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Abstrakt: 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem výkonové části nabíječe akumulátorové 

lokomotivy. Jako nabíječ je použit pulsní usměrňovač, což je řiditelný usměrňovač 

s minimálními zpětnými vlivy na síť. V první části je popsán princip funkce a vlastnosti tohoto 

usměrňovače. Další části jsou zaměřeny na konstrukční návrh, jako například: dimenzování 

celého zařízení, navržení elektrických schémat, výběr vhodných polovodičových součástek, 

určení ztrátového výkonu, navržení chladicího systému apod. Práce také obsahuje výběr a popis 

všech konstrukčních součástí. Všechny komponenty a jejich rozmístění lze vidět na 3D modelu, 

který byl vytvořen v programu pro 3D vizualizaci. Součásti, které je třeba vyrobit, jsou 

rozkresleny a okótovány v příloze diplomové práce. 

 

Abstract: 

This diploma thesis is focused on the power part design of accumulator locomotive charger. 

PWM rectifier is used as a charger. PWM rectifier is directed rectifier with minimum distortion 

factor. Principal operation and properties are described in the first part of the work. Then the 

individual parts of construction design are analyzed. It is for example: dimensioning of 

equipment, electric schematics design, selection of semiconductors, analysis of losses, cooling 

system design atc. The work contains selection and description of all constructional parts. 3D 

model was created in software for 3D simulation. On this model we can see all components and 

their location. The components which should be made are drawn and dimensioned in 

supplement of diploma thesis. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

SYMBOL  JEDNOTKA  VÝZNAM 

ΔP   W   ztrátový výkon 

Cn   Ah   jmenovitá kapacita akumulátoru 

DCN  -   přípojnice s kladným potenciálem 

DCP  -   přípojnice se záporným potenciálem 

FET  -   tranzistor řízený polem 

fS   Hz   spínací frekvence 

IAC   A   střídavý proud 

Id   A   proud v meziobvodu 

IDC   A   stejnosměrný proud 

Ief   A   efektivní hodnota proudu 

IGBT  -   bipolární tranzistor s izolovaným hradlem 

Im   A   maximální hodnota proudu 

In   A   jmenovitý proud akumulátoru 

IP   -   stupeň krytí 

IS   A   síťový proud 

IZ   A   proud zátěží 

J   A/mm
2
   proudová hustota 

NPU  -   napěťový pulsní usměrňovač 

PIN   W   vstupní výkon usměrňovače 

POUT  W   výstupní výkon usměrňovače 



 

 

 

PPU  -   proudový pulsní usměrňovač 

Ptot   W   celkový ztrátový výkon 

PU   -   pulsní usměrňovač 

PWM  -   pulsně šířková modulace 

RCE   Ω   odpor přechodu kolektor-emitor 

Rth (c-h)  K/W   tepelný odpor přechodu pouzdro-chladič  

Rth (h-a)   K/W   tepelný odpor přechodu chladič-okolí 

Rth (j-c)D  K/W   tepelný odpor přechodu dioda-pouzdro 

Rth (j-c)T  K/W   tepelný odpor přechodu tranzistor-pouzdro 

Rth (j-c-h-a)   K/W   tepelný odpor celého systému 

Ta   °C   teplota okolí 

Tj   °C   teplota polovodičového přechodu   

Tj-a   °C   teplotní rozdíl mezi součástkou a okolím 

tOFF   s   doba zapnutí tranzistoru 

tON   s   doba vypnutí tranzistoru 

UCE   V   úbytek napětí přechodu kolektor-emitor 

Ud   V   napětí v meziobvodu    

Un   V   jmenovité napětí akumulátoru 

US   V   síťové napětí 

UZ   V   napětí zátěže 

VPS  -   výkonový spínací prvek  
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Úvod 

Lokomotiva jako tažné zařízení na železnici bývá elektrická, pokud je trať elektrifikována. 

V případě, že není, používá se většinou dieslová lokomotiva. S rozmachem techniky a s rostoucí 

cenou paliv a údržby se začínají používat akumulátory jako hlavní zdroje pro čím dál větší počet 

zařízení. Proto akumulátory začínají nahrazovat dieslové motory v lokomotivách menších 

výkonů, které se používají pro lehký posun a manipulaci se železničními vozy. Jsou to speciální 

hnací kolejová vozidla, která minimální údržbou, nízkou cenou energie, nulovou emisivitou 

CO2 a dalšími výhodami jsou konkurenceschopné i za vyšší pořizovací cenu. 

Z řady výhod střídavého pohonu nad stejnosměrným se dnes ve většině kolejových tažných 

zařízení používá právě tento pohon. Střídavé asynchronní motory jsou spolehlivé a téměř 

bezúdržbové. Pro jejich regulaci je však třeba použít měnič frekvence. Parametry jako: regulace 

v celém rozsahu otáček, maximální moment při nulových otáčkách, reverzace a další, podmiňují 

použití napěťového střídače. S rostoucím výkonovým zatížením spínacích prvků a se snižující 

se jejich cenou, se napěťové střídače používají ve většině regulovaných střídavých aplikací.   

Hlavním zdrojem energie akumulátorové lokomotivy je olověná trakční baterie. Pro 

dostatečný výkon pohonu musí být použita baterie dovolující velký proudový odběr. 

Lokomotiva musí mít také dostatečný dojezd a proto je nutná velká kapacita baterie. Pro 

takovéto baterie je třeba použít dostatečně výkonný nabíječ.  

Použitím střídače v rekuperačním režimu můžeme střídavý proud usměrňovat. Takovéto 

zařízení se jmenuje pulsní usměrňovač. Tento měnič používá pro regulaci veličin pulsně 

šířkovou modulaci (PWM). Použití této metody dovoluje pulsně řízenému usměrňovači 

dosáhnout lepších vlastností oproti klasickým fázově řízeným usměrňovačům v oblasti 

generování vyšších harmonických proudu a odběru jalového výkonu. Tyto kladné vlastnosti a 

použití jednoho zařízení jako střídač i usměrňovač předurčují zařízení pro toto použití 

v akumulátorové lokomotivě nejen z technického, ale i ekonomického hlediska. 

Cílem této práce je návrh výkonové části nabíječe akumulátorové lokomotivy. Hlavní 

náplní je dimenzování, výběr součástí a návrh konstrukčního řešení pulsního usměrňovače. 

Všechny součástí, návrhy a postupy musí splňovat podmínky a normy kladené na drážní 

zařízení. 
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1 Nabíječ akumulátorů 

1.1 Hlavní pohon akumulátorové lokomotivy: 

Hlavní výkonová část pohonu akumulátorové lokomotivy je tvořena baterií, střídačem a 

motorem. Baterie napájí střídač stejnosměrným napětím. Střídač mění toto napětí na střídavé 

napětí proměnné frekvence a napájí motor. Tento střídač napětí umožňuje inverzní provoz. 

Pokud tedy odpojíme motor a zapojíme měnič na síť, dosáhneme opačného toku energie a 

zařízení pracuje jako pulsní usměrňovač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1.1: Blokové schéma výkonové části pohonu akumulátorové lokomotivy 
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Popis blokového schémata akumulátorové lokomotivy: 

GB – akumulátorová baterie 

S – napájecí síť 3x400V, 50Hz 

K1,K2 – stykače pro předbíjení 

K3,K4 – stykače pro připojení na síť 

R1 – předbíjecí odpor 

R2 – brzdný odpor 

LS – síťová tlumivka 

GP – pulsní měnič (spínač) 

GS – střídač 

MA - trakční motor 

 

Baterie použita v lokomotivě musí mít vysokou zatížitelnost. Při rozjezdu je vyžadován 

maximální výkon a střídač odebírá vysoké proudy. Kapacita akumulátoru ovlivňuje dojezd a 

zatížitelnost lokomotivy. 

Stykače K1, K2 a rezistor R1 slouží pro nabití napěťového meziobvodu. To se používá 

z důvodu velkých proudů, které by tekly bez tohoto omezujícího zařízení z baterií do 

kondenzátorů pro jejich nabití. Při nabíjení meziobvodu by bez omezení dosáhly nárazové 

proudy zkratových podmínek, což by vedlo k poškození mnoha součásti měniče. 

Pulsní měnič slouží jako výkonový spínač pro připojení brzdného odporu. Elektrodynamická 

brzda funguje na principu zpětného toku energie přes střídač na vstupní svorky. Napěťový 

meziobvod se tedy začne nabíjet a po dosažení maximálního povoleného napětí se sepne spínač 

a připojí brzdný odpor R2. Tento odpor maří přebytečnou energii na teplo. 

