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Abstrakt 
Prezentovaná bakalářská práce se zabývá stejnosměrným motorem a tyristorovým 

měničem, jejich vlastnostmi a modelováním a to včetně uvažování ztrát. Pro tyto účely bylo 

vytvořeno několik matematických modelů stejnosměrného motoru s permanentními magnety a 

model tyristorového řízeného usměrňovače. Modely stejnosměrného motoru obsahují jak 

stejnosměrný motor bez uvažování ztrát, tak s uvažováním ztrát. Model tyristorového usměrňovače 

zahrnuje i ztráty. Tyto modely byly vytvořeny v prostředí programu Matlab/Simulink. 
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Matematický model, Matlab, Simulink, Stejnosměrný motor, Stejnosměrný motor 

s permanentními magnety, Tyristorový měnič, Ztráty, Ztráty v SS motoru, Ztráty v měniči, 

Usměrňovač. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The presented bachelor thesis deals with DC motor and thyristor converter, their properties 

and modeling including consideration of losses. For those purpose was created several 

mathematical models of DC motor with permanent magnets and model of a thyristor Rectifier. 

These models of DC motor contain as DC motor without losses as DC motor considering losses. 

The model of the thyristor converter contain losses. These models, were developer in an 

environment of Matlab / Simulink program.  

Key words 
The mathematical model, Matlab, Simulink, Simulink, DC motor, Permanent magnet DC 

motor, Thyristor converter, Loss, Loss in DC motor, Loss in converter, Rectifier. 

 
  



 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
Symbol Jednotka Název 

c [ - ] Konstanta buzení 

F  Přenosová funkce 

Ia [A] Proud kotvy 

Ib [A] Proud budícího vinutí 

In [A] Jmenovitý proud 

Jc [kg. m2] Moment setrvačnosti motoru 

k1 [ - ] Konstanta pro výpočet mechanických ztrát 

k2 [ - ] Konstanta pro výpočet mechanických ztrát 

kpo [ - ] Konstanta pro výpočet ztrát v proudových obvodech 

kps [ - ] Konstanta pro výpočet ztrát v polovodičových součástkách 

La [H] Vlastní indukčnost motoru 

Me [N. m] Moment motoru 

Mz [N. m] Zatěžovací moment 

nn [ot./min] Jmenovité otáčky 

p [ - ] Operátor v Laplaceově transformaci 

P [W] Výkon motoru, měniče 

Pa [W] Výkon měniče 

Pn [W] Jmenovitý výkon 

Pp [W] Příkon motoru 

Ps [W] Příkon měniče 

Ra [Ω] Odpor na vinutí kotvy 

Rb [Ω] Odpor v budícím vinutí 

U [V] Napětí 

Ua [V] Napětí na vstupu do motoru 

Udα [V] Výstupní napětí měniče 

Ud0 [V] Střední hodnota DC napětí měniče 

Ui [V] Indukované napětí 

Uk [V] Napětí na kartáči 

Un [V] Jmenovité napětí 

Ur [V] Řídící napětí usměrňovače 

W1 [J] energie odebíraná na vstupu ze zdroje 

W2 [J] výstupní energie (práce) 

Φ [Wb] Magnetický indukční tok 

Ωm [rad. s-1] Úhlová rychlost hřídele motoru 

α [ rad ] Úhel řízení tyristorového řízeného usměrňovače 

η [ - ] Účinnost 

ηW [ - ] Energetická účinnost 



 

 

ΔP0 [W] Ztráty naprázdno 

ΔPad [W] Dodatečné ztráty 

ΔPFe [W] Ztráty v železe 

ΔPb [W] Ztráty v budícím vinutí 

ΔPj [W] Ztráty ve vinutí (Jouleovy ztráty) 

ΔPh [W] Hysterezní ztráty 

ΔPk [W] Ztráty na kartáči 

ΔPmech [W] Mechanické ztráty 

ΔPv [W] Vířivé ztráty 

ΔPpo [W] Ztráty v proudových obvodech 

ΔPkonst [W] Konstantní ztráty 

ΔPko [W] Komutační ztráty 

ΔPps [W] Ztráty v polovodičových součástkách 

τu [s] Dopravní zpoždění měniče 
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1 Úvod 
Seznámíme se stejnosměrným motorem, měničem a jejich modelováním v programu 

Matlab/Simulink. Popíšeme si stručnou historii stejnosměrného motoru, základní části, ze kterých 

se skládá, kde vznikají ztráty a jak je můžeme vypočítat. Dále si popíšeme tyristorový řízený 

usměrňovač, který umožňuje řídit stejnosměrný motor. 

V praktické části se zaměříme na modelování soustavy stejnosměrného motoru a 

tyristorového měniče s uvažováním ztrát. 

Díky moderní technice dokážeme simulovat reálné situace pomocí počítačových modelů. 

Tyto modely představují velký přinos pro technické odvětví a vývoj. Díky nim dokážeme 

pozorovat chování soustavy, jak se soustava chová za běžných či mezních stavů. To vše můžeme 

pozorovat a zkoušet aniž bychom měli obavy z možného poškození reálného zařízení a hlavně tím 

ušetříme čas i finance. 

Tyto počítačové modely můžeme snadno vytvořit v programu Matlab a jeho nástavbě 

Simulink.  
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2 Stejnosměrné stroje 
Během vývoje společnosti se vždy objevil někdo, kdo hloubal nad tím, jak věci fungují, 

proč a hlavně zdali se dají využít. Ne jinak tomu bylo s elektrickou energií. Když Michael Faraday 

(1791 - 1867) v roce 1831 ukázal princip dynama, v té době to byl první elektrický točivý 

stejnosměrný stroj, na přednášce Královské společnosti v Londýně, nebylo mu věnováno příliš 

pozornosti. My ovšem dnes už víme, že Michael Faraday předvedl jeden z nejvýznamnějších 

vynálezů 19. století. A díky těmto strojům dnes máme v domácnostech, v práci i v dopravě 

neocenitelné pomocníky. 

Stejnosměrné stroje dělíme na dynama a motory podle jejich způsobu užití. To znamená, že 

buď elektrickou energii odebírají ze soustavy, potom se bavíme o motorech, anebo ji do soustavy 

naopak dodávají a potom mluvíme o dynamech.  

 

Obr. 1: První dynamo 

V dnešní době jsme od prvních dynam a stejnosměrných motorů značně pokročili, ale 

princip jejich fungování a vlastně i jejich konstrukce se nezměnili. Stejnosměrné motory stále 

mnohdy preferujeme před motory střídavými a to pro jejich výhodné regulační vlastnosti 

a pro jejich prostorovou i hmotnostní kompaktnost oproti střídavým motorům stejného výkonu. 

Používáme je tedy tam, kde jsou potřeba malé rozměry, v letectví, kosmonautice, vojenské technice 

či robotice. Z jejich vlastností jsou žádané především velký rozběhový moment a malá časová 

konstanta. Dovolí nám také stupňovité řízení otáček. Stejnosměrné motory mají ovšem také 

nevýhody. Mezi tu hlavní patří fakt, že ke svému provozu potřebují kluzné kontakty 

mezi komutátorem a kartáči. A to velice omezuje jejich oblast použití a také způsobuje různé 

elektromagnetické rušení a poruchy. Vzniká zde též jiskření, které za jistých podmínek může být 

nebezpečné ve výbušném prostředí. S postupujícím vědeckým poznáním v oblasti elektroniky 

se zdá, že byl i tento problém vyřešen a to umožněním elektronické komutace a tím i vzniku 

bezkartáčových stejnosměrných motorů. 



