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Abstrakt — Článok sa zaoberá problematikou konštrukcie generátora impulzov pre trojfázový striedač. 

Požiadavkou je, aby umožňoval zmenu frekvencie ako aj zmenu veľkosti modulácie bez zmeny počtu 

prepnutí a bez zmeny počtu a synchronizácie nosných a modulačných impulzov.  
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PWM generator for three-phase inverter 

 
Abstract — The paper deals with the construction of the pulse generator for the three-phase inverter. The 

requirement is to allow the frequency change as well as the modulation size change without changing the 

number of switches and without changing the synchronization of the carrier and modulation pulses. 
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I. ÚVOD 

Polovodičové striedače sú v dnešnej dobe pomerne rozšíreným typom elektrických zariadení. 

Najrozšírenejším typom je ich jednofázová verzia, ktorá sa využíva jednak pri napájaní striedavých 

spotrebičov v prípade mobilných zariadení alebo pri výrobe elektrickej energie z alternatívnych 

zdrojov. Trojfázové zapojenie sa najčastejšie využíva v priemyselnej praxi pri napájaní trojfázových 

striedavých elektrických strojov. 

Ako jedno z najvýhodnejších riadení trojfázového striedača sa používa princíp trojhodnotovej 

šírkovo impulzovej modulácie (Pulse Width Modulation - PWM). Jedná sa síce o najzložitejšie 

z možných riadení, ale poskytuje nám najkvalitnejšiu aproximáciu sínusoidy s výraznou základnou 

harmonickou zložkou. Princíp činnosti trojhodnotovej šírkovo-impulzovej modulácie je znázornený 

na Obr. 1. 

 

 

 Obr. 1 Trojhodnotová šírkovo-impulzová modulácia napätia v napäťovom striedači 
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Podstatou tohto typu riadenia napäťových striedačov je, že pri konštantnej úrovni napätia zmenou 

šírok jednotlivých impulzov počas jednej polperiódy TZ/2 meníme veľkosť strednej hodnoty 

výstupného napätia striedača uZ(t). Šírku jednotlivých impulzov dostaneme porovnávaním dvoch 

signálov, a to sínusového a trojuholníkového signálu, resp. je daná vzdialenosťou priesečníkov 

sínusoidy a trojuholníkového signálu. Čím sú priesečníky bližšie k vrcholu napätia trojuholníkového 

signálu, tým je šírka impulzu väčšia. Šírky impulzov sa zvyšovaním amplitúdy sínusoidy zväčšujú 

a naopak pri znižovaní amplitúdy, keď amplitúda sínusoidy klesá k nule, sa zmenšujú. Kvalitnejšiu 

aproximáciu sínusoidy výstupného napätia dosiahneme zvýšeným počtom impulzov [1], [2]. Schéma 

zapojenia simulačného modelu šírkovo-impulzovej modulácie je zobrazená na Obr. 2. 
 

  

Obr. 2 Schéma zapojenia simulačného modelu šírkovo-impulzovej modulácie 

Šírkovo-impulzová modulácia jedného spínača je tvorená jedným impulzným zdrojom, ktorý 

generuje trojuholníkový nosný signál a jedným sínusovým zdrojom, ktorý generuje sínusový signál. 

Tieto dva signály sú porovnávané v komparátore a výstupom z komparátora je výstupné riadiace 

napätie u1FHI(t), resp. u1FLO(t). Perióda impulzov modulačného signálu je 20 ms, to znamená, že 

frekvencia výstupného napätia na záťaži bude 50Hz. Hodnoty napätia modulačného signálu sú 10V 

pre kladnú polvlnu a -10V pre zápornú polvlnu. Znižovaním absolútnej hodnoty týchto napätí sa 

znižuje šírka impulzov riadiaci napätí u1FHI(t) a u1FLO(t), čo má za následok   znižovanie efektívnej 

hodnoty výstupného napätia na záťaži. Toto riadenie je trojhodnotové. Priebehy výstupných riadiacich 

napätí u1FHI(t) a u1FLO(t) trojhodnotovej šírkovo-impulzovej modulácie sú zobrazené na Obr. 3. 

