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ízení ú iníku 
 

Evropské standardy EN61000-3-2 definují limity vyšších harmonických proudu sít . To se týká za ízení, 
která mohou být prodávána ve ejným zákazník m a mají p íkon 75W (zvláštní regulace viz EN61000-3-2). 

které limitní hodnoty z této normy jsou uvedeny v tabulce 1. V praxi tento standard znamená, že pro 
mnoho aplikací není sí ový usm ova  s filtrem dovolen z d vodu množství harmonických (viz obr. 1). 

 

Tabulka 1: Limity efektivní hodnoty proudu vyšších harmonických v proudu sít  

Abychom udrželi sí ový proud p ibližn  sinusový, m žeme použít zvyšující m ni  (viz obr. 2). V tomto 
ípad  je takový zvyšující m ni  nazýván Power Factor Pre-regulator (PFC). V porovnání s b žným 

zvyšujícím m ni em je PFC ízen odlišn : Výstupní nap tí je vyšší než vstupní nap tí jako u zvyšujícího 
ni e, ale tranzistor je zapínán a vypínán takovým zp sobem, aby bylo dosaženo vstupního sinusového 

proudu místo p esn  konstantního výstupního nap tí. Tranzistor je ízen tak, že proud induktoru IL(t) sleduje 
tvar usm rn ného vstupního nap tí Vin(t). Výstupní nap tí z PFC je ízeno p ibližn  na hodnotu 380V. 

 

Obr. 1: Obvyké usm rn ní a filtrování sít  a sí ový proud 
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Obr. 2: boost converter jako power-factor preregulator 

 

Proudy, nap tí a výkon PFC: 

 

Obr. 3: Proudy, nap tí a výkon PFC 

Pro následující výpo ty se p edpokládá, že výstupní výkon je konstantní: 

 

Vstupní proud by m l být ízen na sinusový pr h a m l by být ve fázi se vstupním nap tím. Vstupnívýkon 
nyní pulzuje a m že být vypo ítán následovn : 
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Vstupní výkon se skládá ze stejnosm rné  a st ídavé  složky. 
Stejnosm rná ást se rovná výstupnímu výkonu Pout za p edpokladu bezeztrátového PFC. 

 

V praxi je realistická ú innost kolem  = 95%, což znamená, že Pin  Pout/0,95.  

Výstupní kondenzátor Cout je nabíjen pulzujícím vstupním výkonem Pin  a je vybíjen konstantním 
výstupním výkonem Pout. To zp sobuje zvln ní nap tí Vout na kondenzátoru Cout, jež závisí na hodnot  
Cout. Pro nap tí sít  230V/50Hz, za p edpokladu, že Vout = 380V a Vout/Vout = 10%, pro velikost Cout 
platí: 

Cout  0,5µF/W 

Tlumivka L ur uje vysokofrekven ní zvln ní vstupního proudu IL (obr. 3b). ím vyšší frekvence a ím 
vyšší pracovní kmito et f, tím menší vf zvln ní proudu. Jestliže IL = 20% amplitudy vstupního proudu Iin a 
za p edpokladu, že sí ové nap tí 230V/50Hz je minimáln  Vinmin = 200V, potom pro L platí: 

 

a maximální proud protékající tlumivkou je: 

 

 

ízení PFC 

Jsou požadovány dva zp tnovazební obvody: 

 Jeden pro ízení vstupního proudu, aby byl sinusový ( ízení vstupního proudu) a 

 druhý pro udržování st ední hodnoty výstupního nap tí na konstantní hodnot , což znamená udržovat 
ho nezávislým na velikosti zát že ( ízení výstupního nap tí). 

Zp tnovazební smy ka vstupního proudu je ízena vstupním nap tím. V tomto p ípad  vstupní proud nabývá 
stejného tvaru jako vstupní nap tí a v d sledku toho ú iník sí ového proudu bude roven jedné. 

Výstupní nap tí je ízeno jeho porovnáváním s kostantním referen ním nap tím. 

Násobi ka (multiplier) ob  smy ky spojuje. Nap tí na výstupu násobi ky je sinusové a jeho amplituda závisí 
na nap tí výstupní ídicí smy ky. Když výstupní nap tí vzhledem k jmenovité hodnot  klesá, výstupní 
nap tí zesilova e nap ové ídicí smy ky se zvyšuje, což zp sobí, že hodnota na výstupu násobi ky se zvýší 
a to má za následek zvýšení efektivní hodnoty vstupního proudu.    
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Obr. 4: ídicí smy ka PFC 

 Efektivní hodnota vstupního proudu je ízena zp tnovazební smy kou výstupního nap tí, zatímco 
ídicí smy ka vstupního proudu zajiš uje, aby vstupní proud byl sinusový. 

 

Zdroj: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/ 

eklad: Ladislav Kopecký 

 

 