Střídač napájí trakční motor proměnnou frekvencí a napětím. V této lokomotivě jako ve 

většině je použít střídavý asynchronní motor s kotvou na krátko. Pokud využijeme obousměrný 

režim střídače, pomocí stykače K4 odpojíme motor a stykačem K3 připojíme měnič na síť, 

využijeme zařízení jako usměrňovač. Pomoci vhodného spínání součástek dostáváme z pulsního 

usměrňovače kvalitní regulovaný zdroj stejnosměrné energie. 
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1.2Negativní vlivy diodového a fázově řízeného usměrňovače na 

napájecí síť: 

Deformace napájecího napětí 

Komutace proudu v usměrňovači má za následek neustálé krátkodobé zkraty, které vznikají 

vlivem současného vedení dvou střídajících se polovodičových prvků. Tyto zkraty zpětně 

deformují napájecí síť vyššími harmonickými. Proto se nedovoluje připojovat taková zařízení na 

síť přímo, ale je třeba vložit reaktor mezi síť a usměrňovač. V době komutace usměrňovače 

impedance reaktoru zmírňuje negativní vlivy působící na síť. 

Na výstupní straně usměrňovače je napětí zvlněné a je třeba pro jeho vyhlazení použít 

dostatečné kapacity filtračního kondenzátoru. Ten má za následek odebírání vysoké špičkové 

hodnoty nabíjecího proudu, na kterou je nutné dimenzovat jak vlastní kondenzátor, tak i použité 

usměrňovací prvky. Tento nárazový proud lze také omezit impedančním prvkem, což je 

většinou transformátor, tlumivka nebo kombinace obou těchto prvků. 

Odběr jalového výkonu 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole pro zmírnění negativních vlivů na napájecí síť, se 

předřazuje usměrňovači reaktance (tlumivka). Tlumivka se při průchodu střídavého proudu 

magnetuje a odebírá ze sítě jalový výkon. To má za následek posuv síťového proudu oproti 

síťovému napětí (cos 𝜑). Ještě větší deformaci způsobují usměrňovače fázově řízené, které 

vlivem zpožděného sepnutí spínačů zvětšují posuv proudu oproti napětí. Při napájení 

z distribuční sítě je pro omezení negativních vlivů potřeba použít kompenzační zařízení, což 

předražuje celý systém. 

1.3 Požadavky na moderní nabíječ 

- minimální rušení vyššími harmonickými napětí na napájecí síť 

- účiník roven nebo velmi blízký cos𝜑 = 1 

- vysoká účinnost 

- v některých případech možnost rekuperace energie 

Těmto požadavkům kladeným na moderní nabíječ odpovídá pulsní usměrňovač. 
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1.4 Usměrňovač s pulsním řízením: 

Zařízení nazývané pulsní usměrňovač je výkonový polovodičový měnič, který pro svou 

funkci proudu používá plně řiditelné výkonové polovodičové součástky a zpětné diody. 

Zapojení polovodičových součástek je totožné se střídačem napětí. Proto lze tento usměrňovač 

použít jako střídač bez změny zapojení výkonových prvků. Zařízení může pracovat s oběma 

směry toku energie, tedy je možnost rekuperace. Pro řízení výkonových součástek se používá 

metoda pulsně šířkové modulace (PWM). Právě tato metoda dovoluje dosáhnout usměrňovači 

lepších vlastností oproti klasickým fázově řízeným nebo diodovým usměrňovačům. 

1.4.1 Rozdělení pulsních usměrňovačů 

Vstupní a výstupní parametry určují hlavní rozdělení pulsních usměrňovačů: 

Podle počtu fází napájecí sítě: 

 1 – fázové 

 3 – fázové 

 

Podle parametrů na stejnosměrné straně: 

 napěťové  

 proudové 

 

Napájení těchto zařízení se většinou provádí z rozvodných sítí. Pro malé výkony postačuje  

1-fázový usměrňovač. K dosažení většího výkonu je třeba 3-fázového napájení. Použitím 

kondenzátoru na stejnosměrné straně pracuje měnič jako napěťový usměrňovač. Na vstupu však 

musí být cívka, která akumuluje energii a je nezbytná pro funkci tohoto zařízení. Proudový 

usměrňovač má tyto pasivní prvky inverzně, tedy na vstupu kondenzátor, na výstupu cívku.

 

Obr. 1.2: Blokové schéma pulsního usměrňovače proudového a napěťového typu 
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Ve většině případů se využívá pulsního usměrňovače napěťového typu, který je kvalitním 

zdrojem stejnosměrného napětí a další část této práce se zabývá právě tímto typem 

usměrňovače. 

1.4.2 Princip funkce napěťového pulsního usměrňovače 

Jak již bylo zmíněno, hlavní výkonová část pulsního usměrňovače se skládá z plně 

řiditelných součástek a zpětných diod. Po sepnutí tranzistorů se vytvoří zkrat mezi fázemi a ve 

vnitřní indukčnosti sítě s přídavnou indukčností před měničem se akumuluje energie. Tento 

zkrat však pro zařízení není destruktivní, protože zkrat trvá krátkou dobu a řízením můžeme 

regulovat energii nahromaděnou v indukčnostech. Nabíjení indukčnosti znázorňuje obr. 1.3. 

 

Obr. 1.3: Nabíjení indukčností pulsního usměrňovače 

 Po vypnutí spínačů se energie nahromaděná v tlumivkách a ve vnitřní indukčnosti sítě 

„přelije“ přes diody do stejnosměrného meziobvodu, kde zvýší napětí kondenzátorové baterie 

(obr. 1.4). Funkce diod je stejná jako u neřízených usměrňovačů. Zapojení diod v propustném a 

nepropustném směru zajistí usměrněné pulsující napětí. Jestliže nebudeme tranzistory spínat, 

usměrní diody napětí jako neřízený usměrňovač. Na výstupu usměrňovače bez připojené zátěže 

vzroste tedy napětí na maximální hodnotu napětí sítě.  
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Obr. 1.4: Vybití indukčností do meziobvodu pulsního usměrňovače 

Napětí na výstupu tedy nemůže být nižší než střední hodnota diodově usměrněného napětí a 

spínáním tranzistoru můžeme pouze zvyšovat toto napětí. Spínáním podle PWM můžeme toto 

napětí zvyšovat teoreticky do nekonečna, prakticky se používá navýšení okolo 10% až 20% nad 

usměrněnou hodnotu napětí diodového usměrňovače, tedy v podstatě nad hodnotu amplitudy 

síťového napětí.  2  

1.4.3 Vstupní a výstupní parametry pulsního usměrňovače: 

 

Obr. 1.5: Náhradní schéma pulsního usměrňovače 

Při sledování otázek s přenosem výkonu hrají rozhodující úlohu první harmonické. Vyšší 

harmonické jsou proto zanedbány. Popis vstupních a výstupních poměrů vyjadřuje náhradní 

schéma pulsního usměrňovače. Pro jednoduchost uvažujeme jednu vstupní fázi usměrňovače. 
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Parametry náhradního schématu pulsního usměrňovače: 

US – napětí na straně sítě  

XS – reaktance sítě a tlumivky 

IS – proud protékající vstupní reaktancí 

UV – napětí na vstupu usměrňovače 

Ud – napětí v meziobvodu 

g1 – velikost přenosu energie 

 

Fázorový diagram umožňuje přehledné znázornění všech základních souvislostí. 

 

Obr. 1.6: Fázorový diagram pulsního usměrňovače 

 

Podle fázorového diagramu z geometrických vztahů mezi veličinami plyne: 

𝑋𝑆 ∙ 𝐼𝑆 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑔1 ∙ 𝑈𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜀       (1.1 ) 
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Pro výpočet vstupních a výstupních veličin můžeme použít vztah rovnosti energie na střídavé a 

stejnosměrné straně (se zanedbáním ztrát): 

𝑈𝑆∙𝐼𝑆 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑈𝑑 ∙ 𝐼𝑑          ( 1.2) 

Pro udržení stálého napětí v meziobvodu, musí se výstupní proud usměrňovače Id rovnat proudu 

odebíraného zátěží Iz : 

𝐼𝑧 = 𝐼𝑑 = 𝑔1 ∙
𝑈𝑆

𝑋𝑆
∙ 𝑠𝑖𝑛𝜀         (1.3 ) 

Podmínku stálého napětí v meziobvodu při změnách zatížení Iz, kolísání napětí zdroje, 

popřípadě změna reaktance sítě lze lépe vidět upravením předešlé rovnice: 

𝑔1 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜀 =  
𝑋𝑆 ∙𝐼𝑧

𝑈𝑆
         (1.4 ) 

Tato podmínka se plní řízením pulzního usměrňovače, regulací velikosti g1 a fázovým 

posuvem ε, nebo jednou z těchto složek. Pro řízení napětí na výstupu stačí pouze jedna řídící 

veličina, proto lze druhou použít pro dosažení požadovaného fázového posuvu mezi vstupním 

napětím a proudem. [6] 

1.4.4 Výhody pulsního usměrňovače 

Indukčnosti před měničem a způsob řízení podle PWM mají za následek výrazné snížení 

procentuálního obsahu vyšších harmonických proudů působících na síť. U pulsních 

usměrňovačů bývá rušení sítě vyššími harmonickými až 4 krát nižší než maximální povolená 

tolerance evropské normy EN 61000. 

