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1. Előszó 
Az energiaszükséglet megnövekedésével egyre nagyobb szerep jut az alternatív energiaforrások 
hasznosításának, míg a környezetvédelmi szempontok miatt az elektromobilitás nyer egyre nagyobb 
teret a közlekedési rendszerek esetében. A megnövekedett igényekre nem lehet a 
teljesítményelektronika alkalmazása nélkül megfelelő válaszokat adni.  

Jelen jegyzetnek az a célja, hogy alapvető és korszerű ismereteket nyújtson a teljesítményelektronika 
területén. Természetesen arra nem vállalkozhattunk, hogy áttekintsük az összes 
teljesítményelektronikai áramkört egy ilyen jellegű jegyzet kapcsán, de törekedtünk arra, hogy 
megismertessük a tudományterület után érdeklődő hallgatókkal azokat az alapvető jelenségeket, 
melyek elengedhetetlenek a teljesítményelektronikai áramkörök működésének megértéséhez. Ezen 
ismeret birtokában úgy gondoljuk, hogy a hallgató könnyűszerrel elboldogul a jegyzetben nem 
tárgyalt más jellegű áramkörök megértésével is. 

A szerzők törekedtek arra, hogy a teljesítményelektronikai átalakítók legfontosabb típusait 
bemutassák, kitérve azok korszerű félvezető kapcsolóelemeire, vezérlési stratégiáikra, illetve 
alkalmazási területeikre, és néhol tervezési ötleteket is adnak a gyakorlatorientált hallgatók számára. 
Azt is figyelembe kell venni, hogy a jegyzet nem garantálja a hallgatók gyakorlati ismereteinek a 
megszerzését, ahhoz kiegészítő laborgyakorlatokra és konkrét tervezési és szintézis feladatokra lesz 
szükség, nemutolsó sorban valamilyen tervező rendszer alkalmazásával. 

A szerzők köszönetet mondanak hallgatóiknak, név szerint Petre Teodosescunak, valamint Szalay 
István, Kohlrusz Gábor, Csomós Dávid Bence és Jánosi Zoltán János Ph. D. hallgatóknak a jegyzet 
elkészítése során a gépelési, rajzolási és digitalizálási feladatokban nyújtott közreműködésükért. 
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2. Bevezetés 
A teljesítményelektronika fejlődése az 1950-es években kezdődött. A teljesítménydióda, az első 
teljesítményelektronikai eszköz, 1952-ben jelent meg. A következő nagy ugrást a tirisztor feltalálása 
jelentette 1958-ban, a General Electric kutatóinak köszönhetően. A tirisztorral elérhetővé vált az első 
teljesítménykapcsoló, azonban a tirisztornak komoly hiányossága, hogy bekapcsolás után a külső 
vezérlőjellel nem lehet kikapcsolni. Ezt a hiányosságot pótolta a GE 1960-ban a kikapcsolható (Gate 
Turn-Off, GTO Thyristor) tirisztor kifejlesztésével. Az 1960-as években jelentek meg az első bipoláris 
teljesítménytranzisztorok, majd az 1970-es években a térvezérlésű (MOSFET) 
teljesítménytranzisztorok. 1978-ban az International Rectifier már képes volt piacra dobni 400 V-os, 
25 A-es teljesítmény MOSFET-et. Az 1980-as években a térvezérlésű és a bipoláris technológia 
ötvözeteként jelent meg az szigetelt vezérlőelektródás bipoláris tranzisztor (IGBT). 

Kezdetben a teljesítményelektronikai alkalmazások csak a nagy és nagyon nagy teljesítmény 
tartományra korlátozódtak, mivel ekkor még az elektroncsöves rendszerek uralták a kis és közepes 
teljesítmény tartományt. A fő alkalmazási területet a villamos energia továbbítás, a villamos hajtások 
és a villamos fűtő/hevítő rendszerek jelentették. E rendszerek aktuátorainak tervezése és gyártása 
ekkorra már kiforrott volt, és fontos megjegyezni, hogy úgy tervezték őket, hogy közvetlenül a 
szinuszos hálózatra kapcsolva működjenek optimálisan. Sajnálatos módon a tirisztorok két hártányos 
működési jellemzője, a félig-vezérelhetőség és a nagy visszatérési idő, miatt a kapcoslási frekvencia 
erősen korlátozott volt, és emiatt a kimenő feszültség és áram torzulásának mértéke 
elfogadhatatlanul nagy volt. A problémát hosszú ideig nem sikerült áthidalni, mivel a 
teljesítményátalakítók tervezői a hatásfok növelésére törekedtek, míg a felhasználók tökéletesen 
szinuszos vagy stabil kimenetet szerettek volna. 

A problémákat végül a teljesítményelektronikai szakemberek oldották meg, méghozzá a 
teljesítményátalakítók továbbfejlesztésével, elérve így az évszázados múltra visszatekintő 
aktuátorfejlesztésben elért eredmények megtartását is. A tirisztorok nem voltak alkalmasak a 
megfelelően stabil és torzításmentes kimenet előállítására, ez adott nagy lökést az új 
teljesítménykapcsolók kutatásának és fejelsztésének. Ennek eredménye lett előbb a bipoláris és a 
térvezérlésű tranzisztorok, majd a kettő előnyös jellemzőit egyesítő IGBT megjelenése. Ezzel 
elérhetővé váltak olyan teljesítménykapcsolók, melyek több ezer volt feszültségen és több ezer 
amper áramerősséggel képesek működni, akár több tíz kilohertz kapcsolási frekvencián. 

A modern teljesítményelektronika egyaránt képes hatékonyan kezelni a hordozható 
számítástechnikai eszközök néhány wattos igényeit és a több megawatt teljesítményű kohászati 
hevítő rendszereket. A teljesítményelektronika alkalmazza a legújabb félvezető és passzív áramköri 
elemeket, valamint a mikroelektronikát a hatékony és gyors szabályozás megvalósítására. 
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3. A teljesítményelektronikai átalakítók általános ismertetése és 
működés szerinti osztályozása 
Ipari társadalmunk alapját a különböző forrásból termelt energia jelenti, melyet különböző formában 
használunk fel, mint mechanikai pneumatikus, hidraulikus és nem utolsó sorban villamos energia. A 
villamos energiával szemben a felhasználói igények sokfélék lehetnek: váltakozó feszültség, 
egyenfeszültség, állandó vagy éppen változó paraméterekkel. Sajátos esetben például az energia 
termelése és elosztása váltakozó feszültségű hálózatban történik, mely állandó és szabványosított 
frekvencián és feszültségen működik. Ez alapján a termelő és elosztó hálózatban, valamint a helyi 
felhasználóknál természetszerűen jelenik meg egy az energia megfelelő átalakításával foglalkozó 
egység, az úgynevezett teljesítmény átalakító (3.1. ábra), [1], [2], [3]. 

 
3.1. ábra. Teljesítmény átalakító 

A teljesítmény átalakító egység némely esetben egyetlen lépcsőben képes a bemenő villamos energia 
paramétereit a felhasználó igényeinek megfelelően átalakítani, azonban a legtöbb ipari és lakossági 
felhasználás esetében csak több lépcsőben, átalakítások sorozatával érhető el a megfelelő kimeneti 
paraméterek előállítása (3.2. ábra). Amennyiben az átalakításhoz teljesítmény félvezető eszközöket 
használunk, akkor teljesítményelektronikai átalakításról beszélünk. Mivel nagyon sok esetben a 
közvetlen energiafelhasználás mechanikai jellegű, az átalakítás struktúrájába elektromechanikai 
átalakítók is bekerülhetnek. 

 
3.2. ábra. Többlépcsős teljesítmény átalakítás 

Ez alapján kijelenthetjük, hogy a korszerű teljesítményelektronika az a tudományág, amely a statikus 
energiaátalakítás általános elméletével, működési elveivel, a különböző áramköri elrendezések 
kidolgozásával és vizsgálatával, valamint ezek szabályozási és irányítási módszereivel és áramköreivel 
foglalkozik. 

A teljesítmény átalakítók osztályozását működésük és energiaátalakítás iránya szempontjából a 3.3. 
ábra szemlélteti, [4], [5]. 
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3.3. ábra. A teljesítmény átalakítók osztályozása 

Az a teljesítményelektronikai átalakító, amely egy váltakozó áramú hálózatot köt össze egy 
egyenáramú hálózattal, az egyenirányító nevet viseli. Amennyiben az egyenáramú teljesítmény 
változtatható a kimeneti egyenfeszültség változtatásán keresztül, akkor az egyenirányítónak 
vezérelhetőnek kell lennie. Abban az esetben, ha az egyenáramú részről energia visszatáplálást – más 
néven energia rekuperációt – kell végezni, akkor a vezérelt egyenirányító képes kell, hogy legyen 
inverter, azaz több negyedes üzemmódban működni. Az amerikai technikai terminológiát is 
figyelembe véve az egyenirányítót úgy kell tekinteni, mint egy váltakozó áram bemenetű egyenáramú 
átalakítót. Általánosítva, egy vezérelt egyenirányítót, melyet többrétegű félvezető elemekkel 
valósítanak meg és négynegyedes üzemmódra is alkalmas, a 3.4. ábra ismertet, ahol egy egyenáramú 
gép fordulatszám szabályozásának képezi a részét. 

 
3.4. ábra. Egyenáramú gép sebességszabályozása négynegyedes vezérelt egyenirányítóval 

A 3.4. ábra által ismertetetett sebességszabályozásnak megfelelő ekvivalens megoldást a klasszikus 
elektrotechnika elemeivel a 3.5. ábra mutatja, mely elvet forgógépes átalakítónak nevezünk. 
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3.5. ábra. A Ward-Leonard-rendszer: egyenáramú forgóátalakító váltakozó áram bemenettel 

Amennyiben arra van igény, hogy két egyenáramú hálózatot kössünk össze, melyek feszültség szintjei 
különbözőek, vagy ha olyan egyenfeszültségű lokális hálózatra van szükségünk, ahol a feszültség szint 
változtatása szükséges, a megfelelő teljesítményelektronikai átalakító az egyenáramú szaggató, 
amelyet az amerikai terminológia szerint egyenáram bemenetű egyenáramú átalakítónak is 
nevezhetünk (3.6. ábra). 

 
3.6. ábra. Egyenáramú szaggatóval szabályozott egyenfeszültség 

Ebben az esetben is létezik klasszikus elektrotechnikai megoldás, mely többszintű elektromechanikai 
átalakítást tesz szükségszerűvé. Ezek a megoldások, olyan egyenáramú átalakítók, amelyeknek 
bemenete egyenáram (lásd 3.7. ábra). 

 
3.7. ábra. Egyenáram bemenetű forgógépes egyenáramú átalakító 

 
3.8. ábra. Statikus frekvencia átalakító blokksémája 

A teljesítményelektronika aktuális feladata olyan váltakozó áramú lokális hálózatok létrehozása, 
melyek jól meghatározott effektív értékű feszültség vagy áram értékkel és változtatható frekvenciával 
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jellemezhetők. A megoldást a statikus frekvencia konverterek szolgáltatják, a váltakozó áramú 
szinkron vagy aszinkron hajtások területén, a szervomotor hajtások, az induktív hevítések, 
hőkezelések és más alkalmazásokban. Amikor nincsenek korlátozások a feszültség és frekvencia 
tekintetében a konverter váltakozó áramú részén, akkor a megfelelő eszköz a frekvenciaváltó, 
amelyet egyenáram bemenetű váltakozó áramú átalakítónak is nevezünk, és a 3.8. ábra szemlélteti 
az elvi felépítését. 

A statikus frekvencia átalakító (3.9. ábra) a forgógépes frekvencia átalakító korszerű helyettesítését 
oldja meg. Azokban a sajátos esetekben, amikor a váltakozó áram/feszültség effektív értékének 
változtatására van szükség a megfelelő statikus átalakító a váltakozó áramú szaggató. 

Amennyiben a váltakozó feszültség frekvenciájának változtatására van szükség, de kisebb értékre, 
mint a bemenő feszültség frekvenciája, akkor egy úgynevezett közvetlen váltakozó áramú átalakítót 
alkalmazhatunk, a ciklokonvertert. 

A klasszikus elektrotechnikai megoldásokhoz viszonyítva a statikus átalakítóknak nincsenek mozgó 
alkatrészeik, építési költségeik is alacsonyabbak, zajkeltésük is kisebb és kevesebb karbantartást 
igényelnek, mely tulajdonságok alapján egyre nagyobb teret nyernek a különböző alkalmazásoknál. 
Azonban érzékenyek a bemeneti energia paraméterek változásaira, a hőmérsékleti viszonyokra és 
terhelhetőségük is alacsonyabb. Ebből fakadóan léteznek olyan alkalmazások a kommunikáció és 
orvosi elektronika területén, ahol nem tudják megfelelően helyettesíteni a forgógépes átalakítós 
megoldásokkal. 

 
3.9. ábra. Forgógépes frekvencia átalakító 

Látható, hogy a 3.3. ábra szerinti osztályozás nem tudja teljes mértékben lefedni a teljesítmény 
átalakítók minden típusát. Vannak olyan speciális átalakítók, mint például a hálózatkondicionálására 
használatosak vagy az orvosi elektronika területén vagy a professzionális audio és video vagy a 
háztartási alkalmazások területén, melyek külön tárgyalást igényelnek. Míg a múlt század közepétől a 
legtöbb teljesítményelektronikai átalakító természetes bemenő hálózat oldali kommutációval vagy 
kényszerkommutációval működött, addig a jelenlegi konverterekben a belső sajátkommutációs 
megoldások terjedtek el. 

Jelen jegyzetben a teljesítményelektronikai átalakítóknál felmerülő analízisével és szintézis 
problémaköreinek jobb megértése érdekében először tárgyaljuk a teljesítményelektronikai 
áramkörök felépítésében használatos félvezető kapcsolóelemeket, majd a kommutáció 
problémakörét és csak ezek után térünk rá az átalakítók működési szempontból történő részletesebb 
ismertetésére. 
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Első rész: A teljesítményelektronikai 
kapcsolóeszközök 
A teljesítményelektronikai kapcsolóeszközök beható vizsgálata és ismerete elengedhetetlenül fontos 
a statikus átalakítók működésének megértéséhez. Kiemelt fontosságú továbbá a kommutáció 
mechanizmusának megértése, mely a teljesítmény átalakítók működésének alapját képzi. Éppen ezen 
megfontolásból ez a fejezet két nagy részre oszlik, az egyik a félvezető kapcsolóelemek 
ismertetésével foglalkozik, míg a másik a kommutáció mechanizmusát tárgyalja részletesen. 
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4. Teljesítményelektronikai félvezető kapcsolóelemek és vezérlő 
áramköreik 
E fejezet első részében a klasszikus félvezetőelemeket ismerteti, amelyek alkalmazása ma is széles 
körű a statikus energiaátalakítás területén. A félvezető elektronikai kapcsolóelemek bemutatásán 
túlmenően gyakori hivatkozásokat teszünk a szakirodalomra, mind írott, mind elektronikus 
formában, mivel igen bőséges irodalom áll az érdeklődő szakemberek/hallgatók rendelkezésére. A 
fejezet második részében olyan félvezető kapcsolóelemek ismertetésére is sort kerítünk, melyek újak 
vagy még fejlesztés alatt állnak. 

4.1. Hagyományos teljesítményelektronikai kapcsolóelemek 
Az alfejezet célkitűzése, hogy bemutassa és ismertesse a teljesítménydiódák, 
teljesítménytranzisztorok, teljesítmény MOSFET-ek (metal-oxide semiconductor field effect 
transistor: fém-oxid szigetelő réteges térvezérlésű tranzisztor), többrétegű félvezető elemek illetve a 
szigetelt elektródás bipoláris tranzisztorok felépítését, szimbolikus reprezentációját, működési 
alapelveiket, statikus és dinamikus karakterisztikájukat illetve a vezérlésük alapelveit. 

4.1.1. Teljesítménydiódák 

Diódán általában olyan elektronikus eszközt értünk, melynek működése a p-n átmenet statikus 
karakterisztikáján alapul. Az egyenirányító diódák a váltakozó áramú energia egyenáramú energiává 
történő átalakításában játszanak meghatározó szerepet [3], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] 
és [15]. Éppen ezért nagy áram és feszültség tartományban gyártják őket a néhány voltostól a néhány 
ezer voltosig, illetve a néhány amperestől a néhány ezer amperes tartományig. Technológiai 
szempontból szinte kizárólagosan szilícium bázison hozzák őket létre. Ilymódon nagy hőmérsékleten 
képesek működni, azaz nagy nyitóirányú áramokkal és nagy záróirányú átütési feszültséggel. Mi több 
a visszáram is kisebb a szilícium rétegen kialakított diódán, mint pl. a germániumon, tehát a 
záróirányú veszteségek kisebbek. 

Az egyenirányító vagy teljesítménydiódák p-n átmenettel rendelkeznek. A p és az n típusú egykristály 
szerkezethez egy-egy kivezetést kötnek, melyeket anódnak (p-típusú) és katódnak (n-típusú) 
neveznek, majd az egészet lekapszulázzák. A kapszula kialakításánál a megengedhető maximális 
áramot, a maximális záróirányú feszültséget és a működési frekvenciát is figyelembe kell venni. Ezek 
a paraméterek határozzák meg a veszteségeket, mely a félvezető eszközben képződik működés 
közben és végső soron gondoskodni kell az így képződött hőmennyiség elvezetéséről az átmenet 
szomszédságából. A kisebb teljesítményű diódákat a fém kapszulák mellett műanyag kapszulákba is 
szokták szerelni. 

Általában a többi elektronikus alkatrésszel szokás a nyomtatott áramköri kártyára szerelni őket és 
nem lehetséges hűtőbordákat alkalmazni, így a hűtésük teljesen természetes módon történik. A 
közepes teljesítményű diódáknál a tranzisztorokhoz hasonló tokozást alkalmaznak a nyomtatott 
áramkörre történő beültetés után hűtőborda rászerelhetőségével vagy direkt hűtőbordára történő 
szerelési lehetőséggel. A technológiai megoldásokkal mélyrehatóbban az elektronikai technológia 
témakör keretén belül lehet bővebben megismerkedni. A nagy és nagyon nagy teljesítményű 
egyenirányító diódáknál olyan tokozást alkalmaznak, amely lehetővé teszi a hűtőbordára való 
szerelést, és így levegő vagy folyadék, aktív vagy passzív hűtés alkalmazását. Az igényes 

14 
 



alkalmazásokban, mint például a villamos vontatásoknál, ahol mind a szerelési hely, mind a tömeg 
kritikus, speciális több médiumú és több szintű hűtési eljárást is szoktak alkalmazni. 

A fentebb említett tokozásra vonatkozó megállapítások a többi félvezető kapcsoló elemre 
(tranzisztor, MOSFET, tirisztor, IGBT) is érvényesek, így a továbbiakban nem kívánunk ezzel a 
témakörrel foglalkozni. 

 
4.1. ábra. Egyoldalú, hűtéssel rendelkező teljesítménydióda felépítése 

Szemléltetésképpen a 4.1. ábra egy teljesítménydióda keresztmetszetét ábrázolja, amely közvetlenül 
egy hűtőbordára szerelhető, egyoldalú aktív vagy passzív léghűtést alkalmazva. Az (1)-es jelöléssel a 
szilícium egykristály látható, mely hengeres formájuk kb. 10-25 mm átmérővel és 0,3-0,4 mm 
magassággal. Az egykristály két volfrám vagy molibdén hőmérsékletkompenzáló korong (3) között 
foglal helyet. Ez a szerelvény a dióda testében (5) helyezkedik el, a megfelelő elektromos kapcsolatot 
egy előre meghatározott erejű, gyűrű alakú rugó segítségével oldják meg (4). A dióda testet a (2)-es 
kivezetés segítségével csavarozással lehet a hűtőbordára szerelni, mely a dióda egyik kivezetése is 
egyben. 

A másik terminál a (8)-as csatlakozón érhető el a (7)-es flexibilis vezetéken keresztül, mely üveg vagy 
kerámia szigetelésen keresztül hatol be a diódatestbe. A szerelési technológia egyszerűsítése 
érdekében a (2)-es kivezetéshez vagy az anódot vagy a katódot kötik. Megállapítható, hogy az 
egyenirányító dióda gyártási technológiája komplex, mely nagyban befolyásolhatja az eszköz villamos 
paramétereit. Például a vezetésben levő dióda ellenállása nemcsak a félvezető réteg ellenállásától 
függ, hanem a dióda gyártási technológiája során alkalmazott építő elemek ellenállásától is. A 
technológia mai állása szerint egy kapszulába akár 2-6 dióda is integrálható oly módon, hogy az 
összekötések során keletkező parazita induktivitások és kapacitások minimalizálva legyenek. A 
kapszulában általában nem egy egykristályon alakítják ki a diódákat, hanem több önálló dióda van 
egy kapszulába helyezve. Ennek előnye, hogy megbízható működésű átalakító alegységek 
tervezhetők a minimális védőáramkörök szempontjából. Az előbbi technológiai leírásból kiderül, hogy 
az egyenirányító dióda nem azonosítható egyértelműen a p-n átmenettel, mely megvalósításának az 
alapja. Ezen kis kitérő után térjünk vissza a fejezetünk célkitűzéséhez. A 4.2. ábra az egyenirányító 
dióda statikus karakterisztikáját mutatja, a jelölésével együtt. A karakterisztika az IA anód-áram 
függését mutatja az UA anód-katód feszültség függvényében, az I. és III. negyedben. Az I. negyedben a 
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dióda nyitóirányban van polarizálva és a zárófeszültség esik rajta. Az ábrának magyarázó jellege van, 
és nem reprezentálja hűen a villamos mennyiségek arányait. 

 
4.2. ábra. Az egyenirányító dióda statikus jelleggörbéje 

Ábrázolásra kerültek olyan karakterisztikus paraméterek is, melyeknek meghatározó szerepük van a 
diódák kiválasztásában egy adott alkalmazás esetében. Röviden ismertetjük ezeket a paramétereket. 

A III. negyed karakterisztikáján láthatjuk az alább felsorolt paramétereket: 
− URWM; a működés során megengedhető maximális zárófeszültség. A diódát is magába foglaló 

áramkört működtető feszültségforrás amplitúdója (nagysága) nem haladhatja meg ezt az 
értéket. A zárófeszültség UR értékénél a diódán egy IR értékű visszáram folyik. Tehát a 
záróirányban (blokkolt) előfeszített diódán keresztül visszáram folyik, mely veszteségeket 
okozhat, de normál üzemben a katalógusok által megadott határok között van, és gyakorlati 
szempontból elhanyagoljuk. 

− URRM; az ismétlődő zárófeszültség maximális értéke. Záróirányú (nagy értékű) feszültség, mely 
nagyon kis ideig állhat fenn egyszeri alkalommal, egy működési cikluson belül. Ezen 
feszültség idejére a visszáram növekedése nem okoz különösebb veszteségeket az 
áramkörben. Ennek a paraméternek az ismerete a védőáramkörök kiválasztásában játszik 
fontos szerepet a kommutációs túlfeszültségekkel és a hálózatból jövő túlfeszültségekkel 
szemben. 

− URSM; a megengedhető maximális zárófeszültség. Olyan feszültségszintet jelöl meg, amely 
csak véletlenszerűen jelentkezhet az eszköz kapcsain. Ez a záróirányú feszültség a visszáram 
megengedhetetlen megnövekedését eredményezheti, mely az eszköz túlmelegedéséhez 
vezet. Éppen ezért az URSM-hez közeli feszültségeket feszültségszint detektáló relékkel figyelni 
kell és a diódát tartalmazó áramkört feszültségmentesíteni kell megadott időintervallumon 
belül és a katalógusban megadott ideig. A lekapcsolás ideje a hűtési feltételektől függ. 

Az I. negyed karakterisztikáján látható meghatározó mennyiségek: 
− IDWM; a maximális munka vagy terhelő áram. Az eszközön tartósan átfolyó egyenáram azon 

értéke, melynél a keletkezett hő még biztonságosan elvezethető a gyártó által megadott 
hűtési feltételek mellett. Ezen érték alatt a dióda tetszőleges ideig üzemképes bármely 
munkapontban, melyet az IA anódáram és UA anód-katód feszültség jellemez. Csak működési 
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szempontokat figyelembe véve a félvezető elem vezetésben sokkal nagyobb áramokat is 
felvehet. 