- 3 - 
 

3 Fyzikální zákony a stejnosměrný motor 

3.1 Indukovaná elektromotorická síla 

Michael Faraday (1791 - 1867) 

 

Obr. 2: Michael Faraday  

 „Jestliže se v blízkosti vodiče mění magnetické pole, vzniká (indukuje se) na jeho koncích 

napětí a uzavřeným obvodem začne procházet proud. Velikost indukovaného napětí na koncích 

vodiče, závisí na charakteru změn magnetického pole.“ [citováno z 1] 

Vzájemným pohybem vodiče a magnetického pole vzniká ve vodiči indukovaná 

elektromagnetická síla a tím dochází k protínání magnetických siločar vodičem. Směr této 

indukované elektromotorické síly závisí na směru relativního pohybu mezi vodičem a magnetem. 
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3.2 Lenzův zákon 

Heinrich Friedrich Lenz (1804 - 1865) 

 

Obr. 3: Heinrich Friedrich Lenz 

„Indukovaný proud má vždy takový směr, že se svými účinky snaží zabránit změně, která 

ho vyvolala.“ [citováno z 1] 

Jestliže přibližujeme magnet k cívce, vznikne indukovaný proud a ten potom brání 

elektromagnetickému poli vyvolaném indukovaným proudem přibližování se magnetu. Pokud 

ovšem byl indukovaný proud vyvolán oddalováním magnetu od cívky, potom se naopak snaží 

elektromagnetické pole tomuto zabránit. V podstatě jde o obdobu zákona setrvačnosti. [1]. 
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4 Stejnosměrný motor 

4.1 Konstrukce 

Stejnosměrný motor se skládá ze statoru a rotoru.  

 

Obr. 4: Schematické uspořádání stejnosměrného stroje [3] 

4.1.1 Stator 

Stator je vnější nepohyblivá část stejnosměrného motoru. Je opatřen pravidelně umístěnými 

a navzájem magneticky opačně orientovanými hlavními póly a pomocnými neboli komutačními 

póly. Cívky vinutí hlavních pólů budí magnetické pole motoru, zatímco komutační póly pomáhají 

komutaci rotorového vinutí. Za každým hlavním pólem dané polarity je vždy ve směru otáčení 

kotvy pomocný pól stejné polarity [2]. 

4.1.2 Rotor 

Rotor, zvaný také kotva, je pohyblivá vnitřní část motoru. Tato se vlivem 

elektromagnetických sil otáčí. Směr otáčení lze určit například pravidlem levé ruky (viz 4.2). Rotor 

má tvar rotačního válce umístěného na hřídeli společně s komutátorem a v jeho drážkách 

je umístěné rozložené vinutí s cívkami, vyvedenými k mechanickému komutátoru.  

4.1.3 Komutátor 

„Komutátor u stejnosměrného motoru mění smysl proudu ve vodičích rotoru tak, 

že se rotor otáčí trvale jedním směrem.“ [citováno z 3] Ke komutátoru přiléhají grafitické nebo 

elektrografitické kartáče. Ty se umísťují do magneticky neutrálního místa mezi po sobě 



- 6 - 
 

následujícími hlavními póly a je jich sudý počet, stejně jako pólů. Někdy se mohou natáčet proti 

směru točení kotvy kvůli zlepšení komutace. Správné zaběhnutí kartáčů, stejně jako jejich složení, 

umístění a zabroušení významně ovlivňují průběh komutace.  

4.2 Princip činnosti stejnosměrného motoru 

Stejnosměrný proud přivedeme na svorky motoru a ten následně prochází vodiči kotvy. 

Jelikož se nacházejí v magnetickém poli, působí na ně magnetická síla a jejím důsledkem je otáčení 

motoru. Směr otáčení určíme například pravidlem levé ruky (viz níže). Problém nastane, pakliže by 

vodiči procházel trvale stejnosměrný proud. Vodiče by se totiž po dosažení neutrální polohy, v ose 

mezi dvěma póly, přestaly pohybovat. Tomuto zabraňuje komutátor, jenž mění smysl proudu 

a umožňuje, aby se kotva dále otáčela původním směrem. Závit ležící mezi dvěma póly, jehož 

začátek a konec jsou připojeny na dva kroužky, se otáčí v homogenním magnetickém poli. Vzniklý 

magnetický tok, spřazený se závitem, který se otáčí, se mění v průběhu času podle sinusoidy 

a v jeho závitu se indukuje střídavé napětí. Polarita kroužků se pravidelně mění v závislosti na tom, 

zda je vodič spojený s kroužkem pod severním nebo jižním pólem. Střídavý je i proud procházející 

uzavřeným vnějším obvodem. [3] 

Tažná síla motoru pulsuje stejně jako indukované napětí dynama. Čím více použijeme 

cívek v daném motoru, tím plynulejší tah dostaneme. Můžeme ho zmenšit, když některé z cívek 

během komutace spojíme kartáči nakrátko. Tím je vyřadíme z tvorby točivého momentu. 

Kdybychom dále chtěli z daného motoru vytvořit generátor, stačí při zachování stejné polarity 

a stejného směru otáčení změnit směr proudu v kotvě motoru. [3] 

Pravidlo levé ruky 

„Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly (dohodnutý) 

směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí 

magnetické pole na vodič proudem.“ [citováno z 5] 

4.3 SS motor s permanentními magnety 

Stejnosměrné motory s permanentními magnety (PM) se běžně využívají v oblasti od velmi 

malých až do oblasti středních výkonů. U těch nejmenších nemusíme používat regulační obvod 

a můžeme je využívat přímo. U motorů středních výkonů se naopak obvykle napájí pomocí 

pulzních měničů. Motor vyvíjí vždy pouze maximální moment, jelikož budící magnetický tok 

je kolmý na směr proudu kotvy. Stejnosměrné motory s PM pracují při relativně vysokých 

otáčkách a nízkém momentu. To může v některých případech být k neprospěchu věci. Proto 

se k nim připojují převodovky a to buď přímo, jakožto součást motoru anebo jako externí zařízení. 

Někteří výrobci k motoru s převodovkou přidají ještě čidla rychlosti a polohy. Takovéto řešení 

je pak výhodně pro svou kompaktnost. Ukazuje se, že v běžném provozu vykazují tyto motory 
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dobrou provozní spolehlivost. Největší slabinou stejnosměrných motorů s PM je mechanický 

komutátor a sběrné ústrojí motoru.  

 

Obr. 5: Řez stejnosměrným motorem s permanentními magnety [4] 

Mezi výhody stejnosměrných motorů s PM lze zařadit jejich příznivý poměr mezí výkonem 

a hmotností, relativně snadné řízení otáček, nízkou cenu a také širokou nabídku na trhu. Můžeme 

je také výrazně proudové přetížit a to až 10x. A v neposlední řadě mají malou mechanickou 

i elektromagnetickou časovou konstantu.  

