 

generovat napětí na alternátoru. Napětí na výstupu alternátoru je střídavé z důvodu použití 

tzv. drápkového rotoru, vlivem jehož rotace se střídají polarity magnetického pole. 

Usměrňovač toto pole usměrní na hodnotu napětí kolem 14V. Při dosažení této hodnoty 

regulátor odpojí budící vinutí alternátoru a napětí začne pomalu klesat. Při poklesu na 

minimální dovolenou hodnotu napětí regulátor opět začíná budit alternátor. Při zvyšování 

otáček lineárně rostou reaktance ve vinutích alternátoru a to působí proti magnetické 

indukci. Z tohoto důvodu je také nemožné alternátor přetížit, protože na jeho výstupu 

nemůžeme odebírat větší zátěžový proud, než na jaký byl navržen. Lze jej ovšem spálit 

vlivem nedostatečného chlazení. [10], [12] 
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3 Regulace napětí alternátoru 

3.1 Možnosti regulace 
U alternátoru regulujeme pouze napětí. Pro tuto regulaci se nejprve používaly 

elektromagnetické prvky jako např. relátka. Tato možnost regulování byla velmi pomalá a 

při přepínání kontaktů vznikalo jiskření a docházelo k vysokému opotřebení dotykových 

plošek nebo až k jejich zničení. S experimenty a rozrůstajícím se vývojem polovodičů, se 

tato elektromagnetická relé přestala k těmto účelům používat. Obvody s polovodičovými 

součástkami, jako jsou např. diody, tranzistory nebo tyristory, jsou odolnější vůči otřesům, 

podmínkám okolí a jsou podstatně menší a rychlejší. Tranzistory jsou nastaveny do 

spínacího režimu.  

Elektromagnetické regulátory 

Tento způsob regulace vychází ze dvou základních, však dnes už téměř nepoužívaných 

zapojení, jednostupňové nebo dvoustupňové. Tyto typy jsou uvedeny na obr. 3 a 4. Jejich 

princip je rozepsán pod obrázky. Elektromagnetické regulátory mají však mnoho nevýhod, 

jako např. velké rozměry a hmotnost. Z tohoto důvodu nemohou být součástí alternátoru, 

protože jejich spínání je pomalé a regulace napětí je méně přesná než třeba u 

polovodičových regulátorů. 

Polovodičové regulátory 

Jedná se o moderní řešení napěťové regulace alternátoru. První polovodičové 

regulátory byly sestavovány z diskrétních součástek (diody, tranzistory, atp.), a proto se 

nazývaly jako diskrétní. Postupem času se začala objevovat konstrukce s integrovanými 

obvody, které byly označovány jako hybridní a v poslední době se už bavíme nejvíce o 

monolitických regulátorech. Jedná se o jeden jediný čip, který v sobě zahrnuje celé řízení a 

regulaci napětí alternátoru. Tyto regulátory mohou také mít své komunikační rozhraní, po 

kterém dokážou komunikovat s řídící jednotkou. Nejčastěji se jedná o rozhraní LIN. Mezi 

jejich hlavní výhody patří velmi vysoká přesnost regulace, nepotřebují žádnou údržbu, při 

jejich spínání nedochází k nechtěnému rušení a jejich kompaktní rozměry dovolují montáž 

přímo k alternátoru. 
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3.2 Princip 
Elektromagnetické regulátory 

 

Obr. 3: Jednostupňový regulátor 

Jednostupňový mechanický regulátor (obr. 3) funguje tak, že při dosažení napětí 

UALTmax na svorce D+ přemůže síla elektromagnetu KA1 tah pružiny a rozepne kontakt K1. 

Do budícího obvodu se zařadí odpor R a přes tento odpor se nyní bude budit budící vinutí 

alternátoru. To bude trvat tak dlouho, dokud na vstupu D+ neklesne napětí na hodnotu 

UALTmin, poté pružina opět sepne kontakt K1 a takto se regulace opět opakuje. 

 

 

Obr. 4: Dvoustupňový regulátor 

Schéma dvoustupňového regulátor je zobrazeno na obr. 4. Ten funguje na obdobném 

principu jako jednostupňový ovšem s tím rozdílem, že má ještě navíc kontakt K3. V klidu 

je sepnut kontakt K1, při pozvolném zvyšování napětí na svorce D+ se kontakt K2 přesune 

mezi K1 a K3 a alternátor je buzen přes rezistor R. V případě, že by se napětí dále 

zvyšovalo tak K2 přejde na kontakt K3 a dojde k odbuzení alternátoru. Kontakt K2 se opět 

přesune na pozici K1 a celý cyklus se opět opakuje. [10], [12] 
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Polovodičové regulátory 

Diskrétní regulátor uvedený na obr. 5 je BOSCH typ EE. Po dosažení volnoběžných 

otáček motoru začíná alternátor dodávat napětí a proud do palubní sítě a hodnota 

usměrněného napětí za pomocným regulátorem je přivedena na svorku D+. To pokračuje 

přes napěťový dělič tvořený rezistory R1, R2 a R3, přes kompenzační diody VD1 a VD4 

na Zenerovu diodu VZD. Podle úrovně napětí v závěrné oblasti VZD se buď otevře nebo 

uzavře řídící tranzistor VT1, který řídí výkonový stupeň tvořen tranzistory VT2 a VT3, 

které společně tvoří Darlingtonovo zapojení. Výstupy výkonového stupně jsou připojeny 

ke svorkám DF a D-. K těmto svorkám je připojeno i budící vinutí alternátoru. 

 

Obr. 5: Diskrétní regulátor 

Kondenzátor C slouží k vyfiltrování zvlněného napětí přiváděného z usměrňovače 

alternátoru. Zpětná dioda VD3 nám eliminuje napěťové špičky v obvodu. 

Na obr. 6 je zobrazen hybridní regulátor. Jak si můžeme všimnout, tak všechny 

ochranné prostředky a řízení je zde zahrnuto v rámci jednoho integrovaného obvodu. 

Výkonová část obsahuje opět dva tranzistory zapojeny do Darlingtonova zapojení. Tento 

regulátor je podstatně kompaktnější než předchozí typ EE od firmy BOSCH. Je montován 

přímo k tělu alternátoru uložen ve vzduchotěsném pouzdře a mají vysokou spolehlivost.    
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Obr. 6: Hybridní regulátor 

Regulátor, jehož jediný integrovaný obvod obsahuje jak řídící tak i výkonový stupeň 

nazýváme monolitický a máme jej uveden na obr. 7. Jedná se o nejkompaktnější typ 

regulátoru vůbec a má také velmi vysokou spolehlivost. [12] 

 

Obr. 7: Monolitický regulátor 
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4 Rozbor obvodu TC80310APWS 

4.1 Výrobce a specifikace 
Obvod TC80310APWS vyrábí společnost Freescale, která patří mezi jednu 

z největších korporací se zaměřením na výrobu polovodičových součástek. Dále se 

zaměřuje také na odvětví softwarového inženýrství a výrobou senzorů a čidel pro 

automotive. 