 

 
 

Obr. 3 Priebehy výstupných riadiacich napätí u1FHI(t) a u1FLO(t) trojhodnotovej šírkovo-impulzovej modulácie 

II. BLOKOVÁ SCHÉMA NAVRHOVANÉHO ZAPOJENIA 

Navrhovaný riadiaci obvod pre napäťový striedač možno rozdeliť na niekoľko častí: 

 napájanie 

 generátor hodinových impulzov 

 čítač 

 pamäte 
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 číslicovo-analógové prevodníky 

 komparátor 

 

Bloková schéma navrhovaného riadiaceho obvodu napäťového striedača je na Obr. 4. Generátor 

impulzov (GI) posiela impulzy do čítača (Č). Zmenou frekvencie týchto impulzov sa dá meniť 

frekvencia striedavého napätia na záťaži. Čítač vysiela impulzy po adresovej zbernici do pamätí M1 

a M2, v ktorých sú uložené jednotlivé základné signály v číslicovom tvare. Tie sa pomocou čítacích 

impulzov prenášajú do číslicovo-analógových prevodníkov (Č/A1, Č/A2). V nich sa číslicové signály 

prevádzajú na analógové, ktoré sa následne porovnávajú v komparátore (K). 

 

 

Obr. 4 Bloková schéma riadiaceho obvodu napäťového striedača 

Táto bloková schéma je vhodná pre dvojhodnotové riadenie, nie však pre trojhodnotové. Pri tvorbe 

trojhodnotového riadenia je potrebné nosný signál z číslicovo-analógového prevodníka (Č/A1) 

upraviť tak, aby dosahoval dve úrovne -10V až 0V a 0V až +10V. Dostaneme teda dva nosné signály, 

ktoré sa budú porovnávať s modulačným signálom osobitne. Bloková schéma riadiaceho obvodu pre 

trojhodnotový signál je zobrazená na Obr. 5. Táto schéma je však iba pre jednu fázu. V prípade 

polomostíkového alebo mostíkového zapojenia je postačujúca aj jedna fáza, ale v prípade 

trojfázového zapojenia je potrebné vytvoriť tri takéto blokové schémy pre každú fázu jednu, pričom 

jednotlivé fázy musia byť posunuté o 120°. Tento posun je zabezpečený zmenou napálených dát 

v pamäti, keďže každá fáza obsahuje svoju vlastnú pamäť. Generátor hodinových impulzov spolu s 

čítačom je spoločný pre všetky tri fázy. 

 

 

Obr. 5 Bloková schéma riadiaceho obvodu pre trojhodnotový signál 

A. Tvorba riadiacich impulzov pre adresové vstupy pamäte 

Pre výber údajov z pamäte je potrebné privádzať riadiace impulzy na adresové vstupy pamäte. 

Tvorba týchto riadiacich impulzov pozostáva z dvoch častí: 

 generátor hodinových impulzov 
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Generátor hodinových impulzov 

Ako generátor hodinových impulzov je použitý integrovaný obvod CD4046B. Frekvencia týchto 

impulzov sa dá meniť v rozsahu 500Hz–111kHz. Zmenou tejto frekvencie sa ovplyvní frekvencia 

výstupného napätia striedača v rozsahu približne 0,5Hz–111Hz. Výstup z tohto generátora je prive-

dený na vstup 12-bitového čítača. Schéma zapojenia generátora hodinových impulzov je na Obr. 6. 

 

Obr. 6 Schéma zapojenia generátora hodinových impulzov 

Čítač 

Ako 12-bitový čítač je použitý integrovaný obvod CD4040B. Z tohto čítača sa využíva iba desať 

výstupov Q1 - Q10, ktoré sú privádzané na vstupy pamätí A0 – A9. Jeden signál v sektore v pamäti je 

rozdelený na 1000 bitov, preto aj čítač bude počítať iba do hodnoty 1000, teda pri dosiahnutí tejto 

hodnoty sa resetuje na hodnotu 0. Na to slúži 8 vstupový logický AND CD4068B, kde na jeho vstupy 

je z čítača pripojených 6 výstupov, konkrétne Q4, Q6 – Q10. Na zvyšné dva vstupy je pripojená log. 