Naproti tomu mezi nevýhody můžeme zařadit složitější a z toho vyplívající dražší 

rychlostní a polohové řízení oproti jiným typům motorů (např. krokové motory). Motor také není 

bezúdržbový a díky komutátoru je zdrojem elektromagnetického rušení. [4] 
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5 Tyristorový usměrňovač pro SS pohony 

5.1 Princip tyristorového usměrňovače 

Tyristor je řízená polovodičová součástka se čtyřmi vrstvami, třemi PN přechody a třemi 

elektrodami. Tyto elektrody jsou katoda (K), anoda (A) a řídící elektroda (G). Krajní vrstva 

s P vodivostí je spojena s anodou. S katodou je spojena krajní vrstva vodivosti N. Vnitřní vrstvy 

nazýváme N-báze a P-báze, se kterou je spojena řídící elektroda.  

U tyristoru můžeme mluvit pouze o dvou pracovních stavech. Vodivý, kde se chová jako 

dioda v propustném směru a nevodivý, jež si můžeme představit jako dvě antisériově zapojené 

diody. Zapnutí tyristoru neboli přechod z nevodivého do vodivého stavu probíhá buď překročením 

blokovacího napětí, což znamená napěťový průraz v propustném směru, nebo kladným proudovým 

impulsem do řídící elektrody vzhledem ke katodě. Vypnutí tyristoru neboli přechod z vodivého 

do nevodivého stavu je možné pouze poklesem anodového proudu na nulu při nulovém nebo 

záporném anodovém napětí. [12] 

5.2 Zapojení usměrňovače 

Zapojení tyristorových usměrňovačů můžeme rozdělit do dvou základních skupin: uzlová 

a můstková. U uzlového zapojení je vyžadován síťový transformátor s vyvedeným uzlem 

a v každém časovém intervalu vede vždy jen jeden tyristor. Můstkové zapojení naopak síťový 

transformátor nevyžaduje, pokud usměrněné napětí vyhovuje napětí jmenovitému stejnosměrnému 

motoru. U můstkového zapojení oproti uzlovému zapojení vedou v každém časovém intervalu vždy 

dva tyristory. Z toho vyplývá, že můstkové zapojení vyžaduje oproti uzlovému dvojnásobný počet 

tyristorů. [12] 

 

Obr. 6: Dvoupulzní uzlové zapojení usměrňovače [12] 
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Obr. 7: Dvoupulzní můstkové zapojení usměrňovače [12] 

U usměrňovačů se používá termín q-pulzní zapojení, kde q=1, 2, 3, 6, 12 udává počet 

proudových pulzů na stejnosměrné straně usměrňovače během jedné periody síťového střídavého 

napětí, přičemž každý proudový pulz odpovídá zapnutí jednoho tyristoru. [12] 



- 10 - 
 

6 Ztráty ve stejnosměrném motoru 
Každé zařízení, sloužící k přeměně energie, není stoprocentně účinné. Část energie 

se v nich mění ve formu neužitečné a tudíž nežádoucí energie. My tuto neužitečnou formu energie 

nazýváme energií ztrátovou. Touto ztrátovou energií rozumíme rozdíl mezi energií odebíranou ze 

zdroje a energií užitečnou, jež je předávána na výstupu stroje. K tomu abychom mohli určit, jak 

účinné jsou stroje, musíme definovat energetickou účinnost. Ta je dána poměrem výstupní energie 

k energii vstupní.  

 �� =
��

��
    (6-1) 

Pro nás je ale výhodnější pracovat s výkony. Vztah je obdobný. Výkonem zařízení 

označujeme rozdíl mezi výkonem odebíraným ze zdroje, nebo též příkonem a celkovými ztrátami.  

 �� = � =
�

��
    (6-2) 

Pokud bychom chtěli určit celkové ztráty v elektrickém pohonu, musíme vycházet z jeho 

konfigurace. U jednoduchého neregulovaného pohonu můžeme ztráty vyvodit pouze z parametrů 

motoru a jeho pracovního bodu, přičemž ztráty ve spínacích prvcích a kabelech jsou zanedbatelné. 

U regulovaných pohonů je již situace složitější, protože tyto obsahují navíc další prvky, například 

transformátor, tlumivky či různé předřadné odpory. Pro určení ztrát v jakémkoliv momentě 

můžeme vycházet ze známých ztrát ve jmenovitém pracovním bodě. [7] 

6.1 Ztráty ve vinutí kotvy  ΔPj  

Jsou také označovány jako Jouleovy ztráty ve vinutí kotvy přechodem proudu kotvy ve 

stavu naprázdno. [8] 

 Δ�� = ����
�     (6-3) 

6.2 Ztráty v budícím vinutí ΔPb  

Ztráty v budícím vinutí jsou vlastně výkon stejnosměrného vinutí. U těchto ztrát máme tři 

různé způsoby výpočtu. Podle druhu stejnosměrného motoru závisí, zda jsou tyto ztráty závislé 

anebo nezávislé na zátěži. Tyto ztráty se u SS motoru s PM neuvažují. [8] 

 Δ�� = ����
� = ��� =

� �

��
   (6-4) 

6.3 Ztráty na kartáči ΔPk 

Ztráty na kartáči vznikají přechodem proudu na kartáčích přes styčné body kartáče 

a komutátoru. Jsou dány součinem proudu a úbytku napětí v přechodové vrstvě, která se uvažuje 

nezávislá od proudu a polarity kartáče. Běžně se počítá s hodnotami úbytku napětí 1V na každý 
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styk, pakliže jsou kartáče uhlíkové, jestliže jsou měděno-uhlíkové nebo měděno-grafitové, tak je 

úbytek napětí 0,3V. 

 Δ�� = ∆����     (6-5) 

6.4 Mechanické ztráty ΔPmech  

Mechanické ztráty jsou součtem všech ztrát třením a ztrát ventilačních. Tím se rozumí 

ztráty v ložiskách, třením kartáčů na komutátoru, třením otáčejících se částí stroje o prostředí uvnitř 

stroje, ztráty třením chladiva v kanálech otáčejících se částí, ztráty vyvolané činností ventilátorů, 

čerpadel a jiných pomocných strojů poháněných hřídelí stroje a určených pouze pro obsluhu stroje. 

Tyto ztráty jsou nezávislé na zátěži. Při běžných výpočtech se nepočítají do detailu, ale jsou dány 

jako určitá část příkonu motoru. Pro náš matematický model však vyjdeme z přibližných hodnot 

získaných z poměru hodnot ustálených a jmenovitých. [8,9] 

 Δ��� �� = Δ�� + Δ�����   (6-6) 

   Δ�� ∼ Ω => Δ�� = Δ���.
�

� �
= ��.Ω    (6-7) 

  Δ����� ∼ Ω� => Δ����� = Δ����� �.
� �

� �
� = �����.Ω

�  (6-8) 

6.5 Ztráty v železe ΔPFe 

Ztráty v železe jsou tvořeny součtem ztrát hysterezních ΔPh a ztrát vířivých proudů ΔPv 

při přemagnetování železného jádra kotvy. Jsou to ztráty nezávislé na zátěži. Hysterezní ztráty 

a ztráty vířivých proudů se podobně jako mechanické ztráty běžně určují jako určitá část příkonu 

motoru. Pro naše účely vyjdeme, podobně jako v případě ztrát mechanických, z přibližných hodnot 

získaných z poměru ustálených a jmenovitých hodnot.  

