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Abstrakt 

V úvodu práce jsou stručně  uvedeny základní vlastnosti ideálního a reálného kondenzátoru. 

Na toto navazuje popis základních typů kondenzátorů z hlediska technologie vyskytující se ve 

výkonové elektronice a jejich aplikační možnosti. Poté je rozebrána základní sada K01 

elektrolytických kondenzátorů firmy Kendeil. Dále je popsána obecná metodika návrhu 

kondenzátorové baterie frekvenčního měniče a implementace tohoto algoritmu v prostředí MS 

Access na základě zmíněné sady K01. Nakonec je konkrétní příklad vypočten ručně a pomocí 

vytvořené aplikace a ukázány výhody dané aplikace. 
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Abstract 

At the beginning, ideal and real characteristics of capacitor are mentioned. That is followed 

by description of basic types of capacitors and their applications in power electronics. After that, 

basic set of electrolytic capacitors K01 from company Kendeil is analysed. General 

methodology of capacitor´s battery design of AC/AC inverter is then discussed and 

implemented in MS Access software. The implementation is based on K01 electrolytic 

capacitors. At the end, particular example is solved both in the MS Access application and in 

standard-counting way where advantages of the automatic application is highlighted. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK 

 

ESL indukčnost kondenzátoru (equivalent series inductance) [H] 

ESR sériový odpor kondenzátoru (equivalent series resistance) [H] 

FIT intenzita poruch (failure in time) [h-1] 

ICpeak špičkový proud během nabíjení kondenzátoru [A] 

IDCpeak špičkový proud během vybíjení kondenzátoru [A] 

ICRMS efektivní hodnota zvlněného proudu během nabíjení kondenzátoru [A] 

IDCRMS efektivní hodnota zvlněného proudu během vybíjení kondenzátoru [A] 

IRMS výsledná efektivní hodnota zvlněného proudu [A] 

K01 základní sada elektrolytických kondenzátorů firmy Kendeil 

LOP  doba života kondenzátoru [h] 

MTBF čas mezi poruchami (mean time between failures) [h] 

MTTF čas mezi poruchami (mean time to failures) [h] 

PTOT celkový ztrátový výkon kondenzátoru [W] 

Rleak svodový odpor kondenzátoru [Ω] 

Rth  tepelný odpor kondenzátoru [Ω] 

Rvsr  balanční rezistor [Ω] 

Th  teplota kondenzátoru [°C] 

Ta  teplota okolí [°C] 

UCAP provozní napětí přepočteno na jeden kondenzátor v sérii [V] 



 

 

VBA Visual Basic for Application 

Z  impedance kondenzátoru [Ω] 

ε0   permitivita vakua [F/m] 

εr   relativní permitivita materiálu [-] 

frec  vlastní kmitočet p-pulsního usměrňovače [Hz] 

tC  doba nabíjení kondenzátoru [s] 

tDC  doba vybíjení kondenzátoru [s] 

tgδ  ztrátový činitel [-] 
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1 Úvod 

Výkonová elektronika je nedílnou součástí většiny elektrotechnických aplikací. Její prudký 

rozvoj je spojený jak s rozvojem výkonových elektronických polovodičových součástek po 

druhé světové válce, tak i rozvojem řídící techniky. Stejně tak jsou i nedílnou součástí výkonové 

elektroniky pasivní součástky a to rezistor, kondenzátor a cívka. S rozvojem elektronických 

polovodičových součástek rostou také kvalitativní vlastnosti výkonové elektroniky, což také 

klade zvýšené nároky na vlastnosti pasivních součástek.  

Ve výkonové elektronice je kondenzátor velmi rozšířená součástka a hned po rezistoru 

druhá nejpoužívanější. Podle způsobu aplikace jsou na ně kladeny různorodé požadavky. 

Vyskytují se zde kondenzátory, na kterých je převážně stejnosměrné napětí se zanedbatelnou 

hodnotou střídavé složky i kondenzátory, které filtrují napětí o síťové frekvenci. Konečně jsou 

zde i kondenzátory, které pracují na vysokých kmitočtech. Tyto specifické aplikační požadavky 

vedou samozřejmě na nejrůznější požadavky na vlastnosti kondenzátorů, at´ je to kapacita, 

tolerance, napětí, ztrátový činitel či kategorie vlhkosti nebo typ konstrukce. Výběr kondenzátoru 

by měl konstruktér provést podle konkrétní technické specifikace. Existuje mnoho druhů 

kondenzátorů z hlediska provedení, ve výkonové elektronice jsou však nejpoužívanější foliové 

kondenzátory a hlavně kondenzátory elektrolytické, které se oproti ostatním liší způsobem 

funkce, jelikož částečně závisí na elektrochemických procesech. 

Kromě správného výběru provedení kondenzátoru je také potřeba zvolit správný typ 

kondenzátoru s konkrétními vlastnostmi. Hlavní náplní této práce je kromě teoretického rozboru 

vlastností kondenzátoru a jeho aplikačních možností ve výkonové elektronice zpracování 

obecné metodiky pro návrh napět´ového meziobvodu frekvenčního měniče a implementace 

tohoto algoritmu v programu MS Access spolu s doprovodným příkladem ilustrujícím výhody 

zvolené implementace. 

. 
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2 Kondenzátory 

2.1 Ideální kondenzátor [8] 

Kondenzátor je spolu s rezistorem a cívkou základní pasivní elektrickou součástkou. Její 

hlavní vlastností je kapacita, která vyznačuje schopnost shromažd´ovat v sobě elektrický náboj. 

Jednotka kapacity je farad pojmenovaná po významném anglickém chemikovi a fyzikovi 

devatenáctého století Michaelu Faradayovi. Základní vztah mezi elektrickým napětím, nábojem 

a kapacitou udává následující vzorec: 

 [C,  F, V]   (1)Q C U= ⋅  

Tento vztah nám říká, že pro zvýšení napětí o 1V na kondenzátoru s kapacitou 1F musíme 

přivést elektrický náboj 1C. Kondenzátor se skládá ze dvou vodivých desek, které jsou odděleny 

dielektrikem. Princip činnosti spočívá v přivedení elektrického náboje opačné polarity na vodivé 

desky, kde dielektrikum nedovolí vzájemnému kontaktu elektrických nábojů opačné polarity. 

Dielektrikum zmenšuje svou polarizací sílu elektrického pole nabitých vodivých desek a tím 

umožňuje umístit větší množství náboje. Kapacita kondenzátoru je závislá na geometrických 

vlastnostech kondenzátoru a materiálu dielektrika. Tuto závislost popisuje další vzorec platný 

pro deskový kondenzátor: 

2 [F, , -, m , m]   (2)
o r

S V
C

d m
ε ε= ⋅  

Se zvětšením plochy desek lineárně roste kapacita, zatímco vzájemná vzdálenost desek je 

charakterizována nelineární závislostí. Relativní permitivita materiálu 
r

ε  udává, o kolik je 

permitivita materiálu daného dielektrika větší než permitivita vakua. Dalším důležitým vztahem 

je relace mezi proudem procházejícím ideálním kondenzátorem o kapacitě C a napětím na 

deskách kondenzátoru: 

   (3)C
C

du
i

dt
=  

Budeme-li napájet obvod s ideálním kondenzátorem harmonickým napětím, bude 

procházející proud i napětí na kondenzátoru také harmonické, proud však bude předbíhat napětí 

o 90°. Při napájení zdrojem napětí o konstantní hodnotě napětí (DC), bude procházet významný 
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proud kondenzátorem pouze po určitou dobu, která je úměrná tzv. časové konstantě daná 

součinem hodnoty odporu rezistoru, přes který se daný kondenzátor nabíjí a kapacity 

kondenzátoru. Tento děj nazýváme přechodový (transient) V reálné praxi je proud 

kondenzátorem po době cca trojnásobku časové konstanty již zanedbatelný, a proto říkáme, že 

kondenzátor nepropouští stejnosměrný proud, zatímco střídavý proud (ripple current) prochází. 

Schématická značka je znázorněna na následujícím obrázku. C1 je obecný kondenzátor, C2 

kondenzátor s jedinou možnou polaritou napětí, C3 proměnný kondenzátor a C4 

kondenzátorový trimr. 

 

 

Kondenzátory můžeme zapojit v obvodu sériově, paralelně či kombinací obou variant. Při 

výpoču výsledné kapacity postupujeme následovně: 

Sériové zapojení kondenzátorů 
1 2

1 1 1 1
...    (4)

n
C C C C

= + + +  

Paralelní zapojení kondenzátorů 1 2 ...    (5)
n

C C C C= + + +  

2.2 Reálný kondenzátor [5][6] 

Reálný kondenzátor se od ideálního liší jednak v omezení základních vlastností, ale také 

v určitých závislostech jeho vlastností na daných pracovních podmínkách. 