Jedná se o hybridní regulátor napětí alternátoru. Součástí jeho konstrukce je také LIN 

rozhraní, po kterém dokáže komunikovat s řídící jednotkou motoru a ta má tak přehled o 

aktuální pracovní sekvenci obvodu. ECU dokáže upravovat energetické módy 

TC80310APWS a tím řídit spotřebu elektrické energie a podílet se tak na dodržování 

emisních limitů CO2. Ve spolupráci s výrobci alternátorů společnost Freescale využívá u 

obvodů TC80310APWS technologii SMARTMOS, která kombinuje použití jak 

analogových tak digitálních signálů. Proto mají velké možnosti programovatelnosti a jejich 

využití se tak uplatňuje v široké škále specifických aplikací. Programovatelné paměťové 

funkce poskytují výrobcům alternátorů přizpůsobit čip daným požadavkům, zvýšení 

efektivity a také snížení jejich spotřeby elektrické energie. 

Regulace napětí probíhá mezi hodnotami 10,6V a 16V. Tyto hodnoty jsou nastaveny 

při závěrečném testu ve společnosti Freescale. Toto je rozsah, který výrobci používají 

k regulaci napětí akumulátoru a snaží se optimalizovat jeho výkon a životnost. Ve stejném 

okamžiku dosahuje systém nabíjení rychlejší odezvy, jakmile systém řízení odezvy 

zatížení (LRC) dosáhne vypínací frekvence. Systém řízení odezvy zatížení eliminuje 

kolísání otáček motoru a vibrace vlivem vzrůstu odběru proudu do palubní sítě 

z alternátoru při nízkých otáčkách. Dále také příkazy z rozhraní LIN dokážou měnit 

rychlost změny systému řízení odezvy zatížení a také hodnotu vypínací frekvence. 

TC80310APWS  dokáže budit vinutí buzení až hodnotou proudu 8A. Pomocí sběrnice 

LIN jsme schopni sledovat funkci motoru a teplotu regulátoru. A v případě poruchy nebo 

odpojení rozhraní LIN, je tento obvod schopen sám fungovat a regulovat tak napětí 

alternátoru aniž by musel být hlídán řídící jednotkou motoru. [1], [2], [3], [4], [5], [11] 
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Technologie SMARTMOS  

Jedná se o převládající výrobní technologii společnosti Freescale, která kombinuje 

principy HDTMOS a FET. Dnes hodně rozšířené CMOS technologie mají vysoký 

výpočetní výkon, ale nemohou přímo spolupracovat s většinou reálných systémů. 

V kombinovaných systémech musíme tyto signály nejprve dostat do procesoru a tam je 

zpracovat. Freescale tyto technologie vyvíjí už téměř 30 let. Nové technologie 

SMARTMOS zvyšují výkon obvodů, které kombinují analogové a digitální signály. 

Obvody vyrobeny touto technologií mají velice flexibilní použití a jsou velmi odolné. 

Konstruktéři tak mohou nahradit mnoho komponentů právě jedním integrovaným 

obvodem. Jedná se o ideální řešení pro všechny mobilní aplikace. Obvody s technologií 

SMARTMOS jsou schopny pracovat bez chyb i při teplotě 175°C. Jsou energeticky 

úsporné a velmi spolehlivé. [13] 

 

4.2 Typ TC80310APWS 
Tento obvod je použit jako regulátor napětí alternátoru v automobilu. Dodává proud 

do budícího vinutí alternátoru automobilu přes výstupní MOSFET tranzistor, pomocí 

zpětné diody udržuje baterii na nominální hodnotě nabití a dodává proud do elektrických 

zařízení uvnitř vozidla. Dále také uvádí hodnotu řízení odezvy zatížení (LRC) a 

komunikuje po sběrnici LIN verze 1.3 s elektronickou řídící jednotkou motoru (ECU), 

která tak může řídit regulované napětí a rychlost řízení odezvy zatížení. Řídící jednotka 

také dokáže zpětně vyčíst aktuální stav regulátoru a alternátoru. Obvod TC80310xWS 

může být lehce přeprogramován a tím se stává velice flexibilním regulátorem pro různé 

typy alternátorů a jiných aplikací. 

Shrnutí jeho funkcí 

• Řízení výkonového stupně 

• Zatížitelnost až 8A do budícího vinutí 

• Řízení odezvy zatížení (LRC) 

• Teplotní kompenzace 

• Možnost komunikace po rozhraní LIN 

• Možnost nastavení regulovaného napětí v rozsahu 10,6V až 16V 

• Sledování kritické teploty přes LIN 
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Jeho komunikační LIN rozhraní může a nemusí být připojeno k řídící jednotce motoru. 

V případě nepřipojení je stále schopen regulovat napětí alternátoru dle jeho 

naprogramování. Tyto možnosti máme zobrazeny na obr. 8 a 9. 

 

Obr. 8: TC80310 s připojeným LIN rozhraním 

 

 

Obr. 9: TC80310 bez LIN rozhraní 

 

Jak už vidíme na obr. 8 a 9, tak obvod TC80310 je součástí alternátoru s šesti pulzním 

usměrňovačem. Jeho podrobná funkce bude vysvětlena v rámci této bakalářské práce 

později. 
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Tab. 1: Vlastnosti TC80310 

Specifika zařízení popisované v této práci 

Verze Self-start 

Self-
start 

prahové 
otáčky 
(RPM) 

Fázová 
citlivost 

(V) 

Nastavené 
regulované 
napětí (V) 

Fstart 
(RPM) 

Fstop(RPM) 
Četnost 

LRC 
(s) 

Odpojení 
LRC 

(RPM) 

TO3 Aktivní 3000 0,45 14,3 800 500 3 3000 

Hřebenová 
regulace 

Nečinnost 
sběrnice 

(s) 

Snímaná 
veličina 

LIN 

Teplotní 
práh 
(°C) 

Práh teplotní 
kompenzace(°C) 

Speciální 
LIN 

vlastnosti 

Pól-párů 
alternátoru 

Slave 
adresa 

Neaktivní 3 proud 145 145 Aktivní 6 A 
 

V tabulce 1 jsou uvedený vlastnosti obvodu TC80310APWS. Verze je TO3, jedná se o 
kovové pouzdro s dobrými chladícími vlastnostmi. Obvod má také aktivní self-start funkci, 
která se odpojí při otáčkách vyšších než 3000 1/min. Tento obvod je schopen reagovat na 
změnu napětí o velikosti 0,45 V a je továrně nastaven na regulaci napětí alternátoru na 
hodnotu 14,3 V. Rozhraní LIN je defaultně nastaveno, že řídící jednotka motoru dostává 
informace o proudu. TC80310APWS bezchybně pracuje do teploty 145°C. 