Další velkou výhodou této metody je dosáhnutí účiníku cos 𝜑 = 1. Fázový posuv napětí a 

proudu u diodových a fázově řízených usměrňovačů způsobuje odběr jalového výkonu, což je 

jeden z velmi negativních vlivů působících na síť. Vhodným spínáním lze dosáhnout generování 

i odběr jalového výkonu, tím lze měnič použít ke kompenzaci jiných spotřebičů (induktivní 

nebo kapacitní zátěže) v síti. Kompenzace se provádí pomocí vektorové regulace posuvem fáze 

(natáčením vektoru) síťového proudu. Omezení vyšších harmonických a dosažení účiníku 

blížícího se cos 𝜑 = 1 dělá z pulsního usměrňovače velmi kvalitní zdroj stejnosměrné energie. 
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Kondenzátorová baterie u nabíječů velkých výkonů musí mít dostatečnou kapacitu, aby 

zvlnění napětí na výstupu bylo v požadovaném tolerančním pásmu. Vlivem rychlostí spínání 

součástek (jednotky kHz) je na výstupní straně menší zvlnění než u diodových usměrňovačů a 

proto lze použít kondenzátorovou baterii menší kapacity. 

Neopomenutelnou výhodou je také možnost rekuperace energie. Zapojení pulsního 

usměrňovače je totožné se střídačem, proto změnou řízení můžeme vracet energii zpět do sítě a 

to s nastavitelnou frekvencí a velikostí amplitudy napětí. Síť však musí být na rekuperaci 

dimenzována a je třeba regulovat velikost napětí, kterou zvyšujeme při zpětném dodávání 

energie do sítě. V mnoha případech nelze proto vracet energii do sítě a je třeba ji mařit 

v odpornících na teplo. 

1.4.5 Aplikační použití: 

Jednou z mála nevýhod, které brání ve větším rozšíření tohoto měniče je nemožnost regulace 

pod hodnotu usměrněného napětí diodového usměrňovače. Pro napájení stejnosměrných pohonů 

používáme zdroje, které lze regulovat od nulového napětí. Proto lze tyto usměrňovače použít 

v této oblasti pouze ve spojení se snižujícím měničem napětí. Použitím dvou zařízení pro 

vykompenzování tohoto nedostatku prodražuje měnič a tím snižuje možnost jeho masivního 

nasazení ve stejnosměrných aplikacích. Oblastmi využití zařízení jsou sítě, které využijí 

kompenzačních a symetrizačních vlastností tohoto usměrňovače. Dnes velmi rozšířené použití 

těchto usměrňovačů ve spojení se střídačem napětí je oblast frekvenčních měničů.  2  

1.5 Nabíjení baterií: 

Nabíjením obnovujeme elektrický náboj vybitých akumulátorů. Toto se provádí podle 

nabíjecích charakteristik. Podle druhu akumulátoru a jeho konstrukce používáme nabíjení podle 

jednotlivých charakteristik, nebo jejich kombinace. Neuvádí li výrobce akumulátoru nabíjecí 

parametry, používá se u olověných akumulátorů nabíjecí proud 0,1 až 0,3Cn do vzestupu na 

plynovací napětí (2,4V na článek). Po dosažení tohoto napětí pokračuje nabíjení sníženým 

proudem, většinou 0,06 Cn až do znaků plného nabití. Většina článku dosáhne plného nabití při 

napětí 2,7V. Pro názornost je na obrázku 1 závislost napětí článku na konstantním nabíjecím 

proudu. 
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Obr. 1.7: Průběh napětí při nabíjení olověného článku charakteristikou I v závislosti na čase 

U akumulátoru se jako účinnost tohoto zdroje uvádí nabíjecí faktor. Tento parametr udává 

násobek odebraného náboje při vybíjení, který je potřeba dodat pro plné nabití akumulátoru. 

Například nabíjecí faktor 1,2 označuje nutnost dodat 20% větší náboj, než jsme z něho odebrali 

vybíjením. U většiny akumulátorů se tento faktor pohybuje v rozmezí 1,05 – 1,2. 

Olověné akumulátory pracují v dostatečném rozsahu teplot od -20 do +45°C. Vysoká teplota 

při nabíjení zkracuje životnost akumulátoru, při nízké nedosáhne plného nabití. Při nabíjení se 

zvyšuje teplota elektrolytu o 10°C. Nelze tedy začít nabíjení, pokud je teplota vyšší než 45°C, 

protože maximální přípustná teplota elektrolytu je 55°C. 

Významným faktorem, který ovlivňuje životnost baterie je minimální napětí.  Kapacita u 

většiny článků by neměla klesnout pod 80% Cn, což u klasických olověných článků odpovídá 

napětí 1,7V. Hluboké vybití se projevuje malou hustotou elektrolytu způsobenou úbytkem 

iontů. Při opakovaném hlubokém vybití nebo při dlouhodobé nečinnosti klesá kapacita, 

startovací schopnost a zkracuje se životnost akumulátoru. Dříve ukončené nabíjení a jeho 

opakování má za následek sulfaci aktivních hmot elektrod. Poškození nevratnou sulfaci vzniká 

v případě opakovaného neúplného nabíjení, které je ještě zesilováno hlubokým vybíjením.  3  
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1.5.1 Baterie pro lokomotivu 

Jako hlavní zdroj energie pro pohon lokomotivy je použita olověná akumulátorová baterie. 

Velká kapacita, nízká pořizovací cena, provozní spolehlivost a dobrá účinnost dělají z tohoto 

druhu akumulátoru dobrý zdroj stejnosměrné energie. Nevýhodou oproti modernějším avšak 

dražším akumulátorům je hmotnost olověných zdrojů. Pro pohon lokomotivy je třeba použít 

baterii o velké kapacitě, aby měla dostatečný dojezd. Kapacita a napětí baterie určuje rovněž její 

výkonové zatížení. U lokomotivy není jako nevýhoda brána hmotnost baterie, protože 

lokomotiva musí být dostatečně těžká, aby dosáhla potřebných adhezních podmínek. 

1.5.1.1 Technické parametry baterie pro akumulátorovou lokomotivu 

- výrobce – HAWKER 

- typ – HAWKER waterless – olověná baterie 

- jmenovité napětí = 800 V 

- jmenovitá kapacita = 930 Ah 

- minimální bezpečné napětí baterie = 680 V 

- plynovací napětí baterie = 960V 

- maximální napětí baterie = 1080 V 

- jmenovitá teplota = 30°C 

- maximální teplota = 55°C 

- nabíjecí proud závisí na nabíjecí charakteristice a může být od 170A do 200 A 

- životnost baterie 1500 nabíjecích cyklů při zůstatku 80% jmenovité kapacity 

 

Poznámka: 

změna jmenovitého napětí baterie na 800V z původního zadání 850V byla prodiskutována a 

odsouhlasena vedoucím diplomové práce. 
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2 Dimenzování výkonové části pulzního nabíječe: 

Dimenzování elektrického zařízení není snadné, protože je třeba zajistit bezpečnost zařízení 

a jeho hospodárnost. Pro bezpečnost zařízení je třeba správně dimenzovat přívodní vedení, 

jištění a všechny další části zařízení. To se hlavně vztahuje k nadměrnému ohřívání zařízení a 

jeho kratší životnosti, nebo dokonce k okamžité destrukci. Naproti tomu se jedná také o 

hospodárnost. Předimenzování zařízení má za následek použití prvků, které jsou dražší a 

obvykle také větší. Neopomenutelným faktorem je také bezpečnost okolí, která je vždy na 

prvním místě.[4] 

Pulzní nabíječ má být dimenzován na jmenovité napětí akumulátoru Un = 800V a trvalý 

nabíjecí proud In = 200A. Z těchto parametrů lze spočítat výstupní výkon usměrňovače. 