    Δ��� = Δ�� + Δ��    (6-9) 

 Δ�� ∼ Ω(��)� => Δ�� = ΔP��
� (��)�

� �(�� �)
� = ΔP��

�

� �
= k�.Ω    (6-10) 

Δ�� ∼ Ω�(��)� => Δ�� = ΔP��
� �(��)�

� �
�(�� �)

� = ΔP��
� �

� �
� = k�.Ω

�   (6-11) 

6.6 Dodatečné ztráty ΔPad  

Dodatečné ztráty jsou veškeré ostatní ztráty, které jsme si zde nepopsali. Jsou to ztráty 

způsobené vířivými proudy v aktivních i konstrukčních částech stroje a rozptylovými póly 

vytvořenými zatěžovacím proudem. Dodatečné ztráty jsou dány jako určitá část (1% 

u nekompenzovaných a 0,5% u kompenzovaných strojů) příkonu motoru nebo výkonu generátoru. 

Jsou to ztráty nezávislé na zátěži. Toto neplatí v případě synchronních strojů. 
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6.7 Ztráty naprázdno ΔP0 

Poslední tři složky ztrát (mechanické ztráty, ztráty v železe a dodatečné ztráty) jsou 

nezávislé na zátěži. Z toho plyne, že jejich velikost je stejná ve stavu naprázdno i při zatížení. Toho 

můžeme využít. Zjistíme jejich stav ve stavu na prázdno a dále předpokládáme, že při zátěži bude 

jejich stav neměnný. Ve stavu naprázdno jsou tyto ztráty dominantní. Pro úplnost bych dodal, 

že tyto ztráty mohou mírně záviset na zátěži zejména u nekompenzovaných strojů. 

 Δ�� = Δ���� � + Δ��� + Δ���    (6-12) 



- 13 - 
 

7 Ztráty v usměrňovači 
Ztráty v usměrňovači jsou většinou ztráty tepelné, způsobené průchodem proudu 

usměrňovačem. Ztráty můžeme dělit na ztráty v proudových obvodech, řídících odporech 

a tlumivkách, dále na ztráty v polovodičových součástkách ve vodivém stavu, ztráty konstantní 

a ztráty komutační.  

7.1 Ztráty v proudových obvodech, řídících odporech a tlumivkách ∆Ppo  

Tyto ztráty jsou přímo úměrné proudu usměrňovače. Ten je tvořen proudem z napájecí sítě 

Is a současně je přímo úměrný proudu stejnosměrného obvodu Ia. Z toho vyplývá, že tyto ztráty 

můžeme vypočítat buď z proudu napájecí sítě, anebo ze stejnosměrného proudu obvodu, v našem 

případě proudu kotvy motoru. Jsou to ztráty závislé na zátěži. 

  Δ��� ∼ ��
� => Δ��� = ΔP���

��
�

���
� = k��.I�

�   (7-1) 

  Δ��� ∼ ��
� => Δ��� = ΔP���

��
�

���
� = k��.I�

�   (7-2) 

7.2 Ztráty v polovodičových součástkách ve vodivém stavu ∆Pps  

Ztráty v polovodičových součástkách se v případě usměrňovače dají považovat za ztráty 

v tyristorech. Ztráty v tyristorech vznikají při průchodu proudu tyristorem a tím vznikajícím 

oteplením tyristoru. Můžeme tedy říci, že ztráty jsou dány zatížením tyristoru a tím jsou tyto ztráty 

závislé na zátěži. Ztráty v polovodičových součástkách můžeme určit buď pomocí prahového 

napětí (0,7V pro diody až 3,5V pro IGBT) (7-3) anebo pomocí diferenciálního odporu (7-4). Tyto 

ztráty rovněž jako v případě ztrát v proudových obvodech můžeme zjistit dvěma způsoby pomocí 

proudu napájecí sítě anebo proudu stejnosměrného obvodu. Pro zjednodušení již v rovnicích (7-3) 

a (7-4) neuvádím obě možnosti. 

 Δ��� ∼ ��� .� => Δ��� = ΔP���
��� .�

� �� ��
= ΔP���

�

��
= k��.I  (7-3) 

 Δ��� ∼ ��.�
� => Δ��� = ΔP���

��.�
�

�� ��
� = ΔP���

��

��
� = k��.I

�  (7-4) 

7.3 Ztráty konstantní ∆Pkonst.  

Tyto ztráty jsou ztrátami v řídících obvodech, chlazení a pomocných obvodech. Jejich 

velikost bývá uváděna výrobci měničů. Jsou to ztráty nezávislé od zátěže a jsou nepatrně závislé 

na provedení a vybavení měniče.  
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7.4 Ztráty komutační ∆Pko 

Komutační ztráty lze označit jako ztráty vznikající při usměrňování střídavého napětí na 

napětí stejnosměrné. Při výpočtu, jak můžeme vidět u vztahu (7-6), v podstatě dochází v běžných 

podmínkách k zanedbání vlivu vstupního napětí a frekvence neboť jejich hodnoty dané pracovním 

bodem a hodnoty jmenovité jsou v našich českých podmínkách obvykle stejné. Po jejich dosazení 

tedy zjistíme, že ztráty komutační v pracovním bodě se rovnají jmenovitým ztrátám komutačním a 

lze tedy tvrdit, že to jsou ztráty nezávislé na zátěži.  

   Δ��� = Δ���� �
�

��
�
�
.
�

��
     (7-5) 

   Δ��� = Δ���� �
���

���
�
�
.
��

��
= Δ����   (7-6) 
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8 Matematický model stejnosměrného motoru 
Matematický model je popsán soustavou diferenciálních rovnic, jež ho charakterizují. Jeho 

velkou výhodou je, že nám umožňuje jednoduše vytvořit, testovat a simulovat různé jevy na dané 

soustavě aniž bychom museli mít obavy z poškození či zničení reálného, často drahého stroje nebo 

zařízení. Díky matematickým modelům můžeme simulovat změny každých jednotlivých parametrů 

a sledovat jak se bude soustava chovat na výstupu. Můžeme simulovat mezní stavy soustavy 

bez rizika poškození. Ovšem abychom to všechno mohli simulovat, musíme model řádně odladit.  

Výsledky, které z daného matematického modelu dostaneme, nelze nikdy považovat za 

výsledky reálné, jež bychom získali měřením. A to už ze samotné podstaty modelu. Nikdy totiž 

nemůžeme nasimulovat úplně vše, co se odehrává v reálné situaci. Vždy můžeme některé méně 

podstatné faktory zanedbat. V podstatě tedy musíme počítat s tím, že matematický model je 

zjednodušená realita a záleží jen na nás, jak moc se jí bude model blížit, tzn., jak moc reálně 

ho sami nasimulujeme.   

I přesto všechno se dá říct, že matematický model si získal své nezastupitelné místo při 

návrhu nových soustav a součástek, zvláště s rozvojem moderních počítačů a jejich programového 

vybavení.  

8.1 Vytvoření matematického modelu 

Budeme vycházet z rovnic stejnosměrného motoru s permanentními magnety včetně 

uvažování elektromagnetických jevů. Dále budeme uvažovat obvyklé zjednodušující předpoklady a 

to:  

- Konstantní parametry (indukčnost, odpory, budící konstanta cΦ) 

- Zanedbání reakce kotvy 

 

Obr. 8: Zjednodušené schéma stejnosměrného motoru s permanentními magnety [10] 
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Matematický model stejnosměrného motoru s PM je tvořen soustavou rovnic, jež platí 

pro vzájemné vztahy mezi elektrickými veličinami, rychlostí a momenty stroje. 