 

4.3 Programovatelné funkce u obvodu TC80310APWS 
SELF-START nastavení (aktivní/neaktivní) 

Pokud se LIN komunikace obnovuje v průběhu operace Self-Start, tak komunikace 
LIN okamžitě získává prioritu a nové parametry přicházející od mastra na sběrnici (ID 
#29) budou ignorovány. SELF-START řízení umožňuje spuštění regulace i v případě 
žádné komunikace po sběrnici. (LIN sběrnice je odpojena nebo je ECU nefunkční). 
V tomto případě je regulátor řízen naprogramovanými parametry z výroby a to do doby 
dokud fáze nedosáhne prahové frekvence SELF-START. 

Prahová frekvence SELF-START (3000 / 4000 ot/min) 

Můžeme zvolit ze dvou hodnot otáček, při kterých se spustí regulace. Tyto hodnoty se 
nijak nemění bez ohledu na počet pól-párů alternátoru. Tyto hodnoty jsou dostupné 
v případě aktivace funkce SELF-START. Hodnotu otáček alternátoru vypočítává řídící 
obvod z vývodů PH1 a PH2 (fáze 1 a 2). 

Fázová citlivost (0.45 V / 0.9 V / 1,35 V / 1,8 V) 

Tento parametr je propojen s fázovým signálem úrovně napětí, který je snímán na 
statorových vinutích. Fázové signály jsou obvykle posunuty o 120°. Zařízení měří rozdíly 
napětí ∆U mezi fázemi 1 a 2 v reálném čase. 
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V případě, že hodnota ∆U dosáhne nastavené hodnoty (0,45; 0,9; 1,35; 1,8 V) a 
zároveň frekvence fáze dosáhla hodnoty fstart , tak nám začne obvod regulovat hodnotu 
budícího proudu alternátoru. 

Základní hodnota regulovaného napětí (od 13,5 V do 15 V s krokem 100 mV) 

Tato hodnota napětí je použita pouze tehdy dojde-li na LIN sběrnici během regulace 
k chybě nebo ztrátě komunikace vlivem např. odpojení LIN sběrnice či nefunkční řídící 
jednotky. V tomto případě se nastavená hodnota regulovaného napětí stává prioritní a 
regulátor se řídí touto hodnotou, dokud nedojde k navázání komunikace s řídící jednotkou.  

  Fstart (800, 1050, 1300, 1550, 1800, 2050, 2300, 2500 ot/min) 

Otáčky motoru ovlivňují signály z fází alternátoru. Frekvence fáze je závislá na dvou 
parametrech, otáčkách motoru a počtu pól-párů alternátoru. Regulátor využívá tyto 
informace k nastavení a spuštění regulace napětí. 

Hodnota Fstart je použita pouze tehdy, pokud má LIN komunikace správné hodnoty a 
nastavení a pokud je brána v úvahu prahová frekvence SELF-START. 

Fstop (500, 650, 850, 1000 ot/min) 

Tato hodnota upozorňuje regulátor na to, při jakých otáčkách alternátoru musí 
s regulací celého systému. Tato hodnota obvykle koresponduje se zastavením motoru 
vozidla. 

LRC Rate (0; 3; 6,4; 12,3 s) 

Funkce řízení odezvy zatížení (Load response control) je velice užitečná v případě, že 
dojde náhle k velkému odběru a zatížení elektrické sítě automobilu při nízkých otáčkách 
motoru. Funkce LRC kontroluje rostoucí proud rotoru zvolenou dobu (rate) dokud nedojde 
k dosažení otáček, při kterých bude funkce LRC odpojena. Je aktivní pouze při 
narůstajícím pracovním cyklu automobilu, např. při startu. V případě, že alternátor je 
nezatížen, tak je budící pracovní cyklus okamžitě snížen na hodnotu odpovídající cyklu při 
plně nabité baterii. Alternátor reaguje na zatížení komutace ve vozidle tak, že pomalu 
zvyšuje budící proud v rotoru alternátoru (Budící pracovní cyklus). LRC režim se využívá 
hlavně při volnoběžných otáčkách motoru, aby se zabránilo zastavení vozidla. 

Odpojení LRC (2400, 3000, 4000, NIKDY ot/min) 

Tato hodnota nám specifikuje otáčky, při kterých se funkce LRC odpojí. Nad tyto 
otáčky bude cyklus střídy buzení většinou splněn. 
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Neaktivita sběrnice (1,3; 3 s) (BUS inactivity) 

Regulátor si pravidelně kontroluje aktivitu a komunikaci na sběrnici. Pokud během 
doby 1,3 nebo 3 sekundy nedojde k žádné akci na sběrnici, tak regulátor provede 
následující akce: 

• Pokud snímá informace o fázích ze statoru, regulátor si vezme hodnoty pro 
regulaci z továrně naprogramované paměti. 

• Pokud zde není žádná fázová aktivita, přepne se regulátor do STAND-BY 
režimu. 

Vyčítaná hodnota na LIN (T°, proud) 

Regulátor může poslat do řídící jednotky hodnotu budícího proudu procházejícího 
rotorem nebo hodnotu aktuální teploty budící soustavy, ale nikdy ne obojí. Tato volba je 
naprogramovaná při výrobě ve společnosti Freescale. Hodnota je přenášena na LIN 
sběrnici v jednom bytu. Prvních šest bitů nese číselnou informaci o proudu nebo o teplotě a 
sedmý a osmý bit jsou kontrolní bity pro komunikaci na LIN sběrnici. 

Práh teplotní chyby (135, 145, 150, 160 °C) 

Toto nastavení je velmi důležité pro řídící jednotku. Informuje jí, zda systém dosáhne 
určité úrovně teploty. V případě, že jí regulátor dosáhne, tak řídící jednotka vyhodnotí 
danou situaci a omezí velikost budícího proudu v rotorovém vinutí. Celková teplota 
systému by se měla pomalu snížit. Práh teplotní chyby je hodnota, která není závislá na 
odstavné teplotě, což je 185 °C ± 10 °C. 

Práh teplotní kompenzace (135, 145, 150, 160 °C) 

Teplotní kompenzace snižuje cílovou hodnotu regulovaného napětí, když v systému 
roste teplota. Tato funkce se aktivuje v závislosti na naprogramované hodnotě 
regulovaného napětí v obvodu. 