Poznámka: 

změna jmenovitého napětí baterie na 800V z původního zadání 850V byla prodiskutována a 

odsouhlasena vedoucím diplomové práce 

𝑃𝑂𝑈𝑇 =  𝑈𝑛 ∙ 𝐼𝑛 = 800 ∙ 200 = 160000𝑊 = 160𝑘𝑊    ( 2.1) 

Výstupní výkon pulzního usměrňovače je požadován 160kW. Z rovnosti výkonů musí být na 

vstupu ten samý výkon jako na výstupu s připočteným ztrátovým výkonem. Hodnotu ztrátového 

výkonu uvažujeme i s rezervou 5 kW.  

𝑃𝐼𝑁 = 𝑃𝑂𝑈𝑇 + ∆𝑃 ⇒ 𝑃𝐼𝑁 = 170 + 5 = 165𝑘𝑊     ( 2.2) 

Napájecím zdrojem pulzního usměrňovače je klasická napájecí síť  3x230V/400V, 50 Hz. 

Vstupní proud, který může projít součástkami při nabíjení tlumivek, vypočteme z vstupního 

třífázového výkonu a napájecího napětí. Každá ze součástek musí být navržená tak, aby 

maximální hodnota proudu, která prochází součástkou, byla menší, než je nominální proud 

součástky. 
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Rovnice 2.3 ukazuje výpočet efektivní hodnoty proudu protékající přívodním vedením přes 

spínací prvky do kondenzátorů v napěťovém meziobvodu: 

𝑃𝐼𝑁 =  3 ∙ 𝑈𝑆𝑒𝑓 ∙ 𝐼𝑒𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ⇒ 𝐼𝑒𝑓 =  
𝑃𝐼𝑁

 3∙𝑈𝑆 ∙𝑐𝑜𝑠𝜑
 =

165000

 3∙400∙1
= 238,2𝐴 ≅ 238𝐴 (2.3 ) 

maximální hodnota proudu je: 

𝐼𝑚 =   2 ∙ 𝐼𝑒𝑓 =  2 ∙ 238 = 336,6𝐴 ≅ 337𝐴     (2.4 ) 

Nabíječ akumulátorové lokomotivy bude umístěn přímo na kolejovém zařízení, proto musí 

splňovat všechny závazné normy pro drážní zařízení. Pulsní usměrňovač bude umístěn 

v rozvaděči, ke kterému má přístup pouze kvalifikovaná obsluha. Tento rozvaděč také splňuje 

potřebné požadavky proti vniknutí vody, proto byl zvolen stupeň krytí pro měnič IP 00. 

Jmenovité napětí trakční baterie je 800V. Vlivem kapacity baterie může toto napětí poklesnout 

na 680V. Při nabíjení akumulátorů se po dosažení plynovacího napětí vlivem dodávaného 

proudu toto napětí ještě zvyšuje a výsledné napětí baterie se může pohybovat do 1100V. 

Základní parametry zařízení udává tab. 2.1. 

výstupní proud 200 A 

výstupní napětí 800 V 

výstupní výkon 160 kW 

vstupní napětí 3x230 V 

vstupní proud 238 A 

spíací frekvence 6 kHz 

napájení elektronických obvodů 24 V 

krytí IP 00 

Tab. 2.1: Základní parametry pulsního usměrňovače 

Tato kapitola pojednává pouze obecně o parametrech pulsního usměrňovače. Detailní návrh 

výpočet a výběr všech polovodičových, pasivních a konstrukčních součástí je v kapitole 4. 
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3 Elektrická schémata hlavních i pomocných obvodů nabíječe 

 

obr. 3.1: Obvodové schéma vnějších výkonových části nabíječe akumulátorové lokomotivy 
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Obr. 3.2: Obvodové schéma vnitřních výkonových části pulsního usměrňovače 



 

26 

 

Na obr. 3.1 je vidět obvodové schéma vnějších výkonových částí nabíječe akumulátorové 

lokomotivy. V rozvaděči RM1 se nachází pulsní usměrňovač GU, který je napájen ze sítě 

3x230V/400V, 50Hz. Kromě pulsního usměrňovače se v rozvaděči nachází jištění, nabíjení 

kondenzátorové baterie, akumulace a stykače pro připojení usměrňovače na síť. Z rozvaděče 

jsou vyvedeny stejnosměrné sběrnice pro nabíjení trakčních akumulátorů.  

Obvodové schéma vnitřních výkonových částí pulsního usměrňovače je na obr. 3.2. Skládá 

se z 6 IGBT modulů QA1-QA6. Na tyto výkonové spínací prvky je připojeno síťové napětí přes 

svorky L1, L2, L3, a prochází jimi proud měřeny snímači proudu BI3, BI4, BI5. 

Kondenzátorová baterie tvořena kondenzátory C1-C6 je připojena co nejblíže stejnosměrnému 

výstupu z IGBT modulů. Napětí v meziobvodu je monitorováno snímačem napětí BV1. Svorky 

X1.1 a X1.2 slouží pro externí připojení nabíjení kondenzátorové baterie. Také výstupní 

stejnosměrný proud je měřen snímači proudu BI1, BI2 a vyveden na svorky DCP a DCN. 

Pro styk usměrňovače s periferiemi a pomocnými zařízeními je vybaven PU svorkovnicí. 

Rozdělení a číslování svorek je na obr. 3.3. 

Obr. 3.3: Svorkovnice pro připojení externích periferii 

Svorkovnice je rozdělena do 5 skupin. Každá skupina obsahuje svorku pro připojení 

zemního potenciálu.  

 

Význam jednotlivých skupin svorek: 

X1 – nabíjení kondenzátorové baterie 

X2 – napájení řídicích obvodů 

X3 – připojení snímačů 

X4 – nouzové zastavení systému 

X5 – datová komunikace s řídicím systémem 

  



 

27 

 

4 Výběr vhodných polovodičových, pasivních a konstrukčních 

součástí 

4.1 Součásti vnějších obvodů měniče 

Vně měniče se nacházejí součásti, které jsou pro jeho funkci nezbytné. Je to přívodní 

vedení, jištění, nabíjení kondenzátorové baterie, filtrace a akumulace. 

4.1.1 Vedení 

Průchodem proudu se zahřívá jádro vodiče. Vodič se zahřeje tím více, čím větší jím protéká 

proud a čím větší tepelně izolační látky brání přechodu tepla do okolí. Izolace je potřebná pro 

udržení rozdílu potenciálu mezi vodiči a okolím, nebo vodiči navzájem. [4] 

Pro přívodní vedení k měniči je potřeba použít 4-žílový kabel. Tři žíly kabelu jsou fázové 

vodiče, čtvrtý je ochranný vodič. Kabel je třeba vybrat podle proudového zatížení. Zvýšený 

proud ohřívající kabel způsobuje stárnutí izolace. Velké přetížení může izolaci roztavit. Proto 

musíme vybrat vhodný průřez kabelu, který se při průchodu proudu neohřeje nad povolenou 

mez. Zahřátí vodičů způsobuje efektivní hodnota proudu. Ta je v našem případě Ief  = 253A. 

Pro silové připojení byl vybrán kabel od firmy nktcables  NYY 4 x 120mm
2
, tento kabel má 

zatížení na vzduchu 285A a jeho parametry ukazuje tabulka 4.1.  

počet žil x průřez jádra  4 x 120mm
2
 

průměr kabelu  43 mm 

hmotnost kabelu 5689kg/km 

poloměr ohybu  520mm 

činný odpor  0,153Ω/km 

ekvivalentní zkratový proud 13,8kA 

zatížitelnost na vzduchu 285A 

Indukčnost 0,25mH/km 

tab. 4.1: Parametry kabelu NYY 4x120mm
2 

Parametry odečteny z [8]. 
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4.1.2 Jištění 

Jištění polovodičů před přetížením je stejné jako u ostatních elektrických zařízení. Jištění 

před zkratem je obtížnější a je k tomu třeba použít speciální pojistky. Při poruše v polovodiči 

vzniká zkratový proud, který i když netrvá dlouho, je pro součástku destruktivní, protože 

polovodiče jsou náchylnější k tepelnému poškození. Proto se u polovodičů počítá s tepelným 

integrálem 𝐼2 ∙ 𝑡 a musí platit: 

𝐼2 ∙ 𝑡 𝑝𝑜𝑗𝑖𝑠𝑡𝑘𝑦 ≤ 𝐼2 ∙ 𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑣𝑜𝑑𝑖č𝑒       ( 4.1) 

Pro pojistky kromě tepelného integrálu 𝐼2 ∙ 𝑡 je nutné určit jmenovitý proud. Dále je třeba 

znát napětí pojistky, a zda při vypnutí pojistky nevzniknou přepětí větší, než je závěrné napětí 

polovodiče. [3] 

Proud tekoucí do usměrňovače je 250A. Pro tuto aplikaci je vybrána pojistka P50T06. Tato 

pojistka je v usměrňovači použita pouze pro odpojení střídavé sítě od usměrňovače a záložní 

jištění. 