− IDRW; az ismétlődő vezetési áram maximális értéke. A diódán átfolyó áram azon értéke, mely 
csak egyszer fordulhat elő egy működési cikluson belül úgy, hogy termikusan ne befolyásolja 
az eszköz működését. Általában a kommutációs folyamatok miatt jelennek meg áramcsúcsok 
a teljesítményelektronikai berendezésekben, de értékük befolyásolható a dIA/dt 
árammeredekség változtatásával/szabályozásával. 

− IDSM; túlterhelhetőségi áram maximális értéke. A megengedhető maximális értéke a 
túlterhelési áramnak a diódán keresztül. Ennél az értéknél a nyitóirányú feszültségesés oly 
mértékben megnő, hogy komoly felmelegedéshez vezet az egykristály szerkezetében, melyet 
már nem tud az eszköz a következő működési ciklusban disszipálni. Következésképpen az IDSM 
értékéhez közeli áramokat csak meghatározott ideig képes az eszköz elviselni, ami után az 
eszköz áramellátását meg kell szüntetni megadott időintervallumig, mely értékeket a gyártó 
katalógusai tartalmazzák. Általában az ultragyors védő áramkörök helyes megválasztásával el 
lehet kerülni a diódák tönkremenetelét a túlterhelési áramok véletlenszerű túllépésénél. 
Mégis ahol az áramok frekvenciája relatív nagy, ott csúcsérték detektorokat célszerű 
alkalmazni, mely az eszköz kezdeményezheti kritikus esetekben, mely egy költségkímélőbb 
megoldás a szupergyors biztosítékokkal szemben. 

A diódakatalógusok a statikus karakterisztika két részét általában külön részletei. A 4.3. ábra 
ismerteti a nyitóirányban előfeszített egyenirányító dióda statikus jelleggörbéjét. Ki kell emelni, hogy 
kis áramsűrűség esetén (10 A/cm2) a jelleggörbe meredeken emelkedik (logaritmikus skálán 
egyenes). Nagyobb áramsűrűségek (104 A/cm2) elérése után azonban jelleggörbe emelkedése 
lelassul, és ebben a túlterhelt állapotban a dióda ellenállásszerűen viselkedik. A dióda jelleggörbéje 
függ az egykristály hőmérsékletétől is. Tartós terhelés esetén a nyitóirányú feszültségesés 
TJ2 = 100 °C-on kisebb, mint TJ1 = 25 °C-on. Nagyobb terheléseken rövid idejű túlterhelések esetében 
a feszültségesés a diódán a hőmérséklet növekedésével jelentősen megnő. 

 
4.3. ábra. Az egyenirányító dióda statikus jelleggörbéjének nyitóirányú szakasza 

A nyitóirányú veszteségek számítása az egyenirányító diódák esetén a 4.4. ábra alapján történik. A 
dióda jelleggörbéjéhez húzott érintő meghatározza a félvezető réteg UA0 telítődési könyökét, más 
néven a dióda nyitófeszültségét, amelynek értéke jellemzően 0,75 V körül alakul.  
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4.4. ábra. A nyitóirányú dióda jelleggörbe linearizálása és a nyitófeszültség jelentése 

Ugyancsak a 4.4. ábra alapján lehet meghatározni a dióda differenciális ellenállását az IA áram által 
meghatározott statikus működési pont körül. (4.1) 
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Ilyen feltételek mellett a diódán uA feszültség esik: 

 0( ) ( )dA A At      tu U ir= + . (4.2) 

A vezető állapotban lévő dióda által disszipált teljesítmény periodikus üzemeltetés esetén: 
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A (4.2) egyenletet a (4.3) egyenletbe helyettesítve: 
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= +∫   (4.4) 

A PD disszipált teljesítmény az alábbi módon határozható meg a dióda áramának középértéke és 
effektív értéke alapján: 

 20,75 AmeD A fd fd eP V r II= +⋅   (4.5) 

Látható, hogy a teljesítmény veszteség két összetevőből származik. A gyakorlati számításoknál 
könnyebbséget jelent, hogy a katalógusokban a gyártók diagramokat adnak meg a különböző 
áramhullám formákhoz előre kiszámított értékekkel. 

A 4.5. ábra a záróirányban előfeszített dióda statikus jelleggörbéjét mutatja. Hasonlóan a nyitóirányú 
jelleggörbéhez itt is két szakasz különíthető el: a lezárási és az átütési tartomány. A lezárási 
tartomány az egyenirányító dióda működési tartományának része, ilyenkor az anód-katód feszültség 
negatív, de ennek hatására csak egy nagyon kicsi amplitúdójú IRR záróirányú áram folyik, ezt nevezik 
szivárgási áram is. A szivárgási áram a nagyteljesítményű egyenirányító diódák esetében milliamper 
nagyságrendű is lehet. Ha az UR záróirányú feszültség meghaladja az UBR letörési feszültséget, akkor a 
dióda munkapontja az átütési tartományba kerül. A dióda átütése elektromos természetű, ha a 
félvezető réteg közelében kialakuló nagyon erős elektromos tér okozza, illetve lehet termikus jellegű, 
ha a szilícium kristály hőmérsékletének növekedésével megsokasodó többségi töltéshordozók idézik 
elő. Az átütési zónában történő működés nem feltétlenül jár a dióda tönkremenetelével, azonban az 
egyenirányító diódák esetében ez az üzemmód nem megengedett. 
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Visszatérve a lezárási tartományban történő működésre, le kell szögezzük, hogy egy záróirányú UR 
feszültség mellett a szivárgási vagy visszáram nagysága jelentősen függ a hőmérséklettől, a 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 10-15 °C hőmérséklet emelkedés hatására megduplázódik. A kisebb 
TJ1 (folytonos vonal) és a nagyobb TJ2 (szaggatott vonal) hőmérsékleten érvényes záróirányú dióda 
jelleggörbét a 4.5. ábraa mutatja be. Megállapíthatjuk, hogy a hőmérséklet növekedésének hatására 
a nyitóirányú veszteségek csökkennek, azonban a záróirányú veszteségek nemkívánatos módon 
megnövekednek a lezárt diódán. 

 
4.5. ábra. Az egyenirányító dióda statikus jelleggörbéjének záróirányú szakasza 

A diódák analízise és szintézise megkívánja, hogy a kapcsolási jelleggörbéket is vegyük figyelembe. A 
zárási tartományból a vezetési tartományba vagy fordított irányba történő áttérés nem mehet végbe 
pillanatszerűen, hanem szükség van feléledési, illetve lezárási időre. Következésképpen a két állapot 
között egy tranziens fázis játszódik le a félvezető rétegben lévő töltéshordozók koncentrációjától 
függően, amit az egyik állapotból a másikba való áttérésnél meg kell változtatni. A zárási 
tartományból a vezetési tartományba való áttérést nyitóirányú visszatérésnek, a vezetési 
tartományból a zárási tartományba történő áttérést záróirányú visszatérésnek nevezzük. Minden 
váltásnál energiaveszteség lép fel, melynek nagyságát a dióda és a többi áramköri elem paraméterei 
határozzák meg. A veszteség a kapcsolási frekvencia növelésének hatására növekszik, és 400 Hz felett 
már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ilyenkor a dióda teljes veszteségének meghatározása során 
mind a nyitó-, mind a záróirányú veszteségeket figyelembe kell venni. A teljes diódaveszteség 
meghatározható a dióda feszültség és áram kommutáció alatt felvett formájának ismeretében. Egy 
elfogadható termikus becslést kaphatunk a kommutációs energiaveszteség és kommutációs idő 
figyelembe vételével, amely paraméterek rendszerint a katalógusadatok között fel vannak tüntetve. 

Ebben a fejezetben a nyitóirányú kommutációt fogjuk röviden elemezni, [9]. Ha egy lezárt diódára 
nyitóirányú feszültséget (UA > 0) kapcsolunk, akkor a többségi töltéshordozóknak időre van szükségük 
a közbenső, lezárt állapotban kiürített réteg elárasztásához, aminek eredményeképpen a p-n 
átmenet jó vezetővé válik. Ugyanakkor a dióda kivezetései között megjelenik egy nyitóirányú 
feszültségesés, amelynek nagysága függ az áramnövekedési meredekségtől és a tranziens szakasz 
utáni állandósult diódaáramtól is. Ezeket az értékeket az áramkör többi eleme is befolyásolja. A 4.6. 
ábra a nyitóirányú kommutációt szemlélteti. Megállapítható, hogy az áram értékének és 
meredekségének növekedése a kommutáció ideje alatt előbb a diódán eső feszültség gyors 
növekedéséhez vezet. A 4.6. ábra c) része szerint a dióda vesztesége a kommutáció ideje alatt 
hirtelen megnövekszik. A nyitóirányú UA feszültség megjelenése és a diódafeszültség UAW értének 
történő állandósulása között eltelt időt nyitóirányú visszatérési időnek nevezzük, és tRD a jele. A 
nyitóirányú visszatérési idő általában szerepel a katalógusadatok között.  

19 
 



A nyitóirányú kommutáció során a disszipált teljesítmény pillanatnyi értéke a diódán eső feszültség, 
és a rajta átfolyó áram pillanatnyi értékének szorzata: 

 ( ) ( ) ( )A Acd t u t i tp =   (4.6) 

A disszipált teljesítmény csúcsértéke (Pmax) akár kW nagyságrendű is lehet, azonban a tRD idő 
rövidségének köszönhetően a veszteségek középértéke (PcdMED) elhanyagolhatóan kicsi azoknál a 
diódáknál, amelyek a hálózati 50 vagy 60 Hz frekvencián működő áramkörökben kerülnek 
alkalmazásra. 

 ( )
0

1 rdt

cdMED cd   t dtpP T
= ∫   (4.7) 

Nagyfrekvenciás alkalmazásoknál ezek a veszteségek már nem hanyagolhatóak el, ekkor már 
nemcsak a terhelőáram IAW értékének korlátozásával, hanem a meredekségének a szabályozásával is 
be kell avatkozni annak érdekében, hogy a teljesítményveszteséget a katalógusadatokban megadott 
maximális érték alatt lehessen tartani. Ezt általában induktivitásokkal valósítják meg, segítségükkel 
ugyanis korlátozható az áram növekedésének meredeksége, illetve késleltetni lehet az áram 
felfutását, aminek következtében a diódán eső feszültség már lecsökken az állandósult értékre, mire 
az áram felfut a nyitóirányú állandósult nagy értékre, és így a nyitás során a pillanatnyi teljesítmény 
csúcsértéke csökken. 

 
4.6. ábra. Az egyenirányító dióda nyitóirányú kommutációjának időbeli lefolyása,  

a) diódaáram, b) a diódán eső feszültség, c) a dióda által disszipált teljesítmény 

Egy R-L áramkörben az UA nyitóirányú feszültség kapcsolásakor az árammeredekség értéke: 
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( )A Atdi U  

dt L
=   (4.8) 

Ennek az értéknek kisebbnek kell lennie, mint a katalógusban meghatározott megengedett 
csúcsérték egy egynél kisebb ks biztonsági tényező alkalmazása mellett is: 

 
( )A A

s
adm

tdi di  kdt dt
 ≤  
 

  (4.9) 

Amennyiben az áramkör L induktivitása nem elegendő az áramnövekedési meredekség elégséges 
korlátozásához, akkor újabb tekercseket kell vele sorosan kapcsolni, de csak akkor lehet ezt a 
megoldást alkalmazni, ha mindenképpen szükséges, ugyanis záróirányú kapcsolásnál a sorosan 
kapcsolt tekercsek hatása épp ellenkező. 

 
A

A
s

a

min

dm

UL   
di  k dt

≥
 
 
 

  
(4.10) 

A 4.7. ábra szemlélteti a dióda lezárási folyamatát, a záróirányú visszatérést, [9], [10], [11] és [12]. 
Egy vezetésben lévő diódára a t0 időpontban –UA feszültséget kapcsolunk, és ennek hatására beindult 
a lezárás folyamata. Ez a folyamat nem mehet végbe pillanatszerűen, mivel a többségi 
töltéshordozókat ki kell üríteni a p-n átmenet központi részéből rekombinációs vagy diffúziós 
folyamat által. A negatív (–UA) feszültség hatására kezdetben el kezd az áram csökkenni a félvezető 
elemen keresztül az áramkör tulajdonságainak megfelelően. Az iA áram ilyenkor még pozitív, tehát az 
dióda még mindig vezető állapotban van. A t1 időpillanatban az áram negatívvá válik, ekkor kezdődik 
a kommutáció, jelen esetben a dióda lezárási folyamata. A t2 időpillanatig (azaz a tci idő alatti inverz 
kommutáció folyamata alatt) az anód-katód feszültség polaritása a vezető iránynak megfelelően 
pozitív marad. Ez idő alatt negatív áram tovább nő az áramkör elemei által meghatározott módon, 
míg a t2 időpillanatban el nem éri az IRmax negatív csúcsértéket. A félvezető p-n átmenet ekkor nyeri 
vissza zárási tulajdonságát, aminek következtében az áram értéke hirtelen visszaesik az IR állandósult 
értékre. A folyamat a t3 időpillanatban ér véget. A t1 időpillanatban a dióda árama nullává válik, a t3, 
időpillanatban a zárási folyamat véget ér. A kettő közötti időt záróirányú visszatérési időnek nevezzük 
és tri-vel jelöljük. Meg kell jegyezni, hogy sem a tci sem a tri nem állandó, függnek a dióda gyártási 
technológiájától, és annak az áramkörnek az elemeitől, amelyikben a kommutáció zajlik. 

A tg visszatérési idő, amit a katalógusok általában megadnak, csak tájékoztató jellegű és a szokásos 
kapcsolási feltételekre vonatkozik. 
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4.7. ábra. Az egyenirányító dióda záróirányú kommutációjának időbeli lefolyása,  

a) diódaáram, b) a diódán eső feszültség (UAW) 

A dióda t2 időpillanatban bekövetkező lezárása utáni tranziens szakaszban a záróirányú 
diódafeszültség negatív csúcsértéke nagymértékben meghaladhatja a –UA zárófeszültség értéket (4.7. 
ábra). Ez a tranziens szakasz a gyakorlatban akár hosszabb idejű is lehet. A tranziens szakaszban a 
negatív túlfeszültség a kapcsolásban lévő induktivitások miatt lép fel, mivel az induktivitások reaktív 
energiatárolókként viselkednek. Az induktivitásokban tárolt energia tartja fenn a negatív 
túlfeszültséget a t3 időpillanatig. A tranziens szakasz ugyan rövid, de lejátszódik minden kommutáció 
során. A kialakuló URmax negatív feszültség csúcsérték nem haladhatja meg az adott dióda esetén 
megengedett legnagyobb ismétlődő feszültség értéket (URRM), egy megfelelően választott ksu 
biztonsági tényezővel számolva. A korlátozás betartása érdekében megfelelő védőáramköröket kell 
alkalmazni. Mivel a gyártók általában nem adják meg a záróirányú áram megengedett legnagyobb 
értékét (IRmax), a védőáramkörök tervezése a záróirányú visszatérés alatt átáramló töltés (Qrr) 
nagysága alapján történik, Qrr megegyezik a diódaáram t1 és t2 közötti idő szerinti integráljának 
értével (4.7. ábra, a) rész). 

A katalógusok a Qrr értékére vonatkozó jelleggörbéket is megadnak. Erre egy példa a 4.8. ábra, ahol 
vízszintes tengelyen az idő, függőleges tengelyen a dióda árama szerepel, amely a vezető állapotban 
állandósult IAW értékről indul. 
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4.8. ábra. A záróirányú kommutáció folyamatának egyszerűsített modellje 

Tegyük fel, hogy a záróirányú áram azonnal nullává válik, amint a dióda visszanyeri zárási 
tulajdonságát. Ebben az egyszerűsített modellben a záróirányú kommutáció ideje (tci) és a záróirányú 
visszatérési idő (tri) egybeesik, valamint az anódáram meredeksége állandó. A záróirányú visszatérés 
alatt átáramló töltés nagyságát (Qrr) a 4.8. ábra alapján az alábbi összefüggéssel számíthatjuk ki: 

 
1
2 RMAX rirr  Q tI=   (4.11) 

A záróirányú áram csúcsértéke: 

 Rmax r
A

i
diI t
dt

=   (4.12) 

A záróirányú áram csúcsértékét behelyettesítve a (4.11) egyenletbe Qrr értékére az alábbi 
összefüggést kapjuk: 

 21
2

A
rr ri

diQ t
dt

=   (4.13) 

Innen egyszerűen meghatározhatjuk a záróirányú visszatérési időt (tri) és a záróirányú áram 
csúcsértékét (IRmax) a lezárás során átáramló töltés (Qrr) és az áram meredekség függvényében: 

 
2 rr

ri
A

 Q  t di
dt

=   (4.14) 

 2 A
Rmax rr

di    QI dt
=   (4.15) 

A fentiek alapján meghatározható, hogy mekkora kapacitást kell a diódával párhuzamosan kapcsolni 
ahhoz, hogy a lezárás során fellépő túlfeszültség a megengedett legnagyobb ismétlődő zárófeszültség 
érték alatt maradjon. A diódával párhuzamosan kapcsolt kondenzátor szerepe az, hogy a dióda 
lezárásakor az induktivitásokban tárolt reaktív (meddő) energiát a feltöltődése során felvegye. 
Feltéve, hogy a reaktív energia teljes egészében átáramlik a védőkondenzátorba, az alábbi 
energiaegyenletet írhatjuk fel: 

 2 2 21 1
2 2Rmax SU RRMLI Ck U=   (4.16) 

Ez alapján a védőkondenzátor kapacitásának minimális értéke: 

 
2

6
2 2

[ ]10Rmax

sU RRM

IC  L  F
 k U

m=   (4.17) 
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Behelyettesítve Qrr és az árammeredekség korábban meghatározott értékét, a védőkondenzátor 
kapacitásának értékére az alábbi tervezési feltételt tudjuk felírni: 

 6
2 2

2
[ ]10

A
rr

sU RRM

di  Q
dtC  L  F

 k U
m≥   (4.18) 

A védőkondenzátor kapacitása általában 0,2 és 2 μF közé esik. A védőkondenzátor alkalmazásának 
hátránya, hogy kisütése a dióda anódáramkörén keresztül történik a feltöltődését követő működési 
ciklus elején. Annak érdekében, hogy a kondenzátorban tárolt reaktív (meddő) energia ne a dióda 
belső ellenállásán disszipálódjon, illetve hogy a vezetésbe történő kapcsolás során korlátozzuk a 
maximális bekapcsolási árammeredekséget, a kondenzátorral sorban egy R kisütő ellenállást célszerű 
elhelyezni. Értékét a dióda nyitóirányú áramának és a védőáramkör megengedett legnagyobb 
áramának összege függvényében határozzuk meg oly módon, hogy a két áram összege ne haladja 
meg a nyitóirányú ismétlődő maximális áramértéket (IRRM). R értéke általában 10 és 50 Ω közé esik. A 
kisütő ellenállás által disszipált energiát is gondosan kell megtervezni, figyelembe véve a kondenzátor 
feltöltése és kisütése során lezajló tranziens folyamatokat, a dióda működési ciklusát és az ezen 
folyamatok közben átáramló energia nagyságát. A gyakorlatban olyan ellenállásokat alkalmazunk, 
amelyek néhány wattól néhányszor tíz wattig terjedő teljesítményt képesek disszipálni. A kisütő 
ellenállás alkalmazásának további előnye, hogy a kikapcsolás során fellépő oszcillációkat csillapítja. Az 
R és C értékek meghatározásánál arra kell törekednünk, hogy hatékony túlfeszültségvédelmünk 
legyen a kommutáció idejére ésszerű mértékű veszteségek mellett. 

Levonhatjuk az eddigiekből azt a következtetést, hogy egy egyenirányító dióda sohasem önmagában 
kerül beépítésre egy elektronikus áramkörbe. A 4.9. ábra szemlélteti az egyenirányító dióda 
alkalmazásához szükséges áramköri struktúrát, a diódával sorosan kapcsolt induktivitást, mely az 
áram meredekségét korlátozza, a diódával párhuzamosan kapcsolt C védőkondenzátort és R kisütő 
ellenállást, valamint az S gyorskioldót, melyet a dióda katalógusadatai alapján választhatunk ki. 

 
4.9. ábra. Az egyenirányító dióda alkalmazását szemléltető áramkör 

Itt meg kell említenünk, hogy a fenti analízis megállapításai, amelyek az egyenirányító diódák 
kapcsolási folyamataira vonatkoznak, teljes mértékben érvényesek a többrétegű félvezetőelemek 
esetében is, mint amilyenek a tirisztorok, triakok, GTO-k. Éppen ezért ezen félvezetőelemek 
említésekor már nem térünk ki a kommutáció folyamatának részletes vizsgálatára, hanem csak az 
adott eszközre jellemző speciális kiegészítéseket fogjuk ismertetni. Mielőtt lezárnánk az 
egyenirányító diódák kommutációjának szentelt szakaszt, még néhány megállapítást kívánunk tenni a 
visszatérési időkre vonatkozóan. 

A visszatérési idő értékét a gyártási technológia nagymértékben befolyásolja. Léteznek olyan 
egyenirányító diódák, amelyek kifejezetten az 50-60 Hz frekvenciájú villamos hálózatokban történő 
alkalmazásra készülnek, és ennek megfelelően a visszatérési idejük a közepesnek nevezhető 50-
200 μs tartományba esik. Olyan alkalmazások esetében, ahol néhány kHz-es kapcsolási frekvenciára 
van szükség, ott gyors diódákat alkalmaznak, 10-50 μs visszatérési idővel. Ezeknél a gyorsaságot az 
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biztosítja, hogy a záróirányú töltésmennyiségük kisebb, mint a lassú hálózati diódáké, ugyanakkor a 
veszteségeik nagyobbak, és általában drágábbak is. 

Olyan elektronikus áramkörökben, ahol még nagyobb frekvenciára van szükség, ott kapcsoló 
teljesítménydiódákat alkalmaznak. A kapcsolódiódákat az impulzus üzemű elektronikus 
áramkörökben alkalmazzák, ahol a bekapcsolási és kikapcsolási idők fontos szerepet játszanak, és 
értéküknek a lehető legkisebbnek kell lennie a lehető legnagyobb kapcsolási sebesség elérése 
érdekében, [16] és [17]. A kapcsolódiódáknál a gyártók a gyorsaságot azzal érik el, hogy a többségi 
töltéshordozók élettartamát (τ0) minimálisra csökkentik különböző adalékanyagok alkalmazásával. A 
szilícium esetében például aranyat használnak. Jelenleg 5 μs minimális kapcsolási időket is el lehet 
érni. 

Kapcsolódiódákat nagy számban találunk impulzusszélesség-modulált elektronikus áramkörökben is 
[10], [11], [12], [18] és [19]. Ezekben az eszközökben a p-n átmenetű félvezető teljesítmény kapcsoló 
diódákat használnak, amelyek a kommutáció szempontjából előnyösek, azonban a veszteségek 
megnövekednek, mivel a jelleggörbéik meredeksége nyitóirányban kisebb az alkalmazott félvezető 
adalékolás következtében.  

A kapcsolódiódák között egy külön csoportot alkotnak a Schottky-diódák, amelyekben p-n átmenet 
helyett fém-félvezető érintkezést alakítanak ki, [16] és [17]. A félvezető általában n-típusú adalékolt 
réteg, ezen hoznak létre egy vékony aranyréteget. A Schottky-diódákban csak a félvezetőben alakul ki 
kiürített réteg, hiszen az aranyrétegben erre nincs lehetőség, [12] és [16]. 

A Schottky-diódák jelleggörbéjét és áramköri jelét a 4.10. ábra szemlélteti. 