Elektrickou rovnováhu v obvodu kotvy nám ukazuje následující rovnice: 

     �� = ��+ ���� + ��
���

��
   (8-1) 

Rovnice určuje součet napětí na všech členech zjednodušeného schématu. Napětí 

na odporu vinutí motoru je Ra, napětí na indukčnosti motoru je Ladia/dt a ui je indukované napětí 

a platí pro něj tento vztah:  

     ��= ��Ω�      (8-2) 

Kde Ωm je úhlová rychlost působící na hřídeli motoru [rad/s], Φ je magnetický indukční tok 

[W.b] a c je budící konstanta [-]. 

Mechanickou rovnováhu momentu na hřídeli nám ukazuje následující rovnice:  

  � � = ��
�� �

��
+ � �  => � � − � � = ��

�� �

��
   (8-3) 

    � � = ����     (8-4) 

Kde Jcdω podle času dt je moment setrvačnosti motoru a Mz je zatěžovací moment, kterým 

působí zátěž na motor, Me je moment působící na hřídel vyvolaný napájecím napětím a působící 

proti všem omezujícím brzdným momentům [N. m.s/rad]. 

Tímto výčtem rovnic máme dány předpoklady k vytvoření matematického modelu. Ovšem 

k aplikaci v prostředí Simulink musíme tyto rovnice ještě upravit. Nejdříve je nutné transformovat 

funkce reálné proměnné na funkce komplexní. A k tomuto nám poslouží Laplaceova transformace.  

 

Rovnice definované v časové oblasti Rovnice po Laplaceově transformaci 

�� = ��+ ���� + ��
���
��

 

 

(8-5a) ��(�)= ��(�)+ ����(�)+ ����(�) 
 

(8-5b) 

�� =
��
��

 
(8-5c) 

��(�)= ��(�)+ ����(�)(1 + ���) 
(8-5d) 

��= ��Ω�  (8-6a) ��(�)= ��Ω� (p) (8-6b) 

� � = ���� (8-7a) � �(�)= ����(�) (8-7b) 

� � − � � = ��
�Ω�

��
 

(8-8a) 
� �(�)− � �(�)= ���Ω� (p) 

(8-8b) 
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Nyní máme rovnice transformovány na funkce komplexní a jako další krok použijeme 

přechod na operátorské přenosy, z nichž můžeme sestavit blokové schéma našeho matematického 

modelu. 

��(�)=
��(�)

��(�)���(�)
=

�

��

�����
      (8-9)  ���(�)=

��(�)

� � (�)
= ��  (8-10) 

���(�)=
��(�)

��(�)
= ��        (8-11) �� (�)=

� � (�)

��(�)���(�)
=

�

���
 (8-12) 

 

Obr. 9: Blokové schéma stejnosměrného motoru s PM  

8.2 Parametry reálného motoru 

V našem matematickém modelu budeme simulovat reálný stejnosměrný motor s PM firmy 

AMER, typ MP 80S/2. Níže jsou uvedeny parametry výrobce:  

Pn 400W 

Un 24V 

nn 2800ot./min. 

In 20A 

Tab. 1: Parametry SS motoru AMER MP 80S/2 udávané výrobcem. 

Parametry Ra a La byly změřeny a mají hodnoty: Ra= 0,115Ω, La= 0,306mH 

Moment setrvačnosti motoru Jm byl určen z rozborové zkoušky: Jm=0,00125kg.m2 

Z uvedených hodnot lze následně určit další jmenovité parametry důležité k simulaci:  

 Elektromagnetická časová konstanta: 

    �� =
��

��
= 

�,���

�,���
= 2,661��     (8-13) 

1/Ra 

1+pTa 
cΦ 

cΦ 

1 

pJc 

Ua 

Ui 
- 

Ia Me 

Mz 

- Ωm 
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 Budící konstanta stejnosměrného stroje:  

�� =
��� − �����

Ω�
=
24− 0,115.20

293,07
= 0,074�.�  

     ,���  Ω� =
����

��
= 293,07���.���    (8-14) 

 Mechanická časová konstanta:  

   �� = ��
��

(��)�
= 0,00125.

�,���

�,����
= 26,3��    (8-15) 

 Jmenovitý zatěžovací moment:  

   � � =
��

� ��
=

���

���,��
= 1,36�.�      (8-16) 

 Jmenovité napětí na kartáči:  

  � = ��+ ��.�� + Δ��          ,���   ��= ��Ω�    (8-17a) 

 Δ�� = � − ��Ω� − ��.�� = 24− 0,074.293,07− 0,115.20= 0,013� (8-17b) 

8.3 Matematický model SS motoru s PM 

Vytvořené blokové schéma na obrázku 9 nám zobrazuje základní matematický model 

stejnosměrného motoru s permanentními magnety. Dané schéma můžeme přímo nasimulovat 

v programu Matlab / Simulink za použití standardních bloků. Pro konstanty budeme využívat blok 

Constant. Za konstanty můžeme považovat zatěžovací moment motoru, odpor vinutí kotvy, 

konstanty mechanických ztrát k1, k2, dodatečné ztráty ΔPad atd. Signály můžeme sčítat nebo 

odečítat podle rovnice v bloku Sum nebo v bloku Add. Blok Gain nám v modelu určuje příkaz 

násobení výrazu konstantou. Pro násobení dvou nebo více signálů použijeme blok Produce, 

pro dělení blok Divide. Jako zdroj napětí použijeme blok Step. Pro zápis operátorských přenosů 

použijeme blok Transfer Fon. A abychom mohli sledovat výsledky simulace v grafické podobě, 

použijeme pro výstup blok Scope. Po aplikaci blokového schématu z obrázku 9, vypadá 

matematický model v prostředí programu Simulink následovně:  

 

Obr. 10: Matematický model SS motoru 
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Do uvedeného modelu jsem zadal jmenovité hodnoty pro motor firmy AMER uvedeny 

v podkapitole 8.2. Hodnota úhlové rychlosti Ωm vypočtená matematickým modelem se téměř 

shoduje s hodnotou, kterou jsme získali z rovnice (8-14) jak můžeme vidět na obrázku 11. Drobná 

odchylka je patrně způsobena nepřesností při výpočtu.  

 

Obr. 11: Graf úhlové rychlosti Ωm 

Tento základní matematický model už v sobě obsahuje ztráty Jouleovy ΔPj. Jak víme 

z kapitoly 6, ztráty Jouleovy neboli ztráty ve vinutí kotvy vypočítáme pomocí rovnice (6-3). Tyto 

ztráty uvidíme, když porovnáme rozdíl příkonu s výkonem a výpočtem Jouleových ztrát (8-18). 

Dané hodnoty by se měli sobě rovnat.  

 

 �� = �.� = 24.20= 480�    (8-16) 

 � = � �.Ω� = I�.cϕ.Ω � = 20.0,074.293,07= 433,74W  (8-17) 

  �� − � = ��.��
�    (8-18a) 

 480− 433,74= 0,115.20�    (8-18b) 

 46,26� ≠ 46�    (8-18c) 

 

Výsledek se liší o 0,26W, to může být způsobeno nepřesností při výpočtu danou rozdílným 

počtem desetinných míst či nepřesností při měření. Podívejme se tedy na upravený matematický 

model a jeho výstupy (obrázek 12, 13, 14). Model v plné velikosti je vyobrazen v příloze A. 
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Obr. 12: Matematický model SS motoru s důkazem Jouleových ztrát 

 

Obr. 13: Výpočet Jouleových ztrát 

 

Obr. 14: Rozdíl příkonu a výkonu 
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Jak vidíme, dané grafy jsou na první pohled identické. Při bližším zkoumání zjistíme, 

že i zde se nacházejí drobné odchylky v řádu setin, jež přisuzuji nepřesnostem u vstupních dat. 