• Čtyři hlavní hodnoty: -50, -100, -200 a -400 mV/°C 

• Teplotní kompenzace je aktivována při překročení nastavené teploty 

• Čtyři rozmezí cílové regulace: 
1) 10,6 – 12,1 V 
2) 12,2 – 13,7 V 
3) 13,8 – 15,3 V 
4) 15,4 – 16 V 
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Tab. 2: Teplotní kompenzace 

Pokles napětí 
(mV/°C)   

Teplotní práh (°C) 

    135 °C 145 °C 150 °C 160 °C 

Regulované 
napětí (V) 

10,6 - 12,1 V -50 -50 -50 -100 
12,2 - 13,7 V -100 -100 -100 -200 
13,8 - 15,3 V -100 -200 -200 -400 
15,4 - 16,0 V -200 -200 -200 -400 

 

 

Speciální funkce LIN (aktivní / neaktivní) 

Při aktivaci pojistného systému, řídící jednotka vyšle příkaz odpojení buzení, čili do 
rotorového vinutí neteče žáden proud bez ohledu na to v jakém aktuálním stavu se vozidlo 
nachází (zátěž, rychlost vozidla, úroveň dobití baterie).  

Tuto funkci spouští hodnota napětí 10,6 V. Pro obnovení regulace musí být vyslán 
nový požadavek s jinou hodnotou napětí než 10,6 V. Pokud bude odeslána do ECU opět 
hodnota napětí 10,6 V, tak se buzení opět vypne. Je důležité si uvědomit, že pokud je tato 
funkce naprogramovaná jako neaktivní, je pouze jediná možnost nastavení hodnoty prahu 
regulace. Jestliže ECU nenastaví jinou hodnotu prahu regulace při startu automobilu než je 
10,6 V, tak je tato hodnota brána jako konečná a regulátor reguluje napětí na tuto hodnotu 
a tím pádem nedochází k nabíjení autobaterie.  

Počet pól-párů alternátoru (6, 7, 8, 9) 

Tato hodnota musí být naprogramována přesně podle použitého typu alternátoru, aby 
byl regulátor schopen vypočítat frekvenční převod na fázi signálu ve srovnání se 
skutečnými otáčkami alternátoru. 

Hřebenová regulace (aktivní / neaktivní) 

Pojistka hřebenové regulace není aktivní:  

V případě náhlého velkého odběru proudu je buzení zastaveno a vnitřní filtr zachytí 
hodnotu ~ 21 V. Zpoždění je dáno vnitřním filtrem ~ 1 ms. 

Pojistka hřebenové regulace je aktivní: 

Při náhlém vysokém odběru proudu je buzení odpojeno za podmínky, že na vnitřním 
A/D převodníku je dosažená hodnota napětí 21 V. Časová prodleva je dána rychlostí A/D 
převodníku (~ 16 µs). [1], [2]   
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LIN protokol 

Datový rámec 

 

Obr. 10: Datový rámec LIN 

 

Tab. 3: Zápis na LIN 

MID #29 

Byte 1 

7 6 5 4 3 2 1 0 
X X Cíl regulace napětí 

  
Byte 2 

7 6 5 4 3 2 1 0 
Frekvence odseknutí rampy Frekvence rampy 

  
Byte 3 

7 6 5 4 3 2 1 0 
X X X X Proudový limit 

  
Byte 4 

7 6 5 4 3 2 1 0 

X X X X X X X X 
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Tab. 4: Čtení po LIN z regulátoru do ECU 

MID #11 

Byte 1 

7 6 5 4 3 2 1 0 
Cyklus buzení F_EL F_MEC F_HT 

  
Byte 2 

7 6 5 4 3 2 1 0 

LIN Time-
out 

Chyba komunikace Měřený proud nebo teplota 

 

Tab. 5: Čtení po LIN z regulátoru - informace výrobce, chyby 

MID #12 

Byte 1 

7 6 5 4 3 2 1 0 
Třída alternátoru ID výrobce 

  
Byte 2 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 0 slave neodpovídá kontrola 
ID chyby 

parity 
Chyba přerušení 
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4.4 Architektura obvodu 

 

Obr. 11: Blokové schéma TC80310 

Dle blokového schématu na obr. 11 si regulátor můžeme rozdělit do tří částí. První 
část pojmenujeme „vstupní“ a do ní zahrneme bloky napájení z baterie, filtr typu dolní 
propust, obvod měřící teplotu a procesor pro zpracování měřených hodnot na fázi 1 a 2. 

Část druhá, čili „vyhodnocovací“ obsahuje digitální jádro, multiplexer, A/D 
převodník, zdroj časových pulzů, re-programovatelné paměti OTP, které jsou 
naprogramovány při výrobě.  

Třetí úsek zahrnuje blok SUPPLY, který je zdrojem napětí 5V. Obvody pro řízení, 
ochranu výstupu a měření na baterii. Dále se zde nacházejí piny BUS pro komunikaci 
regulátoru s řídící jednotkou motoru po rozhraní LIN, dále je to pin B +A jako propojení 
s autobaterií, na pin EXC se připojí budící vinutí alternátoru a PGN slouží pro uzemnění. 

 

 

Obr. 12: Piny a připojení 
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Návrh pinů a vývodů z obvodu je uveden na obr. 12. Ty se dále propojují s cestami 

daného pouzdra TO3 a to už je připraveno k implementaci do vybraných typů alternátorů. 

Názorné rozložení vývodů pouzdra je uvedeno na obr. 13. 

 

Obr. 13: Rozložení vývodů TO3 

V levé části obr. 13 máme vyobrazeno rozmístění konektorů, jedná se o pohled 

zespoda. Druhá část obrázku znázorňuje transparentní pohled shora na tělo regulátoru.  

Funkci jednotlivých pinů si uvedeme v tab. 6. [1], [2] 

Tab. 6: Popis jednotlivých pinů TC80310 

Číslo 
pinu na 

TO3 

Jméno 
pinu 

Funkce pinu Název Popis 

1 PH2 vstup fáze 2 signál z 2. fáze alternátoru 
2 PH1 vstup fáze 1 signál z 1. fáze alternátoru 

3 BUS vstup/výstup LIN bus 
LIN komunikace s řídící 

jednotkou 

4 SGND nedefinováno 
signálové 
uzemnění 

pin uzemnění 

5 B+A napájení napájení 
tento pin je propojen s 

autobaterií 

6 EXC výstup buzení 
tento pin je propojen s budícím 

vinutím alternátoru 
7 PGND nedefinováno uzemnění napájení uzemnění napájení regulátoru 
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Předmluva k funkci regulátoru TC80310 

TC80310 je integrovaný obvod určený k regulaci výstupního napětí automobilového 

alternátoru. Tento obvod dodává proud do budícího vinutí přes výkonový MOSFET 

tranzistor a zpětnou diodu. To udržuje baterii na nominální hodnotě nabití a zásobuje 

elektrickým proudem zbytek zapnutých spotřebičů uvnitř automobilu. 