Jištění je provedeno pojistkovou vložkou P50T06 315A aR pro jištění polovodičů od firmy OEZ 

s těmito parametry: 

jmenovité napětí 690V AC 

jmenovitý proud 315A 

vypínací charakteristika aR 

Tab. 4.2: Parametry pojistkové vložky P50T06 315A aR 

Parametry odečteny z [9]. 

Hlavním jištěním pro IGBT moduly je řízení přičemž pojistky plní doplňkovou funkci. 

Budiče tranzistorů monitorují napětí kolektor-emitor UCE během spínání a v sepnutém stavu. Při 

výrazném zvýšení proudu se vychýlí pracovní bod tranzistoru a dojde k zvýšení napětí UCE. 

Budiče v takovém případě jsou schopny vypnout součástku v řádech jednotek mikrosekund. To 

zajišťuje vypnutí součástky dříve, než se zkratový proud dostane na nebezpečnou hodnotu a 

dělá z IGBT modulu ve spojení s budičem „zkratuvzdornou“ součástku. [4] 
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4.1.3 Nabíjení kondenzátorové baterie 

Po připojení usměrňovače na trakční baterii začnou protékat zařízením mnohonásobně vyšší 

proudy, které nabijí kondenzátorovou baterii. Taková hodnota proudu by byla odpojena 

pojistkami, nebo by došlo k poškození kondenzátorů a ostatních prvků, které se vedení proudu 

zúčastnily. Proto je nabíjení kondenzátorové baterie ošetřeno omezujícím odporem. 

 

Obr. 4.1: Schéma zapojení omezujícího odporu 

Omezující odpor je zařazen sériově mezi trakční akumulátor a kondenzátorovou baterii. 

Doba nabíjení kondenzátorové baterie se pohybuje v jednotkách až desítkách milisekund. 

Postup spínání stykačů: 

- sepnutí stykače K1 – začne procházet rezistorem R1 omezený proud, který nabíjí 

kondenzátorovou baterii 

- sepnutí stykače K2 – po nabití se sepne stykač K2, který přemostí rezistor R1 a pulsní 

usměrňovač je připraven k nabíjení 

4.1.4 Filtrace a akumulace 

Pro spolehlivé snížení vyšších harmonických proudu a akumulaci energie se používají 

vstupní síťové tlumivky. Zvolení správné tlumivky je dosti obtížné a závisí na požadavcích na 

odrušení a parametrech sítě v místě připojení zařízení. Čím větší hodnotu impedance tlumivek 

zvolíme, tím více snížíme vyšší harmonické proudu působící na síť, avšak zvýšením impedance 

vzrůstá úbytek napětí na tlumivce a přispívá tím k větším ztrátám. V aplikacích klasických 

diodových a fázově řízených usměrňovačů se používají tlumivky se jmenovitým úbytkem napětí 
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uk = 2% a pro sítě s velmi nízkou impedancí se používají tlumivky s úbytkem uk = 4%. 

V oblasti pulsních usměrňovačů, kde požadujeme větší napětí na výstupu, než je na vstupu 

potřebujeme využít akumulační schopnost tlumivky. Proto se v těchto aplikacích používají 

síťové tlumivky s úbytkem napětí vyšším než u klasických usměrňovačů ve spojení se síťovým 

odrušovacím filtrem. Například u pulsních usměrňovačů firmy SIEMENS (AFE jednotky) se 

používá vstupní síťové tlumivky s úbytkem napětí uk = 10%. 

4.2 Součásti vnitřních obvodů měniče 

Hlavními částmi uvnitř měniče jsou kondenzátorová baterie, IGBT moduly, chladiče, 

snímače teploty, systém přípojnic, snímače napětí a proudu, budiče, svorky a další konstrukční 

prvky. Uvnitř měniče se také nachází řídicí systém, který není součástí této práce. Pro řídicí 

systém je ponechán prostor v odstíněné části měniče. 

4.2.1 Kondenzátorová baterie: 

Kondenzátorová baterie připojená na stejnosměrné straně slouží pro vytvoření stabilního 

meziobvodu. Kapacita této baterie poskytuje dostatečnou energii pro špičkový odběr proudu 

zátěže. U pulsního usměrňovače slouží tyto kondenzátory také jako článek pro přijetí energie 

nahromaděné v tlumivkách na střídavé straně. 

Kapacita kondenzátoru je volena na základě velikosti kondenzátoru používaných v pulsních 

usměrňovačích. Většina těchto usměrňovačů napájí meziobvod, ze kterého odebírá špičkové 

odběry energie střídač napětí. V případě, kdy nabíjíme baterie je proud zátěže konstantní, a 

proto lze použít kondenzátorovou baterii menší kapacity. Pro výkon nabíječe 160kW byla 

zvolena kapacita 4,5mF.  

Při nabíjení trakčních akumulátorů se zvyšuje napětí na článcích a dosahuje tak napětí 

v meziobvodu nad 1000V. Napětí kondenzátoru volíme tedy 1500V. Je tedy třeba vybrat 

správné kondenzátory a sérioparalelním zapojením vytvořit baterii o požadované kapacitě a 

napětí. 
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Pro tuto aplikaci byl vybrán z katalogu výrobce KENDEIL kondenzátor K01500682__M0J214 

s těmito parametry: 

jmenovitá kapacita 6800µF 

jmenovité napětí  500V DC 

teplotní rozsah -40°C÷ +85°C 

odolnost proti vibracím (frekvenční rozsah) 10Hz až 55Hz 

odolnost proti vibracím (amplituda) 0,75mm 

životnost (při 85°C) > 12000h 

Tab. 4.3: Parametry kondenzátoru 

Parametry odečteny z [10]. 

Pro dosažení napětí 1500V a kapacity 4500µF musíme spojit tři kondenzátory do série ve dvou 

paralelních větvích: 

𝑈 = 3 ∙ 𝑈𝑛 = 3 ∙ 500 = 1500𝑉       (4.2 ) 

𝐶 =
𝐶𝑛

3
=

2∙6800

3
= 4533 𝜇𝐹 ≅ 4500𝜇𝐹      (4.3 ) 

 

Obr. 4.2: Sérioparalelní řazení kondenzátorů 

Pospojování kondenzátoru je provedeno měděnými pásovinami o rozměrech 15mm x 5mm. 

Délky propojů jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

4.2.2 Výkonové spínací prvky: 

Prvek IGBT spojuje výhody bipolárních tranzistorů a tranzistorů FET (field effect 

tranzistor). Snaha je dosáhnout čím jak největšího výkonového zatížení. IGBT prvky dnes 

dosahují závěrného napětí v jednotkách tisíců voltů. Proudové zatížení je řádově ve stovkách 
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ampér. To tento prvek předurčuje pro použití ve výkonových aplikacích, jako jsou střídače a 

usměrňovače. IGBT prvek je polem řízený tranzistor, což je vlastnost FET tranzistoru. Menší 

dodávaný proud do elektrody tranzistoru snižuje výkon potřebný dodávat pro funkci prvku. Tím 

se zlepšuje účinnost IGBT modulu. Hlavní výhodou je frekvence spínání součástky, která se u 

menších výkonů pohybuje okolo 20kHz. U větších výkonů je však spínací kmitočet potřeba 

zmenšovat, protože ztráty na tranzistoru by nebylo možné chladit. [5] 

Hodnota závěrného napětí vychází z napětí v meziobvodu, která je 800V. Tento pulzní 

usměrňovač slouží jako nabíječka trakčních akumulátorů. V tomto případě může plynovací 

napětí baterie být 980V a při dobíjení se toto napětí ještě zvyšuje, proto s uvažováním špiček 

napětí při spínání a s dostatečnou rezervou volíme závěrné napětí IGBT modulů 1700V. 

Proudové zatížení by nemělo přesáhnout nominální hodnotu kolektorového proudu. Pro tento 

měnič je vybrán modul z vyšší nominální hodnotou proudu, aby byla zaručena dlouhá životnost 

zařízení.  

Pro pulsní usměrňovač je vybrán modul SKM600GA176D od firmy SEMIKRON. Tento 

modul obsahuje jeden IGBT tranzistor a jednu zpětnou diodu. 

UCES blokovací napětí 1700V 

ICnom nominální kolektorový proud 400A 

ICRM opakovatelné špičkový kolektorový proud 800A 

UCE napětí kolektor - emitor 0,9V 

RCE odpor kolektor - emitor 3,9mΩ 

ton zapínací doba 290ns 

toff vypínací doba 890ns 

Rth(j-c) tepelný odpor 0,044 K/W 

tab. 4.4: Parametry IGBT modulu 

Parametry odečteny z [11]. 