Nominální hodnota kapacity a tolerance 

Nominální hodnota kapacity je základní vlastnost kondenzátoru. U reálného kondenzátoru 

však není konstantní – mění se s časem (opotřebením – viz doba života kondenzátoru dále v 

textu), frekvencí a teplotou. Například firma Kendeil udává nominální hodnotu kapacity při 

dané frekvenci a teplotě. K tomu přidává grafy zohledňující oba vlivy. V katalogovém listu 

výrobce také uvádí toleranci v procentech vztažené k dané nominální hodnotě. 

Obr 2.1 – schematické značky kondenzátorů  
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Maximální provozní napětí 

Je to nejvyšší napětí, které může být na kondenzátor trvale připojeno. Toto napětí je 

zpravidla teplotně závislé – při vyšších teplotách okolí je výrobcem doporučeno napětí snížit 

podle grafu v katalogu. Při přikládání napětí obsahující stejnosměrnou i střídavou složku nesmí 

součet napětí překročit tuto hodnotu. U použití kondenzátorů s jednou polaritou napětí nesmí 

součet stejnosměrné a střídavé složky klesnout pod nulu – došlo by k přepólování kondenzátoru 

a jeho zničení. 

Náhradní schéma kondenzátoru 

Náhradní schéma kondenzátoru se popisuje podle následujícího obrázku 

 

 

ESL – indukčnost kondenzátoru (Equivalent series inductance) - jde o indukčnost na 

přívodech a elektrodách kondenzátorů, která se projevuje nepříznivě ve vysokofrekvenčních 

obvodech. Indukčnost spolu s kapacitou tvoří sériový rezonanční obvod. Při rezonanční 

frekvenci se potom prvek chová jako rezistor a při výšších frekvencích se dokonce prvek chová 

Obr 2.2 – vliv teploty a frekvence na kapacitu kondenzátoru [5] 

Obr 2.3 – náhradní schéma reálného kondenzátoru [5] 
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jako reálná cívka, tzn. napětí předbíhá proud. Tato parazitní indukčnost závisí na rozměrech a 

kapacitě kondenzátoru. 

ESR – sériový odpor kondenzátoru (Equivalent series resistance) – hodnota tohoto odporu 

má hlavní vliv na ztráty na kondenzátoru procházejícím proudem což zapříčiňuje následné 

zvýšení teploty kondenzátoru. Hodnota ESR je závislá na frekvenci a teplotě jak dokládá 

následující obrázek.  

 

 

Vypočítáváme-li výkonové ztráty na kondenzátoru, musíme při průchodu neharmonického 

proudu počítat pomocí následujícího vzorce, kde indexy znamenají jednotlivé harmonické 

procházejícího proudu. Jako proud dosazujeme jeho efektivní hodnotu (RMS). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 2 ...    (6)
tot n n

P I ESR I ESR I ESR= ⋅ + ⋅ + + ⋅  

C – kapacita kondenzátoru 

Obr 2.4 – vliv teploty a frekvence na hodnotu ESR reálného kondenzátoru [6] 
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Rleak – svodový odpor kondenzátoru – je tvořen odporem izolace obklopující elektrody 

kondenzátoru a dielektrika. Jeho hodnota se pohybuje v řádech stovek MΩ až jednotek GΩ a je 

závislá na teplotě – při vzrůstu teploty se hodnota zmenšuje. 

Z – impedance kondenzátoru – jak již bylo zmíněno výše, náhradní schéma kondenzátoru 

představuje sériový rezonanční obvod 

2 21
( )    (7)Z ESR ESL

C
ω

ω
= + ⋅ −

⋅
 

kde fr je rezonanční frekvence, která se reálně pohybuje 1,5 – 150kHz. Při nižších 

frekvencích je dominantní kapacita, při vyšších frekvencích dominuje indukčnost ESL. Na 

rezonanční frekvenci je hodnota impedance rovna hodnotě sériového odporu ESR. 

 

 

Ztrátový činitel tgδδδδ  

Ztrátový činitel je ukazatel kvality kondenzátoru. Čím je jeho hodnota nižší, tím je 

kondenzátor kvalitnější a tedy vhodnější pro práci ve vysokofrekvenčních obvodech. Z definice 

jde o poměr odporové a kapacitní složky kondenzátoru, jde tedy o bezrozměrovou veličinu. 

Jeho hodnota se pohybuje v řádech desetin, setin, u kvalitních kondenzátorů v řádech tisícin (při 

1kHz). V provozu se ztrátový činitel projevuje jako paralelně připojený odpor, jímž prochází 

ztrátový proud fázově posunutý o 90°. Na velikost ztrátového činitele má mimo jiné vliv 

skladování/ stárnutí, kde působením teploty a vlhkosti se jeho hodnota zvětšuje. 

Tepelný odpor Rth [°C/W] 

Při provozu kondenzátoru vzniká tepelný výkon navyšující teplotu daného kondenzátoru. 

Charakteristickou vlastností kondenzátoru vzhledem k tepelnému systému je tepelný odpor, 

Obr 2.5 – vliv frekvence na hodnotu Z reálného kondenzátoru [6] 
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který se uvádí v katalogovém listu. Použijeme ho v případě, že chceme vypočíst, o kolik se 

zvětší teplota kondenzátoru při dané teplotě okolí průchodem proudu (počítáme s efektivní 

hodnotou proudu). 

   (8)
h a tot th

T T P R= + ⋅  

Ta – teplota okolí 

Th – teplota kondenzátoru 

Teplo vzniká průchodem proudu (ESR viz výše). To přechází do okolí přes tepelný odpor 

Rth. V případě přílišného přehřátí kondenzátoru můžeme tepelný odpor snížit připojením 

chladiče. 

Doba života kondenzátoru LOP [4] 

Individuální životnost konkrétního výrobku je náhodná veličina – čas. Je to doba, která 

uplyne od začátku zatěžování kondenzátoru do jeho poruchy. Budeme mít stejných 100 

kondenzátorů, které začneme sledovat v čase t = 0 a budeme zapisovat časy selhání každého 

výrobku zvlášť. Z definic počtu pravděpodobnosti můžeme říct, že čas selhání 20. výrobku lze 

chápat jako odhad pravděpodobnosti P = 0,2 selhání tohoto druhu kondenzátoru. 

Charakteristická veličina životnosti je intenzita poruch λ (někdy též nazývaná FIT – failure 

in time), která nám udává kolikrát nastane chyba během jedné hodiny provozu. Její převrácená 

hodnota je MTBF/ MTTF (mean time between/ to failure), která naopak definuje čas mezi 

dvěma chybami. 

Výrobky obecně procházejí různými obdobími života, které jsou známé pod pojmem 

"vanová křivka" - obrázek 2.6 
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• Na začátku nejdříve selžou kusy se skrytými vadami, toto období se nazývá období 

časných poruch (období záběhu, období počátečního provozu).  

• Poté následuje doba běžného užívání kondenzátoru, kdy k poruchám dochází z důvodu 

vnějších příčin. Nedochází však k opotřebení, které by mělo za následek okamžité 

selhání funkce. V tomto období je intenzita poruch přibližně konstantní. Toto období se 

nazývá období technického života. 

• V posledním období vlivem opotřebení dochází k funkčním poruchám, intenzita poruch 

roste. 

Doba života kondenzátoru (USEFUL LIFETIME) je délka technického života jak bylo 

definováno výše. Tato hodnota je závislá na teplotě jádra kondenzátoru respektive teplotě okolí. 

Výrobci zpravidla udávají graf LOP jako funkci teploty přímo v katalogovém listu k danému 

kondenzátoru případně určují nominální hodnotu LOP vztaženou k dané teplotě a převodní 

vzorec pro ostatní teploty v daném rozsahu. Jako příklad zde máme převodní vzorec firmy 

Kendeil: 

max( 10)/10
max 2    (9)cT T

OP OP
L L

− +
= ⋅  

LOPmax – doba života při teplotě 85°C 

Obr 2.6 – graf vanové křivky 



9 

 

LOP – doba života při teplotě TC 

Tmax – 85°C 

Tc – teplota, pro níž přepočítáváme hodnotu doby života 

Např. pro kondenzátory firmy Kendeil je chyba charakterizována jednou z následujících 

kritérii: 

• ESR nebo Z 3krát větší než nominální hodnota 

• Změna hodnoty kapacity o více než 30% vůči nominální hodnotě 

• Zbytkový proud (leakage current) mimo definované limity v katalogovém listu 

2.3 Kondenzátory pro výkonovou elektroniku 

Existuje celá řada druhů kondenzátorů resp. technologií výroby kondenzátorů. Můžeme je 

dělit z mnoha hledisek – technologie výroby, použitelnost pro dané oblasti elektrotechniky od 

slaboproudé elektrotechniky až po silnoproudé aplikace či kondenzátory pro vysokofrekvenční 

aplikace. Dále se budeme zabývat pouze kondenzátory, které mají svá uplatnění ve výkonové 

elektronice. Z tohoto hlediska jde o dva základní druhy kondenzátorů – elektrolytické 

kondenzátory a foliové kondenzátory. 