1. Výstup z logického AND-u je privádzaný na reset čítača. Schéma zapojenia 12-bitového čítača je 

na Obr. 7. 

 

Obr. 7 Schéma zapojenia 12-bitového čítača. 
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B.  Riadiaci obvod jednej fázy napäťového striedača 

Riadiaci obvod jednej fázy napäťového striedača slúži na vytváranie riadiacich impulzov pre 

spínacie tranzistory napäťového striedača. Tento obvod pozostáva z viacerých častí: 

 pamäte 

 D/A prevodníky 

 sumátory 

 komparátory 

 multiplexer 

 

Pamäte 

Na tento napäťový striedač sa využívajú UV EPROM pamäte M27C512 s kapacitou 512kbit 

(8x64kbit).  Tieto pamäte majú 16 adresovateľných vstupov A0 – A15 a 8 dátových výstupov       Q0 

– Q7. Konkrétne pre tento napäťový striedač je využívaných 12 vstupov, z toho 10 vstupov    A0 – A9 

sú vstupy pamäte, na ktorý je pripojený čítač a na dva vstupy A10, A11 je pripojený manuálny 

prepínač, s ktorým sa prepína medzi jednotlivými druhmi riadenia napäťového striedača. Nevyužité 

vstupy A12 – A15 sú pripojené cez rezistory na zem, teda na log. 0. 

Pre každú fázu napäťového striedača sú použité dve pamäte M1 a M2. V pamäti M1 sú uložené 

nosné signály a v pamäti M2 sú uložené modulačné signály.  Obidva pamäte využívajú tri sektory A, 

B, C. Tie sú znázornené na Obr. 8.  

 

 

Obr. 8 Prehľad signálov v jednotlivých sektoroch pamätí. 

V pamäti M1 v sektoroch A, B sa nachádza trojuholníkový signál, konkrétne 25 trojuholníkov 

počas jednej periódy T a v sektore C sa nachádza trojuholníkový signál, konkrétne 1 trojuholník počas 

jednej periódy T. V pamäti M2 v sektore A sa  nachádza sínusový signál a v sektoroch B, C sa 

nachádza pravouhlý signál.  

Voľba požadovaného sektora sa uskutočňuje pomocou vstupov A10, A11 súčasne na obidvoch 

pamätiach naraz. Nebude možné vybrať z jednej pamäte iný sektor, ako v druhej. Na tieto vstupy je 

pomocou manuálneho prepínača privádzaná hodnota log. 0 alebo log. 1. Prehľad kombinácií vstupov 

sa nachádza v Tab. 1. Schéma zapojenia pamäte je znázornená na Obr. 9. 

 

Tab. 1 Prehľad kombinácií vstupov pamäte pri výbere sektora 

P.Č. A10 A11 Sektor 

1 0 0 A 

2 0 1 C 

3 1 0 B 

4 1 1 - 
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Obr. 9 Schéma zapojenia pamäte. 

Tvorba dát uložených v pamäti 

V pamätiach sú uložené tri typy signálov: 

 sínusový 

 trojuholníkový 

 obdĺžnikový 

 

Každý z týchto signálov má v pamäti uloženú jednu periódu v číslicovom tvare. Tá je rozdelená na 

1000 častí a každej časti je priradená hodnota, ktorú v danom časovom okamihu nadobúda. Každá 

hodnota je reprezentovaná pomocou ôsmich bitov, čiže rozsah amplitúdy signálu bude rozdelený na 

256 častí, 127 pre kladné hodnoty a 127 pre záporné hodnoty. Pri obdĺžnikovom signáli je výpočet 

hodnôt jednoduchý, keďže dosahuje iba  dve hodnoty  a to ±127.  

Pri trojuholníkovom signále jedna perióda obsahuje 25 trojuholníkov, čo znamená, že jeden 

trojuholníkový signál je rozdelený na 40 častí. Úsek, kde trojuholník nadobúda kladné hodnoty je 

rozdelený na 20 častí, čiže nábežná hrana trojuholníka je rozdelená na 10 častí a nadobúda hodnoty od 

0 po 127. Podobne to platí aj pre dobežnú hranu. Analogicky hodnoty v druhej polperióde jedného 

trojuholníka budú rovnaké ako v prvej polperióde, ale s opačným znamienkom. Pri signále s jedným 

trojuholníkom počas celej periódy je výpočet podobný ako pri 25 trojuholníkov počas periódy s tým 

rozdielom, že jedna polperióda jedného trojuholníka bude rozdelená na 250 častí. 