 
4.10. ábra. Az Schottky-dióda statikus jelleggörbéje és áramköri jele 

A Schottky-diódák záróirányú átütési feszültsége viszonylag alacsony, azonban visszatérési idejük 
akár 100 ps alatti is lehet, ami különböző nagyfrekvenciás áramkör technikáknál teszi őket 
kívánatossá, valamint a gyors TTL-Schottky integrált logikai áramköröknél. A középfeszültségű 
Schottky-diódák alkalmazása a teljesítményelektronikában is széles körben elterjedt, főleg az 
egyenáramú táptechnikában, amelynél kapcsoló üzemmódban használatos, [13], [15], [20], [21], [22], 
[23], [24], [25], [26], [27]. 

Egy dióda kiválasztásánál egy adott alkalmazás esetében a melegedést is figyelembe kell venni. A 
diódagyártók általában a szükséges hűtőborda nagyságát és a hűtés módját adják meg. 
Katalógusadat még a p-n átmenet és a kapszula ellenállása (RthJC), a kapszula és a hűtőborda termikus 
ellenállása (RthCH) valamint a hűtőborda és a környezet között (RthHA). Impulzusüzemű működéshez a 
termikus impedanciák diagramjai is rendelkezésre állnak, Zth a dióda különböző építőelemei között a 
ciklusidő függvényében. Ha helyesen állapítjuk meg a vezetés, a lezárás, illetve a nyitó- és záróirányú 
kommutálás közben fellépő veszteségeket, akkor a fenti termikus ellenállás és induktivitás értékekkel 
nagyon jó pontossággal állapítható meg az egykristály üzemi hőmérséklete egy adott alkalmazás 
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során. Ehhez általában meg kell adni az áramköri elem helyettesítő áramkörét állandósult és 
tranziens üzemállapotban. Annak ellenére, hogy ez a gyakorlatban igen nagy fontosságú, ebben a 
jegyzetben nem tárgyaljuk részletesen. Tervezésnél a már ismertetett fogalmak jól kiegészíthetőek a 
gyártók által megadott katalógusadatokkal vagy specializálódott cégek tervezési útmutatóival, vagy 
olyan tudományos munkákból kinyerhető információkkal, melyek a félvezetőelemek és alkatrészek 
termikus viselkedésével és modellezésével foglalkoznak; lásd [24], [28], [29] és [30]. A termikus 
viselkedésre tett megjegyzéseink természetesen érvényesek a többi elektronikus félvezetőelem, a 
tranzisztorok és más többrétegű félvezető eszközök esetében is. 

Befejezésül megállapítható, hogy az összetett elektronikus áramkörök tervezésénél a termikus 
számítások nem hanyagolhatóak el, mert a megbízható működés nagymértékben a termikus 
méretezésen múlik. 

4.1.2. Bipoláris teljesítménytranzisztorok 

A tranzisztor olyan félvezető eszköz, melynek segítségével villamos jeleket tudunk erősíteni vagy 
kapcsolni, [12], [15], [16], [17], [31], [32], [33] és [34]. A bipoláris tranzisztorokat jellemzően szilícium 
vagy germánium alapkristályon hozzák létre. Alkalmazásuk nagyon széleskörű, előfordulnak a 
jelfeldolgozásban (legyen az folytonos vagy diszkrét), ahol kis teljesítményű vagy jeltranzisztoroknak 
nevezik őket, ugyanakkor a nagy teljesítményű teljesítményelektronikai áramkörökben is 
megtalálhatóak, ilyenkor teljesítménytranzisztoroknak nevezzük őket. A bipoláris tranzisztor 
struktúra a félvezető egykristályon kialakított kettős p-n átmenettel jön létre, a p és n típusú 
rétegeket a tiszta félvezető megfelelő szennyezésével (adalékolásával) hozzák létre. A rétegsorrend 
alapján kétféle bipoláris tranzisztor felépítést különböztetünk meg: npn és pnp típusút. Ebben a 
jegyzetben nem tárgyaljuk részletesen a kis teljesítményű vagy jeltranzisztorok témakörét, amit a 
vonatkozó szakirodalom részletesen taglal, ehelyett a hangsúlyt inkább a teljesítménytranzisztorok 
tárgyalására helyezzük a jegyzet jellegéből adódóan. A teljesítményelektronikában szinte kizárólag 
szilícium alapú npn típusú tranzisztorokat használnak, melyek többnyire kapcsolóüzemben 
működnek, ezért ezt az üzemmódot fogjuk részletesebben vizsgálni, de ott ahol szükségesnek látjuk a 
jeltranzisztoroknál megismert ismeretekre is hivatkozunk. 

A teljesítménytranzisztor három kivezetéssel rendelkező vezérelhető félvezető elem. Működését két 
statikus és két dinamikus jelleggörbe segítségével tudjuk jellemezni. A vezérlő vagy bemeneti 
áramkör a bázis és az emitter között helyezkedik el, míg a kimeneti kör a legtöbb alkalmazás 
esetében ahol a feldolgozott jelet akarjuk látni, a kollektor és az emitter között helyezkedik el. 
Vizsgálhatjuk a bemeneti és a kimeneti statikus jelleggörbéket miután megmutattuk, hogy a bipoláris 
tranzisztorok alapvető jellemzője, hogy nyitóirányú előfeszítés esetén az IC kollektoráram egy jól 
meghatározható többszöröse az IB bázisáramnak. Az arányukat a bipoláris tranzisztor egyenáramú 
erősítési tényezőjének nevezzük: 

 C

B

IB
I

=   (4.19) 

A bemeneti jelleggörbe az IB bázisáram és az UBE bázis-emitter feszültség közötti kapcsolatot írja le. 
Mivel a bázis-emitter átmenet egy pn átmenetet jelent és egy félvezető dióda nyitóirányú 
előfeszítésének felel meg, a jelleggörbe gyakorlatilag megegyezik a félvezető dióda nyitóirányú 
statikus jelleggörbéjével. A 4.11. ábra az npn típusú tranzisztor bemeneti jelleggörbéjét ábrázolja 
állandó UCE kollektor-emitter feszültség mellett. Szilícium tranzisztorok esetén a bázis-emitter 
átmenet UBEA telítődési feszültsége 0,5 és 0,8 V közé esik. Ahhoz hogy egy tranzisztor folytonos 
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jeleket tudjon feldolgozni a bemenetén alkalmazva, előzetesen a bázis-emitter áramkörében egy 
statikus munkapont beállítását el kell végezni, melyet a 4.11. ábra az A ponttal jelöl, azaz generálni 
kell egy jól meghatározott IB1 bázisáramot, melyhez egy UBE1 bázis-emitter feszültség tartozik. Az A 
pontban a bemeneti jelleggörbén meg tudunk határozni egy statikus ellenállást, mely a bázis-emitter 
körre jellemző RBE: 
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=   (4.20) 

Az RBE ellenállásnak a munkapont megtervezése szempontjából van jelentősége, a jelfeldolgozás 
szempontjából a jelentősége kisebb. 

 
4.11. ábra. A bipoláris tranzisztor bemeneti (UBE – IB) jelleggörbéje 

A folytonos jeleket feldolgozó elektronikus áramkörökben a folytonos jel változása kicsi kell, hogy 
legyen, hogy ne változtassa meg a munkaponti beállításokat, azaz csak a munkapont körüli kis 
változásokat idézzen elő. Ebben az esetben a bemeneti áramkörnek nem lesz sem zárási, sem 
telítődési hatása, a torzulások elkerülése végett biztosítva azokat a feltételeket, melyeket a 
linearizálásokkal kapcsolatban teszünk. Tegyük fel, hogy a bemeneti jel legtöbb ΔUBE feszültséggel 
változik, melynek megfelelően a bemeneti áram is változik, ΔiB értékkel. A bemeneti jelleggörbét 
lineárisnak feltételezve meghatározhatjuk a bemeneti differenciális ellenállást a következő 
egyenlettel: 
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Ez a differenciális ellenállás megmutatja, hogy milyen terhelésként jelenik meg a tranzisztor a 
bemeneti jelgenerátor számára. Értéke egyértelműen az A pont (4.11. ábra) megváltozásától függ. 

A bemeneti jelleggörbét tárgyaló szakasz befejezése előtt két dolgot szeretnénk még kiemelni. 
Elsőként felhívjuk a figyelmet arra, hogy állandó bázisáram mellett a bázis-emitter feszültség a 
hőmérséklet függvényében 2–3 mV/°C-ot változást, ami stabilitási problémákat okozhat az 
elektronikus áramkörben. Másodsorban azt is jó tudni, hogy állandó bázisáram mellett a kollektor-
emitter feszültség változása is befolyásolja a bázis-emitter feszültséget. 

A νr arány, melyet a (4.22) határoz meg, fordított feszültségerősítési tényezőként jellemezhető és a 
tranzisztor belső visszahatását írja le. Mivel értéke a 10-4–10-6 nagyságrendbe esik, a legtöbb esetben 
elhanyagoljuk. 
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A teljesítményelektronikai áramkörökben, ahol a teljesítménytranzisztor kapcsoló üzemben dolgozik, 
nem tudunk egy statikus munkapontot meghatározni a bázis-emitter statikus jelleggörbén. A 
kapcsolóüzemben működő tranzisztor a jelleggörbe két szélső pontjában tartózkodhat, illetve 
egyikből a másikba gyorsan átmehet: az egyik megengedett tartózkodási pont a jelleggörbe origója, 
azaz a lezárt állapot nulla bázisárammal, a másik megengedett pont a maximális megengedett 
bázisáram által definiált (UBEmax, IBmax) pont, amikor telítésben van az eszköz. Az IBmax maximális 
bázisáramot úgy kell meghatározni, hogy az eszköz ne menjen mély telítődébe, mivel az által 
romolnának a dinamikus zárási tulajdonságai. 

A bipoláris tranzisztorok kimeneti jelleggörbéje, amit általában grafikus formában adnak meg, az IC 
kollektoráram értékének alakulását mutatja meg az UCE kollektor-emitter feszültség függvényében. 
Mivel a kollektoráram a bázisáramtól is függ, a különböző görbéket az IB paraméter változásai szerint 
ábrázoljuk. IB = 0 bázisáram esetén a jelleggörbe éppen megegyezik a p-n átmenet záróirányú 
jelleggörbéjével. Ez a jelleggörbe meghatározza a tranzisztor záróirányú üzemét is. Ahogy a bázisáram 
állandó értékei növekednek, olyan görbék jelennek meg, ahol a kollektoráram növekedése látható 
ugyanolyan kollektor-emitter feszültségek mellett. Kvalitatív módon kijelenthetjük, hogy a bázis-
emitter körbe injektált áramon keresztül szabályozhatjuk a kollektor-bázis átmenet záróirányú 
statikus jelleggörbéjét. A legfelső görbén, mely IBmax bázisáramhoz tartozik, a megengedett ICmax 
kollektoráramhoz közeli értéket kaphatunk, amit a katalógusok rögzítenek. Látható, hogy egy adott IB 
bázisáram esetében az UCE kollektor-emitter feszültség 0 és UCEmax között bármilyen értéket felvehet. 
A feszültség maximális értéke nem léphető át működés közben, ellenkező esetben az eszköz átüthet. 
Folytonos jelek feldolgozása esetén UCEmax-nál kisebb működési értékeket kell választani a torzítások 
elkerülése végett is. 

Ugyanakkor arra is vigyázni kell ebben az esetben, hogy az UCE értéke ne essen az UCEsat telítődési 
feszültség közelébe, mert ebben a régióban a statikus jelleggörbe meredeken változik, azaz a 
kollektoráram jelentősen függ a kollektor-emitter feszültségtől, és a bázisáramnak így a 
módosításokra csak másodlagos szerep jut. Ebben az esetben mondjuk, hogy az eszköz a telítődési 
zónába jutott, aminek jeltorzítási hatása lehet a folytonos jelek feldolgozásakor. Következésképpen a 
tranzisztornak a zárási zóna fölötti kollektoráramokkal és a telítődési zóna feletti kollektor-emitter 
feszültségekkel kell üzemelnie. Ezt hívjuk a bipoláris tranzisztor kimeneti karakterisztikájának aktív 
zónájában történő működtetésnek, amit a statikus munkapont figyelmes beállításával tudunk elérni. 

 
4.12. ábra. A bipoláris tranzisztor kimeneti (UCE – IC) jelleggörbéi az IB bázisáram függvényében 

A statikus munkapontnak megfelelően tudjuk definiálni a kimeneti statikus ellenállás értékét: 
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Ennek az ellenállásnak az értéke a megválasztott statikus munkaponttól függ, és nincs nagy 
jelentősége a tranzisztoros áramkörök tervezésénél. A bázis-emitter kör állandó árama mellett, ha a 
kollektor-emitter feszültséget ΔuCE-vel változtatjuk, akkor a kollektoráram is változni fog ΔiC-vel. Ez 
alapján definiálni tudjuk a kollektor-emitter kör differenciális ellenállását: 
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Mivel a telítődési zónán kívül a kimeneti jelleggörbék közel vízszintesek, ennek a differenciális 
ellenállásnak az értéke nagy, általában 10 kΩ és 1 MΩ közötti. Egy ideális bipoláris tranzisztor 
kollektor-emitter differenciális ellenállása végtelen nagy. Megjegyezzük, hogy a kollektoráram nagy 
értékeinél a differenciális ellenállás értéke csökken a kimeneti jelleggörbe dőlésszögének enyhe 
emelkedésének köszönhetően. 

A kimeneti jelleggörbe egy másik fontos paraméterét úgy határozhatjuk meg, ha figyelembe vesszük 
a bázisáram változását IB1-ről IB2-re, állandó kollektor-emitter feszültség mellett. Ilyenkor 4.12. ábra 
szerint a kollektoráram megváltozik IC1-ről IC2-re. A (4.19) egyenlethez hasonlóan definiálni tudjuk az 
kis jelű áramerősítési tényezőt: 
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A β áramerősítési tényező kis mértékben különbözik a korábban definiált B egyenáramú erősítési 
tényezőtől. A statikus jelleggörbékből kiindulva a fent definiált paraméterek ismeretében és a kis jelű 
modellt véve alapul a (4.26) egyenletek alapján vizsgálni tudjuk közel teljességgel az elektronikus 
áramkörök egyenáramú működését [103]. Gyakorlatilag az aktív félvezetőelemet helyettesíthetjük 
egy passzív négypólussal, mely kellőképpen leírja a tranzisztor tulajdonságait, amikor kis jeleket 
dolgoz fel a polarizációs fázisban beállított munkapont körül. 
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A továbbiakban rátérünk a bipoláris tranzisztor dinamikus jelleggörbéinek vizsgálatára, [12], [15], 
[24], [29], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37] és [38]. A jelleggörbék alapján sokkal inkább valósághű 
módon tudjuk leírni a bipoláris teljesítménytranzisztor kommutációs üzemmódját, mint a statikus 
jelleggörbék alapján. Kvázistacionárius üzemmódban a tranzisztor csak két állapotban lehet: (1) 
lezárási üzemmódban akkor, amikor a bázisáram 0, a kollektor-emitter feszültség értéke nagy, és a 
kollektoráram nagyon kicsi, vagy (2) telítési üzemmódban, amikor a báziáram IBmax értéket vesz fel, a 
kollektor-emitter feszültség UCEsat közeli, és a kollektoráram értéke nagy. A két állapot helyét a 
kimeneti jelleggörbéken a 4.12. ábra ismerteti. A két működési pontban a veszteségek kicsik, mivel 
(1)-ben az áram értéke alacsony, míg (2)-ben a kollektor-emitter feszültség értéke kicsi. Ahogy a 
későbbi fejezetekben látni fogjuk, az (1)-es és a (2)-es működési pontoknak kiemelkedő jelentősége 
van a teljesítményelektronikai alkalmazásokban. Az aktív zónában történő permanens működés 
például az (UCE1, IC1) munkapont körül nem lenne lehetséges a túlmelegedés miatt. Azt vegyük észre 
azonban, hogy az (1)-es és (2)-es munkapontok közötti átjárás az aktív zónán keresztül történik, és 
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mindig veszteségek követik a tranziens szakaszokban. Éppen ezért ezek a tranziens átmenetek nem 
folyhatnak ellenőrzés nélkül, és messzemenőkig figyelembe kell venni őket a teljesítményelektronikai 
áramkörök tervezésénél. Megjegyezzük, hogy ebben a fejezetben tárgyalt ismeretek érvényesek a 
MOSFET és IGBT típusú tranzisztorokra is, így ott nem kerülnek ismételten megemlítésre. 

 
4.13. ábra. Az bipoláris tranzisztor nyitóirányú kommutációjának időbeli lefolyása 

Az (1)-es és (2)-es munkapont között zajló kommutációs folyamat nem pillanatszerűen megy végbe, 
hanem egy úgynevezett kommutációs intervallum alatt. A 4.13. ábra kiemeli a telítődési folyamatot, 
amikor az (1)-es munkapontból a (2)-es munkapontba kerül az eszköz, összhangban a 4.12. ábra 
tartalmával. Az eszköz telítődése, azaz a nyitóirányú kommutáció a bázis-emitter áramkörön 
keresztül vezérelhető egy állandó iB1 bázisáram létrehozásával. A fordított folyamatot, melyet lezárási 
folyamatnak is nevezhetünk, a 4.14. ábra mutatja be. A lezárási folyamatot is a bázis-emitter kör 
vezérli a telítést fenntartó áram megszüntetésével. Az eszköz szempontjából előnyös, ha a korábban 
pozitív iB1 helyett nem közvetlenül 0 bázisáramra váltunk, hanem közbeiktatunk egy rövid ideig tartó 
negatív iB2 bázisáramot. Ennek az előnyös hatásai azonban csak akkor jutnak érvényre, ha egy 
megfelelően nagy negatív UBE feszültség segítségével a bázis-emitter p-n átmenetet a Zener letörési 
tartományba visszük. Ezek a dinamikus kapcsolási folyamatok láthatóak az említett ábrákon, [24] és 
[35]. 
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4.14. ábra. Az bipoláris tranzisztor záróirányú kommutációjának időbeli lefolyása 

A nyitóirányú és záróirányú kommutáció is három szakaszra osztható: késleltetés, a tényleges 
kommutáció és a beállás vagy stabilizáció. A 4.13. ábra és a 4.14. ábra a megfelelő időket is feltünteti: 
ti, tc és ts. Egyes könyvek ezeket az időket a kollektor feszültség görbéjén definiálják. A gyakorlatban, 
hogy miként megy át az eszköz az aktív tartományon a tranziens folyamat alatt, nagymértékben függ 
az áramkör egyéb elemeitől [24] és a tranzisztor megfelelő működése szempontjából kiemelkedő 
jelentőségű. 

 
4.15. ábra. A bipoláris teljesítménytranzisztor biztonságos működési tartománya 

A tranzisztorok megfelelő működésének feltétele, hogy a munkapontjuk mindig a biztonságos 
működési tartományon (az angol szaknyelv szerint safe operating area, SOA) belül maradjon, [24], 
[37] és [38]. A biztonságos működési tartományt a 4.15. ábra ismerteti a tranzisztor kimeneti 
jelleggörbéire vetítve. A gyártok általában megadják a katalógusadatok között az adott termék 
biztonságos működési tartományát. Egyes szerzők különbséget tesznek a bázis-emitter kör 
nyitóirányú polarizációjára érvényes biztonságos működési tartomány (FBSOA: forward bias safe 
operating area) és a bázis-emitter kör záróirányú polarizációjára érvényes biztonságos működési 
tartomány között (RBSOA: reverse bias safe operating area). Ez utóbbi definíció pontosabb, hisz 
figyelembe veszi külön-külön a nyitó- és záróirányú kommutációt. 
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4.16. ábra. Npn-típusú bipoláris tranzisztor földelt emitteres kapcsolása 

Tételezzük fel, hogy egy npn típusú tranzisztor közös emitteres kapcsolásban van, amit a 4.16. ábra 
szemléltet. A terhelés a kollektor körben van. Tehát az eddig látott jelfeldolgozó elektronikus 
áramkörökhöz képest az iRC - a terhelő áram, és az iki a kimenő áram nulla. Ezen különösen egyszerű 
áramkör választása a kommutációs folyamat bemutatására nem korlátozza a probléma vizsgálatát, 
hisz a fizikai jelenségek ugyanazok egy összetettebb teljesítményelektronikai áramkörben is, például 
egy többfázisú konverter egyik hídja. A vizsgálódásunk első részében feltételezzük, hogy a 
kollektorkörben lévő terhelés rezisztív jellegű. Ebben az esetben a tranzisztor munkapontja az 
úgynevezett terhelő egyenesen mozog a nyitóirányú és záróirányú kommutáció során egyaránt (4.17. 
ábra), és nem áll fenn a biztonságos működési terület elhagyásának veszélye. 

 
4.17. ábra. A teljesítménytranzisztor kommutációs folyamata olyan áramkörben, ami csak rezisztív 

jellegű terhelést tartalmaz 

A veszteségek minimálisak, mert a kommutációt a tranzisztor ellenőrzi, az ellenállás értéke csak (2) 
kvázistacionárius pont beállítását végzi (4.12. ábra). A terhelésen eső feszültség és a terhelőáram ez 
esetben fázisban vannak egymással.  

Most tételezzük fel, hogy a kollektorköri terhelés induktív vagy rezisztív és induktív jellegű (4.18. 
ábra). Ebben az esetben az áram késik a feszültséghez képest, ami a nyitóirányú kommutációnál 
előnyös lehet. A terhelés felveszi a feszültséget, ami gyorsan csökken a tranzisztor kollektor-emitter 
kapcsain és az áram a félvezetőben lassan növekedni kezd. A nyitóirányú kommutációnál nagyobb 
teljesítményveszteségek jelentkeznek a rezisztív jellegű terheléshez képest, de nem áll fenn a 
biztonságos működési tartomány elhagyásának veszélye. A záróirányú kommutációnál a folyamatok 
sokkal bonyolultabbak lesznek. Mivel a tranzisztor meg akarja szakítani (ellenőrzött módon) a 
terhelés áramát, a tekercs kapcsain egy nagy negatív feszültség indukálódik, mely képes a tranzisztort 
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kivinni a biztonságos működési tartományból a másodlagos átütés határára, vagy a lavina feszültség 
vagy a megengedett csúcsteljesítmény határára. 

 
4.18. ábra. A teljesítménytranzisztor kommutációs folyamata induktív és rezisztív jellegű terhelést 

tartalmazó áramkörben 

A kollektorkörben nagy teljesítményveszteségek mellett a tranzisztor meghibásodhat az átütési 
jelenség következtében fellépő ellenőrizhetetlen kollektoráram-növekedés miatt. Ennek a 
jelenségnek a kivédése érdekében védőáramköröket kell alkalmazni, melyek fenntartják a tekercs 
áramát, amikor a tranzisztor lezár. A legegyszerűbb ilyen áramkör a rezisztív induktív terheléssel 
párhuzamosan, záróirányban kötött dióda, [24] és [39]. Hasonlóképpen a kollektor-emitter körrel 
párhuzamosan kötött kondenzátorok is használatosak. A félvezető eszközök védelmével a későbbi 
fejezetekben még foglalkozni fogunk.  

 
4.19. ábra. A teljesítménytranzisztor kommutációs folyamata kapacitív és rezisztív jellegű terhelést 

tartalmazó áramkörben 

Fontos megjegyezni, hogy a teljesítményelektronikai áramkörökben a szándékoltan elhelyezett 
induktivitások mellett a vezetékek okozta parazita induktivitásokat is figyelembe kell venni, értéküket 
minimálisra kell csökkenteni a tervezés során. 

A kapacitív jellegű terhelést tartalmazó áramkörökben a fizikai jelenségek igencsak összetettek. 
Ebben az esetben a terhelés árama „siet” a feszültséghez képest. Tételezzük fel, hogy a 4.16. ábra 
kollektor ellenállását egy kondenzátorral, valamint egy, a kondenzátorral sorosan kapcsolt kis értékű 
ellenállással és egy, a kondenzátorral párhuzamosan kapcsolt nagy értékű ellenállással helyettesítjük. 
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A teljesítménytranzisztor telítésbe vezérlésekor az áram a kondenzátoron és a tranzisztoron keresztül 
hirtelen igen nagy értékre nő. A kollektor-emitter feszültség csak lassan csökken, mivel a kondenzátor 
csak lassan töltődik fel, azaz a rajta eső feszültség nem tud ugrásszerűen megváltozni. A kollektor-
emitter feszültség és a kondenzátoron eső feszültség összege állandó, és egyenlő a +UT pozitív 
tápfeszültséggel. Egyfelől a nyitóirányú kommutáció során a veszteségek igen magasak lesznek, 
másfelől viszont, ha a kondenzátorral sorba kapcsolt kis értékű ellenállás értéke túlzottan kicsi, akkor 
a munkapont kiléphet a biztonságos működési tartományból, és az áram értéke meghaladhatja a 
legnagyobb megengedett értéket, aminek következtében a tranzisztor tönkre mehet. E nem 
kívánatos jelenség elkerülése – elméletileg – a kollektorkörben sorosan kapcsolt tekerccsel érhető el, 
de ez a módszer túlfeszültség kialakulásához vezethet az előzőekben az induktív terhelésnél 
leírtaknak megfelelően. 