2.3.1 Elektrolytické kondenzátory [6] [7] 

Nejčastěji se vyskytujícím typem kondenzátoru ve výkonové elektronice je hliníkový 

elektrolytický kondenzátor. Oproti ostatním druhům kondenzátorů představuje speciální 

skupinu, protože jejich funkce částečně závisí na elektrochemických procesech. Dielektrikum 

tvoří hliníková oxidová vrstva, která má usměrňující vlastnosti, a proto propouští proud pouze  

jedním směrem. Jde tedy o polární součástku a musíme si dát pozor na správné zapojení 

elektrolytického kondenzátoru v obvodu. Pro zajištění co největší kapacity, zvyšujeme aktivní 

plochu anodové folie rozleptáním. 
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Oxid hliníku je pomocí elektrochemického procesu vytvořen na vyleptaném povrchu, tento 

proces se nazývá formování. Konstrukce elektrolytického kondenzátoru spočívá v cylindrickém 

tvaru podle následujícího obrázku, kde jedna folie tvoří anodu a druhá katodu, které jsou 

oddělené vrstvou papírového oddělovače (paper separator). Jeho úloha spočívá v oddělení 

katodové a anodové folie a tím zabránění zkratu. Pomocí hliníkových pinů (aluminium tab) jsou 

katoda a anoda vyvedeny na výstup kondenzátoru. Na dalším obrázku můžeme viděl konkrétní 

příklad hliníkového elektrolytického kondenzátoru. 

 

 

 

Hlavními výhodami tohoto typu kondenzátoru je jeho velká objemová efektivita (kapacita 

na jednotku objemu), čímž je umožněno vyrábět kondenzátory s kapacitou řádově až jednotky 

Obr 2.7 – konstrukce elektrolytického kondenzátoru [5] 

Obr 2.8 – konstrukce elektrolytického kondenzátoru [5] 
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faradů. Dalšími výhodami jsou vhodnost pro značně zvlněné proudy a velmi dobrým poměrem 

výkon/ cena. 

2.3.2 Foliové kondenzátory [8][9][10] 

Foliové kondenzátory lze dále rozdělit na dvě základní skupiny: 

• Kondenzátory s elektrodami z tenkých kovových folií – výhodou je jejich velmi 

dobrá stabilita a spolehlivost. Dále umožňují velmi vysoké impulsní a proudové 

zatížení, mají velmi vysoký izolační odpor a nízké dielektrické ztráty. Jejich 

speciální konstrukce umožňuje jejich samoregenerační schopnost. 

• Kondenzátory z metalizovaných folií – také mají výborné regenerační schopnosti. 

Velmi nízká vlastní indukčnost a vysoká rezonanční frekvence se dosahuje 

nástřikem kontaktů (kontakty jsou provedeny nástřikem kovové vrstvy na čela 

svitků kondenzátorů, na které jsou dále přivařeny vývody kondenzátoru) a tím 

zkratování jednotlivých závitů kondenzátorů. 

Jako dielektrikum se nejčastěji používají: 

• (metalizované) polyesterové folie – MKT, které mají vysokou dielektrickou 

konstantu a dielektrickou pevnost, dobrou stabilitu a výborné samoregenerační 

schopnosti. Přednostně se používají v obvodech DC proudu jako vazební, 

oddělovací, blokovací a odrušovací. 

• (metalizované) polypropylenové folie – MKP, MKPI, KPI, které mají vynikající 

elektrické vlastnosti. Nízké dielektrické ztráty, vysoký izolační odpor, vysokou 

dielektrickou pevnost a vynikající odolnost proti vlhkosti. Jejich použití je 

v obvodech střídavého proudu a impulsních obvodech vysokých frekvencí, dále 

pak ve spínacích zdrojích a ochranných obvodech polovodičových prvků. 
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V následující tabulce jsou shrnuty základní vlastnosti obou typů kondenzátorů: 

Elektrolytické kondenzátory Foliové kondenzátory 

Výhody Výhody 

 
- Velká kapacita na jednotku objemu 
- Kapacity dosahují až jednotky F 
- Velmi dobrý poměr výkon/ cena 

-Vyšší provozní napětí (1-1,5kV)  
- Samoregenerační schopnost 
- Vysoký izolační odpor, nízké 
dielektrické ztráty 
- Nezávislost životnosti a kapacity na 
teplotě a proudovém zatížení 
- Vysoká spolehlivost 
- Vysoké impulsní a proudové zatížení 

 

 

 

 

Obr 2.9 – konstrukce foliového kondenzátoru [9] 
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Nevýhody Nevýhody 

-  Polarizace kondenzátoru (přiložení napětí 
možno pouze v jednom směru 
- Nižší provozní napětí než foliové (do cca 
550V) 
- Větší hodnoty svodového proudu, ESR než 
foliové kondenzátory 
- Výrazná ztráta životnosti při vyšších 
provozních teplotách 

- Nižší kapacita (200-600 uF) 

Použití Použití 

- Kondenzátorové baterie pro napět´ový 
meziobvod frekvenčního měniče (DC-link) 

-  EMC vstupní filtry 
- Výstupní filtry 
- Tlumící kondenzátory 
- Komutační kondenzátory 

 

2.4 Montáž a provedení pouzder kondenzátorů 

V zásadě se používají 2 druhy montáže pouzder kondenzátorů a to připojení pomocí šroubů 

či montáž pomocí letovacích vývodů tzv. snap-in. Při montáži pomocí letovacích vývodů je 

potřeba dbát na nepřekročení doby 10s při teplotě 260°C. U kondenzátorů se šroubovou montáží 

je zase potřeba dbát na maximální dovolené utahovací momenty podle následující tabulky. 

způsob připojení max. dovolené utahovací momenty 

terminál se šroubem M5 2 Nm 

terminál se šroubem M6 4 Nm 

centrální šroub M8 4 Nm 

centrální šroub M12 8 Nm 

 

Často je potřeba z důvodu průchodu velkého proudu použít více paralelních větví 

kondenzátorů. Proto je potřeba dbát na rovnoměrné rozdělení proudu jednotlivými větvemi, což 

je zajištěno použitím konektorů s nízkou hodnotou indukčnosti a tvarem konektoru viz 

následující obrázek. 
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Další pravidlo říká, že konektor záporného pólu musí překrývat konektor kladného pólu jak 

dokladuje následující obrázek. 

 

 

 

2.5 Použití kondenzátorů ve výkonové elektronice [8] 

Kondenzátory jsou ve výkonové elektronice hojně využívány a tvoří jeho nedílnou 

součást. V řetězci nepřímého měniče kmitočtu s napět´ovým meziobvodem můžeme hlavní 

aplikace rozdělit do následujících skupin: 

Obr 2.10 – tvar konektoru pro paralelní větve kondenzátorů [6] 

Obr 2.11 – konektorové vrstvy kladného a záporného pólu [6] 
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• EMC vstupní filtry  

• Výstupní filtry u DC-AC měniče 

• Tlumící kondenzátory (snubber capacitors) 

• Kondenzátorové baterie meziobvodu pro DC – link (metodika návrhu je 

podrobně vysvětlena v samostatné kapitole) 

2.5.1 EMC vstupní filtry [7] [8] 

Elektromagnetická kompatibilita v sobě zahrnuje 2 požadavky – dané zařízení musí být 

odolné vůči elktromagnetickému rušení, samo také nesmí být zdrojem rušení pro ostatní 

zařízení. Základní požadavky na tyto kondenzátory jsou: 

• Schopnost pracovat v režimu střídavého napětí (AC) 

• Vysoká napět´ová přetížitelnost 

• Vysoká odolnost proti rázovému proudu 

• Splnění norem pro hořlavost – UL94V-0 

Obr 2.12 – použití kondenzátorů ve výkonové elektronice [8] 
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• Vysoká rezonanční frekvence 

EMC vstupní filtry se připojují v topologii „dolní propust´“ ke vstupním vodičům 

jednotlivých fází. Jejich hlavním úkolem je zamezit průchodu vyšších harmonických dále 

obvodem nepřímého měniče.  

2.5.2 Výstupní filtry u DC–AC měniče [8] 

Jsou zapojeny ve stejné topologii jako EMC filtr na výstupu měniče směrem k zátěži, 

kterým je obvykle střídavý pohon. Účelem těchto kondenzátorů je odfiltrovat vyšší harmonické 

střídavého napětí tak, aby signál výstupního napětí byl co možná nejvíce podobný křivce funkce 

sinus. 