4.2.2.1 Výpočet ztrátového výkonu: 

Výpočet ztrátového výkonu pulzního usměrňovače je dosti složitý, protože usměrňujeme 3 

fáze tak, že spínáním tranzistorů nabíjíme tlumivky a ty pak vybíjíme zpětnými diodami do 

kondenzátoru s frekvencí spínání 6 kHz. Celkový ztrátový výkon usměrňovače se skládá ze 

ztrátového výkonu při vedení a spínání (viz vzorec 4.4). 
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∆𝑃 = 2 ∙  𝑈𝐶𝐸 ∙ 𝐼𝑑 + 𝐼𝑑
2 ∙ 𝑅𝐶𝐸 ∙  

−𝑡𝑂𝑁−𝑡𝑂𝐹𝐹 +
1

𝑓𝑆
1

𝑓𝑆

 + 𝑓𝑆 ∙
3

2
∙ 𝑈𝑑 ∙ 𝐼𝑑 ∙  𝑡𝑂𝑁+𝑡𝑂𝐹𝐹  (4.4) 

Tento vzorec pro výpočet ztrát byl převzat z [7].  

 

Parametry odečtené z katalogu pro výpočet ztrátového výkonu: 

𝑅𝐶𝐸 = 3,9 𝑚Ω 

𝑈𝐶𝐸 = 0,9 𝑉 

𝑡𝑂𝑁 = 290 𝑛𝑠 

𝑡𝑂𝐹𝐹 = 890 𝑛𝑠 

Parametry pro modul SKM600GA176D odečteny z [11]. 

 

Jmenovité hodnoty pulzního usměrňovače: 

𝑈𝑑 = 850 𝑉 

𝐼𝑑 = 200 𝐴 

𝑓𝑆 = 6 𝑘𝐻𝑧 

 

Ztrátový výkon: 

∆𝑃 = 2 ∙  𝑈𝐶𝐸 ∙ 𝐼𝑑 + 𝐼𝑑
2 ∙ 𝑅𝐶𝐸 ∙  

−𝑡𝑂𝑁−𝑡𝑂𝐹𝐹 +
1

𝑓𝑆
1

𝑓𝑆

 + 𝑓𝑆 ∙
3

2
∙ 𝑈𝑑 ∙ 𝐼𝑑 ∙  𝑡𝑂𝑁+𝑡𝑂𝐹𝐹 = 

2 ∙  0,9 ∙ 200 + 2002 ∙ 3,9 ∙ 10−3 ∙  
−290∙10−9−890∙10−9+

1

6000
1

6000

 + 6000 ∙
3

2
∙ 850 ∙ 200 ∙

 290 ∙ 10−9 + 890 ∙ 10−9 = 2472 𝑊       (4.5 ) 
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Celkový ztrátový výkon měniče je tedy 2472W. Tato vypočtená hodnota ztrátového výkonu 

se shoduje s výsledky programu SEMISEL, což je program pro výpočet ztrátového výkonu 

součástek SEMIKRON.  

4.2.3 Chlazení: 

Proud při průchodu součástkou, která vykazuje činný odpor, produkuje teplo. To je třeba 

v dostatečné míře odvést aby nedošlo k přehřátí součástky. Přehřátí má za následek změnu 

funkce, nebo destrukci součástky. Proto se používají různé druhy chlazení: 

 vzduchové chlazení 

 přirozené – použitelné pro malé ztrátové výkony max. do 100W 

 nucené - použitelné pro malé ztrátové výkony max. do 1kW. Výhodou je 

jednoduchost, slabinou je ventilátor, což může být poruchový článek. 

 

 kapalinové chlazení 

Použití pro výkony nad 1kW. Přenos tepla se při použití kapaliny zvětší stonásobně, 

avšak preciznost, použití speciální kapaliny a nutnost dalších prvků prodražuje tento 

systém 

 s otevřeným okruhem 

 s uzavřeným okruhem 

 

 tepelné trubice 

Použití i pro výkony nad 1 kW. Chlazení pracuje na principu změny skupenství 

prvků a tím dosahuje lepšího odvodu tepla než vzduchové chlazení. Nevýhodou je 

nedostatečná tuhost, proto se tyto chladicí systémy používají většinou ve statických 

zařízeních. 

4.2.3.1 Návrh chladiče: 

Pro pulsní nabíječ, který je provozován v drážním zařízení je vhodné použít kapalinové 

chlazení. Dostatečný výkon, který bude třeba odvést a vibrace působící na celé zařízení, jsou 

podmínky, které splňuje právě tento druh chlazení. 

Pro sestrojení pulzního usměrňovače potřebujeme 6 IGBT modulů SKM600GA176D. Tyto 

moduly jsou v bezpotenciálovém provedení, což velice zjednodušuje návrh celého zařízení. 

Modul obsahuje jeden IGBT tranzistor a jednu zpětnou diodu.  
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Schéma tepelných odporů určuje přechod teploty od zdroje až do okolí. Zdrojem je teplota 

přechodu polovodičové součástky. Teplo se dále přenáší přes pouzdro modulu na chladič a dále 

do okolí. Tepelný odpor od zdroje až po okolí určuje ochlazování daného zařízení (obr. 4.3). 

Čím je tepelný odpor celého systému nižší, tím rychleji se odvádí teplo a můžeme zařízení více 

zatěžovat.  

 

Obr. 4.3: Schéma tepelných odporů usměrňovače 

Pro chlazení je použit vodní chladič od firmy SEMIKRON, typ WP 16. Tepelný odpor 

chladiče se liší průtokem kapaliny, která přes něj protéká. V našem případě postačuje průtok  

2 l/min, při kterém je tepelný odpor Rth(h-a) = 0,025K/W. Teplota kapaliny vtékající do chladiče 

je 40°C. Chladič je proveden pro 3 moduly SEMITRANS 4. Pro pulsní usměrňovač v tomto 

případě je potřeba 6 takovýchto modulů a musíme použít 2 chladiče paralelně. 

Modul SKM600GA176D je v bezpotenciálovém provedení a proto elektrická izolace mezi 

polovodičovou strukturou a pouzdrem zvyšuje tepelný odpor. Mezi diodou a pouzdrem je 

 Rth(j-c)D = 0,009K/W, mezi tranzistorem a pouzdrem Rth(j-c)T = 0,044K/W. 

Styk modulu s chladičem také ovlivňuje odpor. Je třeba dosáhnout dostatečného přítlaku a 

natřít styčnou plochu teplovodivou pastou. Pro styk modulu a chladiče přes pastu uvažujeme 

teplotní odpor Rth(c-h) = 0,005K/W. Pro zlepšení tepelných vlastností systému lze použít 

kontaktní vložky (např. TECOFOIL). 
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Parametry: 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 2472𝑊 

𝑇𝑎 = 40℃ 

𝑅𝑡 𝑗−𝑐 𝑇 = 0,044𝐾 𝑊  

𝑅𝑡 𝑗−𝑐 𝐷 = 0,009𝐾 𝑊  

𝑅𝑡 𝑐− = 0,005𝐾 𝑊  

𝑅𝑡 −𝑎 = 0,025𝐾 𝑊  

Výpočet tepelného odporu: 

𝑅𝑡 𝑗−𝑐 𝑇𝐷 =  
𝑅𝑡 𝑗−𝑐 𝑇 ∙𝑅𝑡 𝑗−𝑐 𝐷

𝑅𝑡 𝑗−𝑐 𝑇+𝑅𝑡 𝑗−𝑐 𝐷
=

0,044∙0,09

0,044+0,09
= 0,0296𝐾 𝑊    (4.6) 

𝑅𝑡 𝑗−𝑐− =  
𝑅𝑡 𝑗−𝑐 𝑇𝐷 +𝑅𝑡 𝑐− 

6
=

0,0296+0,005

6
= 0,00576𝐾 𝑊    (4.7) 

𝑅𝑡 −𝑎 =
𝑅𝑡 −𝑎 

2
=

0,025

2
= 0,0125𝐾 𝑊       (4.8) 

𝑅𝑡 𝑗−𝑐−−𝑎 = 𝑅𝑡 𝑗−𝑐− + 𝑅𝑡 −𝑎 = 0,00576 + 0,0125 = 0,01826𝐾 𝑊  (4.9) 

Po dosazení celkového tepelného odporu chladícího sytému můžeme vypočítat teplotní 

rozdíl mezi okolím a součástkou. Teplota okolí je v případě vodního chlazení teplota kapaliny 

proudící do chladiče. 