Regulátor TC80310 také zajišťuje sledování řízení odezvy zatížení (LRC) a také 

v sobě obsahuje průmyslové komunikační rozhraní LIN ver. 1.3, aby mohla řídící jednotka 

motoru řídit průběh regulace a reakci na požadavek zatížení alternátoru. ECU tyto 

informace může také pro kontrolu z tohoto regulátoru přečíst.  

Programovatelné parametry regulátoru: 

• Hodnota regulovaného napětí 

• LRC řízení 

• Omezení buzení alternátoru 

Informace posílány zpět do řídící jednotky: 

• Kritická teplota 

• Budící proud 

• Informace o průběhu a délce budícího cyklu 

• Výrobce a třídu regulátoru 

• Chyby 

o Elektrické, mechanické a teplotní 

o Časová prodleva na sběrnici LIN 

o LIN chyba komunikace (Watchdog, chyby synchronizace, ID parita) 

Regulátor může být také naprogramován jako zařízení OTP (One Time 

Programmable), což znamená, že obvod je naprogramován pouze jednou. Tyto 

programovatelné hodnoty budou uvedeny v tab. 7. Regulátor může být použit pro řízení 

mnoha typů alternátorů a aplikací a je speciálně navržen pro drsné prostředí 

automobilového průmyslu. [1], [2] 
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Popis funkcí pinů 

Fáze (PH1 a PH2) 

Tyto piny se připojují na první a druhou fázi alternátoru. Slouží k měření rychlosti 

rotoru a měření napětí na statoru jako je např. hodnota SELF-START detekce. 

 

Obr. 14: Princip měření posunutí fázi alternátoru 

Na obr. 14 je vyobrazen způsob zjišťování posunutí obou fází vůči sobě. V této 

situaci regulátor zůstává v normálním režimu. (P1 a P2 představují vnitřní signály 

přicházející z bloku fáze procesoru, které jsou směrovány do logického bloku). V časovém 

okamžiku vygenerování pulsů P1 a P2 se sejmou z obou měřených fází alternátoru aktuální 

hodnoty napětí. V každém případě musí platit, že hodnota napětí fáze 1 musí být větší než 

porovnávaná hodnota Vth_H a hodnota napětí fáze 2 musí být menší než referenční 

hodnota Vth_L. V případě, že tyto podmínky nejsou splněny tak zasáhne regulátor 

zvýšením nebo snížením budícího proudu do budícího vinutí alternátoru. 

LIN sběrnice (BUS) 

Tento pin představuje jedno vodičový vysílací i přijímací modul LIN sběrnice, který je 

vhodným prostředkem pro sběrnicové systémy v automotive. Jeho architektura je 

postavena na LIN ver. 1.3.  
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„Jedná se o sběrnici typu single-master/multiple-slave, kde jedno řídící zařízení 

kontroluje komunikaci s jedním nebo více podřízenými zařízeními. Jednotlivá napojení na 

jedno-vodičovou sběrnici tvoří síť vodičů a komunikace probíhá maximální přenosovou 

rychlostí až 20 kbit/s. Ke generování komunikace lze použít hardwarových a softwarových 

prostředků běžného UART/SCI interface, přičemž podřízené jednotky (slave) nepotřebují k 

činnosti přesný krystalový generátor hodin, ale vystačí např. s RC oscilátorem. 

Synchronizaci pro komunikaci totiž provádí řídící zařízení (master) na začátku každé 

komunikace. Výše zmiňované vlastnosti mají příznivý vliv na cenu komunikačních 

komponentů a umožňují tak snížit cenu i celých jednotlivých zařízení. Koncepce budičů 

sběrnice vychází ze standardu ISO 9141 s vylepšeními v oblasti EMC. Data jsou 

zabezpečena kontrolním součtem. Hlavička je zabezpečena dvojicí paritních bitů.“ [14] 

(Sutorý, 2004) 

Uzemňovací piny (PGND, SGND) 

Regulátor TC80310 má dva rozdílné uzemňovací piny. Pin PGND slouží pro 

uzemnění napájení zařízení a pin SGND slouží pro signálové uzemnění. Důležité je, aby 

obě uzemnění byly vyvedeny a uzemněny mimo regulátor. 

Napájení (B+A) 

Přes tento pin je regulátor napájen. Toto napětí je taktéž použito jako zpětnovazební 

napětí v řídícím obvodu. 

Buzení (EXC) 

Tento pin je připojen k budícímu vinutí, které je umístěno na rotoru alternátoru. 

Regulátor toto vinutí budí proudem z výstupu MOSFET tranzistoru a vytváří se na něm tak 

magnetické pole, které generuje sinusové proudy a napětí na statoru. Výstupní proudy a 

napětí alternátoru jsou poté usměrněny šesti-pulzním usměrňovačem. 
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Popis funkcí vnitřních bloků regulátoru 

 

Obr. 15: Vnitřní blokové schéma 

Napájení (blok Integrated supply): Filtr/Dělička, bandgap a POR 

(Filter, Devider, Bandgap and POR) 

Filtr a dělička poskytují na vstupu vyčištěný obraz signálu baterie do digitálního 

okruhu regulační smyčky. Dělící poměr děličky může být upraven pomocí OTP. 

Napájecí blok napájí vnitřní bloky regulátoru: 

• Hlavní logika  

• Trvale napájený analog, či nikoliv 

• LIN vysílač/příjmač 

• Dobíjení 

Blok POR má za úkol generovat spínací signál (power-on) pro obvody hlavní logiky. 

Obvod bandgap poskytuje napájení ostatním blokům. 
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Výkonové stupně (power stage): dobíjení, řízení a ochrana, měření proudu 

Výkonový stupeň se skládá z řízené brány (gate driver), z dobíjení (charge pump) a 

ochranného obvodu (protection).  

Zkrat je okamžitě detekován a buzení je ihned vypnuto až do dalšího nařízeného 

spuštění cyklu. Zpětná dioda je vložena mezi pin buzení EXC a uzemňovací piny GND 

napříč budícím vinutím kvůli recirkulaci energie. Blok měření proudu (current 

measurement) poskytuje poměrnou hodnotu budícího proudu na výkonovém MOSFET 

tranzistoru.   

Logika a řízení (Logic and Control) 

DIGITAL 

Tento blok shromažďuje všechny digitální funkce přístroje. 

CLOCK 

Obvod CLOCK je časovou referencí pro blok Digital. V normálním režimu oscilátor 

generuje obdélníkový signál s amplitudou 5V a frekvencí 4 MHz. 

OTP 

Tento blok umožňuje snadnou konfiguraci a nastavení obvodu. Sadu bitů NVM lze 

programovat během výroby. 

Fáze LOW a HIGH 

Fázový detektor sleduje fázové vstupy, a pokud jeden z nich dosáhne detekční 

hodnoty, pošle vyfiltrované nízké a vysoké úrovně na hlavní logiku. (1,0V při startu a 

později 8,0V) 

AD Converter 

A/D převodník se používá u regulační smyčky v proudové zpětné vazbě a při měření 

teploty. 