2.5.3 Tlumící kondenzátory (snubber capacitors) [8] 

Tlumící kondenzátory se umist´ují pokud možno na svorky polovodičových spínacích 

součástek (IGBT tranzistorů) a jejich hlavní funkce jsou: 

• Snižování přepět´ových špiček při vypínání tranzistoru 

• Redukce ztrát při komutaci 

• Ochrana tranzistoru při přepětí 

 
Obr 2.13 – použití tlumícího kondenzátoru [8] 
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Požadavky na tlumící kondenzátory jsou: 

• Schopnost zpracovat špičky pulsních přepětí  

• Vysoká proudová zatížitelnost (ripple current) 

• Nízká hodnota rezistoru ESR a indukčnosti ESL 

• Elektrická, tepelná a mechanická stabilita 

2.6 Kondenzátory pro výkonovou elektroniku firmy Kendeil [5] 

Firma Kendeil je italská firma zabývající se kondenzátory pro výkonovou elektroniku. 

Portfolio jejich výrobků nám poslouží jako zdroj pro pozdější vytvoření automatické aplikace 

pro výpočet a výběr vhodného kondenzátoru do napět´ového meziobvodu frekvenčního měniče. 

Na domovských stránkách www.kendeil.com nalezneme jednak základní informace o firmě, 

rozdělení kondenzátorů podle technologie výroby, vlastností, a také si zde můžeme stáhnout 

katalogové listy k jednotlivým kondenzátorům. Kendeil vyrábí kondenzátory elektrolytické a 

s polypropylenovým dielektrikem. Elektrolytické kondenzátory pak ve verzi s šroubovým 

(screw) nebo zacvakávacím (snap-in) připevněním. Jak vidíme na následujícím obrázku, 

elektrolytické kondenzátory se šroubovým připevněním se dále systematicky dělí podle 

charakteristických vlastností. Základní sada K01 je dále rozšířena o další sady s parametry 

přizpůsobenými pro konkrétní použití: 

•  kondenzátory s nízkými hodnotami ESR 

•  kondenzátory do prostředí s větším mechanickým zatížením, vibracemi 

•  kondenzátory s většími geometrickými rozměry 

•  kondenzátory pro vyšší tepelné zatížení 

•  Kondenzátory s rozšířenou dobou života 

• Kondenzátory pro asijský trh 



18 

 

 

 

 

Pro naši aplikaci si vybereme standardní sadu K01. V této sadě nalezneme válcové 

elektrolytické kondenzátory s připevněním pomocí šroubů. Jelikož jde o elektrolytické 

kondenzátory, je na kondenzátoru jednoznačně vizuálně vyznačeno, který z dvojice kontaktů je 

pro připojení na kladný potenciál. Otevřeme - li si katalogový list, na první straně nalezneme 

geometrické parametry kondenzátorů. Na 2.straně nalezneme charakteristické vlastnosti 

kondenzátorů sady K01 viz následující obrázek: 

Obr 2.14 – portfolio elektrolytických kondenzátorů firmy Kendeil [5] 
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Význam jednotlivých oddílů je následující: 

• Temperature range – teplotní rozsah při provozu -40°C - +85°C, pro skladování je 

doporučováno nepřesáhnout 40°C, pokud možno skladovat při teplotě pod 25°C 

• Rated voltage – maximální provozní napětí, které můžeme trvale připojit na svorky 

kondenzátoru. Připojíme-li stejnosměrné napětí se střídavou složkou, součet 

stejnosměrného napětí a maximální hodnoty střídavé složky nesmí překročit tuto 

hodnotu. 

Obr 2.15 – hlavička katalogového listu sady K01 firmy Kendeil [5] 
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• Surge voltage – maximální přepětí, které snese kondenzátor po dobu max. 30s 

během každých 5 minut provozu. Vždy se počítá jako relativní hodnota vzhledem 

k maximální provozní teplotě. 

• Capacitance tolerance – procentní podíl tolerance kapacity vzhledem k nominální 

hodnotě při dané frekvenci a teplotě. 

• Leakage current – svodový proud tekoucí izolačním odporem při připojeném 

maximálním provozním napětí na svorkách kondenzátoru. Při začátku nabíjení 

kondenzátoru je tento proud největší a časem klesá, až se po několika minutách 

ustálí na konečné hodnotě. Další faktor působící na velikost tohoto proudu je 

teplota. Proto se tento proud udává při dané teplotě okolí (20°C) po daném čase  

(5 min.). Oba faktory názorně ilustrují následující obrázky. 

 

 

• Ripple current – je definován jako efektivní hodnota maximálního  

superponovaného střídavého proudu o frekvenci 100Hz při teplotě okolí 85°C. 

V případě, že bude kondenzátor pracovat při nižší teplotě okolí případně jiné 

frekvenci proudu použijeme dané koeficienty, kterými vynásobíme katalogovou 

hodnotu a dostaneme novou hodnotu pro dané konkrétní podmínky provozu. 

Z důvodu proudového přetížení kontaktů kondenzátoru, jsou v tomto odstavci také 

definovány maximální absolutní hodnoty proudu v závislosti na velikosti 

kondenzátoru. 

Obr 2.16 – vliv času a teploty na změnu svodového proudu [5] 
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• Vibration resistance – udává podmínky testů vibračních zkoušek, které garantuje 

výrobce. 

• Life test – udává dovolenou změnu vlastností kondenzátoru po 2000 hodinách 

provozu při teplotě 85°C 

• Shelf life – dodavatel garantuje nezměněné vlastnosti při skladování do 50°C po 

dobu 2 let (kondenzátory s max. provozním napětím nad 100V) a 3 roky 

(kondenzátory s max. provozním napětím do 100V). 

• Dalšími charakteristikami, které můžeme najít v katalogovém listu je hodnota 

parazitní indukčnosti, doba života kondenzátoru při 40°C resp. 85°C, intenzitu 

poruch FIT a poruchovost během doby života kondenzátoru (menší než 1%). 

Ve zbytku katalogového listu najdeme seznam kondenzátorů sady K01, rozdělených do 

bloků podle maximálního provozního napětí. V každém z bloků jsou kondenzátory 

vzestupně seřazeny podle jmenovité kapacity. Každý řádek obsahuje následující informace: 

• Nominální hodnota kapacity 

• Průměr a délka kondenzátoru 

• Ztrátový činitel tg δ 

• Sérivý ztrátový rezistor ESR, Impedance kondenzátoru 

• Hodnota „Ripple current“ 

• Katalogové číslo kondenzátoru – jednoznačný identifikátor, pod kterým můžeme 

objednávat kondenzátor u výrobce. 
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3. Metodika návrhu kondenzátorové baterie napět´ového 

meziobvodu frekvenčního měniče [1] [2] [3] [6] 

Při řízení střídavých pohonů, které zpravidla řídíme primárně změnou frekvence a velikosti 

napětí na statoru stroje, se zpravidla používají výkonové polovodičové systémy, často pak 

nepřímý měnič frekvence s napět´ovým meziobvodem jak ukazuje následující obrázek.  

 

 

 

Sestává se ze tří bloků, AC/ DC měniče zpravidla n-pulsního neřízeného usměrňovače, dále 

pak napět´ového meziobvodu tvořeného kondenzátorovou baterií a nakonec DC/ AC měniče, 

který nám vhodnou volbou algoritmu spínání vytváří výsledné střídavé napětí o dané frekvenci 

a amplitudě. Jako algoritmus spínání se nejčastěji používá komparační či vektorová pulsně 

šířková modulace (PWM). Metodika popsaná dále v této kapitole předpokládá na vstupu n-

Obr 2.17 – seznam kondenzátorů sady K01 firmy Kendeil [5] 

Obr 3.1 – blokové schéma nepřímého měniče kmitočtu 
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pulsní usměrňovač a také volbu sady elektrolytických kondenzátorů K01, která byla podrobněji 

popsána v předcházející kapitole. 

Při výběru vhodného kondenzátoru resp. skupiny kondenzátorů musíme znát minimální 

hodnotu „maximálního provozního napětí”, minimální hodnotu kapacity napět´ového 

meziobvodu měniče a efektivní hodnotu proudu pro nabíjení/ vybíjení kondenzátoru. 

Nejdříve vypočítáme vlastní kmitočet p-pulsního usměrňovače, který je p-násobkem 

kmitočtu napájecí sítě. V případě 6 pulsního usměrňovače a frekvence napájecí sítě 50Hz, 

můžeme napsat následující vzorec 

6 50    (10)
REC

f p f Hz= ⋅ = ⋅  

Dále pak určíme rozkmit napětí, který bereme jako procentní podíl z nominální hodnoty 

napětí meziobvodu. Při volbě rozkmitu 5% v obou směrech dostaneme rovnice pro výpočet 

maximální a minimální hodnoty napětí 

( )05%    (11)MAX OU U U= +  

( )05%    (12)MIN OU U U= −  

Z výše vypočtených hodnot již můžeme vypočítat hodnotu minimální kapacity napět´ového 

meziobvodu, která splňuje naše kritéria (zvlnění při dané frekvenci). K tomu ještě musíme znát 

výkon měniče P[W], pro který kondenzátorovou baterii počítáme. 