A záróirányú kommutáció esetében a jelenségek egyszerűbbek és az félvezető eszköz igénybevétele 
is minimális. Záróirányú vezérlés alkalmazásakor a kollektoráram gyorsan csökken 0-ra és a kollektor-
emitter feszültség a tranzisztoron nem változik jelentősen, mivel a kondenzátor lassan sül ki a vele 
párhuzamosan kötött nagy értékű ellenálláson keresztül.  

Összegezve az eddigieket megállapíthatjuk, hogy kapacitív jellegű terhelés esetén a 
teljesítménytranzisztorok védelme érdekében a telítődésbe vezérlés során fellépő túláramokkal 
szemben megfelelő védőáramköröket kell alkalmazni. A teljesítményelektronikai áramkörökben a 
tényleges áramköri elemként beépített kondenzátorok mellett figyelembe kell venni a parazita 
kapacitásokat is a tervezés során, közülük a félvezetőkre vonatkozó értékeket a gyártók megadják 
katalógusadatként a félvezető kapcsolóelemek helyettesítő modelljeiben. 

Sajnálatos módon a teljesítménytranzisztorok kapcsolási sebessége csak kismértékben szabályozható 
a bázis-emitter körben alkalmazott vezérlőjelek segítségével. 

4.1.3. Térvezérlésű teljesítménytranzisztorok 

A térvezérlésű tranzisztorok (FET - Field Effect Transistor) a bipoláris tranzisztorokkal ellentétben 
olyan félvezető elemek, melyeket elektromos tér segítségével vezérlenek, gyakorlatilag teljesítmény 
nélkül [12], [15], [24], [27], [33], [34], [40], [41], [42], [43], [44], [45],  [46]. Egy sor előnyös 
tulajdonságuk van a bipoláris tranzisztorokhoz viszonyítva, melyeket ki is használnak a 
teljesítményelektronika alkalmazásaiban. Nevezetesen a szigetelt vezérlőelektródás térvezérlésű 
tranzisztorok, MOS technológiával megvalósítva és (MOSFET - Metal Oxid Semiconductor Field Effect 
Transistor) nagy volumenben kerülnek alkalmazásra a kapcsolóüzemű egyenfeszültségű stabilizált 
tápforrásokban, mint a személyi számítógépek tápforrásai, járműelektronikai áramkörökben, villamos 
gépek szabályozásánál, szünetmentes villamos tápforrásokban, stb. 
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4.20. ábra. A térvezérlésű tranzisztorok típusai, áramköri jeleik, bemeneti és kimeneti 

jelleggörbéik, valamint felhasználási területeik 

A térvezérlésű tranzisztorok működésének, tulajdonságainak és gyártásának elméletét már 1920-
1930 között tisztázták, mintegy 20 évvel a bipoláris tranzisztorok felfedezése előtt [43]. J. E. Lilienfield 
kutatásai biztosították még abban az időben az első térvezérlésű tranzisztorral kapcsolatos 
ismereteket, de a nagy tisztaságú félvezető anyagok és a technológia fejletlensége megakadályozták 
a gyártást és az elterjedést. 1952-ben William Shockley kifejlesztette a korszerű JFET (Junction FET) 
tranzisztort, melyet tovább tökéletesített Dacey és Ross 1953-ban. A múlt század 80-as éveiben 
jelentek meg a nagyteljesítményű MOSFET tranzisztorok. Ezzel az unipoláris tranzisztorok elfoglalták 
méltó helyüket a teljesítmény félvezetők piacán. 

Kétféle térvezérlésű tranzisztortípus létezik. Az egyik csoportba a záróréteges térvezérlésű 
tranzisztorok tartoznak, angol nevük rövidített változata JFET, ahol a főáramkör árama szabályozható 
a vezetési szekció változtatásával. A másik csoportba a szigetelt vezérlőelektródás térvezérlésű 
tranzisztorok tartoznak IG-FET (Insulated Gate Field Effect Transistor), melyeknél a főáramkör árama 
egy szigetelt elektródapárra adott elektromos feszültség változtatásával szabályozható. Mindkét 
típusnál az áram egy n vagy p típusú félvezető rétegben folyik, melyet vezetési csatornának vagy 
egyszerűen csak csatornának neveznek. Tehát a főáram vagy elektronáram vagy pedig lyukáram. 
Ebből a megfontolásból ezeket a félvezető eszközöket még az unipoláris tranzisztor megnevezéssel is 
illetik. Mivel a két típus, a záróréteges és szigetelt vezérlőelektródás térvezérlésű tranzisztorok 
felépítése és működési tulajdonságai eltérőek, ezért kénytelenek vagyunk őket külön tárgyalni. 

A 4.20. ábra a térvezérlésű tranzisztorok osztályozását ismerteti, melyen az áramköri jelük mellett a 
kimeneti jelleggörbéjük is látható. Mivel n és p típusú tranzisztorokat is megkülönböztetünk, 
megállapíthatjuk, hogy 6 nagy osztályba sorolhatjuk őket.  
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4.1.3.1. Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok (JFET) 

A 4.21. ábra egy n-csatornás vagy n-típusú térvezérlésű rétegtranzisztor (N-JFET) struktúrájának és 
működésének megértéséhez nyújt segítséget, [43], [46]. A főáramkörhöz csatlakozó tranzisztor 
elektródák a D (Drain) kollektor és S (Source) emitter az n-típusú gyengén szennyezett félvezető 
csatorna végeire fémezéssel csatlakoznak. A félvezetőknek ezt a zónáját hívjuk főcsatlakozásnak. A 
vezérlőelektróda, melyet G (Gate)-nek neveznek a p-típusú zónához csatlakozik, mely erősen 
szennyezett, de ugyanazon az egykristályon van kialakítva. Ahogy az ábrán is látható, a G-S kör nem 
más, mint egy p-n átmenet, mely az ábrán látható térbeli elrendezés szerint fokozatosan épül be az n 
csatornába. Azt is pontosítani szeretnénk, hogy a kiürítési réteg a D felé jobban kiterjed, ami nem 
befolyásolja az eszköz általános működését. 

 
4.21. ábra. N-csatornás záróréteges térvezérlésű tranzisztor (n-JFET) rétegszerkezete, jellemző 

feszültségei és áramai, valamint a kivezetései 

A 4.22. ábra a JFET tranzisztor statikus kimeneti jelleggörbe családját reprezentálja, a G-S feszültség 
függvényében. Kezdetben ez a feszültség UGS tételezzük fel, hogy zéró. Fokozatosan emelve a D-S 
pozitív feszültséget UDS, észrevesszük, hogy az ID áram, a félvezető nemlineáris ellenállásának 
megfelelően növekszik. Egy UDS0 értéknél az összes töltéshordozó a csatornában részt vesz az 
áramvezetésben. Ebben a pillanatban a csatorna lezár, az ID áram állandó marad, annak ellenére, 
hogy a D-S feszültség tovább nő, ez a helyzet felel meg az ábrán látható legfelső karakterisztikának. 
Ha most egy pozitív feszültséget kapcsolunk a G-S körre, a kiterjedési zóna szűkülni fog, megjelenik 
egy pozitív áram a Gate-en, de a szabad töltéshordozók száma nem változik meg jelentősen az n 
csatornában, és így az ID = ID(UDS) kimeneti karakterisztika közel azonos marad az UGS = 0 feszültségű 
helyzettel. Éppen ezért ezeknél a tranzisztoroknál a vezérlőkört fordított irányban kell polarizálni. Egy 
negatív G-S feszültséget alkalmazva a p-n átmenet térbeli kiterjedése megnövekszik a gyengén 
szennyezett n csatorna belseje felé, melynek következtében a vezetési csatorna fizikailag leszűkül, 
kevesebb szabad töltéshordozót szállít majd a csatornába. Ennek következtében a csatorna lezárása 
kisebb UDS0 feszültségen fog bekövetkezni, és az áram, mely gyakorlatilag állandó a csatornán 
keresztül, is csökkenni fog az UGS1 karakterisztika alapján (4.22. ábra). A Gate-en további fordított 
polaritású feszültség használata még kisebb UDS0 feszültséghez fog vezetni, és értelemszerűen még 
kisebb D áramot eredményez. 
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4.22. ábra. Az n-csatornás záróréteges FET kimeneti jelleggörbéi 

A 4.22. ábra lehetővé teszi számunkra, hogy definiáljuk a D-S közötti differenciális ellenállást, a 
bipoláris tranzisztorokhoz hasonlóan: 
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 (4.27) 

Az n-csatornás záróréteges FET átviteli UGS-ID jelleggörbéje a 4.23. ábrán látható. 

 
4.23. ábra. Az n-csatornás záróréteges FET átviteli UGS-ID jelleggörbéje 

Hasonlóan állandó D-S feszültségnél az átviteli karakterisztika meredekségét az aktív zónára 
vonatkozóan az alábbi formában írhatjuk fel: 
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Nyilvánvaló, hogy ez a definíció a 4.23. ábra matematikai meredekségének felel meg. Ami különleges 
a bipoláris tranzisztorokhoz képest, hogy nem tudunk bemeneti jelleggörbét meghatározni ezeknél a 
tranzisztoroknál. Ahogy korábban leírtuk, a bemeneti áramkör megfelel egy p-n átmenetnek, mely 
záróirányban van előfeszítve. Ennek következtében a G-S kör helyettesítő köre többnyire kapacitív 
jellegű, ebben a bemeneti körben folyó áramok 10 nA – 10 pA nagyságrendűek, és a bemeneti 
ellenállás pedig a 1010 – 1012 Ω tartományba esik. Ez az utóbbi tulajdonság az, ami miatt azt 
mondhatjuk, hogy ezek az elektromos eszközök gyakorlatilag zéró vezérlési teljesítménnyel 
működtethetők. 

A fentieknek megfelelően a 4.24. ábra mutatja e tranzisztorok helyes előfeszítését. 
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4.24. ábra. Az n-csatornás záróréteges FET helyes előfeszítése 

4.1.3.2. A szigetelt vezérlőelektródájú térvezérlésű tranzisztorok (IG-FET) 

Tranziens folyamatok esetében, mely sajátja az impulzusüzemű áramköröknek, a G-S kör árama 
azonban nem elhanyagolható, bevezetését a 4.24. ábra alapján kívánjuk megtenni, mely ugyancsak 
egy n csatornás eszközt mutat be [43], [46]. Egy közepesen szennyezett p típusú egykristály egyik 
felületét vékony szigetelőréteget alakítottak ki. A szigetelőn keresztül kialakított fémes 
átmenetekben csatlakozik a D és az S elektróda, két erősen szennyezett n+ zónához. E két erősen 
szennyezett n+ réteg között helyezkedik el az n-típusú csatorna, mely közepesen szennyezett. A 
vezérlő elektróda (Gate) egy fém elektróda segítségével kapcsolódik a szigetelő anyagához az n-
típusú csatorna felett. A „p” réteghez még egy elektróda G kapcsolódik, mely összeköttetésben van a 
külső kapszulával is, és általában a védőáramkörök kialakításában van szerepe. A vezérlő elektróda és 
a Source közötti áramkör egy kondenzátornak felel meg, melynek egyik fegyverzete maga a G 
elektróda, a másik pedig maga az n csatornája a tranzisztornak. 

 
4.25. ábra. N-csatornás, szigetelt vezérlőelektródás térvezérlésű tranzisztor (n-MOSFET) 

rétegszerkezete, jellemző feszültségei és áramai, valamint kivezetései 

Vizsgáljuk meg az eszköz működését a 4.26. ábra alapján, melyen a kimeneti jelleggörbe-sereg van 
feltüntetve. Ha a G-S feszültség nulla, mint a J-FET esetében, a csatorna lezárásáig a D áram 
növekedik, aminek következtében állandó marad az összes szabad töltéshordozó mozgósításának 
következtében a vezetési csatornában. 

Ha egy pozitív G-S vezérlőfeszültséget alkalmaznak, a helyettesítő kör kondenzátora a Gate oldalán 
pozitív feszültséggel töltődik fel. Ez a csatorna negativálásának, többletelektronok akkumulálásának 
felel meg a csatornában, mintha a szennyezettség mértékét növeltük volna meg. Ennek 
eredményeképpen a csatorna egy magasabb UDS0 feszültségen fog lezárni, megnövekedett D áram 
mellett. Ezt a jelenséget a 4.26. ábra felső karakterisztikái mutatják. Azt mondjuk, hogy a csatornában 
akkumulált töltéshordozók számával szabályozzuk az eszköz működési tartományát.  
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4.26. ábra. Egy n-típusú szigetelt vezérlőelektródás térvezérlésű tranzisztor kimeneti jelleggörbéi 

Ha a G-S feszültség negatív, a csatorna pozitiválódik, ami azt jelenti, hogy a csatornában pozitív 
lyukak jelennek meg, melyek a csatornában korábban már meglévő elektronokkal rekombinálódnak. 
Következésképpen, a látszólag a csatorna szennyezettsége csökken és amennyivel a vezérlőfeszültség 
kisebb, annyival hamarabb záródik a csatorna csökkentett D áram mellett. Ezt a helyzetet érzékelteti 
a 4.26. ábra alsó karakterisztikája, mely a csatornában kevesebb szabad töltéshordozót jelentő 
működési tartománynak felel meg. A gyakorlatban az IG-FET-eket csak az egyik működési 
tartományra gyártják. Másrészről léteznek indukált csatornás technológiával készült tranzisztorok is, 
melyek nulla G-S feszültségen is vezetnek, és a redukált töltéshordozójú tartományban működnek. 
Karakterisztikájuk nagyban hasonlít a JFET-eknél tárgyalt karakterisztikához. 

Másrészről ismerünk olyan IG-FET tranzisztorokat is, melyek nem indukált csatornás technológiával 
készülnek, és nulla vezérlőfeszültség mellett már lezárnak, akkumulált töltéshordozói tartományban 
működnek. Ezt a működési folyamatot még „gazdagítási” működésnek is nevezik. A nulla G-S 
feszültségnél lezáró IG-FET tranzisztorokat lehet alkalmazni a teljesítményelektronikában. 

Az IG-FET tranzisztorok esetében is bevezethetjük azokat a paramétereket, melyeket a záróréteges 
térvezérlésű tranzisztoroknál már megtettünk. Ebben az esetben minőségi jellemzők jobbak, mivel a 
bemeneti áramok a 10−13 – 10−14 amper tartományba esnek, és a bemeneti G-S ellenállásuk 10−13 – 
10−15 ohm tartományba esik, amely nagyobb a JFET-eknél tárgyaltakénál. 

Meg kell említeni, hogy az esetek többségében az alkalmazott szigetelőréteg fémoxid, ami miatt az 
IG-FET megvalósítási technológiáját MOS (Metal-Oxid Semiconductor) technológiának nevezzük. 
Mivel a fémoxidos szigetelőréteg nem képes ±20V-nál nagyobb feszültséget elviselni, a bemeneti 
áramköre e tranzisztoroknak nagyon érzékeny. Érzékenyek a nagy bemeneti ellenállás miatt is, ami 
oda vezethet, hogy bizonyos nemkívánatos zajok megzavarhatják a térvezérlésű tranzisztorok 
működését, de betartva a gyártók útmutatásait, biztonságosan és stabilan működő áramkörök 
tervezhető velük. Több cég is gyárt főleg közepes és nagy teljesítménytartományban ilyen jellegű 
tranzisztorokat, különböző fantázianevek alatt, mint például SIRET, SIPMOS stb. 

A lineáris áramkörtechnikában nagy segítségünkre van a kisjelű tranzisztormodell: 

 0Gdi ≈  (4.29) 
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A bipoláris tranzisztorokhoz hasonlóan a térvezérlésű tranzisztorok alapáramkörei és karakterisztikái 
könnyen vizsgálhatóak [12], [15], [33], [34]. 

Néhány specifikus problémakört kívánunk kiemelni a MOSFET-ek teljesítményelektronikai 
alkalmazásában [24], [40], [43]. A MOSFET-ek nagy bemeneti impedanciával rendelkeznek és 
viszonylag könnyen, feszültség jellel vezérelhetőek. Állandósult üzemben például a vezérlési 
teljesítmény felvétel gyakorlatilag nulla. Összehasonlításképpen a bipoláris tranzisztorok vezérlő 
áramkörei komplikáltabbak, mert biztosítaniuk kell a bázisáram megfelelő értékét telítődéskor, és 
amikor nagy lezárási sebességet kell elérni, tehát a bázis-emitter körben negatív áramot kell 
biztosítania. Ez viszonylag komplex és költséges vezérlőáramkört igényel egyrészről, másrészről pedig 
nagy vezérlési teljesítményfelvételt jelent. Unipoláris félvezető elemek lévén, a teljesítmény MOSFET-
ek sokkal nagyobb frekvencián működtethetők, mint a teljesítmény-bipoláris tranzisztorok, ugyanis 
nem képződnek késleltetések a kisebbségi töltéshordozók rekombinációinak hatására. 

A MOSFET-ek biztonságos működési tartománya nagyobb, mint a teljesítmény bipoláris 
tranzisztoroké, és szimultán tudnak áramot és feszültséget vezérelt módon kezelni. A nyitóirányú 
feszültségesés telítődött állapotban pozitív hőmérséklet-együtthatót mutat, amiből következik, hogy 
minden speciális védőintézkedések nélkül párhuzamosan köthetőek. Így, ha nem is gyártanak 
megfelelően nagy D áramú egységeket, párhuzamos kapcsolásukkal egészen kiemelkedő beépített 
teljesítményű áramkörök tervezhetőek. A teljesítmény bipoláris tranzisztorok negatív hőmérsékleti 
tényezővel rendelkeznek, így nincs meg ez az előnyük. Sajnos a maximális D-S feszültségük 600 V 
körüli, ezért alkalmazásuk a hálózati feszültséggel már nem összemérhető feszültségen kockázatossá 
válhat. Ugyanakkor a D-S ellenállás telített állapotban relatív nagy, ohm nagyságrendű, emiatt a 
kimeneti kör teljesítményveszteségei is nagyok egy ugyanolyan teljesítményű bipoláris tranzisztorral 
összemérve. 

 
4.27. ábra. A térvezérlésű teljesítmény tranzisztorok kommutációs folyamata rezisztív jellegű 

terhelés esetén 

A 4.27. ábra a térvezérlésű-teljesítmény tranzisztorok kommutációs folyamatát ismerteti egy rezisztív 
jellegű tesztáramkör mérései alapján [43]. 

A nyitóirányú (direkt) kommutáció akkor kezdődik, amikor a G-S vezérlőfeszültség értéke meghaladja 
a névleges értékének 10%-át. A tdon késleltetés azért jelentkezik, mert a D-S feszültség csak akkor fog 
csökkenni, ha a feszültség meghaladta a küszöbértéket a G áramkörben. A tranziens karakterisztikák 
nemlineárisságának köszönhetően az UDS feszültség ekkor közel 90 %-ra esik vissza a kezdeti értékről. 
A direkt nyitó irányú kommutáció akkor ér véget, amikor a D-S feszültség kezdeti értékének 10 %-ára 
esik vissza. 
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A záró irányú kommutáció akkor kezdődik, amikor a G-S feszültség névleges éréke 90 %-ra esik. 
Gyakorlatilag a késleltetési idő tdoff alatt semmi nem történik a D-S áramkörben, mert a vezérlő 
feszültség magasabb az UP küszöb-feszültségszintnél. A tényleges záró irányú kommutáció 
intervallumának elején tcoff a D-S feszültség eléri a 10 %-ot a kimeneti tranziens átviteli karakterisztika 
nemlineárisságának köszönhetően. A zárási folyamat akkor zárul le, amikor a D-S feszültség eléri a 
kezdeti értékének 90 %-át. 

Fontos megjegyezni, hogy a kommutációs időket a vezérlő feszültség meredekségével 
befolyásolhatjuk, azzal a kikötéssel, hogy ne haladjuk meg a megengedett teljesítmény 
veszteségeket, tehát kontrollálni szükséges a túlfeszültségeket és túláramokat is. Ezt az előnyös 
tulajdonságot az IGBT (Insulated-Gate Bipolar Tranzistor) tranzisztorok esetében is használhatjuk. A 
teljesítmény MOSFET-ek védőáramköreit a 4.3 fejezetben fogjuk részletezni. 

4.1.4. Többrétegű félvezető kapcsolóelemek 

A múlt század 50-es éveiben gyártott félvezetőeszközök, diódák, bipoláris tranzisztorok, térvezérlésű 
tranzisztorok csak a jel elektronikában voltak használhatóak, alkalmazásuk az energia átalakító 
konverterekben igen ritka volt abban az időben, és alig érte el a néhány száz wattos nagyságrendet. A 
teljesítményelektronikában a vákuumcsöves, higanygőzlámpás, excitronos, ignitronos vagy 
trigatronos megoldások domináltak, melyek ma már csak történeti szempontból érdekesek. 

Abból az alapgondolatból kiindulva, hogy több félvezető réteg ugyanazon az egykristályon kialakítva 
megnövelheti az eszköz feszültség tűrését, Shockley kidolgozta a négyrétegű, három átmenetű 
“p-n-p-n” struktúrát [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], 
[56], [57],  [58]. Ezen struktúra statikus jelleggörbéjét a 4.28. ábra ismerteti: 

 
4.28. ábra. A Shockley-féle “p-n-p-n” struktúra és működési jelleggörbéje 

A jelleggörbe az első és a harmadik síknegyedben helyezkedik el, nem folytonos, és nem is lineáris, 
valamint az első síknegyedben van egy olyan zónája, melyet negatív differenciális ellenállás jellemez. 
Záróirányban előfeszítve a struktúra normális körülmények között zárt és az UBR átütési feszültség 
akár több ezer volt is lehet. Az IBR szivárgási áram nem halad meg néhány milliampert. 

Nyitóirányban előfeszítve a p-n-p-n struktúrát azt tapasztalhatjuk, hogy zárt állapotban marad, nagy 
impedanciájú állapotba kerül, az IRD nyitóirányú szivárgási áram pedig elhanyagolhatóan kicsi. A 
záróirányú esethez hasonlóan a struktúra nyitóirányban is képes elviselni akár több ezer voltot is. Ha 
a nyitóirányú feszültség meghaladja az UBmax nyitóirányú billenési feszültséget, akkor a p-n-p-n 
struktúra átkerül (“átbillen”) egy kis impedanciájú állapotba, és akár néhány száz amper átfolyását is 
lehetővé teszi mindössze néhány voltnyi feszültségesés mellett. A kis impedanciájú állapotba a 
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negatív differenciális ellenállású tartományon keresztül jut az eszköz, ahol nem képes stabilan 
működni. A vezetésbe kerülés további feltétele, hogy a betáplált feszültség és a külső áramkör 
jelleggörbéje által meghatározott átfolyó áram értéke haladjon meg egy minimális értéket, melyet 
reteszelési áramnak (latching current) nevezünk. A “begyújtott” struktúra csak akkor zárható le, ha a 
külső áramkör működéséből kifolyólag a struktúrán átfolyó áram a tartóáram (holding current) alá 
esik. 