LIN 

Tento blok umožňuje sběrnici LIN přenos a příjem dat mezi regulátorem a ECU. 
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T° měření 

Tento blok generuje napětí úměrné kritické teplotě. Napětí je dále převedeno A/D 

převodníkem na binární číslo, které lze přenášet po sběrnici LIN do i z regulátoru. 

Power On Reset (POR) 

Při zapnutí dojde k resetu zařízení, vnitřní registry budou obnoveny a zařízení přejde 

do pohotovostního režimu. 

Tab. 7: Tabulka programovatelných hodnot OTP 

Funkce 
OTP 
bity 

komentář 

Základní hodnota regulovaného napětí 4 13,5 až 15V - s krokem 100 mV 

Start fázové regulace podle otáček 3 
800 až 2500 ot/min (8 možných nastavovacích hodnot: 
800, 1050, 1300, 1550, 1800, 2050, 2300, 2500 ot/min) 

Stop fázové regulace podle otáček 2 500, 650, 800, 1000 ot/min 

Odpojení řízení zatížení podle otáček 2 2400, 3000, 4000 ot/min nebo nikdy 

Míra řízení zatížení 2 0; 3,0; 6,4; 12,3 sekundy 

Počet pól-párů alternátoru 2 6, 7, 8 a 9 

Slave adresa 1 Dvě adresová nastavení, A nebo B 

Citlivost fáze (při startu) 2 0,45 V; 0,9V; 1,35V; 1,8V 

Self-START 1 ANO, NE 

Práhové otáčky pro Self_START 2 3000 nebo 4000 ot/min 

Nečinnost sběrnice nebo poškození dat 
(prodleva) 

1 1,31 nebo 3 sekundy 

Defaultní nastavení vyčítání LIN 
(teplota nebo budící proud) 

1 teplota nebo proud 

Práhová teplota funkčnosti  2 135, 145, 150, 160 °C 

Práh teplotní kompenzace 2 135, 145, 150, 160 °C 

Prahové minimální napětí 1 75% nastavené hodnoty regulovaného napětí nebo vůbec 

Dodavatel alternátoru a třída 3+5 informace o alternátoru 

Hřebenová regulace 1 povolena nebo zakázána 

Paritní bit 1 Ochrana dat 

Speciální LIN příslušenství 1 povolena nebo zakázána 

Bezpečnostní "lock bity" 1 EOL 
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Funkce zařízení v provozu 

 

Obr. 16: Rozsah napětí pří řízení alternátoru 

Na obr. 16 jsou pomocí pomyslné napěťové osy rozkresleny operační mody, ve 

kterých se muže regulátor nacházet. V první fázi, což je do hodnoty napětí kolem 8,5V, 

dochází k jeho inicializaci a nastavení požadovaných hodnot regulace. Od hodnoty 8,5V 

budí regulátor budící vinutí maximálním možným proudem do nastavené požadované 

hraniční hodnoty kolem 16V. V případě, že se nevyskytnou žádné chyby nebo anomálie 

v řízení, tak je hodnota napětí na výstupu alternátoru regulována v rozsahu 10,6 až 16V, v 

závislosti na požadavcích zákazníka nebo na továrním naprogramování obvodu. Pokud 

dojde k nějaké kolizi nebo přebuzení je buzení okamžitě stáhnuto na minimální hodnotu 

střídy PWM. Avšak zvedá-li se stále napětí alternátoru, je buzení okamžitě vypnuto.  

[1], [2] 
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5 Praktická část 
V předchozí kapitole byl popisován moderní regulátor, který využívá k řízení regulace 

alternátoru informace z řídící jednotky automobilu přes své LIN komunikační rozhraní. 

Tento regulátor by bylo velmi složité zprovoznit, aniž by nebyl připojen k řídící jednotce a 

proto jsme pro měření praktické části zvolili regulátory, které jsou schopny pracovat bez 

signálů z řídící jednotky.  

5.1 Měření regulátorů 
V první části praktického měření budeme porovnávat tři typy regulátorů napětí 

alternátoru. Jedná se o typy, které vystřídaly zastaralé elektromagnetické regulátory. Byly 

proměřeny typy PH-R7V/1, PH-R28V/2 a regulátor WNC 914 určený pro výuku studentů 

v předmětu automobilová elektronika I. 

Obvodové schémata: 

 

Obr. 17: obvodové schéma PH-R7V/1 
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Obr. 18: obvodové schéma PH-R28V/2 

 

Obr. 19: Obvodové schéma WNC914 
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Tabulky z měření: 

Tab. 8: Naměřené hodnoty na PH-R7V/1 

PH-
R7V/1   Zvyšování napětí zdroje Snižování napětí zdroje 

Měření UDDF [V] UD [V] ILb [A]  UD [V] ILb [A]  

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 2,000 1,272 0,127 1,330 0,133 
3 4,000 3,197 0,319 3,277 0,327 
4 6,000 5,151 0,513 5,201 0,519 
5 8,000 7,080 0,720 7,150 0,712 
6 10,000 8,990 0,896 9,060 0,904 
7 12,000 10,950 1,091 11,040 1,101 
8 13,500 12,430 1,240 12,490 1,246 
9 13,600 12,520 1,250 12,560 1,250 

10 13,700 12,630 1,259 12,660 1,263 
11 13,800 12,730 1,269 12,730 1,270 
12 13,900 12,820 1,279 12,850 1,282 
13 14,000 12,930 1,290 0,000 0,000 
14 14,100 13,020 1,299 0,000 0,000 
15 14,200 0,000 0,000 0,000 0,000 
          Rb = 10 Ω 

  

Tab. 9: Naměřené hodnoty PH-R28V/2 

PH-
R28V/2   Zvyšování napětí zdroje Snižování napětí zdroje 

Měření UDDF [V] UD [V] ILb [A]  UD [V] ILb [A]  

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 2,000 1,260 0,124 1,229 0,121 
3 4,000 3,156 0,314 3,187 0,317 
4 6,000 5,194 0,516 5,132 0,510 
5 8,000 7,110 0,708 7,090 0,706 
6 10,000 9,020 0,898 9,030 0,900 
7 12,000 11,000 1,095 10,960 1,093 
8 14,000 12,950 1,290 12,880 1,284 
9 15,000 13,920 1,388 13,850 1,380 

10 15,100 13,950 1,390 13,950 1,391 
11 15,200 14,040 1,399 14,040 1,400 
12 15,300 14,140 1,409 14,140 1,410 
13 15,400 14,220 1,418 14,220 1,418 
14 15,500 14,340 1,430 14,350 1,430 
15 15,600 14,430 1,438 0,000 0,000 
16 15,700 0,000 0,000 0,000 0,000 
          Rb = 10 Ω 
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Tab. 10: Naměřené hodnoty Tesla WNC 914 