Podobne to platí aj pre sínusový signál, lenže pri sínusovom signále sa hodnoty vypočítavajú 

pomocou vzťahu: 

 







 xy

1000

2
sin127


 (1) 

 

kde x = 0,1,2,...,999. Takto získame 1000 hodnôt, ktoré sa musia previesť do hexadecimálnej sústavy 

a následne sa môžu napáliť do pamäte. 

 

D/A prevodníky 

Ako digitálno-analógový prevodník je použitý integrovaný obvod DAC0808. Ten transformuje       

8-bitový číslicový kód načítaný z pamäte na analógový signál. Schéma zapojenia D/A prevodníka je 

na Obr. 10. Výstupy z pamäte Q0 – Q7 sú priamo pripojené na vstupy A8 – A1 D/A prevodníka, 

pričom vstup A8 je MSB a vstup A1 je LSB. Pre každú pamäť je použitý zvlášť prevodník, pre pamäť 

M1 prevodník D/A1 a pre pamäť M2 prevodník D/A2. Na vstup VREF+ prevodníka D/A1 je cez 

rezistor pripojené napätie +10V a vstup VREF- je cez rezistor pripojený na zem. Na výstup 

z prevodníka je pripojený operačný zosilňovač LF353 v invertujúcom zapojení a výstupom tohto 

zosilňovača je nosný signál dosahujúci úrovne napätia ±10V. Pri prevodníku D/A2 je na vstup 
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VREF+ pripojené napätie v rozsahu 1 - 10V. Zmenou napätia v tomto rozsahu sa zmení amplitúda  

výstupného modulačného signálu od ±1V až do ±10V, čo sa prejaví ako zmena šírky impulzov pri 

jednotlivých druhoch riadenia. 

 

Obr. 10 Schéma zapojenia D/A prevodníka 

Sumátory 

Sumátory sa využívajú pri vytváraní trojhodnotového riadiaceho signálu. Pri trojhodnotovom 

riadení je potrebné, aby sa nosný signál zmenil z úrovne ±10V na úrovne -10 – 0V (dolná úroveň - 

LO) a 0 – 10V (horná úroveň - HI). Pre každú z týchto úrovní je použitý jeden sumátor, ktorý je 

vytvorený pomocou operačného zosilňovača LF353. Schéma zapojenia sumátora je znázornená na 

Obr. 11. Pred vstupom do sumátora sa musí daný nosný signál najprv zoslabiť na polovicu. Na to sa 

využíva ďalší operačný zosilňovač LF353, ktorý má v spätnej väzbe rezistor s polovičnou hodnotou 

odporu ako na invertujúcom vstupe. Výstupom tohto operačného zosilňovača je nosný signál 

s hodnotou napätia ±5V, ktorý je privádzaný na vstupy do obidvoch sumátorov. V jednom sumátore 

sa k tomuto signálu pripočíta hodnota napätia +5V, čím dosiahneme úroveň napätia nosného signálu 0 

– 10V (HI) a v druhom sumátore sa pripočíta hodnota  -5V, čím dosiahneme úroveň napätia nosného 

signál -10 – 0V (LO). Hodnota napätia ±5V, ktorá sa privádza do sumátorov je nastaviteľná v rozsahu 

±4,5 - ±5,5V, čím sa dá zabezpečiť presné kalibrovanie výstupného nosného signálu na požadovanú 

hodnotu. 