A p-n-p-n struktúrából kiindulva 1958-ban a General Electric piacra dobta a hagyományos tirisztort, 
melyet gyorsan több családtag, azonos működési alapelvek szerint működő eszköz is követett. 
Mindezeknek a több átmenetű elektronikus elemeknek a megnevezése az amerikai szakirodalomban 
SCR (Silicon Controlled Rectifier), vagyis vezérelhető szilícium egyenirányító. Ezen eszközöknek nagy 
sikere volt és uralták a teljesítmény félvezető piacot egészen a XX. század végéig. A nagyon nagy 
teljesítményű alkalmazások körében a mai napig nincs igazi versenytársa több átmenetű 
struktúrának. A közepes és nagy teljesítményű alkalmazásoknál azonban ma már nagyon komoly 
versenytársa akadt a teljesítmény bipoláris tranzisztor, a teljesítmény MOSFET, és nem utolsó sorban 
az IGBT személyében. 

Ezt a fejezetet a több átmenetű félvezető elemek ismertetésére szánjuk, a kis teljesítményűeket is 
beleértve, de nem térünk ki minden részletre, ezért a megadott szakirodalom tanulmányozását 
javasoljuk, amennyiben bővebb ismeretekre lenne szükség. 

4.1.4.1. Hagyományos tirisztorok 

A bevezető felszínre hozta, hogy a 4.28. ábra jobboldali részén bemutatott Shockley-féle „p-n-p-n” 
struktúra mindössze két elektródával van ellátva, az A anóddal és a K katóddal (előbbi a külső p, 
utóbbi a külső n réteghez kapcsolódik), vagyis nem vezérelt, nem vezérelhető eszköz. A hagyományos 
tirisztor úgy lett kifejlesztve, hogy a két szélső elektródán kívül az eszközt ellátták egy harmadik 
elektródával is. A harmadik elektróda a katód-oldali belső p réteghez csatlakozik, jele G és általában 
kapu vagy rács elektróda névvel illetik. A kapu elektróda a vezérlő elektróda szerepét látja el a 
tirisztorban. A kapu elektróda kialakításával létrehozott tirisztor egy úgynevezett félig vezérelhető 
aktív elektronikus eszköz. 

A tirisztor működése és jelleggörbéi mélyrehatóan vizsgálhatóak a félvezetőelemek vezetésének 
fizikai alapjaiból kiindulva, [11], [13], [49], [50], [57]. Egy mechatronikai vagy villamosmérnök 
számára, aki felhasználója ezen elemeknek, elégséges egy egyszerűbb tárgyalási mód is, mely kellően 
intuitív a tirisztor működése szempontjából. Ehhez kiindulhatunk a tirisztor felépítéséből, melyet a 
4.29. ábra szemléltet. 

 
4.29. ábra. A hagyományos tirisztor p-n-p-n rétegszerkezete és kivezetései 
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A struktúra egyszerűsített változata a 4.30. ábra baloldali részén látható. Észrevehetjük, hogy a 
tirisztort úgy is felfoghatjuk, mint két bipoláris tranzisztor kapcsolatát, ahol a felső tranzisztor p-n-p 
típusú, míg az alsó n-p-n típusú, amit az az ábra középső és jobboldali részén látható: 

 
4.30. ábra. A tirisztor p-n-p-n rétegszerkezete, felbontása p-n-p és n-p-n részre és bipoláris 

tranzisztoros helyettesítő kapcsolása 

A tirisztor anódja a felső tranzisztor emitteréhez csatlakozik, míg a katódja az alsó tranzisztor 
emitterével esik egybe. A tirisztor kapuja az alsó tranzisztor bázisához, illetve a felső tranzisztor 
kollektorához kapcsolódik. Érdemes azt is észrevenni, hogy az egyik tranzisztor kollektorárama a 
másik tranzisztor bázisárama is egyben. A 4.31. ábra az anód-katód kimeneti statikus jelleggörbét 
szemlélteti egy hagyományos tirisztor esetében, valamint fel lettek tüntetve az ábra alsó részén a 
tirisztorok leggyakrabban használt áramköri jelei is. A 4.30. ábra és a 4.31. ábra együttesen elegendő 
a hagyományos tirisztorok tulajdonságainak magyarázatára, a vezérelhetőséget is beleértve. 

 
4.31. ábra. A tirisztor UA-IA jelleggörbéi UBD kapufeszültség függvényében, valamint a használatos 

áramköri jelei 

Ha az anód-katód feszültség negatív, akkor a tirisztor a harmadik síknegyedben működik. Ilyenkor a JK 
és JA p-n átmenetek záróirányban vannak előfeszítve, ami miatt a tirisztor hasonlóan viselkedik, mint 
a záróirányban előfeszített félvezető diódák. Ha az anód-katód feszültség pozitívvá válik, akkor a 
statikus munkapont az első síknegyedbe vándolor. Ebben az esetben a középső JM átmeneten (mint 
záróirányban bekötött p-n átmeneten vagy diódán) esik gyakorlatilag a teljes anód-katód feszültség. 
A tirisztor ilyenkor még lezárt állapotban van, csak az IRD kis értékű nyitóirányú szivárgási áram folyik 
keresztül rajta. A 4.30. ábra jobboldali része szerint ez az áram éppen a szivárgási áramoknak az 
összege (ICB0), a két kollektor-bázis átmenetnek a helyettesítő körben. Ha a direkt irányú polarizálás 
nő, akkor nőnek ezek a szivárgási áramok is. Az UBDmax billenő feszültségnél, amit még önbegyúló 
feszültségnek is nevezünk, az egyik tranzisztor szivárgási árama a kollektor-bázis kör visszirányú 
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előfeszítésénél, mely ugyanakkor a másik kiegészítő tranzisztor bázis-emitter árama is, elég nagy lesz 
ahhoz, hogy az alsó tranzisztort az aktív zónába vigye. De az ő kollektor árama éppen a bázisárama a 
felső tranzisztornak, mely tovább növekszik és telítésbe kezdi vinni mindkét tranzisztort. A leírt 
folyamat a négyrétegű p-n-p-n struktúrák sajátossága és belső pozitív visszacsatolásnak is nevezik. 
Ennek a pozitív visszacsatolásnak köszönhetően végül mindkét tranzisztor telítésbe kerül, aminek 
következtében a munkapont a jelleggörbe 3-as szakaszáról a 4-es szakaszon keresztül az 5-ös 
szakaszra vándorol, és a tirisztor vezető állapotba kerül. A kialakuló IA áram az eszközön keresztül az 
alkalmazott előfeszítéstől és a tirisztorral sorba kapcsolt más áramköri elemektől függ. Az anód-katód 
feszültség egy kis értékre esik vissza, mely voltos nagyságrendű a tirisztor felépítésének és a 
tokozásnak megfelelően. A zárásból vezetésbe történő átmenet során a pozitív visszacsatolásnak 
köszönhetően a 4-es szakaszon megy át, ahol az anód-katód differenciális ellenállás negatív. 

A vezérlő elektróda jelenléte megengedi a fentebb említett pozitív visszacsatolás folyamatának 
kívülről történő beindítását a billenő feszültségnél kisebb anód-katód feszültség mellett is. 
Ténylegesen a tirisztor vezérlő áramköre nem más, mint a felső npn-tranzisztor bázis-emitter köre. 
Egy kis IG1 áram injektálásával az UBDmax billenő feszültségnél kisebb UBD1 feszültségen is képes lesz az 
eszköz begyújtani. Minél nagyobb áramot injektálunk a rácson, annál kisebb lesz az eszköz UBD 
gyújtási feszültsége. Begyújtás után a vezérlő kör áramára már nincs szükség, mert a belső pozitív 
visszacsatolás mindkét tranzisztort telített állapotban tartja. 

A tirisztor lezárása csak az anódáramnak az IH tartóáram értéke alá történő csökkentésével érhető el, 
de nem lehet a munkapontot az 5-ös jelleggörbe szakaszról közvetlenül a 3-as szakaszra vinni. A 
nyitóirányú zárási állapotot csak egy közbeiktatott záróirányú előfeszítés létrehozás után lehet elérni. 

A fentiekből következik, hogy a rács-katód kör segítségével csak a tirisztor begyújtását tudjuk 
irányítani, a tirisztor lezárásához más módszerre van szükség. Ezért mondjuk, hogy a hagyományos 
tirisztor csak egy félig vezérelhető elektronikus eszköz. 

A 4.32. ábra a rács-katód kör statikus jelleggörbéjét mutatja. A rácsáramkör egy p-n átmenetű 
diódájának felel meg, mely normális esetben nyitóirányú előfeszítéssel működik. Technológiai 
okokból az átmenet paraméterei széles határok között mozognak. A legjobb példányok a 4.32. ábra 
alsó jelleggörbéjének, míg a gyengébbek, melyek nagy feszültséget kívánnak meg, ugyanolyan 
rácsáram eléréséért, a felső jelleggörbének felelnek meg. A statikus működési pontot e két 
határgörbe között kell megválasztani anélkül, hogy túllépnénk a megengedett vezérlési teljesítményt. 
Következésképpen a vezérlő kör statikus munkapontját ajánlatos a gyújtási jelleggörbe közepére 
választani. 
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4.32. ábra. A rács-katód kör statikus jelleggörbéje, feltüntetve a különböző környezeti 

hőmérsékletek esetén megengedett működési tartományokkal 

A fentiek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a tirisztorok olyan elektronikus eszközök, 
melyek nem erősítenek és csak kapcsoló üzemben működhetnek két stabil állapottal: a lezárt és a 
vezető állapottal.  

 
4.33. ábra. A hagyományos tirisztor bekapcsolási folyamata, a vezérlő iG kapuáram, az eszközön 

eső UA feszültség és a rajta átfolyó iA áram, valamint a P kapcsolási teljesítmény 

A nyitóirányú kommutáció a tirisztor bekapcsolási folyamatát jelenti a nyitóirányú előfeszítés esetén. 
Ezt a begyújtási folyamatot elméletileg négy különböző módon lehet előidézni. Az első mód, az 
önbegyújtás, amikor a pozitív előfeszítés meghaladja az UBDmax billenő feszültséget. Az eszköz 
túlmelegedése és a veszteségek megnövekedése miatt elkerülendő, oly módon is, hogy a 
katalógusban megadott névleges adatokkal kell tervezni, [6], [7], [10], [11]. A második mód: 
Nyitóirányú kommutáció a lezárt tirisztorra kapcsolt nagy direkt irányú feszültségmeredekség miatt. 
Ez a jelenség főleg a közbenső átmenet kapacitásának köszönhető, melyen keresztül megjelenik egy 
kapacitív áram, mely virtuális vezérlő áramként viselkedik és beindítja a pozitív visszacsatolási 
jelenséget a p-n-p-n struktúrában, [6], [7], [10], [11]. A harmadik mód a nyitóirányú kommutáció 
vertikális vezérléssel: a rácsba injektált áram nagyságával akarjuk a gyújtási feszültséget szabályozni. 
Minél nagyobb ez az áram, annál kisebb a gyújtási feszültség. De mivel a vezérlő jel általában gyenge, 
a negatív differenciális ellenállású zóna átlépése lassú, ami a kommutációs veszteségek 
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megnövekedéséhez vezet, ami miatt ezt a módszert is el kell kerülni a gyakorlatban. Ezt alkalmazva 
könnyen tönkre tehetjük az eszközt. A negyedik mód a nyitóirányú kommutáció fázisszabályozással, 
mely az elfogadott és megfelelő módja a teljesítmény tirisztorok vezérlésének. A 4.33. ábra ennek az 
esetnek megfelelő tranziens esetet mutatja be. 

Feltételezve, hogy a tirisztor nyitóirányban van előfeszítve, a vezérlő elektródán egy kívánt 
időpillanatban egy megfelelő vezérlő áram segítségével begyújthatjuk. Ennek a vezérlő jelnek 
mindaddig fenn kell állnia, míg az anódáram el nem éri az IL reteszelési áram értéket. Induktív jellegű 
áramkörökben ez a felfutási idő akár nagyon hosszú is lehet. Kapcsoló induktivitások segítségével ez a 
probléma, mely veszteségeket okozhat, megoldható. Az induktivitás késlelteti az áramot a tirisztoron 
úgy, hogy csak akkor vesz fel nagyobb értéket, mikor a feszültség a tirisztor kapcsain már a 
stacionárius érték köré csökkent, ami kicsi és megfelel a vezetési állapotnak. Az általuk okozott 
záráskor fellépő túlfeszültségeket védőáramkörök segítségével igen jól kézben lehet tartani. A 
kapcsoló induktivitások számítását a 4.1.1. fejezetben már érintettük. 

A tirisztor záróirányú kommutációja azt a tranziens folyamatot jelenti, amikor vezetésből zárási 
állapotba megy át nyitóirányú előfeszítés mellett. A lezárást meg lehetne tenni az eszköz egy kisebb 
impedanciájú eszközzel történő söntölésével is, de általában ellenőrzött zárási folyamatot 
alkalmazunk egy negatív feszültségalkalmazásával oly módon, hogy az anódáramot a tartó áram alá 
lehessen csökkenteni. A 4.34. ábra egy ilyen lezárási folyamatot ismerteti: 

 
4.34. ábra. A hagyományos tirisztor lezárási vagy kikapcsolási folyamata, az áram és a feszültség 

időbeli alakulása, valamint a jellemző időintervallumok 

A jelenségek nem különböznek sokban a 4.1.1. fejezetben leírtaktól az egyenirányító diódák 
esetében, de több p-n átmenet jelenléte a tirisztor struktúrájában jelent némi sajátosságot is. A t2 
időpillanatban csak a katódoldali JK átmenet zár le, és rajta néhányszor 10 V záróirányú feszültség 
esik. A negatív áram tovább nő, de kisebb meredekséggel, egészen a t3 időpillanatig, amikor az anód 
oldali JA átmenet is lezár. Az eszköz visszanyeri zárási tulajdonságát negatív előfeszítésben és az áram 
gyorsan csökken a negatív IRR szivárgási értékre, de a közbenső átmenet még nem szabadult fel, így az 
eszköz nem tud magára venni pozitív anód-katód feszültséget. Nyitóirányú előfeszítésre csak t5 után 
térhetünk át, ami meghatározza a tirisztor felszabadulási vagy visszatérési idejét. Akár a diódák 
esetében, a gyártók különböző sebességű tirisztorokat gyártanak a különböző alkalmazásokhoz. Más 
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visszatérési idejű tirisztorokat gyártanak lassú alkalmazásokhoz, például az 50 és 60 Hz frekvenciájú 
hálózatokhoz, ahol a visszatérési idő 200-300 mikroszekundum nagyságrendű, és másokat a nagy 
frekvenciás alkalmazásokhoz, ahol a visszatérési idő 50 mikroszekundumnál is kisebb lehet. Az előbbi 
kategória a normális tirisztorok csoportja, az utóbbi pedig a gyors tirisztoroké 

Sok olyan alkalmazás is van, ahol teljesítmény tirisztorok kiegészítve ellenáramú védődiódákkal 
ellenpárhuzamosan kapcsolva, nagy frekvencián, 20-25 kHz-en kell üzemeljenek, amikor 1 
mikroszekundum alatti kíméleti visszatérési idővel kell rendelkezzenek. Ilyen esetekben már a gyors 
tirisztorok sem megfelelőek. Ezekhez a nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz speciális tirisztorokat 
fejlesztettek ki [55], amelyeknél a jó tulajdonságokkal rendelkező negatív előfeszítés hátrányára igen 
alacsony visszatérési időket tudtak elérni. Az egyik ilyen kategória az aszimmetrikus tirisztorok (AST: 
asymmetric thyristors), amelyeknél az UBR záróirányú átütési feszültség sokkal kisebb, mint az UBDmax 
billenő feszültség, és az UDWM nyitóirányú maximális munkaponti feszültség. Ezen tirisztorok statikus 
jelleggörbéjét a 4.35. ábra mutatja. 

 
4.35. ábra. Az aszimmetrikus tirisztorok statikus jelleggörbéje 

A záróirányú átütési feszültség alacsony értéke nem okoz semmiféle problémát az alkalmazásokban, 
a védődiódák miatt, a záróirányú munkafeszültség 1 volt nagyságrendű. 

A másik kategória a visszirányban is vezető tirisztorok (RCT: reverse conducting thyristor), melyek a 
harmadik síknegyedben egy egyenirányító dióda viselkedését mutatják, 4.36. ábra. Ilyen esetben 
nincs szükség az ellenpárhuzamos dióda alkalmazására. 

 
4.36. ábra. A visszirányban vezető tirisztorok statikus jelleggörbéje 

Az aszimmetrikus és visszirányban is vezető tirisztorok legfőbb alkalmazási területét a rezonáns 
konverterek, illetve az elektromos fűtési rendszerek jelentik. 
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4.1.4.2. Triakok 

A váltakozó áramú és állandó frekvenciájú energiaátalakítás területén egy nagy alkalmazási kategória 
létezik, melyet váltakozó áramú szaggatókkal végeznek, ahol a teljesítményelektronikai kör 
ellenpárhuzamosan kapcsolt tirisztorokból vagy ellenpárhuzamosan kapcsolt tirisztor szerkezetekből 
áll. Ezen áramkörök konfigurációja megköveteli impulzustranszformátorok alkalmazását a 
vezérlőjelek előállításához, ami bonyolítja és drágítja a szóban forgó alkalmazást. A fentiekből 
következik, hogy szükség van egy olyan többrétegű eszközre, melynek egyetlen vezérlő elektródája 
van, és amely megengedi mind a pozitív, mind a negatív áramok vezérlését. Más szavakkal olyan 
eszközről van szó, melynek szimmetrikus a statikus jelleggörbéje az origóra, valamint a jelleggörbe az 
első és harmadik síknegyedben helyezkedik el. Hívják még kétirányú trióda-tirisztornak, triaknak 
(TRIAC: Triode for Alternating Current) vagy BTT-nek (Bidirectional Triode Thyristor az angol 
szakirodalomban), illetve simistornak a francia szakirodalomban. 

Funkcionálisan a teljesítmény oldalon megegyezik két ellenpárhuzamosan kapcsolt tirisztorral, de 
mivel csak egy vezérlő elektródája van, a szerkezet némileg bonyolultabb: 

 
4.37. ábra. A triak felépítése és áramköri jelölése 

A 4.37. ábra a triak felépítését ismerteti. Az ábrán egy 6 rétegű eszközt látunk, melynek az E1 és E2 a 
fő elektródái, G pedig a vezérlő vagy kapu elektródája. Amikor az E1 és E2 közötti feszültség pozitív, a 
főáram vezetése a p1-n2-p2-n3 rétegeken keresztül történik, és a G és E2 között alkalmazott áram 
impulzusnak ajánlott pozitívnak lennie. Amennyiben az E1 és E2 közötti feszültség negatív, akkor a p2-
n2-p1-n1 rétegeken keresztül folyik a főáram. A vezérlés ugyancsak egy áram impulzussal történik a 
G és E2 között, de ez esetben az áram negatív. Ebben a második esetben úgy, ahogy azt a 4.38. ábra 
mutatja, a triak munkapontja a harmadik síknegyedben van. 

A 4.37. ábra figyelmesebb vizsgálata után megállapíthatjuk, hogy a fő elektródák közötti feszültség 
előjelétől függetlenül a vezérlő áram pozitív és negatív is lehet, de az optimális vezérléshez ajánlatos 
betartani a fenti javaslatokat. Ebben az esetben is a reteszelési és tartóáramok a harmadik 
síknegyedben érezhetően nagyobbak, mint az első síknegyedben. Ezek a minimális áramok 
megengedhetetlen értékre növekedhetnek, ha nem az ajánlott előjelű vezérlő áram impulzusokat 
alkalmazzuk. Következésképpen nő az eszköz begyújtási érzékenysége, nagyobb rácsáramokra van 
szükség, lokális felmelegedések keletkeznek az eszközben, amely így túl hamar elöregszik, és ez a 
vezérlő áramkör szakadásához vezet. 
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4.38. ábra. A triakok statikus jelleggörbéje 

A triak kommutációs folyamata a tirisztoréval azonos, problémák csak induktív terhelések esetén 
lépnek fel, amikor a zárási esetben a feszültség meredekség az eszköz kapcsain meghaladhatja a 
katalógusban rögzített megengedett kritikus értéket. Ilyenkor hibás bekapcsolások fordulhatnak elő 
vezérlőjel nélkül, megzavarva az átalakító működését. Ilyen esetekben nagy odafigyeléssel kell a 
védőáramköröket megtervezni, [5], [8], [10], [11], [39], [47]. 

Technológiai indokok miatt a triak árama nem lehet 60 ampernél nagyobb, de a korszerű triakok 
impulzus transzformátor nélkül is megfelelőek közvetlen hálózati alkalmazásokban történő 
felhasználásra, ami igen nagy alkalmazási teret nyújt számukra. 

4.1.4.3. Kikapcsolható tirisztorok (GTO) 

A 4.1.4.1 szakaszban tisztáztuk, hogy a teljesítmény tirisztorok csak félig vezérelhető eszközök. 
Vezetésbe vezérelhetők egy a rácsba injektált áramimpulzus segítségével, de a gyújtóáramkör 
segítségével nem kapcsolhatóak ki. Ha egyszer beindult a korábban már tárgyalt pozitív 
visszacsatolás, az nem szakítható meg a vezérlő áramkör segítségével. 

A vezérlőjellel kikapcsolható tirisztorok (GTO - Gate Turn-Off thyristor) olyan többrétegű félvezető 
kapcsoló elemek, melyek a múlt század 80-as éveinek közepén léptek be a teljesítmény félvezetők 
piacára, és egyesítik a tirisztorok minden tulajdonságát, kiegészítve azt a nyitóirányú előfeszítés 
közben történő lezárási lehetőséggel a vezérlő elektródán keresztül, [11], [55] 

 
4.39. ábra. A kikapcsolható tirisztorok áramköri jele, a bipoláris tranzisztoros helyettesítő 

kapcsolásuk, valamint a kikapcsolást is lehetővé tevő vezérlő áramkörük 
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A 4.39. ábra a) részén a kikapcsolható tirisztor áramköri jelét, b) részén a bipoláris tranzisztoros 
helyettesítő képét, c) részén pedig a vezérlés alapelvét láthatjuk. Mivel a kikapcsolható tirisztorok 
nagyon hasonlatosak a hagyományos teljesítmény tirisztorokhoz, ezért a már bemutatott statikus 
jelleggörbék (4.31. ábra) is érvényesek rájuk. Tehát ez az eszköz is nemlineáris karakterisztikájú, 
szakadásos és negatív differenciális ellenállású zónája is van. A bekapcsolása is ugyanúgy történik, 
mint a hagyományos tirisztoré, egy pozitív áram impulzus szükséges hozzá a rácsban. A sajátos 
tulajdonságai abból adódnak, hogy a p és n rétegek a katód oldalán nagyon vékonyak egy pontos 
technológiai eljárásnak köszönhetően, és emiatt az alsó npn tranzisztor βn erősítési tényezője nagyon 
megnő. Következésképpen a rács-katód körre egy negatív feszültséget kapcsolva ki tudunk vonni egy 
IGoff töredék áramot az IA anódáramból megszakítva ezáltal a belső pozitív visszacsatolást és a 
jelleggörbe 5-ös szakaszáról a munkapontot a 3-as szakaszra tudjuk vinni (4.31. ábra). A GTO 
szabaddá válási ideje figyelemre méltóan kicsi, mivel fél mikroszekundum alatt van. 