WNC 914   Zvyšování napětí zdroje Snižování napětí zdroje 

Měření UDDF [V] UD [V] ILb [A]  UD [V] ILb [A]  

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 2,000 1,256 0,124 1,271 0,125 
3 4,000 3,211 0,319 3,195 0,317 
4 6,000 5,132 0,510 5,084 0,506 
5 8,000 7,060 0,701 7,070 0,704 
6 10,000 9,010 0,897 8,920 0,888 
7 12,000 10,920 1,087 10,880 1,084 
8 14,000 12,890 1,283 12,760 1,271 
9 14,100 12,860 1,286 12,880 1,284 

10 14,200 12,980 1,293 12,980 1,293 
11 14,300 13,050 1,301 13,090 1,304 
12 14,400 13,170 1,312 13,180 1,313 
13 14,500 13,250 1,320 0,000 0,000 
14 14,600 13,360 1,331 0,000 0,000 
15 14,700 13,460 1,341 0,000 0,000 
16 14,800 0,000 0,000 0,000 0,000 
          Rb = 10 Ω 

 

Grafy: 

 

Obr. 20: Charakteristiky regulátorů (simulace napětí na alternátoru) 

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

I L
b

 [
A

]

UDDF [V]

Simulace rostoucího napětí alternátoru

PH-R28V/2

PH-R7V/1

WNC914



 
 

38 
 

 

Obr. 21: Charakteristiky regulátorů (simulace napětí na alternátoru) 

 

 

Zhodnocení:  

Všechny tři regulátory byly proměřeny a hodnoty zapsány do tab. 8, 9 a 10. Následně 

byly vytvořeny charakteristiky, které jsou na obr. 20 a 21. Můžeme vidět, že každý 

z regulátorů má jiné prahové napětí, při kterém dojde k odpojení buzení. 

Regulátor PH-R28V/2 při překročení hodnoty napětí 15,7 V na výstupu alternátoru za 

usměrňovačem odpojí budící vinutí. U PH-R7V/1 dojde k tomuto odpojení při hodnotě 

14,2 V a při hodnotě 14,7 V u regulátoru WNC914.  

 

5.2 Realizace a měření na přípravku s alternátorem 
Laboratorní model je sestaven z dvoupólového asynchronního motoru, alternátoru a 

frekvenčního měniče. Motor a alternátor jsou uchyceny na atypickém rámu z hliníkových 

profilů. O převod otáček z motoru na hřídel alternátoru se nám stará řemenový převod, 

jehož převodový poměr je 1 : 1,83. Tím jsme schopni na alternátoru dostat hodnotu otáček 

v rozsahu 60 až ~6000 ot/min. Záleží, jakou hodnotu nastavíme na frekvenčním měniči. 

Frekvenční měnič je vybaven jednoduchým ovládacím panelem, pomocí kterého můžeme 

řídit počet otáček motoru. Na displeji měniče si také můžeme zobrazit různé aktuální 

informace o jeho stavu. 
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Vlastnosti hnacího motoru přípravku: 

Výkon – 1,5 kW 

Otáčky – 2880 ot/min 

Účiník – 0,81 

Hmotnost – 13,9 kg 

Frekvenční měnič 

Siemens MICROMASTER Vector 

Měnič byl sestaven dle amerických norem pro připojení k síti 3 x 220 V. V našem 

případě musel být měnič připojen k jedné fázi. V některých částech měření měl problém 

s udržením otáček, zejména v těch nižších. 

Dále je jeho součástí displej s několika tlačítky. Nás budou zajímat pouze dva 

parametry, a to parametr P000 a P001. P000 nám zobrazuje námi zvolenou veličinu na 

displeji, např. hodnotu otáček motoru. Pomocí parametru P001 si jednotlivé veličiny, které 

mají být zobrazeny v parametru P000, vybíráme.  

Př. Změna zobrazení veličiny 

Chceme si místo otáček v jednotkách ot/min zobrazit tuto hodnotu v Hz. Zmáčkneme 

tlačítko se symbolem P a na displeji se zobrazí P000. Pomocí šipek se přesuneme na P001 

a opět potvrdíme tlačítkem P. Nyní pomocí šipek změníme hodnotu 5 na hodnotu 0 a opět 

potvrdíme tlačítkem P. Přesuneme se zase na P000 a stiskneme tlačítko P a už se nám 

zobrazí hodnota otáček motoru v jednotkách Hz. 

Alternátor  

Alternátor pochází z automobilu koncernu Volkswagen a používá se u vozidel Škoda 

Octavia II a Škoda Superb druhé generace. 
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Tabulky naměřených hodnot: 

Tab. 11: Naměřené hodnoty nezatíženého alternátoru 

Alternátor bez zatížení 

měření f[Hz] nALT [ot/min] UALT [V] 

1 1 60 10,79 

2 5 306 11,09 

3 10 930 11,32 

4 11 1033 11,52 

5 12 1196 11,72 

6 13 1329 11,94 

7 14 1436 11,96 

8 15 1135 12,78 

9 16 1142 13,21 

10 17 1224 13,89 

11 18 1797 14,51 

12 19 1958 14,54 

13 20 2106 14,5 

 

Tab. 12: Zatížení Rz = 1 Ω 

Alternátor se zátěží Rz = 1 Ω 

Měření nALT [ot/min] UALT [V] 

1 800 7,7 

2 900 9,86 

3 1500 10,28 

4 1800 13,6 

5 2000 14,28 

6 2500 14,3 

7 3000 14,35 

8 3500 14,36 

9 4000 14,37 

10 4500 14,4 
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Tab. 13: Zatížení Rz = 1,5 Ω 

Alternátor se zátěží Rz = 1,5 Ω 

Měření nALT [ot/min] UALT [V] 

1 800 8,12 

2 900 8,2 

3 1500 12,99 

4 1800 14,3 

5 2000 14,32 

6 2500 14,29 

7 3000 14,32 

8 3500 14,35 

9 4000 14,35 

10 4500 14,39 
 

Tab. 14: Zatížení Rz = 2 Ω 

Alternátor se zátěží Rz = 2 Ω 

Měření nALT [ot/min] UALT [V] 

1 800 8,2 

2 900 9,72 

3 1500 13,49 

4 1800 14,33 

5 2000 14,29 

6 2500 14,35 

7 3000 14,32 

8 3500 14,36 

9 4000 14,37 

10 4500 14,37 

 

Grafy z výstupu alternátoru při změně otáček:  

 

Obr. 22: Nezatížený alternátor 
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Na obr. 22 vidíme průběh nezatíženého regulátoru. Do hodnoty kolem 12V pracuje 

regulátor v nouzovém režimu s minimálním buzením. Při překročení této hodnoty dojde 

k aktivaci normálního režimu regulátoru.  