( )2 2

2
   (13)

MIN

MAX MIN REC

P
C

U U f
=

−
 

Z hlediska výběru maximálního provozního napětí kondenzátoru naddimenzujeme o cca 

20% vypočtenou hodnotu UMAX. 

Poslední parametr, který nám chybí k volbě vhodného kondenzátoru je efektivní hodnota 

nabíjecího/ vybíjecího proudu. Pro tento výpočet potřebujeme ještě vypočítat dobu nabíjení 

resp. dobu vybíjení podle následujících vzorců 
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   (15)

DC C

REC

t t
f

= −  

Výše zmíněné veličiny jsou znázorněny na následujícím obrázku. 

 

 

 

Známe-li hodnotu nabíjecího a vybíjecího času, můžeme vypočíst špičkový proud během 

nabíjení kondenzátoru.  

( )
   (16)MAX MIN

Cpeak

C C

U UdU
I C C

dt t

−
= =  

a vybíjení kondenzátoru 

( )
   (17)MAX MIN

DCpeak

DC DC

U UdU
I C C

dt t

−
= =  

Pro hodnotu kapacity kondenzátoru C ve vzorci volíme z sady K01 takový, který vyhovuje 

jednak požadavku Cmin < C (při nedodržení tohoto vztahu nesplníme požadavek na maximální 

rozkmit napětí meziobvodu), ale také splňuje požadavek na minimální hodnotu „maximálního 

Obr 3.2 – základní veličiny pro výpočet kondenzátorové baterie 
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provozního napětí” (při nedodržení této podmínky by došlo k trvalému poškození kondenzátoru 

a tím i k nesprávné funkci frekvenčního měniče). Pokud je hodnota napětí meziobvodu příliš 

velká, můžeme použít sériovou kombinaci několika kondenzátorů. Tyto kondenzátory však 

musí být všechny stejné. V tomto případě budeme katalogovou hodnotu maximálního 

provozního napětí kondenzátoru násobit počtem použitých kondenzátorů. Hodnota výsledné 

kapacity se také změní podle následujícícho vzorce. 

1 2

1 1 1 1
...    (18)

n
C C C C

= + + +  

Hodnotu nominální kapacity C volíme většinou nejbližší vyšší než hodnota Cmin, která 

ovlivňuje hodnotu špičkového proudu při nabíjení a vybíjení resp. jeho efektivní hodnotu. 

Ze špičkových hodnot následně vypočteme jejich efektivní hodnoty 

2    (19)
CRMS Cpeak C REC

I I t f=  

2    (20)
DCRMS DCpeak DC REC

I I t f=  

Výsledná efektivní hodnota proudového zvlnění (ripple current) je dána následujícím 

vzorcem 

2 2    (21)RMS CRMS DCRMSI I I= +  

Tuto hodnotu nyní musíme porovnat s katalogovou hodnotou námi vybraného 

kondenzátoru a tím zkontrolovat, zda vypočtená efektivní hodnota zvlněného proudu vybraného 

kondenzátoru v naší aplikaci vyhovuje (je nižší)  relevantní katalogové hodnotě. Touto 

katalogovou hodnotou je Ir – „Ripple Current“ a najdeme ji v katalogovém listě sady K01. 

Jak bylo zmíněno výše při obecném popisu kondenzátorů firmy Kendeil, Hodnota Ir je 

definována pro konkrétní podmínky (100Hz a 85°C). Budou-li se naše podmínky lišit, je 

potřeba katalogovou hodnotu Ir přepočíst pomocí následující tabulky, kterou najdeme v hlavičce 

katalogového listu pro sadu K01 a to tak, že tuto hodnotu vynásobíme postupně koeficientem 

pro danou frekvenci spínání a koeficientem pro teplotu okolí, v níž bude frekvenční měnič 

pracovat. Pokud budou například pracovní podmínky dány teplotou okolí 45°C a frekvencí 

spínání 20kHz, budou hodnoty koeficientů 2,1 resp.1,5 což znamená, že katalogová hodnota 
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efektivního zvlněného poudu Ir pro daný kondenzátor se zvýší. Z tabulky je patrné, že čím 

menší je hodnota teploty okolí resp. čím vyšší je frekvence spínání, tím snese kondenzátor větší 

zvlněný proud. Bude-li teplota okolí nebo frekvence spínání naší aplikace mezi tabulkovými 

hodnotami, můžeme použít matematickou interpolaci. V běžné praxi stačí přímková interpolace 

mezi sousedními tabulkovými hodnotami. 

 

 

Nyní porovnáme vypočtenou hodnotu zvlněného proudu s katalogovou. Musí platit, že 

vypočtená hodnota IRMS je menší než katalogová hodnota Ir přepočtena na danou frekvenci 

spínání a teplotu okolí. Není-li tato podmínka splněna, musíme pokračovat ve výpočtu a to 

jednou z následujících možností či jejich kombinací 

• Změnit zadání vstupních hodnot. Můžeme jednak změnit rozkmit napětí 

meziobvodu což má za následek změnu kapacity, doby nabíjení/ vybíjení a hodnoty 

zvlněného proudu, změnit počet pulsů usměrňovače nebo zvýšit frekvenci spínání 

měniče resp. použití chladiče pro kondenzátor, což v konečném důsledku znamená 

zvýšení katalogové hodnoty zvlněného proudu Ir, který kondenzátor snese. Toto 

však znamená větší zásah do konstrukce celého měniče, a proto se tato varianta 

téměř nepoužívá. 

• Druhá možnost spočívá ve výběru jiného typu kondenzátoru. Jak je patrné 

z katalogového listu firmy Kendeil, maximální povolená hodnota Ir zvlněného 

proudu stoupá s jmenovitou kapacitou kondenzátoru. Na druhé straně má kapacita 

kondenzátoru vliv na vypočtenou hodnotu ICpeak/ IDCpeak, takže zvýšení kapacity 

kondenzátoru má za následek zvýšení zvlněného proudu kondenzátorovou baterií. 

• Nejobvyklejším způsobem řešení je přidání další větve kondenzátorů 

v meziobvodu. Opět musí být splněna podmínka stejného typu u všech 

kondenzátorů. Také musí platit, že jejich počet ve všech větvích je stejný. 

Obr 3.3 – převodní tabulka pro zvlněný proud při různých podmínkách [5] 
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V takovém případě bude přepočet výsledné kapacity podle vzorce pro paralelní 

řazení kondenzátorů.  

1 2 ...    (22)
n

C C C C= + + +  

Výhodou paralelního řazení je v tom, že se výsledný zvlněný proud symetricky 

(za podmínky splnění výše zmíněných bodů) rozdělí do jednotlivých větví. 

V takovém případě můžeme maximální zvlněný proud Ir z katalogového listu 

vynásobit počtem větví (kondenzátorová baterie snese n-krát větší proudové 

zatížení). Změní-li se hodnota kapacity kondenzátorové baterie, musíme 

opakovat celý postup návrhu od vzorce (13). 

Celý postup návrhu je názorně zakreslen do vývojového diagramu viz následující obrázek. 
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 Obr 3.4 – vývojový diagram postupu návrhu kondenzátorové baterie 
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Jedna z podmínek použití více než jednoho kondenzátoru říká, že všechny musí být stejné. 

V takovém případě je napětí na kondenzátorech v sérii rozděleno pravidelně. Vycházíme 

z předpokladu, že hodnota kapacity je stejná, takže i výsledná impedance je totožná. Výsledkem 

by bylo stejnoměrné rozdělení napětí na kondenzátorech v sérii. V praxi však toto dodrženo 

není, protože reálná hodnota kapacity se mění v rámci tolerance (např. +/-20%). Příčinou je 

variabilita procesu, která vždy, v ideálním případě podle Gaussova normálního rozložení, 

produkuje kondenzátory s různou hodnotou kapacity. Jinak řečeno nemůžeme jednoduše 

rozdělit přiložené napětí stejnoměrně na kondenzátory v sérii, ale musíme počítat s různou 

kapacitou. Budeme-li počítat s nejhorší možnou alternativou – hodnota kapacit na maximálním 

resp. minimálním kraji dané tolerance, použijeme následující vzorec pro výpočet napětí na 

kondenzátoru, známe-li přiložené napětí, toleranci a počet kondenzátorů v sérii - N 

   (23)
( 1)

CELK MAX
CAP

MAX MIN

U TOLERANCE
U

TOLERANCE N TOLERANCE

⋅
=

+ − ⋅
 

Budeme-li tedy počítat i s tolerancí kondenzátorů, musíme je dimenzovat na vyšší napětí 

než při předpokladu stejných kapacit. 