A goff paramétert az alábbi módon kell meghatározni: 

 A
off

Goff

Ig
I

=  (4.31) 

A goff paramétert zárási nyereségnek nevezzük, mely egy GTO-kra jellemző mennyiség, ami 
megmutatja, hogy mekkora áramot kell kivezetni a rácson keresztül az anódáramból ahhoz, hogy az 
eszköz lezárjon. Minél nagyobb ennek a paraméternek az értéke, annál jobb a szóban forgó eszköz 
kapcsolási tulajdonsága. Általában ez az érték 2 és 20 között változik, de a negatív zárási áram nagy 
értékeket is felvehet, például egy 600 A-es eszköznél a goff = 20 paraméter azt jelenti, hogy a 
lezáráshoz szükséges rácsáram 30 A felett is lehet. Tehát az anódáram “megcsapolása” az eszköz 
lezárása érdekében egyáltalán nem egyszerű folyamat. Ahogy a 4.39. ábra c) részén látható, 
kikapcsoláskor a negatív rácsáramot nagyon rövid, a szabaddá válási idővel összemérhető idő alatt 
létre kell hozni, méghozzá egy olyan tápforrás segítségével, melynek feszültsége nem haladhatja meg 
a 20 V-ot, hiszen a rács-katód átmenet a hagyományos tirisztorhoz hasonlóan a GTO-knál sem enged 
meg nagy záróirányú munkafeszültséget. Ezért a negatív záró feszültséget szolgáltató tápforrásnak 
tartalmazni kell egy kisfeszültségű, de nagyon nagy kapacitású kondenzátort nagyon kicsi 
veszteségekkel és parazita induktivitással. Ezek a követelmények annyira megdrágítják a vezérlő 
áramköröket, hogy a vezérelt GTO-knál akár többe is kerülhetnek. Mégis, például a villamos 
vontatásban nagyon gyakran alkalmazzák őket, bár manapság már a városi és metró közlekedésben 
egyre nagyobb vetélytársaik az IGBT-k. További információk GTO-kkal kapcsolatban a vonatkozó 
szakirodalomban rendelkezésre állnak, [55]. 

4.1.4.4. A vezérlő áramkörökben alkalmazott többrétegű félvezető kapcsolóelemek 

Ebben a szakaszban olyan speciális elektronikus áramköri elemeket kívánunk ismertetni, melyeket 
többnyire a teljesítményelektronikai félvezető kapcsoló elemek vezérlő áramköreinek 
megvalósításában alkalmaznak. Ezen eszközök nagy része ugyancsak többrétegű, vagy többrétegűnek 
tekinthető félvezető eszköz. Megtalálhatóak a diszkrét elemekkel felépített vezérlőkörökben és 
könnyen integrálhatóak az úgynevezett ASIC (Application Specific Integrated Circuit) áramkörökbe is, 
és nem utolsó sorban a telekommunikációs alkalmazásokba is beépültek. 

Hogy megértsük a vezérlő áramkörök szerepét, térjünk vissza oda, hogy a tirisztorok, triakok, GTO-k 
„függőleges vezérlésűek”, azaz jól definiált időpontban alkalmazott vezérlő impulzussal kell őket 
vezérelni. Ezt két esetben lehet megtenni. Egyrészről nagyon sok olyan eszköz van pl. egyenirányítók, 
váltakozó áramú szaggatók, ahol az energia áramlás szabályozása a konverteren belül, 
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fázisszabályozással történik. Ebben az esetben, úgy, ahogy a 4.40. ábra ismerteti, a teljesítmény 
félvezető elemeket olyan intervallumban vezéreljük, amikor nyitóirányban előfeszítettek. Amennyivel 
késleltetjük a gyújtást a polarizáló feszültség nullátmenetéhez képest, annyival kevesebb a kimeneti 
teljesítmény. Másrészről használhatók olyan „vízszintes vezérlésű” átalakítók is, melyeknél az átvitt 
középértékű teljesítmény szabályozását az átengedett és lezárt periodikus ütemek változtatásával 
érik el, tehát nem egy cikluson belüli szabályozással, hanem több ciklus ütemenkénti átengedésével 
vagy lezárásával tehető meg. Ahogy a 4.41. ábra és 4.42. ábra alapján megállapítható, az ütemek 
vezérlése azonnal megtörténik, ahogy a polarizáló feszültség pozitívvá válik az eszközön. Mindkét 
fenti módszer esetében a vezérlő impulzusoknak szinkronban kell lenniük a hálózattal, hálózati 
feszültséggel, és az első esetben megfelelő fázistolással is kell rendelkezniük. A vezérlőáramköröknek 
tehát le kell képezniük a fenti tulajdonságokat, kiegészítve egy megfelelő erősítéssel a kimeneten. 

 
4.40. ábra. A többrétegű félvezető eszközök vezérlési elve fázisvezérléssel egyenirányítók esetében 

 
4.41. ábra. A többrétegű félvezető eszközök vezérlési elve fázisvezérléssel váltakozó áramú 

szaggatók esetében 

Vezérlő félvezető eszközöknek (trigger device) nevezzük azokat a kisteljesítményű eszközöket, 
melyeknek a kimeneti statikus karakterisztikája nemlineáris és egy negatív differenciális ellenállással 
jellemezhetőek, [11], [13], [49], [50],  [57]. Ezen eszközök működése a funkcionális belső 
visszacsatolásra vezethető vissza, amely során a két stabil állapot közötti áttérés automatikusan 
történik az úgynevezett billenés során. Vezérlő eszközöket alkalmazva lehetségessé válik egy 
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kondenzátor gyors kisütése jól meghatározott időpillanatban egy RC áramkörben, és ily módon 
vezérlő impulzusok generálása több átmenetű teljesítményeszközök számára 

 
4.42. ábra. A többrétegű teljesítmény félvezető elemek csomag vezérlésének elve egyenirányítók 

esetében 

 
4.43. ábra. A többrétegű teljesítmény félvezető elemek csomag vezérlésének elve váltakozó áramú 

szaggatók esetében 

A továbbiakban bemutatunk néhány elterjedt vezérlőeszközt ás áramkört, mivel nem kívánunk ezzel 
foglalkozni a későbbiekben. 

4.1.4.4.1. Az egyátmenetű tranzisztor (UJT) 

Az egyátmenetű tranzisztor (UJT - Unijunction Transistor) egyike a leggyakrabban alkalmazott 
eszközöknek a tirisztorok vezérlésében. Ez egy olyan erősen szennyezett félvezető, mely 
mikrokristályból áll és azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy a B1 és B2 báziselektródái között folyó 
áram lavinaeffektusszerűen megnövelhető az E emitter elektródába injektált töltéshordozók 
segítségével. A 4.44. ábra baloldali része ismerteti az egyátmenetű tranzisztor áramköri jelölését és 
helyes előfeszítését (polarizálását). Az ábra jobboldali része azt mutatja be, hogy a B1 és B2 elektródák 
közötti rész két RB1 és RB2 ellenállás kapcsolatának tekinthetők. Az E elektródán a DE-n alkalmazott 
potenciállal, melyet a RB1 és RB2 közös pontjára kapcsolunk, ellenőrizhetjük az alsó RB1 ellenállás 
értékét. Tegyük fel, hogy a bázisok kapcsain UBB feszültség van, és hogy az eszköz zárt. Ilyenkor a két 
bázis közötti áram: 

 2
1 2

BB BB
B

B B BB

U UI
R R R

= =
+

 (4.32) 

Tehát ez az áram csak alkalmazott feszültségtől és a két bázis között levő félvezető elektródájától 
függ. 
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4.44. ábra. Az egyátmenetű tranzisztor áramköri jele, a jellemző feszültségei és áramai, valamint a 

helyettesítő áramköre 

A DE diódán az áram nulla, az RB1 és RB2 ellenállások által formált feszültségosztó üresen dolgozik. Az 
RB1, RB2 és DE közötti pont feszültsége UA: 

 1 1

1 2

B B
A BB BB

B B BB

R RU U U
R R R

= =
+

 (4.33) 

A (4.33) által meghatározott feszültségosztás meghatározza az UJT egy fontos paraméterét, melyet η-
val jelölünk. 

 1B

BB

R
R

η =  (4.34) 

Értéke 0,5-0,8 között mozog és nem módosítható, mivel konstrukcióhoz kötött. Amíg a DE dióda zárt, 
azaz az emitter potenciálja kisebb, mint 

 maxE A D EU U U U< + =  (4.35) 

A fenti kifejezések érvényesek maradnak, és a bázisok körében folyó áram egy stabil kis értéken van. 
Abban a pillanatban, ahogy az emitter UE potenciálja nagyobbá válik, mint az UEmax, az RB1 ellenállás 
értéke hirtelen csökken, nő az emitteráram egészen az IES telítődési értékig, és az emitter feszültség 
az UES értékre csökken, ahogy ezt a 4.45. ábra felső része is mutatja. 

 
4.45. ábra. Az egyátmenetű tranzisztor statikus jelleggörbéje, A: a bázisok közötti feszültség 0, B: a 

bázisok közötti feszültség nullától különböző állandó 

Értelemszerűen nőnek a bázisáramok is mind az 1-es, mind a 2-es ágban, ami a megfelelő elektródák 
potenciáljainak csökkenéséhez, illetve emelkedéséhez vezet. Ezeket az áram és potenciál 
változásokat egyértelműen a külső elemeknek köszönhetjük. A 4.46. ábra egy UJT-vel megvalósított 
impulzus generátort ismertet, mely a fenti elven működik. Mivel az UEmax billenő feszültség értéke 
függ a hőmérséklettől, szükségessé válik az áramkör termikus kompenzálása, amit az R1 és R2 
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ellenállások oly módon történő megválasztásával érjük el, hogy teljesítsék a (4.36) egyenletben 
megadott feltételt [51]: 

 
( ) 1

2
1

10,7 BBR
U

RR η
η η

−
= +  (4.36) 

A generátor oszcillációs frekvenciája az alábbi egyszerű összefüggéssel írható le: 

 
3

1
1ln

1

f
CR

η

=

−

 
(4.37) 

A B1 elektródán megjelenő impulzusokkal a teljesítmény tirisztorok vezérelhetőek. Ha az R1 ellenállást 
egy impulzustranszformátor primer körével helyettesítjük, akkor egyben a galvanikus leválasztást is 
megvalósítottuk, ami nagyon sok alkalmazásban követelmény. Ha az áramkört egy egyenirányított 
kétszeres frekvenciájú vagy trapezoidális feszültséggel tápláljuk, akkor az R3 potenciométer 
segítségével fázistolásokat hozhatunk létre a bemenő fezültség nullátmeneteihez képest, tehát fázis 
vezérlést valósíthatunk meg. Helyettesítve a potenciométert egy feszültségvezérelt 
áramgenerátorral, biztosíthatjuk a villamos vezérlését a generált impulzusok fázisának, ami nagyon 
hasznos lehet az energia átalakító rendszerek automatikus szabályozásánál. 

 
4.46. ábra. Egyátmenetű tranzisztorral megvalósított impulzus generátor működési elve 

Speciális alkalmazásokhoz p-típusú egyátmenetű tranzisztorokat is gyártanak. A 
teljesítményelektronikában az n-típusú fennebb tárgyalt egyátmenetű tranzisztorok terjedtek el, 
mivel a gyakorlatban sokkal előnyösebb az áramkör testeléséhez képest pozitív impulzusokat 
generálni. 

A legismertebb egyátmenetű tranzisztor modellek az AEG-Telefunken BSV57, a Texas Instruments 
TIS43, a Toshiba 2SH14, a Motorola 2N4851 és a General Electric 2N2646. 

4.1.4.4.2. Diak 

Egy másik vezérlő elem a diak (DIAC: Diode for Alternating Current, vagy Bidirectional Diode Thyristor 
az angol szakirodalomban) [51]. A statikus jelleggörbéjét és két leggyakrabban alkalmazott áramköri 
jelölését a 4.47. ábra mutatja. 
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4.47. ábra. A diak áramköri jelei és statikus jelleggörbéje 

A diak háromrétegű és két p-n átmenetű struktúrával rendelkezik, hasonlatosan egy bipoláris 
tranzisztorhoz, de a bázisnak megfelelő réteg a diak esetében nem rendelkezik kivezetéssel. Ahhoz, 
hogy közel azonos negatív és pozitív áramokat biztosítanak az emitter és a kollektor oldali félvezető 
rétegek technológiailag ugyanolyan kialakításúak. A diak használata sokkal egyszerűbb, mint az 
egyrétegű tranzisztoré, mert az RC időzítő áramkörön kívül semmiféle külső áramköri elem nem 
szükséges. Mivel a billenő feszültség 28-36 V körüli érték, általában csak nagyfeszültségű 
áramköröknél alkalmazzák őket. Egy ilyen tipikus áramkört ismertet a 4.48. ábra. A legismertebb 
diakok, amik a piacon kaphatók: Siemens A9903, Ditratherm DA3, Philips BR100, General Electric ST2, 
ITT V413M, Motorola MPT-28, Texas Instruments TI43, NEC N413. 

 
4.48. ábra. Triak vezérlése diak alkalmazásával váltakozó áramú körben 

4.1.4.4.3. Programozható egyrétegű tranzisztor (PUT) 

A programozható egyrétegű tranzisztor (angolul Programmable Unijuction Transistor, PUT) 
kifejlesztését a hagyományos egyrétegű tranzisztoroknál tapasztalt hátrány kiküszöbölése indokolta, 
mely szerint az η belső tényező nem szabályozható, azaz a billenés egy állandó feszültségen megy 
végbe, melynek értéke csak a bázis kör táplálási feszültségétől függ, [51], [57]. A programozható 
egyrétegű tranzisztorok jellemző tulajdonsága, hogy a nyitóirányú billenő feszültség egy egyszerű 
ellenállásokból épített feszültségosztóval beállítható. Egy feszültségosztó a rácsáramkörben beállítja 
(programozza) azt az egyenfeszültség szintet, amelynél az anód-katód kör automatikusan kinyit. A 
tirisztorhoz képest itt az áram és feszültségszintek kicsik és így a nyitóirányú átbillenés a vertikális 
vezérlés nyomán nem veszélyes a félvezető struktúrára nézve. 

A 4.49. ábra mutatja a programozható egyrétegű tranzisztor áramköri jelét, bipoláris tranzisztoros 
helyettesítő kapcsolását, valamint statikus jelleggörbéjét. A PUT jelleggörbéje nagyon hasonlít az 
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egyrétegű tranzisztor jelleggörbéjéhez, a fő különbséget az jelenti, hogy az eszköz két munkapontja a 
jelleggörbe negatív differenciális ellenállású szakaszának két szélén helyezkedik el: az (UV, IV) és 
(UP, IP) pontokban, ahol az utóbbi megegyezik a jelleggörbe csúcsával. A munkapontok helyei a 
„programozás” során határozhatóak meg. 

 
4.49. ábra. A programozható egyrétegű tranzisztor áramköri jele, bipoláris tranzisztoros 

helyettesítő kapcsolása, valamint a statikus jelleggörbéje 

 
4.50. ábra. A programozható egyrétegű tranzisztor speciális alkalmazási áramköre 

A 4.50. ábra egy specifikus alkalmazást ábrázol, ahol a programozási feszültség US értéke, mely a 
4.49. ábra jelleggörbéjén is fel van tüntetve: 

 1

1 2
S T

RU U
R R

=
+

 (4.38) 

Az UP csúcsfeszültség csak egy átmenet feszültségesésével tér el az US-től, melynek értéke 0,6-0,7 V. 
Az RG egyenértékű ellenállás a rács áramkörben: 

 1 2

1 2
G

R RR
R R

=
+

 (4.39) 

Az RG befolyásolja a csúcs és völgy pontok áramértékeit, amelyek nőnek, ha az az ellenállás csökken. 
Ez a tény teljesen rendben van, mert a programozáshoz használt feszültségosztó söntöli a 
programozható egyrétegű tranzisztor körét, ily módon csökkentve az érzékenységét is. 

A 4.51. ábra egy tirisztorral megvalósított egyfázisú váltakozó áramú szaggató programozható 
egyrétegű tranzisztorral megvalósított vezérlését mutatja. 
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4.51. ábra. Tirisztoros váltakozó áramú szaggató programozható egyrétegű tranzisztoros 

vezérléssel 

Az egyrétegű programozható tranzisztorok olyan impulzusüzemű áramkörökben terjedtek el 
leginkább, melyek a távközlésben használatosak. Mint vezérlőáramkörök inkább csak kis feszültségen 
működő alkalmazásokban terjedtek el, ahol például a diakok nem alkalmazhatóak. Másik előnyös 
tulajdonságuk, hogy könnyen integrálhatóak alkalmazás specifikus integrált áramkörök 
konfigurációiba. Ilyen eszközöket viszonylag kevesen gyártanak. Ilyenek például az alábbiak: AEG-
Telefunken BSV5 B, General Electric D13T1, Motorola MPU131, NEC N13T. 

4.1.4.4.4. Négy és öt rétegű diódák 

A négy és öt rétegű diódák a már jól ismert hagyományos tirisztorok vagy triakok felépítésére 
hasonlítanak, de nem rendelkeznek vezérlő elektródával. A négyrétegű diódát gyakran diaknak 
nevezik, ami összetéveszthetővé teheti a már jól ismert tranzisztor struktúrára épülő diakkal [51], 
[57]. 

A 4.52. ábra kiemeli az áramköri jelét, tranzisztoros helyettesítő képét és statikus jelleggörbéjét 
ezeknek a többrétegű eszközöknek. 

 
4.52. ábra. A négyrétegű dióda áramköri jele, tranzisztoros helyettesítő kapcsolása és statikus 

jelleggörbéje 

Figyelemre méltó, hogy a már ismert komplementer tranzisztor kapcsolás kiegészült két ellenállással 
és egy Zener-diódával. A Zener-dióda szerepe fontos, mivel feszültség stabilizátorként ez állítja be az 
eszköz nyitóitányú billenő feszültségét. A statikus jelleggörbe nagyon hasonlít a Shockley-dióda 
jelleggörbéjéhez, de változást mutat a kapcsolási zónában, ahol a negatív differenciális ellenállás 
mellett negatív differenciális kapacitás jelleget is mutat. Ez a tény nagymértékben meghatározza az 
eszköz dinamikus viselkedését. 
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A négyrétegű diódák jól használhatóak diakok helyett a tirisztorok és triakok közvetlen vezérlésénél a 
4.48. ábra által ismertetett módon. Négyrétegű diódákat Oroszországban Д227A … И, illetve 
Д228A … И számozással gyártják, emellett szerepet az ITT kínálatában is, 4E20 … 4E200 számozással. 

Az öt rétegű diódák statikus jelleggörbéje szimmetrikus az origóra. A jelleggörbék 
hőmérsékletfüggése mind a négy, mind az öt rétegű diódáknál hangsúlyos. Az a tény, hogy dinamikai 
viselkedésük viszonylag szerény, a vezérlő áramkörökben történő alkalmazásuk csökkenését vonta 
maga után, és más eszközök kerültek előtérbe. 

4.1.4.4.5. Egyoldalú szilícium kapcsoló (SUS) 

Az egyoldalú szilícium kapcsoló (Silicon Unilateral Switch, SUS) egy olyan speciális integrált áramkör, 
melyet a négyrétegű diódák hátrányainak kiküszöbölésére fejlesztettek ki [51], [57]. Az áramköri jele, 
a helyettesítő kapcsolása, valamint a statikus jelleggörbéje a 4.53. ábra a), b) és c) részein látható. 

 
4.53. ábra. Az egyoldalú szilícium kapcsoló áramköri jele, helyettesítő kapcsolása és statikus 

jelleggörbéje 

Mivel impulzus üzemű vezérlő áramkörökben alkalmazzák, látható, hogy vezérlő elektródával is 
rendelkezik. A jelleggörbéje vezérlési szempontból közel ideális. A nyitóirányú billenő feszültség 
értéke 6,8 V körül van, ami kisfeszültségű alkalmazásokban teszi használatossá. Az alkalmazott Zener-
dióda hőmérsékleti együtthatója a felső pnp-típusú tranzisztor bázis-emitter körét termikusan 
kompenzálja. Ennek eredményeképpen az eszköz hőmérséklet érzékenysége rendkívül jó, a 
±0,02 %/°C-os tartományba esik. 

Ha a rácspotenciál „átprogramozásával” a nyitóirányú billenő feszültség változtathatóvá válik, akkor 
az eszköznek nagyon hasonló tulajdonságai vannak a programozható egyrétegű tranzisztorhoz. 
Továbbá kisebb stabilizáló diódák alkalmazásával a rács és a katód között lecsökkenthetjük az 
önbegyújtási feszültséget, és ezzel egy időben a kimeneti áram csúcsértékét is növelhetjük. 

A 4.54. ábra egy teljesen vezérelt egyfázisú egyenirányítót ábrázol, melynél a tirisztor vezérlését egy 
egyoldalú szilícium kapcsolóval megvalósított vezérlő áramkör végzi.  
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4.54. ábra. Egyenirányító egyoldalú szilícium kapcsolóval megvalósított vezérlő áramkörrel 

Ahhoz, hogy ez a vezérlő áramkör viselkedése ne legyen hiszterézises, minden egyes működési ciklus 
elején teljesen ki kell sütni az időzítő kör kondenzátorát. Ezt a vezérlő körrel párhuzamosan kapcsolt 
10 kΩ-os ellenállás biztosítja. Ezeket az egyoldalú szilícium kapcsoló elemeket elsősorban amerikai 
vállalatok gyártják, néhány példa: Motorola MUS4987, General Electric 2N4987. 

4.1.4.4.6. Kétoldalú szilícium kapcsoló (SBS) 

A kétoldalú szilícium kapcsoló (Silicon Bilateral Switch, SBS) az egyoldali szilícium kapcsoló 
szimmetrikussá alakított változata, melyet elsősorban triakos áramkörök vezérléshez fejlesztettek ki 
[51], [57]. A 4.55. ábra ismerteti az áramköri jelét, a bipoláris tranzisztoros helyettesítő kapcsolását 
és a statikus jelleggörbéjét. Látható, hogy ez az eszköz is egy monolitikus integrált áramkör, mely 
rendelkezik rács elektródával. Igényesebb áramköröknél a nyitóirányú billenő feszültség nagysága 
szabályozható. 

 
4.55. ábra. A kétoldalú szilícium kapcsoló áramköri jele, bipoláris tranzisztoros helyettesítő 

kapcsolása és statikus jelleggörbéje 

A kétoldalú szilícium kapcsoló egy jellemző alkalmazását a 4.56. ábra ismerteti. A kapcsolás egy izzó 
fényerejének szabályozását végzi egy váltakozó áramú triakos szaggató segítségével. 
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4.56. ábra. A triakos váltakozó áramú szaggató kétoldalú szilícium kapcsolóval megvalósított 

szabályzó áramkörrel 

A legismertebb kétoldalú szilícium kapcsoló modellek a Motorola MBS4991, valamint a General 
Electric 2N4991. 

Ahogy az előző fejezetben már említettük, a tirisztorok, triakok egyszerű vezérlőáramkörei, melyeket 
diak, unilaterális vagy bilaterális szilícium kapcsolók segítségével valósítanak meg, hiszterézises 
jelenségeket mutathatnak abban az esetben, ha a vezérlőkör időzítő áramköri kondenzátora nem sül 
ki teljesen a következő ciklus elejéig, ami azt jelenti, hogy a következő működési ciklus nem nulla 
kezdeti feltételekkel indul. Ezen nem kívánt jelenség elkerülése végett a General Electric kifejlesztette 
a bilaterális aszimmetrikus szilícium kommutátort (Asymmetrical Silicon Bilateral Switch, ASBS, vagy 
Asymmetrical AC Trigger Switch) ST4 típusjelzéssel. Egy további Zener-dióda jelenléte, sorba 
kapcsolva a bilaterális szilícium kapcsoló egyik elektródájával, biztosítja a kívánt aszimmetriát. 

4.1.4.4.7. Tirisztor tetróda 

A tirisztor tetróda (Silicon Controlled Switch, SCS) az utolsó többrétegű eszköz, melyet ebben a 
fejezetben tárgyalunk [51], [57]. Alapját a már jól ismert hagyományos tirisztor struktúra adja, de 
ennél a katód oldali vezérlő rács mellett anód oldali vezérlő rács elektródát is kialakítanak. A 4.57. 
ábra a tirisztor tetróda felépítését, bipoláris tranzisztoros helyettesítő kapcsolását és áramköri jelét 
ismerteti. A statikus jelleggörbéje hasonlatos a 4.31. ábra által ismertetett tirisztor jelleggörbéhez. Ha 
nem kap vezérlést egyik rácselektródáján sem, akkor a statikus jelleggörbe egy négyrétegű dióda 
jelleggörbéjének felel meg, amint az a 4.52. ábra c) részén is látható. Planáris technológiával 
viszonylag könnyen gyártható és integrálható. A legsokoldalúbb vezérlő eszköz, amit a széleskörű 
alkalmazási lehetőségei is alátámasztanak: 

• négyrétegű dióda rácsvezérlés nélkül, 
• rácson oltható GTO tirisztor, nyitható és zárható bármelyik rács vezérlésével 
• tirisztor, mely pozitív impulzussal nyitható és negatív impulzussal zárható a katód oldali 

rácson alkalmazva a katódhoz képest 
• tirisztor, mely negatív impulzussal nyitható és pozitív impulzussal zárható az anód oldali 

rácson alkalmazva az anódhoz képest 
• az anód rácson programozható egyátmenetű tranzisztor, ahogy a 4.58. ábra a) része 

ábrázolja 
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• a katód rácson programozható komplementer egyrétegű tranzisztor, ahogy a 4.58. ábra b) 
része ismerteti. 