V modelu je výstup Jouleových ztrát označen jako Pj, a rozdíl příkonu a výkonu je označen 

jako Pp–P.  

8.4 Matematický model SS motoru s uvažováním ztrát 

Abychom namodelovali všechny ztráty působící ve stejnosměrném motoru, musíme náš 

model podstatně rozšířit. Jak jsme se dočetli v kapitole 6, ve stejnosměrném motoru působí kromě 

Jouleových ztrát i další ztráty. Tyto všechny musíme v našem modelu zohlednit. Model můžeme 

vidět níže. Plná velikost modelu je v příloze B. 

 

Obr. 15: Matematický model SS motoru s uvažováním ztrát 

Jako první odečteme od vstupního napětí změnu napětí na kartáčích stroje ∆Uk získané 

rovnicí 8-17. Dále je třeba nasimulovat tzv. moment ztrát (v modelu označen jako blok „M ztrat“) 

a odečíst jej od momentu motoru. Tento moment ztrát je dán podílem součtu ztrát naprázdno ∆P0 

a úhlovou rychlostí motoru Ωm k níž přičítáme velmi malé číslo uvedené v bloku „Num“, abychom 

tím zamezili dělení nulou. Ztráty naprázdno jsou součtem ztrát mechanických (6-6), ztrát v železe 

(6-7) a dodatečných ztrát viz kap. 6. Jelikož tyto ztráty jsou nezávislé na zátěži, nebudou se měnit 

ani při zátěži a postačí nám, když je určíme ze jmenovitých hodnot. Když si spočítáme rozdíl 

jmenovitého příkonu Pp a jmenovitého výkonu Pn, získáme celkové ztráty stroje ∆P. Ty v našem 

případě dělají 80W. 

   Δ�� = �� − �� = 480− 400= 80�     (8-19) 
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Od těchto celkových ztrát odečteme Jouleovy ztráty, ztráty na kartáči a přídavné ztráty. 

Tím získáme sumu, jež je součtem ztrát mechanických a ztrát v železe. Jouleovy ztráty vypočítáme 

ze vztahu (8-18) a ztráty na kartáči vypočítáme ze vztahu (6-5). Přídavné ztráty tvoří 1% příkonu, 

v naší situaci tedy 4,8W. 

- Jouleovy ztráty:  Δ�� = �� − � = 480− 433,74= 46,26�   (8-20) 

- Ztráty na kartáči:  Δ�� = ∆���� = 0,013.20= 0,26�   (8-21) 

Po odečtení těchto ztrát tedy získáme:   Δ���� � + Δ��� = 28,68�    (8-22) 

Pro zjednodušení si určíme poměr mezi ztrátami mechanickými a ztrátami v železe jako 

poměr zhruba 2:1, přesněji 69,74% tvoří ztráty v železe a zbylých 30,26% tvoří ztráty mechanické. 

Díky tomu získáme výši hodnot ztrát v železe, jež činní 20W, a mechanických ztrát, jež činní 

8,68W. 

Nyní víme, že ztráty v železe činní 20W. Víme, že tyto ztráty jsou součtem ztrát vířívých 

proudů ∆Pv a ztrát hysterezních ∆Ph. Pro zjednodušení si tyto ztráty rozdělíme napůl. To znamená, 

že ∆Pv=10W a ∆Ph=10W. Když tedy známe jednotlivé složky, můžeme na základě vztahů (6-10) 

a (6-11) vypočítat jednotlivé konstanty, abychom je mohli aplikovat do našeho matematického 

modelu.  

ΔP� = k�.Ω => k� =
���

�
=

��

���,��
= 0,0341     (8-23) 

ΔP� = k�.Ω
� => k� =

���

� � =
��

���,���
= 0,000116    (8-24) 

Tyto konstanty tedy již můžeme aplikovat do našeho matematického modelu. Pro tyto 

účely jsem vytvořil bloky Constant s názvy „k hysterezni“ pro kh a „k virive“ pro kv. Tyto konstanty 

jsou napojeny do bloku Subsystem s názvem „Ztraty v zeleze“. Tento blok jsem vytvořil 

pro přehlednost modelu a obsahuje výpočet ztrát v železe na základě vztahů uvedených 

v podkapitole 6.5, viz obrázek 16. Na vstupu se zadávají konstanty kh a kv plus úhlová rychlost Ωm. 

Na výstupu bloku pak získáme ztráty v železe ∆PFe. 

  

Obr. 16: Obsah bloku „Ztraty v zeleze“ 
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Jako poslední složka ztrát naprázdno nám zbývají ztráty mechanické ∆Pmech. Výše jsme 

si řekli, že celkové mechanické ztráty jmenovité nabývají hodnoty 8,68W. Díky tomu a na základě 

vztahů (6-7) a (6-8) určíme konstanty kt a kvent pomocí soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, 

kde jedna rovnice určuje jmenovité ztráty a druhá ztráty při 503 otáčkách za minutu viz (8-25). 

K tomuto řešení jsem přistoupil, protože se mi nepodařilo dohledat poměr jednotlivých složek 

mechanických ztrát. Hodnoty stroje při 503ot./min. (viz tabulka 2) jsem získal ze změřených dat, 

jež mi byly dány k dispozici vedoucím mé práce.  

n [ot. /min.] U [V] I [A] ∆P [W] 

503 5,1 11,6 19,83 

Tab. 2: Naměřené údaje motoru AMER MP 80S/2 

    Δ���� � = ��Ω��� + �����Ω���    (8-25) 

    ΔP��� � � = ��Ω� + �����Ω�  

    �� = 0,0307   

    ����� = −0,0000000103    

Když máme tyto dvě konstanty určené, můžeme je začlenit do našeho modelu. Mechanické 

ztráty jsou v modelu opět pro zjednodušení namodelovány uvnitř bloku „Ztraty mechanicke“ 

viz obrázek 17. Na vstupu do bloku připojíme bloky Constant s názvy „k treni“ a „k ventilacni“, 

kde zadáme vypočítané konstanty kt a kvent, a dále úhlovou rychlost Ωm. Uvnitř bloku dochází 

k samotnému výpočtu na základě rovnic (6-6), (6-7) a (6-8).  

 

Obr. 17: Obsah bloku „Ztraty mechanicke“ 

Tímto jsme získali moment ztrát a odečetli jej od momentu motoru. Abychom dostali 

výsledný výkon, musíme výsledný moment vynásobit úhlovou rychlostí, čímž získáme mechanický 

výkon Pmech a k výsledku přičíst celkové ztráty. Celkový výkon tedy můžeme vidět v bloku 

„Vykon“ jehož výstup je na obrázku 20. Celkové ztráty získáme součtem jednotlivých složek ztrát. 

A to ztrát naprázdno, tvořených podílem momentu ztrát a úhlovou rychlostí Ωm, Jouleových ztrát, 

viz (6-3), a ztrát na kartáči, uvedených ve vztahu (6-5). Tento součet je proveden v bloku „Celkove 

ztraty“. Mechanický výkon má svůj vlastní grafický výstup v bloku Scope „Pmech“ a jeho průběh 



- 24 - 
 

je znázorněn na obrázku 18. Na obrázku 19 vidíme průběh celkových ztrát. Tento výstup je v bloku 

Scope s názvem „Ztraty“. Mezi další grafické výstupy patří úhlová rychlost omega v bloku 

„Omega“ (můžeme vidět na obrázku 21) a příkon motoru počítaný ze vztahu (8-16) a zobrazený 

v bloku „Prikon“ (můžeme vidět na obrázku 22). 