𝑇 𝑗−𝑎 = 𝑅𝑡 𝑗−𝑐−−𝑎 ∙ 𝑃𝑡𝑜𝑡 = 0,01826 ∙ 2472 = 45,1 𝐾    (4.10) 

Součet teploty kapaliny (40°C) a teplotního rozdílu chladicího systému určuje teplotu 

přechodu polovodičové součástky. 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑎 + 𝑇 𝑗−𝑎 = 40 + 31,5 = 85,1℃      (4.11) 

Maximální povolená teplota polovodičového přechodu je 125°C. Při použití navrženého 

chladicího systému dosahuje teplota přechodu součástky 85,1°C, což vyhovuje. Pro případné 

oteplení okolního vzduchu a krátkodobého přetížení je tedy zaručena dostatečná rezerva. 
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4.2.4 Snímače teploty 

Chladicí systém pulsního usměrňovače je navržen tak, že teplota přechodu součástky by se 

měla pohybovat okolo 85°C. Teplotní snímače budou přišroubovány na plochu chladiče, kde je 

teplota nižší než na polovodičovém přechodu a pohybuje se okolo 60°C. Jako teplotní snímač je 

zvoleno teplotní relé B-1002B od firmy SANG MAO. Toto relé při dosažení nastavené teploty 

rozepne kontakty svého obvodu a poskytne tím zpětnou informaci řídicímu systému, který 

vypne celé zařízení. Teplotní rozsah relé je 40÷165°C. S dostatečnou rezervou volíme tedy 

teplotu rozepnutí kontaktů tohoto relé na 90°C.  

Parametry odečteny z [12]. 

4.2.5 Systém přípojnic 

Pro připojení pulsního usměrňovače s vnějškem jsou použity plechové měděné přípojnice. 

Pro určení průřezu vycházíme se zatěžování vodiče maximální proudovou hustotou 

 𝐽 =  3𝐴/𝑚𝑚2 . Vstupní protékající střídavý proud má hodnotu 𝐼𝐴𝐶  =  238𝐴  a průřez 

přípojnice je tedy: 

𝑆 =
𝐼𝐴𝐶

𝐽
=  

238

3
≅ 79,5𝑚𝑚2        (4.12) 

Výstupní stejnosměrný proud je 𝐼𝐷𝐶 = 200𝐴 

𝑆 =
𝐼𝐷𝐶

𝐽
=  

200

3
≅ 67𝑚𝑚2        (4.13) 

Přípojnice jsou vyřezávány z plechů tloušťky 4mm. Šířka plechů je volena na 27,5mm a to 

z důvodu nasazení snímače přímo na přípojnici. 

𝑆 = 4 ∙ 27,5 = 110𝑚𝑚2        (4.14) 

Průřez přípojnic tedy postačuje s dostatečnou rezervou. Přesné rozměry všech přípojnic jsou 

ve výkresové dokumentaci. 
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4.2.6 Snímače napětí a proudu 

Snímače napětí a proudu jsou vybrány s ohledem na požadovaný rozsah měřených veličin. 

Tyto snímače musí splňovat normy, které jsou kladeny na trakční zařízení. Pro měření proudu je 

potřeba snímače z rozsahem měření od 0 do 300A. Měřit musíme vstupní proud ve všech třech 

fázích pro realizaci výpočtu fázového posunu. Použitím snímače na každé fázi lze hlídat 

izolační stav zařízení. Další dva snímače měří proud na stejnosměrné straně. Měření proudu na 

výstupu usměrňovače je důležité pro regulaci výstupního proudu, které musíme udržovat na 

požadované hodnotě v závislosti na nabíjecí charakteristice. Důležitá pro nabíjení baterie je také 

informace o napětí v meziobvodu. Pro tento účel požadujeme čidlo pro měření napětí v rozsahu 

0-1100V. Požadavky pro měření elektrických veličin v tomto zařízení splňují snímače firmy 

LEM, LTC 350-SF (proudové) a AV 100-1500 (napěťové) a mohou být použity pro tuto 

aplikaci. Parametry snímačů jsou uvedeny v tab. 4.5 a tab. 4.6. 

 

IPN Nominální primární proud 350A 

ISN Nominální sekundární proud 175mA 

VC Napájecí napětí +/- 15÷24V 

KN Konstanta převodu 1 : 2000 

TA Teplotní rozsah -40÷85°C 

Vd Izolační napětí mezi primárem a sekundárem 12kV 

Tab. 4.5.: Parametry proudového snímače LTC 350 – SF 

 

VPN Nominální primární napětí 1500V 

ISN Nominální sekundární proud 50mA 

VC Napájecí napětí +/- 12÷24V 

TA Teplotní rozsah -40÷85°C 

Vd Izolační napětí mezi primárem a sekundárem 6,5kV 

Tab. 4.6.: Parametry napěťového snímače AV 100 - 1500 

 

Parametry odečteny z [13]. 
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4.2.7 Budiče 

Pro buzení IGBT modulů je potřeba budiče, které generují signály požadované velikosti, 

frekvence a s požadovanou strmostí hran aby byla zaručena správná a přesná funkce spínání 

tranzistorů. V nabíječi je použito budičů od stejné firmy jako IGBT modulů, které zaručují 

kompatibilitu a parametry navržené přímo pro tyto moduly. Byl vybrán budič SKHI 22 A / B 

H4. Jedná se o dvojitý budič s galvanickým oddělením primární a sekundární strany. Budič 

obsahuje generátor časů vzájemného blokování tranzistorů (deadtime), aby nedošlo k sepnutí 

tranzistorů z horní a dolní větve a tím ke zkratu. Vysokofrekvenční rušení může způsobit 

nechtěné sepnutí, proto je v budiči integrován obvod potlačující velmi krátké pulsy. Pro 

bezpečnost IGBT tranzistorů je budič opatřen monitorováním napětí kolektor-emitor UCE a při 

překročení nastaveného úbytku napětí mezi těmito přechody je tranzistor vypnut a vygenerován 

signál ERROR pro řídící obvod.  

VS Napájecí napětí 18V 

VCE Napětí kolektor-emitor 1700V 

Visoll Izolační napětí mezi vstupem a výstupem 4000V 

IoutAV střední hodnota výstupního proudu  40mA 

fmax Maximální spínací frekvence 50kHz 

Top Teplotní rozsah -40÷85°C 

Tab. 4.7: Základní parametry budiče SKHI 22 A / B H4 

Parametry odečteny z [14]. 

4.2.8 Svorky 

Připojení externího napájení, nabíjení kondenzátorové baterie, snímačů, nouzového zastavení 

a datové komunikace je provedeno svorkami WAGO řady TOPJOBS. Tyto svorky jsou vhodné 

do zařízení, které jsou vystaveny vibracím, protože styčná plocha kontaktů je přitlačována 

pružným zařízením.  

Prúřez vodiče Jmenovité napětí přepětí Proudová zatížitelnost 

2,5 mm
2
 800V 8kV 24A 

4 mm
2
 800V 8kV 32A 

6 mm
2
 800V 8kV 41A 

Tab. 4.8: základní parametry svorek použitých k připojení externích zařízení  

Parametry odečteny z [15]. 
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4.3 3D model pulsního usměrňovače 

 

Obr. 4.4: Základní rozměry nabíječe 

Výkonová část pulsního usměrňovače se nachází v ocelové konstrukci o rozměrech 750 x 

267 x 498mm. Nosná konstrukce je tvořena z nerezového pechu tloušťky 4mm. Krycí plech je 

také nerezový tloušťky 2mm. V tomto krytu je vyřezán otvor pro připojení vodičů do 

svorkovnice. Nosný (zadní plech) má jiné rozměry z důvodu uchycení. Rozměry tohoto zařízení 

s úchyty jsou 830 x 267 x 498mm. Stupeň krytí tohoto zařízení postačuje IP 00, protože tento 

nabíječ bude umístěn v rozvaděči s požadovaným stupněm krytím. Dostatečnou pevnost a 

tuhost konstrukce zajišťuje spojení nosného plechu, krycího plechu a krycích přepážek uvnitř 

měniče, spojených dostatečným množstvím šroubových spojů. Všechny detailní rozměry, 

otvory a výřezy všech konstrukčních součásti jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci 

v příloze. 
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Obr. 4.5: Základní pohled na stíněné zóny nabíječe 

Tento měnič je konstruován s ohledem na EMC (elektromagnetická kompatibilita). Proto 

byly uvnitř vytvořeny tři odstíněné zóny. Přepážky mají funkci jak ochrannou proti 

elektromagnetickému rušení, tak konstrukční pro zpevnění celého zařízení. Hlavní výkonová 

část, tedy IGBT moduly, kondenzátorová baterie, snímače atd. se nacházejí ve spodní části (1). 