 

Obr. 23: Průběhy alternátoru s různým zatížením 

 

Zhodnocení:  

Na měřícím přípravku s alternátorem bylo prvním měřením naměření charakteristiky 

nezatíženého alternátoru. Hodnoty jsou uvedeny v tab. 11 a charakteristika je vynesena do 

grafu na obr. 22. Při hodnotě vyšší jak 12 V dojde k aktivaci regulátoru a tím k poklesu 

otáček. Poté při jakémkoliv zvyšování otáček regulátor hlídá konstantní hodnotu 

výstupního napětí alternátoru za usměrňovačem kolem hodnoty 14,5 V. Regulátor byl 

postupně zatěžován odpory 1; 1,5 a 2 Ω. Naměřená napětí jsou zapsána v tab. 12, 13 a 14. 

Na obr. 23 jsou vykresleny průběhy alternátoru postupně zatěžovaného jednotlivými 

odpory. Jak můžeme vidět, tak při volnoběžných otáčkách motoru se o napájení palubní 

sítě automobilu nestará alternátor, ale akumulátor. Alternátor přebírá tuto funkci od 

přibližně 1500 ot/min. 
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Návrh měřící úlohy 

Název: Proměření charakteristik alternátoru 

Zadání: Proměřte charakteristiky alternátoru při regulaci výstupního napětí. Nastavujte 

hodnoty otáček na alternátoru v pořadí 900, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 a 

4500. Měření ověřte pro hodnoty zátěží 1; 1,5 a 2 Ω nastavené na reostatu. 

Schéma zapojení: 

 

Obr. 1.1: Schéma zapojení 

Teoretický rozbor: Alternátor je nedílnou součástí motorových vozidel jako zdroj 

elektrické energie. Alternátory se dělí do skupin podle: 

a) Podle počtu fází –  jednofázové 

třífázové 

b) Podle způsobů buzení –  buzení budícím vinutím 

buzení permanentními magnety 

Elektrické napětí se indukuje na statorovém vinutí, ze kterého dále pokračuje do 

usměrňovače. Usměrněné napětí se využívá jako napájení regulátoru alternátoru a také 

pro dobíjení akumulátoru a napájení palubní sítě. 

Frekvenční měnič se využívá k řízení rychlosti otáček asynchronních motorů. 

Vystřídal tak kdysi používané Ward-Leonardovo soustrojí (kombinace dynama a 

elektromotoru).  
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Frekvenční měnič se skládá ze čtyř částí: 

1) Usměrňovač (řízený, neřízený) 

2) Meziobvod (přemění napětí usměrňovače na stejnosměrný proud) 

3) Střídač (vytváří kmitočet motorového napětí) 

4) Řídící mikropočítač (může přijímat i vysílat signály z usměrňovače, meziobvodu a 

střídače) 

Postup:  

1) Zapojte přípravek s alternátorem dle schématu na obr. 1.1. 

2) Pro hodnoty otáček, uvedené v zadání, proměřte závislosti výstupního napětí 

alternátoru na jeho otáčkách pro odpory zátěže 1; 1,5 a 2 Ω na výkonovém 

reostatu. 

3) Naměřené hodnoty zpracujte do přehledných tabulek a vypracujte z nich zprávu o 

měření. 
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6 Zhodnocení výsledků bakalářské práce 
 

V teoretické části byly popsány možnosti regulace napětí alternátoru. Dnešní trendy 

v automobilovém průmyslu směřují k tomu, aby elektronické systémy byly čím jak nejvíce 

autonomní a energeticky úsporné. Částečným přiblížením k této myšlence je i obvod 

TC80310, který komunikuje s řídící jednotkou a reaguje na její příkazy. Vlastnosti 

regulátoru TC80310 jsou taktéž obsaženy v teoretické části této práce.  

Při vypracovávání této bakalářské práce byla nejvíce náročná praktická část. Z důvodu 

složitosti nasimulování vstupních signálů pro moderní regulátory jsme pro měření použili 

jednodušší typy, které stačilo pouze aktivovat stejnosměrnou hodnotou napětí ze zdroje. 

Proměřované regulátory PH-R7V/1, PH-R28V/2 a WNC914 byly odměřeny bez větších 

problému a jejich charakteristiky také odpovídají skutečnosti. Vnitřní schémata zapojení 

těchto regulátorů jsou uvedena na obr. 17, 18 a 19. Zvolená zátěž Rz = 10 Ω měla 

maximální ztrátový výkon 50 W a byla vložena do těla z hliníku. Toto tělo fungovalo jako 

chladič, jelikož při zvyšování napětí zdroje na regulátoru se na výstupu DF zvyšoval budící 

proud, který se blížil k hodnotě kolem 1,5 A.  

Pro druhou část měření musel být sestaven laboratorní model a bylo nutné zjistit, jaké 

signály jsou potřebné k aktivaci regulátoru a k jeho korektnímu chodu regulace výstupního 

napětí alternátoru. Dále frekvenční měnič, který je u přípravku použit, je připojen 

k napájecí síti pouze jednofázově. Musela být zvolena tato možnost připojení, jelikož se 

jedná o měnič určen pro americký trh navržen dle amerických norem. Pro měření však byl 

dostačující. Při roztočení alternátoru se jeho regulátor aktivoval krátkodobým připojením 

pinu +reg. na + kontakt autobaterie. Po naběhnutí regulace alternátoru mohla být 

autobaterie z obvodu úplně odpojena a o napájení zátěže se už staral točící se alternátor. 

Maximální otáčky asynchronního motoru byly 2880 ot/min, převodový poměr byl 1 : 1,83, 

čímž bylo možno na alternátoru nastavovat otáčky do hodnoty ~ 5300 ot/min. Z důvodu 

bezpečnosti byly však nastavovány otáčky s maximální hodnotou 4500 ot/min. Pro toto 

zařízení simulující chování alternátoru v automobilu byla vypracována jedna měřící úloha, 

kterou si budou moci studenti samostatně proměřit. Zařízení může být také rozšířeno nebo 

použito pro napájení jiných systémů automobilu např. systém servo-řízení atp. Měřící 

přípravek není vybaven žádným krytem rotujících části, proto je nutno dbát bezpečné 

vzdálenosti od přípravku, pokud bude zařízení v provozu.  
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Měřící piny jsou vyvedeny mimo alternátor do výstupního panelu, aby bylo při měření 

možno bezpečně manipulovat s kabeláží měřících přístrojů. Také ovládací panel řízení 

otáček motoru je s frekvenčním měničem propojen dvěma vodiči o dostatečné délce, aby 

student, měřící na zařízení, nebyl vystaven riziku zasažení části těla některou z rotujících 

částí přípravku.        
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