 
4.57. ábra. A tirisztor tetróda felépítése és kivezetései, bipoláris tranzisztoros helyettesítő 

kapcsolása, valamint áramköri jele 

 
4.58. ábra. A tirisztor tetróda alkalmazása: a) mint programozható egyrétegű tranzisztor, 

b) komplementer programozható egyátmenetű tranzisztor 

Az eszköz érzékenysége (tartóárama) növelhető az egyrétegű tranzisztornál bemutatott 
folyamatokkal. Elsősorban impulzus üzemű áramkörökben alkalmazzák, de mint kapcsoló eszköz sem 
hagyható figyelmen kívül.  

 
4.59. ábra. A tirisztor tetróda működtetése fázisszög vezérlő áramkörrel 

A 4.59. ábra egy jellemző alkalmazást mutat az utóbbi témakörből. Egy olyan egyfázisú vezérelt 
egyenirányítót láthatunk, melyet nagyfokú stabilitás jellemez kis vezérlési szögek esetén is. A tirisztor 
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tetróda anód rácson vezérelt kapcsoló elemként van használatban. Amikor a tirisztor tetróda begyújt, 
a C kondenzátorban tárolt energia a T tranzisztor vezérlő körébe transzformálódik, amely bekapcsol 
és a pozitív félperiódus végéig vezetésben marad. De a tirisztor tetróda csak akkor kapcsol be, amikor 
a rács potenciálja kisebb lesz, mint az anód potenciálja. Az első pozitív félperiódus idején ez a feltétel 
nem teljesül, mivel a feszültségosztón keresztül táplált rácspotenciál gyorsabban nő, mint az időzítő 
kör kondenzátorához kapcsolt anód potenciál. A helyzet 90° után változik meg, a 47 kΩ-os 
potenciométerekkel egy 120-178 fokos vezérlési szög beállításával. Mi több, a pozitív félperiódus 
második felében a kondenzátor feszültsége relatív állandó értéken marad és a tirisztor tetróda 
gyújtásához optimális feszültséget biztosít. Az áramkör másik előnyös tulajdonsága, hogy a hálózati 
tápfeszültség változásaival szemben nagyon jó stabilitási tulajdonságokat mutat. 

A fent felsorolt előnyös tulajdonságai miatt tirisztor tetródát sok cég gyárt, néhány konkrét modell 
gyártója és száma: ITT BRY 46, Philips BRY 39, General Electric 3N81 és Siemens BRY 20. 

Mielőtt befejeznénk ezt a fejezetet, két dolgot szeretnénk az eddig leírtakkal szemben kiemelni. Az 
első, hogy elkerültük a bemutatott többátmenetű kapcsolóelemek katalógusadatainak ismertetését, 
mert a piaci változások nagyon dinamikusak, ezért azt javasoljuk, hogy mindig az aktuális gyártási 
katalógusokat, vagy az internetes oldalakat böngésszék egy-egy eszköz alkalmazásához 
megszerezhető legfrissebb adatokért. Másrészről igen nagyszámú vezérlő integrált áramkör a 
többátmenetű eszközök vezérlésére [11], [39], [48], [51]. 

A többátementű eszközök vezérlő áramköreinek problémakörére még visszatérünk a 4.3 fejezetben. 
A tervezés-fejlesztés mélyebb megismeréséhez ezekkel az eszközökkel a [6], [7], [57] irodalmak 
tanulmányozásával lehet bővíteni. 

4.1.5. Szigetelt vezérlőelektródás bipoláris tranzisztorok (IGBT) 

Mind a bipoláris teljesítmény tranzisztorok, mind a térvezérlésű teljesítmény tranzisztorok 
(MOSFET-ek) egy sor előnyös és ugyanakkor egy sor hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek, amikor 
kapcsolóüzemben használjuk őket. Ami figyelemre méltó ezeknél az eszközöknél, az az, hogy az 
előnyök és a hátrányok kölcsönösen kiegészítik egymást. A statikus áramváltókban alkalmazott 
bipoláris teljesítmény tranzisztorok kedvelt előnyös tulajdonsága, hogy nyitott állapotban a kollektor-
emitter feszültség kicsi, de hátrányként jelentkezik a bázis-emitter vezérlő kör által igényelt jelentős 
vezérlő teljesítmény. A térvezérlésű teljesítmény tranzisztorok alkalmazásánál pont ellenkező 
jelenségeket figyelhetünk meg. A vezérlési teljesítmény a szinte nulla kapu áramnak köszönhetően 
gyakorlatilag nulla, ami rendkívül előnyös, ugyanakkor a nyelő és a forrás közötti, nyitott állapotban is 
nagy ellenállás nagy vezetési veszteségeket eredményez. 

A szigetelt vezérlőelektródás bipoláris tranzisztorok (angolul Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) 
a bipoláris és a térvezérelt teljesítmény tranzisztorok előnyös tulajdonságait ötvözik. Az IGBT 
gyakorlatilag egyfajta térvezérlésű bipoláris tranzisztor, mely a bipoláris és a térvezérlésű 
tranzisztorok funkcionális integrálásával jött létre. Azon több évig tartó kutatások eredménye, 
melyek egy olyan félvezető eszköz létrehozását célozták meg, mely kiküszöböli a bipoláris és 
térvezérlésű teljesítmény tranzisztorok hátrányos tulajdonságait, és egy eszközben egyesíti a két 
technológia előnyös jellemzőit [55]. Így a felhasználó szempontjából ténylegesen egy olyan eszköz 
jött létre, mely a vezérlés szempontjából úgy viselkedik, mint egy térvezérlésű tranzisztor, a kimeneti 
körben pedig mint egy bipoláris tranzisztor. 
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A térvezérlésű bipoláris tranzisztort már 1980-ban kidolgozta a Harris Semiconductor, de csak 1990 
után lépett be a teljesítmény félvezető kapcsoló eszközök piacára. Mára már olyan egységeket is 
képesek gyártani, amelyek a több ezer amperes és több ezer voltos tartományban képesek működni, 
és kapcsolási frekvenciájuk akár a 80 kHz-et is elérheti [12], [14], [18], [19],  [55], [59], [60]. 

Mielőtt mélyebben belemegyünk az IGBT tárgyalásába, az alábbi táblázatban összefoglaljuk a három 
fő teljesítmény tranzisztor típus előnyeit és hátrányait [61]: 

4.1. táblázat. A bipoláris teljesítmény tranzisztorok, a teljesítmény MOSFET-ek és a teljesítmény 
IGBT-k főbb jellemzőinek összehasonlítása 

Jellemző Bipoláris tranzisztor MOSFET IGBT 
A működési feszültség 
felső határa 

közepes kicsi nagy 

A vezérlő áramkör 
költsége 

átlagos költség kis költség kis költség 

A vezérlő áramkör 
teljesítménye 

nagy kicsi kicsi 

A vezető állapot ideje 
a kommutáció során 

közepes rövid közepes 

A lezárt állapot ideje a 
kommutáció során 

hosszú rövid közepes 

Teljesítményveszteség 
a kommutáció során 

nagy kicsi átlagos 

Megengedett 
áramsűrűség 

nagy kicsi nagy 

Teljesítményveszteség 
a vezető állapot során 

kicsi nagy kicsi 

Működés rövidzár 
esetén 

nem lehetséges nem lehetséges lehetséges 

Szokásos működési 
frekvencia 

10 kHz 100 kHz 20 kHz 

Legnagyobb működési 
frekvencia 

50 kHz 250 kHz 80 kHz 

A 4.60. ábra mutatja az IGBT szokásos áramköri jeleit, valamint helyettesítő kapcsolását, a 4.61. ábra 
pedig a rétegszerkezetét ismerteti [28], [45], [61], [62], [63], [64], [65], [66],  [67]. Az IGBT felépítése 
nagyon hasonlít a p-csatornás térvezérlésű teljesítmény tranzisztorok felépítésére. A különbséget a 
kollektor felőli p+ réteg jelenti, melynek köszönhetően az emitter és a kollektor között egy pnp 
tranzisztor alakul ki. A bipoláris pnp tranzisztor és a MOSFET együttesen alkotják az új IGBT 
tranzisztort. Sajnálatos módon a félvezető szerkezetben megjelenik egy npn-típusú parazita 
tranzisztor is, mely a pnp-tranzisztorral együtt egy nem kívánt tirisztor struktúrát alkot, ami 
előidézheti az eszköz begyújtását. Ezt a tirisztort egy egyébként kis értékű RB ellenállás segítségével 
vagy az npn-típusú parazita tranzisztor áramerősítési tényezőjének technológiai úton történő 
lecsökkentésével deaktiválni lehet. 

Következésképpen a modern IGBT-k nagy kollektor-emitter feszültségeken működnek és gyors 
kollektor-emitter feszültség változásokkal, de anélkül, hogy az eszköz nem kívánt (baleseti) módon 
bekapcsolna, másképpen fogalmazva egy úgynevezett “latch-up free” struktúrával jellemezve [62], 
[68], [69]. 
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4.60. ábra. Az IGBT tranzisztor áramköri jelölései és helyettesítő kapcsolása 

 
4.61. ábra. Az IGBT tranzisztor félvezető rétegszerkezete, illetve a helyettesítő kapcsolás áramköri 

elemeinek elhelyezkedése a rétegszerkezetben 

Az IGBT tranzisztorok kimeneti statikus jelleggörbék aktív zónájában is képesek működni erősítő 
üzemmódban. Ilyen jellegű alkalmazásokban azonban nagyon ritkán szerepelnek. Hasonlóan a 
bipoláris teljesítmény tranzisztorokhoz és a térvezérlésű teljesítmény tranzisztorokhoz, erősítő 
üzemben disszipálható hőmennyiség nagyon szűk sávra korlátozza ezen eszközök erősítőként történő 
alkalmazhatóságát. Következésképpen az IGBT tranzisztorokat általában kapcsoló üzemben 
használják, ahol a működési ciklus nagy részében a két stabil állapot valamelyikében működik. A 
stabil állapotok a zárt állapot, amikor a kollektor-emitter feszültség nagy, de a kollektoráram 
gyakorlatilag nulla, és a nyitott állapot, amikor a kollektoráram a terhelés által meghatározott, 
rendszerint nagy értéket veszi fel, azonban a kollektor-emitter feszültség nyitott állapotban kicsi. 
Mindkét stabil állapotban a disszipált teljesítmény viszonylag kicsi, hiszen két tényezője közül az egyik 
mindig nagyon kis értékű.  

Az IGBT a két stabil állapot közötti átmeneteit nevezzük kommutációnak. Az IGBT tranzisztor zárási 
állapotból nyitóirányba történő kapcsolását nyitóirányú kommutációnak nevezzük. A rezisztív 
terhelés esetén tapasztalható nyitóirányú kommutációt a 4.62. ábra szemlélteti [61]. A mérő 
áramkört a 4.63. ábra ismerteti. 
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4.62. ábra. Az IGBT tranzisztor nyitóitányú kommutációjának vizsgálatára szolgáló áramkör rezisztív 

terheléssel 

 
4.63. ábra. Az IGBT tranzisztor nyitóirányú kommutációja 

A nyitóirányú kommutáció az UGE vezérlő feszültség rács-emitter körbe történő betáplálásával jön 
létre. Az UGE rácsfeszültség exponenciálisan nő UGEmax értékre, a rács körben lévő RG ellenállás és a 
rács-emitter kapacitás értékének függvényében. A kommutáció folyamatát két különálló 
időintervallumra oszthatjuk: az első a td ideig tartó késleltetési szakasz, a második a tényleges 
kommutációs szakasz, mely tr-ig tart. A td-t késleltetési vagy akkumulációs időnek, a tr-t pedig 
növekedési időnek nevezik. A teljes nyitóirányú kommutációs idő a késleltetési és a növekedési idő 
összege: 

 on d rt t t= +  (4.40) 

A nyitóirányú kommutációs teljesítmény veszteség a 4.62. ábra P görbéje szerint alakul. Ezen 
veszteségek értéke adott kollektor-emitter feszültség és adott kollektor áram mellett a kommutáció 
idejétől függ, melyet a rácskörben lévő RG ellenállással ellenőrizhetünk. A gyakorlatban a helyzet egy 
kicsit komplikáltabb, mivel az IGBT telítődése a visszáramú diódák zárásához vezet. 
Következésképpen még induktív terhelés esetében is a tranzisztor kollektor körén keresztül a 
szabadon futó diódák árama is záródik záróirányú kommutáció esetén, ami túláramokhoz és parazita 
induktivitások megfelelő minimalizálása nélkül nemkívánatos oszcillációkhoz vezethet. 
Természetesen ilyenkor a kommutációs veszteségek is növekednek. 

A záróirányú kommutáció folyamatát a 4.65. ábra szemléleti. Ahogy a mellékelt tesztáramkör 
kialakításából kiderül, az IGBT tranzisztor zárását egy rezisztív-induktív terhelés esetében vizsgáljuk 
(4.64. ábra). A lezárási folyamat a rács-emitter körben az UEG negatív feszültség alkalmazásával 
kezdődik, ezután az UEGmax = -UGEmax feszültség exponenciálisan áll be az RG ellenállással állítható 
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időállandónak megfelelően. A záróirányú kommutáció is két szakaszra osztható: egy késleltetési 
szakaszra, mely ts-ig tart, és a tényleges kommutációra, mely ts-től ts + tf-ig tart. A ts-t késleltetési 
időnek, a tf-et pedig lecsökkenési időnek nevezik. A toff teljes záróirányú kommutációs idő az előbbiek 
összege: 

 off s ft t t= +  (4.41) 

Az IGBT lezárása során nem feltétlenül szükséges negatív feszültség alkalmazása. A záróirányú 
kommutációt a rácspotenciál nullára (az emitter potenciáljára) állításával is megvalósíthatjuk, mivel a 
rács-emitter kapacitás kisütéséhez ez is elegendő. A kommutációs idő csökkentése és az 
üzembiztonság növelése érdekében inkább az első, negatív feszültséget alkalmazó megoldást 
alkalmazzák a gyakorlatban. 

 
4.64. ábra. Az IGBT tranzisztor záróirányú kommutációjának vizsgálatára szolgáló áramkör rezisztív  

terheléssel 

 
4.65. ábra. Az IGBT tranzisztor záróirányú kommutációja 

A 4.64. ábra szerint a terheléssel párhuzamosan egy visszáram dióda is van, amely azonban nem zárja 
ki egészen a túlfeszültségeket a kollektor-emitter kör kapcsain, melyet az UGEmax, a zárási feszültség 
csúcsértéke jellemez. Ezeket a túlfeszültségeket általában a parazita induktivitások okozzák, melyeket 
a leggondosabb tervezés mellett sem lehet teljesen kiküszöbölni 

A 4.65. ábra P görbéje a záróirányú kommutáció során keletkező teljesítményveszteséget mutatja, 
mely nagymértékben függ a kommutációs időtől, melyet a vezérlő körben lévő RG ellenállás 
értékével állíthatunk be. Az IGBT tranzisztorok esetében meg kell említenünk azt a tényt is, hogy a 
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kollektoráram még azután is megőriz egy alacsony értéket, miután a kommutáció véget ért és a 
kollektor-emitter feszültség elérte már a záróirányú állandósult UCE értékét. Ennek az alacsony 
maradék áramnak köszönhetően, melyet az angol szakirodalomban „tail current”, a német 
szakirodalomban pedig „Schwanzstrom” néven említenek, a záróirányú kommutáció során fellépő 
veszteségek figyelemre méltóan megnőnek. A mai fejlesztések messzemenőkig figyelembe veszik az 
IGBT tranzisztor technológiájánál ennek az áramnak a csökkentését. A teljes kommutációs 
veszteségek, melyek magukba foglalják a nyitóirányú és a záróirányú kommutációs veszteségeket, a 
tranzisztor működési frekvenciájával arányosan növekednek. Ebből a megfontolásból a gyártók olyan 
jelleggörbéket közölnek az adatlapjaikon, melyek egyértelműen mutatják a maximális kollektoráram 
frekvenciafüggését. A 4.66. ábra egy ilyen jellegű görbét mutat az International Rectifier cég 
katalógusából: 

 
4.66. ábra. Egy 600 V-os és 120 A-es IGBT tranzisztor kollektoráramának működési frekvencia 

függése 

Az ábrán látható, hogy egy 600 V-os és 120 A néveleges áramú IGBT tranzisztor egyenáramú 
üzemben 240 A-re képes 25°C hőmérsékleten, míg 160 A-re 100°C hőmérsékleten, és 150 A-t képes 
kapcsolni 10 kHz-en, valamint csak 65 A-t 50 kHz frekvencián, 50 %-os kitöltési tényezőt feltételezve. 
A tervezésnél ezeket a görbéket ajánlatos figyelembe venni. 

Impulzusüzemben, rezisztív-induktív jellegű terhelést feltételezve a tranzisztor kollektor körében, a 
kommutációs folyamatok bonyolódnak, mivel a telítődésbe vivő vezérlés megjelenésekor a 
szabadonfutó DF dióda vezetésben van. A terhelésen folyó áramhoz így a kommutáció során a 
szabadonfutó dióda árama is hozzáadódik. A 4.68. ábra ezt a gyakorlati esetet mutatja a tranzisztor 
nyitó irányú vezérlésénél, az áramkört pedig a 4.67. ábra szemlélteti. 

 
4.67. ábra. Impulzusüzemű rezisztív-induktív terhelésű IGBT tranzisztor kommutációs 

folyamatának tesztáramköre 
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4.68. ábra. Impulzusüzemben működő IGBT tranzisztor nyitóirányú kommutációjának lefolyása 

rezisztív-induktív terhelés esetén 

A tranzisztor maximális árama a kommutációs idő helyes megválasztásával csökkenthető, mely a már 
említett RG ellenállás értékekkel szabályozható. Ez csak a kommutáció javításának az egyik módja, ez 
tovább javítható az IGBT-nek megfelelő DF dióda alkalmazásával. Ezek a diódák egy lágy inverz, 
visszatérő jelleggörbével rendelkeznek, mely tulajdonságot angolul “soft recovery”-nek is neveznek. 
A gyártók általában az IGBT-vel összeépített diódás modulokat forgalmaznak. A komplexebb modulok 
két tranzisztort és két diódát tartalmaznak, mely egy többfázisú konverter egy ágának megépítésére 
alkalmas, és nagyban megkönnyíti a konverterek építését, továbbá a parazita induktivitásokkal 
szemben is kisebb érzékenységet mutatnak a nem kellően optimalizált huzalozási munkáknak 
köszönhetően. A 4.3. fejezetben bemutattunk néhány olyan vezérlőkört is, ahol a vezérlőkör 
ellenállása nyitóirányú kapcsoláshoz nem ugyanolyan értékű, mint záróirányú kapcsoláskor. Ily 
módon nagyon jól kézben tarthatók a kapcsolási veszteségek, valamint a túláramokat és 
túlfeszültségeket okozó jelenségek. 

A bipoláris teljesítmény tranzisztorokhoz és térvezérlésű tranzisztorokhoz hasonlatosan egyetlen 
működési tartományban sem léphet ki az IGBT a biztonságos működési tartományból (SOAR) melyet 
jól definiál az IC = f(UCE) kimeneti karakterisztika. A 4.69. ábra a Semikron cég által gyártott 1000 V-os 
és 100 A-es IGBT tranzisztor biztonságos működési tartományát mutatja [28]. A diagram mind 
egyenáramú, mind impulzusüzemű tartományra is érvényes. Vannak gyártók, akik külön biztonságos 
működési tartományt is közölnek aperiodikus és periodikus üzemre nézve [61]. Például egy 600 V-os, 
120 A-es IGBT esetében, mely egy hídba van integrálva két ultragyors szabadon futó diódával, az 
International Rectifier cég katalógusában rendelkezésünkre áll a biztonságos működési tartomány. A 
rács-emitter kör direkt polarizálása esetén (FBSOA - Forward Bias Safe Operation Area) és a 
biztonságos működési tartomány a rács-emitter kör inverz polarizálása esetén RBSOA (Reverse Bias 
Safe Operation Area), amely esetben vezet a dióda, ahogy a 4.70. ábra ismerteti. 
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4.69. ábra. Az IGBT tranzisztorok jellemző biztonságos működési tartománya 

 
4.70. ábra. Az International Rectifier (IRR) 600 V/120 A-es IGBT tranzisztorának biztonságos 

működési tartományai nyitóitányú (Forward Bias SOA) és záróirányú (Reverse Bias SOA) előfeszítés 
esetén 

Ami különös robosztusságot kölcsönöz az IGBT tranzisztoroknak más teljesítmény félvezetőkhöz 
képest az az, hogy rövidzárási üzemmódra is képesek [28]. Természetesen ez az üzemmód kivételes 
és nem szabályszerű, periodikus rövidzárási üzemmód nem megengedett. Egy IGBT tranzisztor képes 
megszakítani megfelelő vezérlés mellett egy olyan rövidzárási áramot, melynek értéke nyolcszor 
nagyobb a névleges áram értékénél, amennyiben a működési feszültség az UCEmax megengedett 
maximális feszültség 80 %-ánál kisebb, és a zárási vezérlőjel kevesebb mint 10 mikroszekundum alatt 
generálódik a rövidzár megjelenése után. Ez a különleges viselkedés annak köszönhető, hogy a 
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parazita tranzisztor az IGBT struktúrájából “latch-up-free” állapotban marad még ebben az extrém 
működési üzemmódban is. 

Ez a tulajdonság az IGBT-s áramkörök megbízhatósága szempontjából messzemenőleg kiaknázásra 
kerül a tervezőmérnökök által, a vezérlés végfokában alkalmazott áramvisszacsatolások segítségével, 
a gyors zárási vezérlőjelek generálásához rövidrövidzár esetén. Kiegészítve megnövelt értékű 
záróellenállással a rácsáramkörben Roff a zárási folyamat során keletkező túlfeszéltségeket és 
oszcillációkat is elkerülhetjük. További lehetőségként ajánlatos 16 V-os kommutációs Zener diódát 
használni, ellenpárhuzamosan bekötve a rács-emitter körbe, mellyel a szigetelő oxid réteg 
tönkremenetele előzhető meg, 20 V-nál magasabb vezérlőköri túlfeszültségek esetén. A jelenség a 
tranzisztor gyors lezárásával jelentkezhet az IGBT struktúrájában lévő térvezérlésű tranzisztor drain-
source körének parazita Miller-kapacitás feltöltődése miatt. 

A 4.71. ábra az IGBT tranzisztorok rövidzárási üzemének tesztáramkörét ismerteti. Az áramkör 
megfelel egy egyenáramú szaggatónak, mely egy, az első síknegyedben dolgozik, és melynél a 
terhelést rövidre zárják. Normális esetben a vezérlés segítségével kiküszöbölhető rövidzárások 
számát katalógusban adják meg és korlátos értékük van, mely szerint ajánlatos számolni a 
megjelenésük számát egy teljesítmény konverter működése közben. Az eredményekről általában a 
berendezés vezérlőrendszerét is tájékoztatni kell, hogy automatikus leválasztást tudjon végrehajtani, 
amennyiben az esemény gyakorisága megköveteli. 

Ezek az események a kvalitatív diagnózis témakörébe sorolhatók, az elektronikus eszközök 
meghibásodása esetén. Az angolszász szakirodalomban QFD, azaz “Qualitative Fault Diagnosis”-ként 
szerepel, mely mára már egy önálló tudományágnak nőtte ki magát, és mely nélkül ma már nem 
lehetne biztonságosan működtetni elektromos energiát felhasználó berendezéseket. Ennél bővebben 
nem kívánunk foglalkozni ezzel a területtel ebben a jegyzetben, de megemlítjük, hogy az energetika 
és teljesítményelektronika területén dolgozó villamos vagy elektrotechnikus mérnököknek 
elengedhetetlen ezek ismerete. 