 

Obr. 11 Schéma zapojenia sumátora 

Komparátory 

Komparátory slúžia na porovnávanie nosného a modulačného signálu. V tomto zapojení sú použité 

komparátory LM393. Schéma zapojenia komparátora je znázornená na Obr. 12. Pre jednu fázu sú 

použité tri komparátory, každý jeden zvlášť pre: 

 hornú úroveň trojhodnotového riadenia 

 dolnú úroveň trojhodnotového riadenia 

 dvojhodnotové riadenie 

Pri dvojhodnotovom riadení je na neinvertujúci vstup pripojený modulačný signál a invertujúci 

vstup je pripojený nosný signál priamo z D/A prevodníkov. Ak je na invertujúci vstup komparátora 

privedený zo sumátora HI signál, potom na výstupe dostávame hornú úroveň trojhodnotového riadenia 
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a ak je privedený zo sumátora LO signál, potom na výstupe dostávame dolnú úroveň trojhodnotového 

riadenia. Pre orezanie záporných hodnôt na výstupe je použitá dióda BAT43 zapojená v závernom 

smere.  

 

Obr. 12 Schéma zapojenia komparátora 

Multiplexer 

Multiplexer slúži na združenie všetkých typov riadení do jedného výstupu. Na to je použitý 

integrovaný obvod 74AC153, ktorý obsahuje dva 4-vstupové multiplexery. Schéma zapojenia 

multiplexera je zobrazená na Obr. 13. Na vstupy C0 je pripojené trojhodnotové šírkovo-impulzové 

riadenie a šírkovo-impulzová modulácia. Na vstupy C1 je pripojené dvojhodnotové šírkovo-

impulzové riadenie a šírkovo-impulzová modulácia a na vstupy C2 resp. C3 je pripojené šírkové 

riadenie. Horné štyri vstupy multiplexera sú pre HI úroveň signálu a dolné štyri vstupy sú pre LO 

úroveň signálu. Výstup multiplexera 1Y a 2Y závisí od logických hodnôt pripojených na vstupy 

A a B. Na tieto vstupy sú pripojené manuálne prepínače, ktorými vieme nastaviť log0 alebo log1. 

výstupné hodnoty sú zobrazené v tabuľke Tab. 2. 

 

 

Obr. 13 Schéma zapojenia multiplexera 

 

      Tab. 2 Tabuľka výstupných hodnôt pre multiplexer 

Vstupy Výstupy 

A B 1Y 2Y 

0 0 1C0 2C0 

0 1 1C2 2C2 

1 0 1C1 2C1 

1 1 1C3 2C3 
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Pri šírkovom riadení nastáva problém, pretože jedna polperióda je invertovaná a je potrebné ju ešte 

raz invertovať. Pre tento účel je použitý integrovaný obvod 74ACT02 so štyrmi 2-vstupovými 

logickými obvodmi typu NOR, do ktorého vstupujú dva signály S1 a S2. Signál S1 je výstup 

z komparátora, do ktorého vstupuje obdĺžnikový modulačný a trojuholníkový nosný signál. Signál S2 

je signál z komparátora, do ktorého vstupuje obdĺžnikový modulačný signál a druhý vstup je 

pripojený cez rezistor na zem. Invertovanie signálu je zobrazené na Obr. 14. Signál S3 je invertovaný 

signál S1 a signál S4 je invertovaný signál S2. Spojením signálov S1 a S2 pomocou logickej funkcie 

NOR dostávame HI úroveň trojhodnotového šírkového riadenia 1F+  a spojením signálov S3 a S4 

dostávame LO úroveň trojhodnotového šírkového riadenia 1F-. 

 

 

Obr. 14 Invertovanie trojhodnotového signálu šírkového riadenia 

C. Napájanie 

Striedač bude napájaný jednosmerným napätím UCC = 15 – 60V. Okrem napájania výkonovej časti 

je potrebné aj napájanie riadiacich obvodov, ktoré vyžadujú viacero hodnôt napätia: 

 symetrické napájanie ±15V 

 statické napätie +10V 

 regulovateľné napätie 1 – 10V 

 statické napätie +5V 

 kalibračné napätie ±5V 

Tieto hodnoty napätí dosiahneme pomocou napäťových regulátorov a operačných zosilňovačov. 