Často užívaná možnost eliminace vlivu tolerance je použití tzv. balančních rezistorů. Jejich 

použitím můžeme při praktickém výpočtu vliv tolerance zanedbat a jednoduše počítat se 

stejnoměrným rozložením napětí na kondenzátory v sérii. Existují 2 základní topologie 

• Výhodou tohoto zapojení je potřeba pouze 2 balančních rezistorů, kde se 

zvyšujícím počtem paralelních větví zlepšují balancující vlastnosti. Nevýhoda této 

topologie je zničení ostatních kondenzátorů v případě poruchy jednoho z nich  

 
Obr 3.5 – zapojení balančních rezistorů (1. možnost) [6] 
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• Výhoda druhé topologie je, že v případě poruchy jednoho kondenzátoru se zničí 

pouze kondenzátory v dané sériové větvi. Nevýhoda je větší počet rezistorů, kdy 

potřebujeme na každý kondenzátor jeden rezistor  

 

 

Tyto balanční rezistory je potřeba vybírat s přesností +/-5% podle následujícího vzorce 

1000
[ ]   (24)

0,015 [ ]
Rvsr k

C uF
= Ω

⋅
 

4. Implementace postupu výpočtu kondenzátorové baterie v 

prostředí ACCESS 

4.1 Volba implementačního produktu [11] 

Při volbě implementace daného problému – automatizace výpočtu kondenzátorové baterie, 

bylo bráno v úvahu několik možností. Vytvářet samostatný program ve vyšším jazyce např. 

C++ nebo použít stávající softwarové balíky firmy Microsoft, které jsou jednak rozšířené, ale 

také v sobě obsahují do určité míry možnost naprogramovat si vlastní funkčnost. Nevýhodou 

této volby však zůstává nutnost mít danou “mateřskou” aplikaci nainstalovánu na počítači. 

Nakonec byl vybrán product Microsoft Access verze 2003. V úvahu byla brána jeho schopnost 

vytvářet uživatelské aplikace pomocí formulářů, dale pak možnost programování vlastní 

Obr 3.6 – zapojení balančních rezistorů (2. možnost) [6] 
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funkčnosti jednotlivých modulů pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Aplication), ale hlavně 

jde o nástroj, který dokáže pomocí jazyka SQL efektivně řešit práci s tabulkovými záznamy dat 

(tzv. relační databáze). Verze 2003 byla zvolena vzhledem ke zpětné kompatibilitě na starších 

počítačích, které by nebyly schopné spustit soubory vytvořené v Microsoft Office 2007 a 

novějšími. 

4.2 Struktura aplikace v Accessu 

Aplikaci pro výpočet kondenzátorové baterie můžeme rozdělit do 3 základních podskupin.  

• Vstupní tabulky – data, na základě kterých probíhá další výpočet. 

• Pomocné tabulky – slouží pro jednoduchou a názornou práci s formuláři při návrhu 

• Vlastní výpočet – běží na pozadí, pracuje se vstupními tabulkami a vstupy uživatele 

ve formuláři. Výsledek výpočtu pak předkládá zpět uživateli. 

• Uživatelské rozhraní – je tvořeno jedním hlavním formulářem, který se 

automaticky zobrazí po spuštění aplikace a 2 vedlejšími formuláři. Pomocí těchto 

formulářů uživatel komunikuje s aplikací. Součástí tohoto rozhraní jsou i další 

doplňky, které usnadňují uživateli práci jako např. rozbalovací menu pro výběr 

dané hodnoty bez možnosti vložení chybných dat. 

Vstupní tabulky 

Základním zdrojem dat je katalogový list sady elektrolytických kondenzátorů K01. Jak již 

bylo vysvětleno výše, sada obsahuje seznam kondenzátorů se společnými vlastnostmi 

rozdělených do podskupin podle jednotlivých maximálních provozních napětí. Prvním úkolem 

bylo tedy převést tento seznam z formátu pdf do tabulky kompatibilní s MS Access. Výsledek je 

možno vidět na následujícím obrázku. Celkem je v sadě K01 217 různých kondenzátorů. 

Samozřejmostí je vhodná volba datového typu pro jednotlivé sloupce, bez čehož by následně 

nebylo možné zpracování pomocí SQL dotazů. 
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Dalšími vstupními tabulkami jsou koeficienty pro přepočet hodnot maximálního zvlněného 

proudu Ir na konkrétní podmínky vzhledem k teplotě okolí a frekvenci spínání střídače. Tyto 

tabulky nejsou přímo přístupné uživateli, jsou určeny pouze pro čtení pomocí uživatelského 

rozhraní. 

 

 

 

Pomocné tabulky 

Jedná se o tabulky, které zpřehledňují návrh aplikace a zjednodušují vytváření případných 

změn v návrhu. Jde o seznam polí, podle kterých je možno třídit výsledek, počet paralelních/ 

sériových kondenzátorů či s kolika pulsy usměrňovače je maximálně možno počítat. Při 

požadovaných změnách chování aplikace nemusíme zasahovat do kódu VBA či návrhu 

formulářů, jednoduše změníme parametry v těchto pomocných tabulkách. Další pomocná 

tabulka uchovává vstupní data (napětí meziobvodu, zvlnění,…) pro výpočet kondenzátorové 

Obr 4.1 – převedená sada K01 do verze kompatibilní s MS Access 

Obr 4.2 – převodní koeficienty pro různé frekvence a teploty okolí 
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baterie. Výhodou tohoto řešení je persistence dat tzn. vstupní výpočtová data se neztrácejí ani 

po vypnutí aplikace. Tyto tabulky nejsou rovněž přístupné přímo uživateli. 

Vlastní výpočet 

Pro implementaci daného algoritmu jsou s výhodou použity SQL dotazy, které zjednodušují 

řešení celé aplikace. Díky rychlosti SQL dotazů je možno na základě vstupních dat pro výpočet 

– napětí/ zvlnění meziobvodu, výkon měniče, frekvence sítě/ střídače, teplota a pulsovost 

usměrňovače, a také omezujících dat z hlavního formuláře vygenerovat všechny možné sério-

paralelní kombinace kondenzátorů sady K01. Samotná procedura výpočtu je naznačena na 

následujícím obrázku. 
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 Obr 4.3 – vývojový diagram výpočtu v MS Access 
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Implementace v MS Access postupuje podle metodiky naznačené v předchozí kapitole na 

obrázku 3.4. Po spuštění výpočtu z uživatelského rozhraní se vstupní a pomocné tabulky 

nejdříve sekvenčně zpracují pomocí 6 dotazů (vývojový diagram – obrázek 4.3), následně se 

vyfiltrují pouze záznamy na základě uživatelského rozhraní a nakonec se vhodně setřídí. 

• SQL dotaz “q_vypocet” – sloučí 3 vstupní tabulky a vypočte základní vzorce pro 

frec, Umax, Umin, Cmin, tc, tdc. 

• SQL dotaz “q_K01_1” – z výsledku předchozího dotazu vytvoří možné sério-

paralelní kombinace. Implicitně je nastavena hodnota maximálně 20 kondenzátorů 

v sérii a 20 kondenzátorů ve větvi. Takto vznikne 400 potenciálních kombinací pro 

každý kondenzátor 

• SQL dotaz “q_K01_2” – z výsledku předchozího dotazu odstraní kombinace, které 

nevyhovují podmínce pro minimální hodnotu kapacity a maximální hodnotu 

provozního napětí. Dále se vypočte hodnota Icpeak a Idcpeak. 

• SQL dotaz “q_K01_3” – k výsledku předchozího dotazu se vypočte Icrms a Idcrms 

• SQL dotaz “q_K01_4” – k výsledku předchozího dotazu se vypočte Irms a 

katalogová hodnota zvlněného proudu Ir se přepočte na dané provozní podmínky. 

• SQL dotaz “q_K01_5” – z výsledku předchozího dotazu se odstraní kombinace, 

které nevyhovují podmínce zvlněného proudu Ir po přepočtu na provozní 

podmínky a vypočte se hodnota předimenzování kapacity, zvlněného proudu a 

maximálního provozního napětí jako rozdíl vypočtených hodnot (Cmin, Irms, 

Umax+20%) a katalogových hodnot přepočtených na daný počet kondenzátorů v 

sérii a počet větví. 

• Následně jsou pomocí VBA kódu odstraněny kombinace, které jsou 

předimenzovány vzhledem ke kapacitě, zvlněnému proudu, provoznímu napětí či 

nevyhovují požadovanému počtu kondenzátorů v sérii/ počtu větví. Výsledek se 

nakonec setřídí podle zadaných kritérií. 
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Uživatelské rozhraní 

Po spuštění aplikace se automaticky otevře hlavní dialogové okno, které můžeme rozdělit 

na 3 základní části 

• Vlevo nahoře je umístěna vstupní část s hodnotami pro výpočet viz následující 

obrázek. 