 

Obr. 18: Mechanický výkon Pmech 

 

Obr. 19: Celkové ztráty ∆P 

 

Obr. 20: Výkon P 
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Obr. 21: Úhlová rychlost Ωm 

 

Obr. 22: Příkon Pp 

8.5 Ověření matematického modelu SS motoru 

Abychom si ověřili správnost našeho modelu, je potřeba ho konfrontovat s naměřenými 

hodnotami. Vyjdeme ze změřených dat, na něž jsem odkazoval již v předešlé podkapitole, 

viz tabulka 2. Z těchto dat, si vypočítáme další parametry důležité pro modelování. Tyto hodnoty 

uvádím jako shrnutí v tabulce 3.  

Úhlová rychlost:  Ω� =
���

��
= 52,647���.���       (8-26) 

Budící konstanta stejnosměrného stroje: �� =
�������

� �
=

�,���,���.��,�

��,���
= 0,0715�.�  (8-27) 

Mechanický výkon: P= η.P� = 0,664807.59,16= 39,33W     (8-28) 

Zatěžovací moment:  � � =
�

� �
=

��,��

��,���
= 0,75�.�      (8-29) 

Napětí na kartáči: 

 Δ�� = � − ��Ω� − ��.�� = 5,1 − 0,0715.52,647− 0,115.11,6= 0,0017�  (8-30) 
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Přídavné ztráty:  Δ��� = 1% P� = 0,59W       (8-31) 

Ωm [rad.s-1] cΦ [V.s] P [W] Mz [N.m] ∆Uk [V] ∆Pad [W] 

52,647 0,0715 39,33 0,75 0,0017 0,59 

Tab. 3: Vypočtené hodnoty motoru ze změřených dat 

Tyto vypočtené hodnoty zadáme do našeho modelu a spustíme simulaci. Její výsledek 

můžeme vidět níže na obrázcích 23 až 27.  

 

Obr. 23: Úhlová rychlost Ωm stroje při daných otáčkách 

 

Obr. 24: Příkon stroje Pp při daných otáčkách 
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Obr. 25: Mechanický výkon Pmech stroje při daných otáčkách 

 

Obr. 26: Výkon stroje P při daných otáčkách 

 

Obr. 27: Celkové ztráty ∆P stroje při daných otáčkách 

Jak vidíme z výstupů modelu, hodnoty se téměř shodují s hodnotami vypočtenými. Dá se 

tedy říci, že daný model je funkční.  
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9 Matematický model tyristorového měniče 
Tyristorový usměrňovač se chová jako nelineární blok a vyznačuje se neúplnou říditelností 

(řídí se de facto pouze v okamžiku zapalovacích pulzů), různou odezvou podle smyslu řízení 

a diskrétním řízením (spojitý řídící signál je převáděn na posloupnost zapalovacích pulzů). Díky 

tomu musíme kvůli sestavení matematického modelu vycházet z určitých zjednodušení. 

Pro charakterizování dynamiky tyristorového usměrňovače můžeme použít dopravní zpoždění, 

jež nabývá hodnot od nuly až do T, kde T je doba jednoho proudového pulzu. To můžeme vidět na 

obrázku 28.  

 

Obr. 28: Průběh proudového pulzu tyristorového měniče 

Dopravní zpoždění ∆t můžeme nahradit střední hodnotou a potom časová konstanta 

usměrňovače vypadá následovně:  

    �� =
�

�
=

�

���
       (9-1) 

kde  q – počet pulzů v jedné periodě síťového napětí 

 f – frekvence sítě 

Pro různá zapojení tyristorových měničů existují různá dopravní zpoždění. V následující 

tabulce si je uvedeme.  

q 1 2 3 6 12 

�� [ms] 10 5 3,34 1,67 0,84 

Tab. 3: Dopravní zpoždění pro různá zapojení tyristorových měničů 
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Přenosová funkce usměrňovače je obecně charakterizována malou změnou výstupního 

napětí Udα při malé změně řídícího napětí Ur. Tuto závislost lze vyjádřit pomocí zesílení KTM. 

   ���(�)=
���(�)

��(�)
= ����

����    (9-2) 

Pakliže nahradíme exponenciální funkci mocninou řadou, získáme 

   ����� =
�

����
=

�

������
(���)

�

�!
�⋯

     (9-3) 

a jestliže z této řady použijeme první dva členy, můžeme potom dopravní zpoždění 

aproximovat spojitým členem prvního řádu s náhradní časovou konstantou ��. Potom tedy můžeme 

napsat:  

 ����� ≅
�

�����
     (9-4) 

Jestliže budeme předpokládat lineární závislost mezi řídícím napětím Ur a zapalovacím 

úhlem α, potom bude zesílení KTM nelineární. Když ovšem omezíme řídící úhel α na interval od 20° 

do 160°, můžeme s dostatečnou přesností danou závislost linearizovat. [15] 

 

Obr. 29: Linearizovaná řídící charakteristika 

Samotné linearizované zesílení tyristorového měniče určuje vztah: 

    ��� =
����

���
= �����.      (9-5) 

Náhradní přenos řízeného tyristorového usměrňovače je dán zesílením KTM a náhradní 

časovou konstantou ��. Samotný vztah potom vypadá následovně:  

    ���(�)=
���

�����
        (9-6) 

  

��� 

����

−���� 

�� 
Δ�� 

Δ��� 
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Blokové schéma pak vypadá následovně:  

 

Obr. 30: Blokové schéma tyristorového měniče 

9.1 Realizace matematického modelu měniče 

K realizaci měniče jsem si vybral tyristorový usměrňovač firmy AEG Spre25 řady 

Protect RCS. Jeho katalogové údaje uvádím v tabulce 4.  

AEG Protect RCS Spre25 

Počet fází 1 

Jmenovité výstupní napětí 24V DC 

Jmenovitý výstupní proud 25A DC 

Jmenovité vstupní napětí 230V AC 

Tab. 4: Jmenovité hodnoty tyristorového měniče AEG Spre25 

K tomu, abychom mohli realizovat tyristorový měnič, je třeba vypočítat zesílení KTM 

a časovou konstantu ��. Ty vypočítáme ze vztahů (9-5) a (9-1). Ovšem k tomu abychom mohli 

vypočítat zesílení, musíme znát řídící napětí Ur. Řídící napětí, respektive jeho vztah k α, je dán 

realizací měniče. Ten je nejčastěji realizován dle obrázku 31.  

 

Obr. 31: Závislost řídícího napětí na úhlu řízení [13] 

Z toho můžeme vyvodit vztah pro řídící napětí a z něj následně získat řídící úhel α: 

�� = 10−
��
�

�

� = 10�1 −
�
�

�

� => � =
�

�
�1 −

��

��
�   (9-7) 

Budeme předpokládat, že řídící napětí Ur=10V. Díky tomu určíme ze vztahu (9-7) řídící 

úhel α=0°. Nyní známe jmenovité hodnoty a můžeme určit střední hodnotu napětí Ud0 ze vztahu 

pro výstupní napětí (9-8). To jak zjišťujeme je rovno výstupnímu napětí, tedy 24V. 