Schéma zapojenia napájacích obvodov je na Obr. 15. Pomocou regulátorov LM2576HV je napájacie 

napätie UCC regulované na napätia ±15V a +5V. Tie slúžia na napájanie relé, operačných 

zosilňovačov, budičov a ostatných integrovaných obvodov. Pomocou operačných zosilňovačov LF353 

je z napätia +15V urobené statické napätie +10V, ktoré sa využíva ako referenčné napätie pri D/A1 

prevodníku pre nosný signál a kalibračné napätia +5V kal. a -5V kal., čo sú napätia, ktoré sa 

využívajú pre posuv trojuholníkového napätia pre komparátory pri trojhodnotovom riadení. 

Regulovateľné napätie 1 – 10V je realizované taktiež pomocou operačného zosilňovača LF353 

a hodnota napätia na mení zmenou odporu potenciometra R53. Toto napätie sa používa ako 

referenčné napájanie pre D/A2 prevodník, ktorým dokážeme meniť hodnotu amplitúdy modulačného 

napätia, čo sa prejaví zmenou výstupného napätia napäťového striedača. K potenciometru R53 je 

pripojené relé, ktoré slúži na zachovanie logiky potenciometra pri šírkovom riadení.  
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Obr. 15 Schéma zapojenia napájacích obvodov 

D. Budiace obvody 

Budiace obvody prevádzajú riadiaci signál z riadiacich obvodov na konkrétne signály, ktorými sú 

už riadené priamo spínacie tranzistory. Schéma zapojenia budiacich obvodov je na Obr. 16. Ako 

budiče sú použité integrované obvody IRS21084. Jeden takýto budič dokáže riadiť jeden pár 

tranzistorov. Preto sú budiče tri, pre každú fázu jeden resp. jeden pre každý pár spínacích tranzistorov. 

Má zabudované dva výstupy (pre každý tranzistor jeden) a dva vstupy HIN a invertovaný LIN. Keďže 

riadiace signály pre budiče sú generované zvlášť pre HI úroveň a LO úroveň a vstup budiča LIN je 

invertovaný, signály LO úrovne sa musia invertovať. Na to slúži negátor  SN7404. Pri trojfázovom 

zapojení tranzistorov nie je možné mostíkové zapojenie jednej fázy. Na to slúži  relé RS-5 riadené 

manuálnym prepínačom. Ak je relé vypnuté budiče sú zapojené v trojfázovom zapojení. Pri zopnutom 

relé sa signály prvej fázy privádzajú na vstup do druhého budiča prehodené, tzn.  1FHI sa invertuje 

a pripája na invertovaný vstup LIN a 1FLO sa pripája na vstup HIN. 

 

 

Obr. 16 Schéma zapojenia budiacich obvodov 
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III. POROVNANIE SIMULAČNÝCH A NAMERANÝCH CHARAKTERISTÍK RIADIACEHO OBVODU 

 

Na nasledujúcom obrázku Obr. 17 sú zobrazené odsimulované priebehy výstupného napätia u 

riadiaceho obvodu napäťového striedača. Nachádza sa tam 6 priebehov, tzn. pre každú z troch fáz (1F, 

2F, 3F) dva priebehy. Jeden priebeh pre horný spínací tranzistor (HI) a jeden pre spodný tranzistor 

(LO). Hodnota výstupného napätia riadiaceho obvodu u dosahuje hodnotu 5V a frekvenciu 50Hz. 

 

 
 

Obr. 17 Simulované priebehy výstupného napätia u riadiaceho obvodu s trojhodnotovou šírkovo-impulzovou moduláciou 

Na obrázku Obr. 18 sú zobrazené namerané priebehy výstupného napätia u riadiaceho obvodu 

napäťového striedača. Tieto priebehy boli merané pri maximálnej frekvencii fmax a maximálnom 

výstupnom napätí uzmax. 

 

 
 

Obr. 18 Namerané priebehy výstupného napätia u riadiaceho obvodu s trojhodnotovou šírkovo-impulzovou moduláciou pri 

maximálnom výstupnom napätí uzmax 

IV. ZÁVER 

Namerané priebehy pri trojfázovom zapojení sa zhodujú so simulačnými priebehmi a dokazujú tak praktickú 

využiteľnosť navrhnutého zapojenia. Realizovaný generátor poskytuje pomerne robustné riešenie problematiky 

riadiaceho obvodu z pohľadu EMC a zároveň umožňuje jeho jednoduchú konštrukciu a variabilitu. 
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