 

 

Z hlavního formuláře nejsou políčka přístupná, pro editaci musíme zmáčknout tlačítko 

„Editovat vstupy“, které otevře modální okno, kde již můžeme vstupy editovat. Editace se 

provádí v textových polích jednoduchým vepsáním dané hodnoty, v rozevíracím seznamu je 

potřeba vybrat jednu z možností. Vstupy se uloží kliknutím na levý sloupec formuláře. 

 

 

• Vpravo nahoře v hlavním formuláři se nachází část s možností bližší specifikace 

výsledků, které očekáváme. Konkrétně zde můžeme specifikovat minimální a 

Obr 4.4 – vstupní část hlavního formuláře 

Obr 4.5 – vedlejší formulář pro editaci vstupů 
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maximální počet kondenzátorů v sérii a počet větví. Pouze kombinace z těchto 

rozsahů se objeví ve výsledné tabulce. Stejně tak můžeme specifikovat maximální 

hodnotu předimenzování kapacity, zvlněného proudu či provozního napětí. Jinak 

řečeno, ve výsledné tabulce se objeví pouze ty kombinace kondenzátorů, které 

svými jmenovitými hodnotami nepřekročí relevantní vypočtené hodnoty o 

specifikovanou hodnotu. Výslednou tabulku je možno třídit na třech úrovních a to 

podle počtu kondenzátorů v sérii/ paralelně a hodnoty předimenzování. Tlačítkem 

„Reset“ se obnoví původní nastavení, tzn. maximální počet kondenzátorů v sérii/ 

paralelně 5, minimální 1, dále se také vymažou hodnoty vložené do textových polí. 

U rozevíracích seznamů je možno vybírat pouze jednu z nabízených hodnot, 

hodnotu předimenzování je potřeba vepsat. 

 

 

• Po kliknutí na tlačítko „Filtr“ se spustí výpočet, který je následně zobrazen ve 

spodní části hlavního formuláře. Zelená políčka obsahují katalogové hodnoty pro 

daný kondenzátor, modrá políčka vpravo zase vypočtené hodnoty. Tmavě modrá 

políčka zobrazují o kolik jsou velikosti kapacity/ zvlněného proudu/ provozního 

napětí předimenzovány vůči vypočteným hodnotám. Na spodní liště je navigační 

tlačítko, které říká kolik bylo nalezeno kondenzátorů/ kombinací serio-paralelní 

topologie. 

 

Obr 4.6 – specifikační část hlavního formuláře 

Obr 4.7 – výsledková část hlavního formuláře 
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Na konci každého řádku se nachází tlačítko „DETAIL“, jehož poklepáním se zobrazí 

modální okno pro detailnější popis daného kondenzátoru. Zobrazení obsahuje katalogový název 

kondenzátoru, jeho charakteristické hodnoty a na konci je vždy vypočtena hodnota balančního 

rezistoru. Data jsou převzata ze vstupní tabulky K01 resp. katalogového listu sady K01 firmy 

Kendeil. 

 

 

 

5. Příklad výpočtu kondenzátorové baterie pro zadané  

    vstupní hodnoty 

V tomto odstavci bude ukázáno použití, výhody a přednosti výše popsané automatické 

aplikace pro výpočet kondenzátorové baterie a její porovnání s „ručním“ výpočtem.  

Zadání 

Na základě následujících vstupních parametrů navrhněte kondenzátorovou baterii pro 

napět´ový meziobvod nepřímého měniče frekvence viz následující obrázek: 

Obr 4.8 – vedlejší formulář pro zobrazení detailu o vybraném kondenzátoru 
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Vstupním AC/DC měničem bude neřízený 3 fázový můstkový usměrňovač o frekvenci sítě 

50Hz. Výstupní výkon 14kW, nominální napětí meziobvodu 565V, napět´ové zvlnění +/- 

5%. Pracovní teplota bude 35°C a spínací frekvence střídače 10kHz. 

5.1 Ruční výpočet kondenzátorové baterie 

Nejdříve bude na základě vstupních hodnot vypočítána a vybrána baterie klasickou 

metodou na základě ručních výpočtů.  

Výpočet vlastního kmitočtu 6 pulsního usměrňovače: 

6 50 300    (25)
REC

f p f Hz= ⋅ = ⋅ =  

Výpočet maximálního napětí v meziobvodu 

( )05% 565 5% 593    (26)MAX OU U U V= + = + =  

Výpočet minimálního napětí v meziobvodu 

( )05% 565 5% 536    (27)MIN OU U U V= − = − =  

Výpočet minimální kapacity kondenzátoru 

Obr 5.1 – schéma zadaného frekvenčního měniče 
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( )

3

2 22 2

2 2 14 10
1,03    (28)

(593 536 ) 300MIN

MAX MIN REC

P
C mF

U U f

⋅ ⋅
= = =

+ ⋅−
 

Nyní zvolíme typ kondenzátoru. Vybereme nejbližší vyšší katalogovou hodnotu 

v sadě K01, což je 1,5mF a vybereme také počet kondenzátorů v sérii podle velikosti 

maximálního provozního napětí: 

20 593 20% 711    (29)
CAP MAX

U U V= + = + =  

Zvolíme tedy 2 kondenzátory v sérii ve 2 větvích, čímž zůstane výsledná kapacita stále na 

hodnotě 1,5mF. Dále pak vypočteme efektivní hodnotu zvlněného proudu 

536arccos arccos
593 1,4    (30)

2 2 50

MIN

MAX
c

U

U
t ms

fπ π
= = =

⋅ ⋅
 

31 1
1, 4 10 1,93    (31)

300DC C

REC

t t ms
f

−= − = − ⋅ =  

3
3

593 536
1,5 10 60,4    (32)

1,4 10
MAX MIN

Cpeak

C

U U
I C A

t

−

−

− −
= = ⋅ =

⋅
 

3
3

593 536
1,5 10 43,5    (33)

1,93 10
MAX MIN

DCpeak

DC

U U
I C A

t

−

−

− −
= = ⋅ =

⋅
 

2 2 2 3 2 360, 4 1,4 10 300 43,5 1,93 10 300 51    (34)
RMS Cpeak C REC DCpeak DC REC

I I t f I t f A
− −= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =

 

Jelikož měnič pracuje v teplotě okolí 35°C a frekvence střídače bude 10kHz, můžeme 

použít korekční faktory K1=1,5 a K2=2,2, kterými podělíme výsledný proud Irms. Výsledek je 

tedy: 

51
15,5    (35)

1,5 2, 2RMS
I A= =

⋅
 

Použijeme-li celkem 4 kondenzátory K01400152_M0H105 ze sady K01 o hodnotě 1,5mF, 

všechny kontrolované parametry (minimální kapacita, maximální zvlněný proud, maximální 

provozní napětí) s rezervou vyhovují vstupním podmínkám zadání. 
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5.2 Výpočet kondenzátorové baterie pomocí aplikace 

Pro analýzu problému nyní použijeme vytvořenou aplikaci. Po spuštění hlavního formuláře 

klikneme na tlačítko „Editovat vstupy“ a zadáme vstupní hodnoty viz následující obrázek. 

 

 

Ve specifikační části nyní blíže specifikujeme okruh výsledných kombinací kondenzátorů. 

Zvolíme rozsah kondenzátorů v sérii/ paralelně na 1-5 a také budeme třídit výsledky 

v pořadí kapacita, proud a napětí. 

 

 

Po stisknutí tlačítka FILTR se zobrazí výsledná tabulka, která obsahuje celkem 451 

možných výsledků. Vzhledem k zadaným kritériím se jako nejlepší volba jeví kondenzátor 

K01500222_M0J143 v kombinaci 3x v sérii ve 2 větvích, který je nejméně kapacitně 

předimenzován. V rámci kondenzátorů s nejmenším kapacitním předimenzováním má také 

nejnižší předimenzování zvlněného proudu Ir. Námi vybraný kondenzátor 

K01400152_M0H105 viz výše se objevuje na 10.místě viz následující tabulka. 