��� = ��� cos� => ��� =
���

����
=

��

�
= 24�    (9-8) 

���
1 + ���

 
�� ��� 
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Zesílení usměrňovače KTM a jeho dopravní zpoždění τu potom vypadají následovně:  

��� =
���

��
=

��

��
= 2,4      (9-9) 

�� =
�

���
=

�

�.�,��.��
= 0,0017�    (9-10) 

Příkon a výkon lze získat ze vztahů (9-11) pro příkon usměrňovače Ps a (9-12) pro výkon 

usměrňovače Pa.  

�� = ����� = 24.25= 600�     (9-11) 

�� = ��� cos � �� = 24.1.25= 600�    (9-12) 

Jak vidíme z těchto vztahů, výkon se rovná příkonu. Tak tomu ovšem je při zanedbání 

ztrát. Naším cílem je ale tyto ztráty vyčíslit. K tomu budeme vycházet z kapitoly 7 a upraveného 

vztahu pro výkon měniče, kdy od něj odečteme celkové ztráty ∆P a získáme tím reálný výkon 

měniče. Bohužel zjistit přesné rozložení jednotlivých ztrát se nepodařilo a tak si musíme vypomoci 

určitým zjednodušením. Za prvé si určíme celkové ztráty jako 10% příkonu měniče a za druhé 

si určíme přibližné rozložení jednotlivých ztrát. Toto rozložení nám ukazuje tabulka 5.  

Ztráty v proudových obvodech, řídících odporech a tlumivkách ∆��� 50% 

Ztráty v polovodičových součástkách ve vodivém stavu ∆��� 20% 

Ztráty konstantní ∆������ 5% 

Ztráty komutační ∆��� 25% 

Celkové ztráty ∆� 100% 

 Tab. 5: Rozložení jednotlivých ztrát 

Na základě tohoto rozložení jednotlivých složek ztrát na celkových ztrátách a vztahů 

v kapitole 7 vypočítáme jednotlivé jmenovité ztráty.  

∆� = 10% � �� = 60�    (9-13)  

 Δ��� = 30W => Δ��� = k��.I�
� => k�� =

����

��
� =

��

���
= 0,048 (9-14) 

 Δ��� = 12� => Δ��� = k��.I� => k�� =
����

��
=

��

��
= 0,48  (9-15) 

Δ��� = Δ���� �
���

���
�
�
.
��

��
= Δ���� = 15�  (9-16) 

Δ������ = 3�     (9-17) 

Díky těmto výpočtům tedy můžeme určit reálný výkon usměrňovače P.  

� = ��� cos� �� − ∆� = 24.1.25− 60= 540�   (9-18)  
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Samotný matematický model v prostředí Matlab / Simulink můžeme vidět na obrázku 32. 

Plná velikost obrázku je příloze C.  

 

Obr. 32: Matematický model tyrist. usměrňovače s uvažováním ztrát 

Na vstupu modelu máme řídící napětí Ur v bloku „Ur“. Blok „Tyristorovy menic“ nám 

modeluje přenosovou funkci dle vztahu (9-6). Na jeho výstupu je blok scope s názvem „Udalfa“, 

který nám zobrazuje výstupní napětí Udα. Dále zde máme několik bloků Constant, jež nám udávají 

vstupy konstantních veličin. Nyní si je popíšeme blíže. Blok „Ia“ obsahuje proud kotvy motoru, 

blok „kpo“ určuje konstantu ztrát v proudových odporech, blok „kps“ udává konstantu ztrát 

v polovodičových součástkách, blok „Ztraty Pko“ udává komutační ztráty, neboť ty jsou nezávislé 

od zátěže a blok „Ztraty Pkonst“ udává ztráty konstantní. Blok „Ztraty Ppo“ vypočítává ztráty 

v proudových obvodech dle vztahu (7-1). Blok „Ztraty Pps“ udává ztráty v polovodičových 

součástkách dle vztahu (7-3). Dále zde je blok Subsystem s názvem „cos Alfa“ jenž je vyobrazen 

na obrázku 33 a provádí výpočet cosα vycházejíce ze vztahu (9-8).  

 

Obr. 33: Obsah bloku „cos Alfa“ 
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Na vstupu tohoto bloku je řídící napětí Ur a na výstupu je hodnota cosα. Blok Divide 

s názvem „Ud0“ vypočítává střední hodnotu stejnosměrného napětí dle vztahu (9-8). Na něj 

navazuje blok Product, který vypočítává výkon měniče Pa. Výsledek výpočtu můžeme vidět 

v bloku Scope, nazvaný „Vykon Pa“. Poslední blok Scope, nazvaný „Vykon P“, nám ukazuje 

reálný výkon tyristorového řízeného usměrňovače P, jež vzniká odečtením součtu ztrát od výkonu 

Pa. Výstupy z bloků Scope a tudíž výstupy z matematického modelu nám ukážou následující 

obrázky.  

 

Obr. 34: Výstupní napětí usměrňovače Udα  

 

Obr. 35: Příkon usměrňovače Ps  
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Obr. 36: Bezeztrátový výkon usměrňovače Pa  

 

Obr. 37: Výkon usměrňovače po odečtení ztrát 

Jak můžeme vidět z výstupů modelu, jejich hodnoty odpovídají hodnotám vypočítaným, 

model lze tedy považovat za správný. Bohužel v tomto případě nelze porovnat jmenovité 

vypočítané či nasimulované hodnoty s reálnými změřenými hodnotami jako v případě 

stejnosměrného motoru v kapitole 8.  
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10 Závěr 
Seznámili jsme se s modelováním stejnosměrného stroje, měniče a určením jejich ztrát. 

Toto modelování jsme provedli v prostředí programu Matlab / Simulink, který je k tomu vhodný. 

Popsali jsme si základní části a vztahy u stejnosměrného motoru a měniče, v našem případě 

tyristorového řízeného usměrňovače.  

Úkolem bylo zjistit jednotlivé složky celkových ztrát. To nebylo vždy jednoduché, neboť 

výrobci tyto údaje nezveřejňují a samo rozložení jednotlivých ztrát je těžko zjistitelné. I přesto 

se povedlo tyto ztráty určit tak, abychom mohli získat jejich hodnotu v jakémkoliv pracovním 

bodě. To neplatí u mechanických ztrát stejnosměrného motoru, kde se nepodařilo zjistit rozložení 

jednotlivých složek ztrát vířivými proudy a ztrát hysterezních a proto je třeba konstanty kv a kh pro 

každý jednotlivý pracovní bod odvodit znovu.  

Model stejnosměrného modelu jsme porovnali i s reálnými změřenými hodnotami 

a ukázalo se, že i přes drobné nepřesnosti lze daný model stejnosměrného motoru s permanentními 

magnety označit jako platný, neboť výsledné výkony se téměř shodují a to samé lze říci i o úhlové 

rychlosti Ωm. To, že se neshodují přesně, je dáno nepřesnostmi při výpočtech či měření.  

V modelování ztrát řízeného tyristorového usměrňovače platí ještě více (vzhledem 

k nedostatku dostupných relevantních informací, kdy je prakticky nemožné zjistit rozložení 

jednotlivých ztrát v měniči), že tyto nasimulované ztráty jsou pouze odhadem vytvořeným 

na základě zjednodušení, bez kterého by výpočet ztrát byl téměř nemožný. Je tedy možné, 

že v porovnání s naměřenými hodnotami se budou výsledky mírně lišit. 
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