Další zóna je nad výkonovou a na obrázku je označena (2). V tomto prostoru jsou budiče IGBT 

(3), které generují signály pro otevření a uzavření tranzistorů. Pro správnou funkčnost a rychlost 

spínání součástek musí budiče generovat velmi strmé náběžné a sestupné hrany, které jsou 

zdrojem rušení pro ostatní obvody. V této části se ještě nachází snímač (4) monitorující napětí 

v meziobvodu, který má proudový výstup a proto není ovlivněn rušením budičů. Poslední 

odstíněnou zónou (5) je prostor ponechán pro řídící obvody, které jsou velmi náchylné na 

rušení. Nachází se zde také svorky (6) pro připojení externích periférií.     
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Obr. 4.6: Základní pohled na výkonovou část 

Vstupní svorky (1) jsou tvořeny plechovými měděnými přípojnicemi tloušťky 4mm a šířky 

27,5mm. Tyto plechy prochází snímači proudu (2), které jsou upevněny přes plastové izolační 

podložky na přepážce. Tyto podložky a přepážka není na obrázku vidět, kvůli viditelnosti 

komponent uvnitř měniče. Svorka PE (3) slouží pro připojení zemního potenciálu. Výstupní 

svorky (4) a výstupní čidla (6) jsou stejného typu jako vstupní a jsou také připevněny přes 

plastové izolační podložky na přepážce. Přívod a odvod chladicí kapaliny je proveden potrubím 

o průměru 18mm a je zakončen koncovkou s trubkovým závitem ¾“ (5). Nad chladičem s IGBT 

moduly je upevněna kondenzátorová baterie (8) tvořena 6 kondenzátory. Ty jsou propojeny v 

sérioparalelním zapojení propojovacími měděnými pásovinami (7). Kondenzátory jsou 

umístěny co nejblíže k stejnosměrnému meziobvodu z důvodu potlačení parazitních kapacit. 

Uchycení kondenzátoru je provedeno na plech šrouby M12 a tento plech je našroubován na 

zadní nosný plech.  
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Obr. 4.7: Pohled na systém přípojnic stejnosměrného meziobvodu 

Parazitní kapacity vznikají mezi dvěma stejnosměrnými vodiči. Velká vzdálenost mezi 

sběrnicí (+) a (-) stejnosměrného meziobvodu zvětšuje parazitní kapacitu. Proto je z IGBT 

vyveden stejnosměrný meziobvod hned na měděné plechy (1), které leží nad celou plochou 

modulů. Pro minimalizaci těchto kapacit jsou plechy položené na sebe přes izolační fólii (2). 

Izolační fólie VALOX FR1 je velmi tenká, pouze 0,125mm. Velká dielektrická odolnost 

(24kV), tepelná odolnost a malá tepelná roztažnost jsou vlastnosti, které předurčují použití této 

izolace mezi takovéto plechy. Přípojnice pro kondenzátorovou baterii (3) jsou umístěny co 

nejblíže k stejnosměrným plechovým přípojnicím. Přesah izolační fólie je kvůli povrchovým 

izolačním vzdálenostem. Také výřezy v plechu (4) kolem šroubů mají tento význam. Izolační 

vzdálenosti v trakčních aplikacích jsou vyšší než u běžných zařízení. Po konzultaci byla zvolena 

dielektrická odolnost 6kV, to odpovídá vzdušné izolační vzdálenosti 6mm. Povrchová izolační 

vzdálenost se odvíjí od stupně znečištění, ve kterém zařízení pracuje. Tento nabíječ bude 

pracovat v prostředí DP2 a povrchová izolační vzdálenost pro hodnotu 6kV je 30mm. 
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Obr. 4.8: Pohled na chladicí systém 

Na nosný plech jsou přes podložku upevněny dva chladiče WP 16 (1) šrouby M4. Na 

chladičích je přes teplovodivou podložku upevněno 6 IGBT modulů (2) šrouby M6. Tepelný 

přechodový odpor závisí mezi jinými i na přítlaku, proto je třeba šrouby dostatečně utáhnout. 

Chladicí kapalina proudí potrubím průměru 18mm po první odbočku, poté ke druhému chladiči 

tenčí trubkou průměru 15mm. Od odboček je ke chladiči kapalina vedena potrubím průměru 

12mm. Propojení chladiče a potrubí je provedeno koncovkou s trubkovým závitem ½“. 

Připojení chladicího systému nabíječe na vnější zařízení odvádějící teplo je pomoci koncovky 

¾“. Konce potrubí jsou upevněny přes plastovou úchytku (6), aby nedošlo k poškození spojů při 

manipulaci nebo namáhání potrubí. V zadní části chladiče je vyfrézován otvor pro případné 

sériové propojování. V tomto případě jsou chladiče řazeny paralelně a je třeba tuto drážku 

zaslepit. Pro tento účel je použita pásovina (7) o rozměrech 4 x 20mm, délky 215mm. Tuto 

záslepku je třeba přes těsnění přišroubovat šroubem M6 na zadní stranu chladiče.  
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Závěr 

Konstrukce výkonové části nabíječe pro nabíjení akumulátorové lokomotivy je sestavena 

pro provoz na trakčních zařízeních. Pulsní usměrňovač, který byl vybrán pro tuto aplikaci je 

nadimenzován na jmenovité napětí baterie 800V a konstantní nabíjecí proud 200A. Nosné a 

krycí plechy jsou z nerezového plechu. Ty zaručují odolnost proti vnějším vlivům a dostatečnou 

tuhost zařízení. Konstrukce plechů je provedena jako 3 odstíněné zóny pro výkonovou část, 

budiče a řídicí část tak, aby se vzájemně nerušily. Nabíječ bude umístěn v rozvaděči, proto 

postačuje stupeň krytí IP 00. Hlavními částmi vnitřních obvodů pulsního usměrňovače jsou 

IGBT moduly a kondenzátorová baterie. Z důvodu velkého ztrátového výkonu je použit systém 

vodního chlazení. Je použit chladič tovární výroby, ale pro možnost výroby je rozkreslen ve 

výkresové dokumentaci v příloze. Propojení všech výkonových součástí je provedeno systémem 

přípojnic, které budou vyřezány z měděných plechů. Kvalitní nabíjení baterii a minimální 

zpětné vlivy na síť vyžadují informace o elektrických veličinách a jejich zpětnou vazbu pro 

regulační systém. Měření těchto veličin je provedeno kvalitními snímači napětí a proudu 

určenými pro trakční aplikace. Již zmíněný řídicí systém není součástí této práce a je pouze 

ponechán prostor v odstíněné části měniče, pro osazení tohoto systému.  

Nabíječ byl navrhován s ohledem na elektrotechnické normy a trakční normy. Pro výkonové 

měniče a elektronická zařízení používaných v drážních aplikacích platí normy ČSN EN 50155 a 

ČSN EN 61287. Zřetel je brán hlavně na parametry jako: teplotní rozsah, napěťové úrovně, 

prostředí, izolační vzdálenosti vzdušné a povrchové, vibrace, elektromagnetická kompatibilita a 

další. 

Tato práce obsahuje navržený 3D model nabíječe s rozmístěním jednotlivých komponent. 

3D vizualizace ulehčuje orientaci při skládání jednotlivých komponent a určuje jednotlivé 

vazby. Model může také v budoucnu posloužit pro další etapu vývoje tohoto nabíječe 

akumulátorové lokomotivy. 
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Seznam příloh: 

Elektrická schémata: 

1. Obvodové schéma vnějších součástí výkonové části nabíječe akumulátorové lokomotivy 

2. Obvodové schéma vnitřních součástí výkonové části nabíječe akumulátorové lokomotivy 

3. Svorkovnice 

 

Konstrukční schémata: 

1. Nosný plech 

2. Krycí plech 

3. Spodní kryt 

4. Střední přepážka 

5. Horní kryt 

6. Chladič, krytka chladiče, distance pod chladič 

7. Umístění chladiče na nosném plechu 

8. Plech pod budiče 

9. Úchyt kondenzátorové baterie 

10. Plechy pro odsazení nabíječe 

11. Úchyt svorkovnice 

12. Přípoje kondenzátorové baterie, přípoje k DCP a DCN 

13. Vstupní přípojnice, přípojnice DCP a DCN 

14. Plechy DCP, DCN, izolační fólie, podložka 

15. Izolace pod čidlo, úchyt přípojnic, úchyty trubek 

 

 