Obr 5.2 – zadání vstupních hodnot do formuláře aplikace 

Obr 5.3 – bližší specifikace hledaných výsledků 
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C Typ Ir Up ser. 

p
a
r. Cmin 

Předi- 
men- 

zování 
Umax 
+20% 

Předi- 
menzo-

vání Irms 

Předi- 
menzo-

vání 

2200 K01500222__M0J143 8,2 500 3 2 1 461,87 4,79 711,90 788,10 50,37 3,75 

2200 K01400222__M0G105 8,3 400 3 2 1 461,87 4,79 711,90 488,10 50,37 4,41 

2200 K01350222__M0G105 9 350 3 2 1 461,87 4,79 711,90 338,10 50,37 9,03 

2200 K01400222__M0H105 9 400 3 2 1 461,87 4,79 711,90 488,10 50,37 9,03 

2200 K01450222__M0H105 9 450 3 2 1 461,87 4,79 711,90 638,10 50,37 9,03 

2200 K01350222__M0H105 9,5 350 3 2 1 461,87 4,79 711,90 338,10 50,37 12,33 

2200 K01400222__M0J105 10,7 400 3 2 1 461,87 4,79 711,90 488,10 50,37 20,25 

2200 K01450222__M0J105 11,2 450 3 2 1 461,87 4,79 711,90 638,10 50,37 23,55 

2200 K01450222__M0J143 12,5 450 3 2 1 461,87 4,79 711,90 638,10 50,37 32,13 

1500 K01400152__M0H105 7,9 400 2 2 1 461,87 38,13 711,90 88,10 51,51 0,63 

 

 

Nyní změníme prioritu třídění a podíváme se na výsledky z pohlednu nejmenšího 

předimenzování zvlněného proudu Ir. Následující tabulka ukazuje, že z tohoto pohledu je 

nejvýhodnější námi vybraný kondenzátor K01400152_M0H105 z ručního výpočtu. 

 

C Typ Ir Up ser. 

p
a
r. Cmin 

Předi- 
menzo-

vání 
Umax 
+20% 

Předi- 
menzo-

vání Irms 

Předi- 
men-

zování 
1500 K01400152__M0H105 7,9 400 2 2 1 461,87 38,13 711,90 88,10 51,51 0,63 

1500 K01400152__M0H105 7,9 400 2 3 1 461,87 788,13 711,90 88,10 77,27 0,94 
1500 K01400152__M0H105 7,9 400 2 4 1 461,87 1 538,13 711,90 88,10 103,02 1,26 
1500 K01450152__M0H105 8 450 2 2 1 461,87 38,13 711,90 188,10 51,51 1,29 
1500 K01400152__M0H105 7,9 400 2 5 1 461,87 2 288,13 711,90 88,10 128,78 1,57 

15000 K01350153__M0J214 31,7 350 5 1 1 461,87 1 538,13 711,90 1 038,10 103,02 1,59 
10000 K01350103__M0J214 26,6 350 4 1 1 461,87 1 038,13 711,90 688,10 85,85 1,93 
1500 K01450152__M0H105 8 450 2 3 1 461,87 788,13 711,90 188,10 77,27 1,93 
1500 K01450152__M0H105 8 450 2 4 1 461,87 1 538,13 711,90 188,10 103,02 2,58 
3300 K01200332__M0H105 9 200 4 2 1 461,87 188,13 711,90 88,10 56,66 2,74 

 

 

Podíváme-li se na výslednou tabulku z hlediska dimenzování napětí, tzn. budeme třídit 

v pořadí Napětí/ Kapacita/ Proud, i zde se vybraný kondenzátor objevuje v top10. 

 

 

Obr 5.4 – výsledek výpočtu pro třídění v pořadí Kapacita/ Proud/ Napětí 

Obr 5.5 – výsledek výpočtu pro třídění v pořadí Proud/ Kapacita/ Napětí 
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C Typ Ir Up ser. 

p
a
r. Cmin 

Předi- 
menzo-

vání 
Umax 
+20% 

Předi- 
men-

zování Irms 

Předi- 
menzo-

vání 
1500 K01250152__M0G105 6,1 250 3 3 1 461,87 38,13 711,90 38,10 51,51 8,88 
1000 K01500102__M0G079 4,6 250 3 5 1 461,87 204,79 711,90 38,10 57,23 18,67 
1500 K01250152__M0G105 6,1 250 3 4 1 461,87 538,13 711,90 38,10 68,68 11,84 
1500 K01250152__M0G105 6,1 250 3 5 1 461,87 1 038,13 711,90 38,10 85,85 14,80 
1500 K01400152__M0H105 7,9 400 2 2 1 461,87 38,13 711,90 88,10 51,51 0,63 
1000 K01400102__M0G079 5,8 400 2 3 1 461,87 38,13 711,90 88,10 51,51 5,91 
1000 K01400102__M0G105 6,3 400 2 3 1 461,87 38,13 711,90 88,10 51,51 10,86 
1500 K01200152__M0G079 5,8 200 4 4 1 461,87 38,13 711,90 88,10 51,51 25,05 
1500 K01160152__M0G079 5,3 160 5 5 1 461,87 38,13 711,90 88,10 51,51 35,94 

 

 

Pro bližší informace klikneme na tlačítko DETAIL, kde se nám zobrazí detailní informace 

o námi vybraném kondenzátoru a také hodnota balančního rezistoru, který je potřeba 

použít. 

 

 

Z Výsledků Access aplikace můžeme potvrdit, že kondenzátor vybraný na základě ručního 

výpočtu splňuje požadované podmínky a přitom ve všech třech kritériích dochází 

k minimálnímu předimenzování oproti ostatním kondenzátorům ze sady K01. Samozřejmě 

by bylo možné provést další analýzu a zohlednit větší počet možných kondenzátorů jak 

v sérii tak paralelně, pro naše účely a vzhledem k daným vstupním hodnotám je zvolený 

rozsah 1-5 kondenzátorů v pořádku. 

Obr 5.6 – výsledek výpočtu pro třídění v pořadí Napětí/ Kapacita/ Proud 

Obr 5.7 – detail vybraného kondenzátoru 
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Závěr: 

 

Cílem této práce bylo shrnout obecnou metodiku návrhu kondenzátorové baterie nepřímého 

měniče frekvence a následně navrhnout způsob automatického výpočtu na základě vstupních 

hodnot. Návrh byl proveden pro DC link, který předpokládá na vstupu neřízený n-pulsní 

usměrňovač. 

Po úvodní první kapitole začíná teoretická část druhou kapitolou. Jsou zde nejdříve popsány 

vlastnosti ideálního kondenzátoru a dále také reálné vlastnosti, se kterými se můžeme setkat 

v katalogových listech jednotlivých výrobců. Poté následuje popis dvou základních typů, které 

se vyskytují ve výkonové elektronice a to foliových a hlavně elektrolytických kondenzátorů. 

V této části je také proveden přehled jednotlivých aplikací. Následně je provedeno detailnější 

seznámení s portfoliem výrobků firmy Kendeil a to hlavně se základní sadou elektrolytických 

kondenzátorů K01, která je později použita jako zdroj dat pro automatický výpočet. Třetí 

kapitola se zabývá podrobným popisem obecné metodiky návrhu kondenzátorové baterie 

napět´ového obvodu, na jejímž základě je v další kapitole provedena implementace v programu 

MS Access. Tento program byl vybrán jednak z důvodu obecného rozšíření softwarového 

balíčku MS Office jehož je Access součástí, dále pak z důvodu možnosti programování vlastní 

funkčnosti v jazyce Visual Basic for Application, a hlavně z důvodu efektivní práce 

s tabulkovými záznamy dat pomocí jazyka SQL. Ve čtvrté kapitole je proveden popis vytvořené 

aplikace jak z pohledu uživatelského rozhraní, tak i algoritmu celého výpočtu. Poslední kapitola 

ukazuje aplikační příklad, kdy je zadaná úloha řešena výpočtem i zpracováním pomocí 

vytvořené aplikace. 

Aplikační příklad v poslední části ukazuje možnosti vytvořené aplikace. Ručním výpočtem 

byla také ověřena funkčnost a správnost aplikace v Accessu. Kromě jednoduchosti, rychlosti a 

snadnosti použití díky zvolenému formulářovému uživatelskému rozhraní, které omezuje 

uživatele v zadání nepřípustných dat, je hlavní výhoda v celkovém pohledu na všechny 

dostupné možnosti návrhu kondenzátorové baterie. Automaticky se generují všechny možné 

varianty, které připadají v úvahu na základě vstupních dat. Tento pohled je možné interaktivně 

měnit pomocí přídavných specifikačních kritérií a třídit tak výsledky podle různých kritérií. 

Dostáváme tak komplexní pohled na možnosti návrhu kondenzátorové baterie. Takto je možno 

vytvořit návrh velice rychle a zvolit tu kombinaci, která nejlépe vyhovuje konkrétní aplikaci.  
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Pro implementaci byla použita pouze sada K01, aplikace je však snadno rozšiřitelná i na 

ostatní sady firmy Kendeil a to z toho důvodu, že všechny katalogové listy jednotlivých sad 

obsahují stejný formát. Je tedy možno aplikaci rozšířit o možnost volby sady, ve které se bude 

výsledný soubor dat hledat. Toto však zahrnuje poněkud hlubší zásah do programu VBA, další 

možnost je proto jednoduše vyměnit vstupní tabulku. Jediné omezení spočívá v nutnosti 

stejného formátu datových polí vstupní tabulky. 
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