 
4.71. ábra. Az IGBT tranzisztorok rövidzárási üzemét vizsgáló tesztáramkör 

Egy teljesítményelektronikában járatos specialista szempontjából az IGBT tranzisztorokkal épített 
konverterek biztonságos működése optimális vezérlő áramkörökkel biztosíthatók, kiegészítve a 
túlfeszültségek és túláramok ellen védő áramkörökkel. Egy jól megtervezett áramváltó magas fokú 
önvédelmi rendszerrel kell rendelkezzen téves vezérlőjelek esetére vagy nagyon zajos környezetben 
történő alkalmazásokhoz is. Éppen ezért felhívjuk a figyelmet a 4.3 fejezetbe foglaltakra, ahol 
teljesítményelektronikai eszközök védelmi és vezérlési elveinek szintézisével foglalkozunk az IGBT-ket 
is beleértve. 
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4.2. Korszerű félvezetőelemek és fejlődési irányvonalak 
A térvezérlésű bipoláris tranzisztorok, azaz az IGBT-k képezik az utolsó jelentős innovációt a 
teljesítményelektronikai félvezető kapcsoló eszközök piacán. Az IGBT-k a funkcionális bipoláris-MOS 
integráció frigyeként jöttek létre, ahogy a félvezetők gyártástechnológiájának fejlődése ezt lehetővé 
tette. Ezen eszközök tulajdonságai az évek során folyamatos javulást mutattak a feszültségszintek, az 
áramok és a működési frekvencia tekintetében. E töretlen fejlődés eredményeképpen a legtöbb 
teljesítményelektronikai alkalmazásban egyeduralkodókká váltak, és szinte teljesen kiszorították a 
MOSFET-eket és a többátmenetű félvezető eszközöket, mi több, a nagyteljesítményű bipoláris 
tranzisztorok (GBJT: Giant Bipolar Junction Transistor) helyét is fokozatosan átvették. Ezzel 
párhuzamosan azonban a klasszikus félvezető eszközöket is tovább tökéletesítették.  

4.2.1. Térvezérlésű tirisztor (MCT) 

A vezérlési teljesítmény csökkentése és a szabályozhatóság növelése érdekében a térvezérlésű 
tirisztorok (MCT: MOS-Controlled Thyristor) fejlődtek látványosan [70]. Ahogyan a 4.72. ábra és a 
4.73. ábra mutatja, ezek teljesen vezérelhető eszközök, melyek megőrizték a hagyományos tirisztor 
jelleggörbéinek általános tulajdonságait. 

 
4.72. ábra. A térvezérlésű tirisztor (MCT) bipoláris tranzisztoros és tirisztor tetródás helyettesítő 

kapcsolása 

 
4.73. ábra. A térvezérlésű tirisztor (MCT) félvezető rétegszerkezete, illetve a bipoláris tranzisztoros 

helyettesítő kapcsolás áramköri elemeinek elhelyezkedése a rétegszerkezetben 
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4.2.2. Integrált rácson vezérelhető tirisztor (IGCT) 

Hasonlóan, mintegy a hagyományos tirisztorok, GTO-k, és IGBT-k egyik alternatívája a nagy és nagyon 
nagy teljesítményű alkalmazásokhoz az ABB kifejlesztette az integrált rácson vezérelhető tirisztort 
(IGCT: Integrated Gate-Commutated Thyristor) [71]. Az eszköz egy hagyományos tirisztorhoz 
hasonlóan nyit, de egy bipoláris tranzisztorhoz hasonlóan zár le. Következésképpen ezen eszköz 
jelleggörbéje a tirisztoréhoz hasonló, a lényeges eltérést az jelenti, hogy a GTO-khoz hasonlóan 
vezérelhető, azonban sokkal jobb kommutációs tulajdonságokkal rendelkezik náluk. 

 
4.74. ábra. Az integrált rácson vezérelhető tirisztor (IGCT) áramköri jele, illetve nyitása és zárása 

4.2.3. Statikus indukciójú tranzisztor (SIT) 

Egy másik további fontos áramköri elem, amit mindenképpen meg kell említeni a statikus indukciójú 
elemek bevezetéséhez, a statikus indukciójú tranzisztor (SIT: Static Induction Transistor), amit a 
Nisizava által javasolt indukciós elv alapján fejlesztettek ki. Egy elektrosztatikus módon indukált 
potenciálgát korlátozza az áramot a SIT főáramkörében. Gyakorlatilag az injektált töltéshordozók 
száma a rács körül kialakuló elektrosztatikus mező erősségétől függ. A statikus indukció elvét 
felhasználva további új eszközöket fejlesztettek ki: statikus indukciójú teljesítmény diódákat, 
teljesítmény tranzisztorokat, tirisztorokat és GTO-kat. 

4.2.4. Működési tartományok 

A statikusan átalakítható teljesítményskála relatív nagy értékeket ér el, 4.75. ábra, [72]. 

 
4.75. ábra. Az főbb félvezető teljesítmény kapcsoló típusok működési feszültség és áram 

tartományai 

A teljesítmény kapcsolóelemek egyik fontos jellemzője, hogy ha a kapcsolási frekvencia megnő, akkor 
a megengedett legnagyobb áram érték csökken a növekvő kapcsolási veszteségek miatt, lásd 4.76. 
ábra, [72]. Ha a szállított vagy átalakított teljesítmény nagysága a legfőbb szempont, akkor a tirisztor 
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a legjobb választás, amikor nagy működési frekvenciára van szükség, akkor viszont a MOSFET 
tranzisztor a legalkalmasabb eszköz. 

 
4.76. ábra. A megengedett legnagyobb áramsűrűség a kommutációs frekvencia függvényében a 

GTO-k, az IGBT-k és a MOSFET-ek esetében 

Azt mondhatjuk, hogy az utóbbi időben forradalmian új teljesítmény félvezető eszközök, melyek új 
struktúrákon alapulnak vagy új elven működnek, nem jelentek meg a gyakorlati alkalmazásokban. A 
vezérlési stratégiákban és módszerekben nem látunk jelentős változásokat. Másrészről a 
teljesítményelektronikai alkalmazások egy sor olyan igénnyel lépnek fel, melyek nehezen 
szolgálhatók ki a jelenleg rendelkezésünkre álló eszközökkel. A villamos hálózatokban alkalmazott 
átalakító és kondicionáló konverterek olyan feszültség és teljesítmény követelményeknek kell, hogy 
megfeleljenek, amik a hagyományos tirisztorok alkalmazhatóságának határait súrolják. A nem 
hagyományos energiaforrások esetében, mint például a napelemes rendszerek, olyan kisméretű 
elemekre van szükség, melyek minél magasabb frekvenciákon képesek működni. Nem utolsó sorban 
a villamos autóknál alkalmazott teljesítményelektronikai átalakítók kényes kérdéseket vetnek fel. A 
villamos vontatásoknál az igényelt teljesítmény és a működési frekvencia egyre nagyobb, de oly 
módon, hogy a veszteségek egyre kisebben legyenek. A hibrid és teljesen villamos járművekben 
alkalmazott konverterekkel szemben is igen magasak a követelmények, olyannyira, hogy a jelenlegi 
eszközök alkalmazása mellett két hűtési rendszert alkalmaznak, egyet a motornak magasabb 
hőmérsékleten, és egyet a teljesítmény átalakítónak kissé alacsonyabb hőmérsékleten. 

4.2.5. Új félvezető anyagok 

A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy a feladatok hagyományos úton már nem oldhatók 
meg. Kijelenthetjük röviden, hogy a szilícium alapú eszközök technológiája elérte fizikai határokat. 
Várható, hogy a következő évtizedek teljesítményelektronikai eszközei más félvezető anyagokra 
fognak támaszkodni, ezek közül a legígéretesebbek a gallium-arzenid (GaAs), a gallium-nitrid (GaN) és 
a szilícium-karbid (SiC). A 4.77. ábra a szilícium, a gallium-arzenid és a 4H-szilícium-karbid néhány 
fontosabb jellemzőjének összehasonlítását tartalmazza, [73], [74]. 
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4.77. ábra. A szilícium, a gallium-arzenid, és a 4H-szilícium-karbid félvezetők néhány jellemzője 

A 4.78. ábra a 4H-szilícium-karbid és a hagyományos szilícium néhány jellemzőjének 
összehasonlítását mutatja, [74], [75]. 

 
4.78. ábra. A szilícium és a 4H-SiC összehasonlítása 

A 4.2. táblázatban alább a szilícium, a gallium-arzenid, a 4H-szilícium-karbid, a 6H-szilícium-karbid, a 
gallium-nitrid és a gyémánt félvezető technikában lényeges fizikai jellemzőit láthatjuk, [74], [75]. 

4.2. táblázat. A szilícium, a gallium-arzenid, a szilícium-karbid, a gallium-nitrid és a gyémánt főbb 
jellemzőinek összehasonlítása 

 Si GaAs SiC (4H) SiC (6H) GaN (2H) Gyémánt 
Tiltott sáv [eV] 1,12 1,42 3,28 2,96 3,4 5,5 
Átütési térerősség 
[MV/cm] 

0,29 0,3 2,5 3,2 3,3 20 

Relatív permittivitás 
[1] 

11,9 13,1 9,7 9,7 8,9 5,7 

Elektron mobilitás 
[cm^2/V/s] 

1200 8500 800 370 1000 2200 

Lyuk mobilitás 490 320 115 90 30 1800 
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[cm^2/V/s] 
Hővezetési tényező 
[W/K/cm] 

1,5 0,5 3,8 3,8 1,3 20 

Megengedett 
hőmérséklet [K] 

400 460 873 873 900 2200 

Ostyaátmérő [mm] 300 154 76  50 12 

Megállapíthatjuk, hogy a vizsgált alternatív félvezető anyagok tiltott sávja a vegyérték sáv és a 
vezetési sáv között szélesebb, mint a szilíciumé, ezért őket széles tiltott sávú anyagoknak (angolul 
„wide gap materials”) is nevezik. Az átütési térerősség is lényegesen nagyobb az új félvezetők 
esetében, mint a szilíciumnál, emiatt az új anyagok jobban megfelelnek nagy üzemi feszültségű 
eszközök készítéséhez. Az új félvezetőknél mérhető elektron mobilitás nagyságrendileg megegyezik a 
szilícium elektron mobilitásával, azonban a lyuk mobilitás sokkal kisebb. Látható továbbá, hogy a 
szilícium-karbid két változata rendelkezik legnagyobb és így teljesítményelektronikai szempontból a 
legjobb hővezetési tényezővel. A nagyobb hővezetési tényező több hő elvezetését teszi lehetővé a 
félvezető kapcsolóelem alapkristálya számára. 

A 4.79. ábra kiemeli a vizsgált anyagok vezető állapotban mérhető ellenállásának és az átütési 
feszültségnek a kapcsolatát [76]. A kisebb vezető ellenállás nagyobb áramsűrűséget és kisebb 
vezetési veszteségeket jelent. Ebből a szempontból a gallium-nitrid (GaN) rendelkezik a legjobb 
paraméterekkel, de a szilícium-karbid is lényegesen jobb jellemzőkkel bír a szilíciumnál. 

 
4.79. ábra. A szilícium, a SiC és a GaN összehasonlítása 

A teljesítményelektronikában kiemelt fontosságú jellemző a félvezetők esetében az ellenállásuk 
hőmérséklet függése. A 4.80. ábra ismerteti a szilícium és a szilícium-karbid vezetési ellenállásának 
hőmérséklet függését, a 4.81. ábra pedig a két félvezetőn fellépő teljesítmény veszteség hőmérséklet 
függését mutatja. Az ábrákon fel van tüntetve a szilíciumra érvények 423 K-nél lévő felső üzemi 
hőmérsékleti határ, a szilícium ennél nagyobb hőmérsékletnek nem tehető ki. Ezzel szemben a 
szilícium-karbid eszközök akár 500 K hőmérsékleten is képesek működni. 
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4.80. ábra. A vezetési ellenállás hőmérséklet függése szilícium és szilícium-karbid esetén 

 
4.81. ábra. A vezetési teljesítmény veszteség hőmérséklet függése szilícium és szilícium-karbid 

esetén 

A GaN és SiC félvezetők kommutációs tulajdonságai egyaránt kielégítőek. 

Megállapíthatjuk, hogy a záróirányú visszatérésnél (lezárásnál) a töltéshordozók száma a gallium-
nitrid esetében a legkisebb, de a szilícium-karbid esetében is sokkal jobb tulajdonságokat kapunk, 
mint a hagyományos szilícium félvezető esetében. Ez azt jelenti, hogy az alternatív félvezető alapon 
készülő kapcsoló elemek jobb kapcsolási tulajdonságokkal fognak rendelkezni és nagyobb 
frekvenciákon lesznek képesek működni ugyanolyan teljesítmény követelmények mellett, mint a 
szilícium megfelelőik. 

4.2.5.1. Gallium-nitrid (GaN) 

A gallium-nitrid (GaN) félvezető alapú eszközök az úgynevezett HEMT tranzisztorok (high electron 
mobility transistor), melyeket Takasi és Mimura fejlesztett ki a japán Fujitsunál. A már ismert 
bipoláris és térvezérlésű tranzisztorokkal ellentétben ezek az eszközök egy olyan átmenetre épülnek, 
mely egy nagy tiltott sávval rendelkező n típusú réteg és egy nem szennyezett széles csatornájú 
keskeny tiltott sávval rendelkező félvezető réteg között helyezkedik el. A 4.82. ábra egy olyan 
záróréteges térvezérlésű tranzisztor (JFET) felépítését ismerteti, melyben a szennyezett széles tiltott 
sávú réteg alumínium-gallium-nitrid (AlGaN) alapanyagú, a nem szennyezett csatorna keskeny tiltott 
sávval pedig gallium-nitridből épül fel. A két réteg között jelenik meg egy vékony elektronfelhő, mely 
jól szabályozható a vezérlő elektróda feszültségén keresztül. 
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4.82. ábra. Gallium-nitrid (GaN) alapú záróréteges térvezérlésű tranzisztor (JFET) rétegszerkezete 

A GaN JFET-et szilícium, GaN, zafír és SiC alapkristályokon egyaránt létre lehet hozni. Az 
elektronfelhőben lévő elektronok nagyon nagy mobilitása és egy széles tiltott sávú anyag 
használatának köszönhetően az eszköz ellenállása nagyon kicsi vezető állapotban. Ha ehhez még 
hozzávesszük a rács áramkör kapacitásának nagyon kicsi értékét, akkor megállapíthatjuk, hogy a 
tranzisztort nagyon nagy üzemi frekvencián lehet működtetni. Az gallium-nitrid félvezető eszközök 
jellemzői akár egy nagyságrenddel jobbak lehetnek, mint a hagyományos szilícium alapkristályon 
kialakított megfelelőik azonos paraméterei, ráadásul a gallium-nitrid eszközök olcsóbbak, mint a 
szilícium-karbid alapúak. Jó tulajdonságaik ellenére ma még csak néhány területen, például a 
radarrendszerekben, a mikrohullámú technikában és a mobil távközlésben gyakori az alkalmazásuk. A 
GaN eszközök képesek akár 100 A nagyságrendű áramok kapcsolására is, de csak viszonylag kis 
feszültségeken, bár fejlesztés alatt állnak 1200 V-os tranzisztorok is [185]. A GaN eszközök a 
hővezetés szempontjából a hagyományos szilícium eszközökhöz hasonlóak, a szilícium-karbiddal 
ebből a szempontból nem versenyképesek. 

4.2.5.2. Szilícium-karbid (SiC) 

A szilícium-karbidot (SiC) Jöns Jakob Berzelius svéd kutató fedezte fel 1824-ben, tehát közel két 
évszázada ismert. Ismertebbé „carborund” néven vált és elsősorban a gépészeti megmunkálásokban, 
például a fényezési eljárásokban alkalmazták. A szennyezetlen szilícium-karbid kristály egyenlő számú 
szilícium és szén atomot tartalmaz. A szén és a szilícium is a periódusos rendszer IV-es főcsoportjában 
található, azaz a szén atom és a szilícium atom is 4 vegyértékelektronnal rendelkezik. A szilícium-
karbid kristályszerkezete a szén és a szilícium atomok közötti kovalens kötéseknek köszönhetően jön 
létre. 

A szilícium-karbidból kialakított elektronikus áramköri elemek átütési feszültsége akár 9-szer nagyobb 
is lehet, mint a szilícium eszközöké, emiatt a SiC ideális félvezető alapanyag nagyfeszültségű 
létrehozásához, hiszen egyenértékű tervezésnél kilencszeres üzemi feszültséget tesz lehetővé [73]. A 
szilícium-karbid hővezető képessége nagy – szobahőmérsékleten meghaladja a rézét, aminek 
köszönhetően nemcsak nagyobb feszültségen, de nagyobb hőmérsékleten képesek üzemelni a SiC 
eszközök. Mivel a hőmérsékleti tényezőjük pozitív, probléma nélkül párhuzamosan köthetők. Az SiC 
eszközök közül elsőként a 10 A-es Schottky-diódák jelentek meg a piacon 300, 600 vagy 1200 V-os 
üzemi feszültséggel [73]. A 4.83. ábra egy ilyen dióda rétegszerkezetét mutatja [77]: 
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4.83. ábra. Szilícium-karbid alapú Schottky-dióda 

Ezeket a diódákat az IGBT-s átalakítókban a vezérelt félvezetők mellett alkalmazzák egy hidas és több 
hidas modulokban, illetve intelligens teljesítmény modulokban is, melyek általában szilícium alapúak. 
Azonban a hibrid struktúrák kompatibilitási problémákat is okozhatnak, célszerű azonos generációs 
eszközöket választani tervezéskor. A kompatibilitási problémák elkerülése végett az összes ismert 
teljesítmény félvezető eszköz elérhető szilícium-karbid alapú változatban is, közülük néhányat 
ismertetnek a következő ábrák: 

 
4.84. ábra. Szilícium-karbid alapkristályon kialakított bipoláris teljesítmény tranzisztor 

Szilícium-karbid eszközök között megtalálhatjuk a megújult a bipoláris tranzisztort, illetve különböző 
MOSFET változatokat. 
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4.85. ábra. Szilícium-karbid alapkristályon kialakított DMOSFET térvezérlésű 

teljesítménytranzisztor 

 
4.86. ábra. Szilícium-karbid alapkristályon kialakított UMOSFET térvezérlésű 

teljesítménytranzisztor 

A szilícium-karbid felhasználása továbbá lehetőséget nyújt nagy elektron mobilitású tranzisztor 
(HEMT: High Electron Mobility Transistor vagy HFET) létrehozására, egy ilyen eszköz rétegszerkezete 
látható az alábbi ábrán, [77]. 

 
4.87. ábra. Szilícium-karbid alapkristályon kialakított HFET térvezérlésű teljesítménytranzisztor  

A fenti HFET kombinálja a szilícium-karbid és a gallium-nitrid előnyeit. Ily módon kombinálva a két 
technológia jó tulajdonságait erőfeszítések folynak egy minden igénynek megfelelő félvezető 
kapcsoló elem létrehozására. 
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4.2.5.3. Technológiai jellemzők 

A modern félvezető eszközök mind vízszintes, mind függőleges kivitelben léteznek. A vízszintes 
kivitelezést főleg a nagy áramú alkalmazásokhoz szánt félvezető elemeknél alkalmazzák, mivel a 
rétegátmérő viszonylag nagy. A függőleges elrendezést inkább a nagyfeszültségű eszközöknél 
alkalmazzák. A 4.3. táblázatban néhány félvezető elem vízszintes és függőleges technológiával 
kialakított összehasonlítása látható a technológiához tartozó félvezető anyagok megjelölésével. 

4.3. táblázat. Az egyes félvezető eszköztípusokhoz ajánlott félvezető alapanyagok a kialakítás 
függvényében 

Eszköztípus Függőleges szerkezet Vízszintes szerkezet 
SBD SiC-4H GaN 
PIN dióda SiC-4H GaN 
JFET / SIT SiC-4H  
MESFET  SiC-4H, GaN 
Bipoláris teljesítmény 
tranzisztor 

SiC-4H  

MOSFET SiC-4H  
HEMT  GaN 

A szilícium bázisról szilícium-karbid bázisra vagy más alternatív félvezetőre történő áttérés 
elsősorban a nagy tisztaságú egykristály előállításának problematikája, valamint a technológia 
drágaságában rejlik. Problémás még a nagy átmérőjű egykristályok előállítása is. A 4.88. ábra 
félvezető ostya átmérők növekedésének menetét ismerteti [73]. 

 
4.88. ábra. Félvezető ostya (egykristályból képzett lemez) átmérők 

A szilícium-karbid technológia fejlődését jól jellemzi az átvihető teljesítmény és az előállított 
félvezető eszköz hibasűrűsége. A 4.89. ábra a két paraméter értékének eddigi, illetve a közeljövőben 
várható alakulását ismerteti. 
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4.89. ábra. Az SiC technológia fejlődése 

Megállapíthatjuk, hogy intenzív kutatások folynak az alternatív félvezető anyagok területén a 
szilícium-karbid vagy gallium-nitrid technológiára történő mielőbbi áttérés megvalósítása érdekében. 
A 4.4. táblázat egy átfogó képet ad a szilícium-karbid alapú eszközök gyártóiról. 

4.4. táblázat. A főbb szilícium-karbid félvezető gyártók és az általuk gyártott eszközök 

Cég MOSFET JFET BJT IGBT 
Önvezető Önzáró Kaszkád 

Acreo (SW) x      
Denso (J) x      
Cree (US) x x   x x 
Fuji (J) x     x 
GE (US) x      
Hitachi (J) x     x 
Matsushita (J) x      
Mitsubishi 
(MELCO) (J) 

x     x 

Nissan Motor (J) x      
Northrop 
Grumman (US) 

x x x x   

Oki Electric (J) x      
Phillips (NL) x      
Rockwell (US)  x     
Rohm (J) x     x 
Semisouth (US)  x x    
SiCED (D) x x  x   
Sumitomo SEI (J)  x     
Toshiba (J) x x    x 
TranSiC (SW)     x  
United Silicon 
Carbide (US) 

 x x  x  
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4.2.6. Integrációs tendenciák 

Nem fejezhetjük be ezt a fejezetet anélkül, hogy ne szólnánk a fentiekben ismertetett korszerű 
félvezető eszközök teljesítmény modulokba integrált változatairól [72]. Akár a gyengeáramú integrált 
áramkörök esetében nagyfeszültségű integrált áramkörök állnak rendelkezésre manapság (HVIC: High 
Voltage Integrated Circuit), valamint intelligens teljesítmény integrált áramkörök (SPIC, Smart Power 
Integrated Circuits). Ezek az áramkörök magukba foglalják a teljes teljesítmény részt, a vezérlést, 
szabályozást és a védőáramköröket olyan alkalmazásoknál, mint a parametrikus stabilizáló 
tápforrások, a kapcsoló üzemű tápforrások, az egyenáramú előkonverterek a teljesítmény tényező 
aktív javításával, az egyenáramú, váltakozó áramú vagy speciális mikromotoros meghajtók, az audio 
vagy video végfokok. Ezek az áramkörök nagy vagy nagyon nagy integrációs fokkal rendelkeznek, de 
jelenleg csak a kis, illetve a közepes teljesítmény tartományokban alkalmazzák őket. 

A közepes és a nagy teljesítmény tartományban a teljesítmény modulok egybe tokozása figyelhető 
meg. Ebben a tartományban három fejlődési irányzat alakult ki. Az első és egyben a legrégebbi a 
teljesítmény modulok piacra dobása volt. A teljesítménymodulok csak néhány félvezető eszközt 
tartalmaznak egy közös tokozásba foglalva, egy olyan áramkörben, mely az alkalmazásokban gyakran 
előfordul. Teljesítmény modul például a teljesítmény tranzisztor közös tokozásban a vele 
ellenpárhuzamosan kapcsolt teljesítmény diódával, vagy egy olyan híd modul, mely két tranzisztort és 
két diódát tartalmaz.  

A második irányzat az intelligens teljesítmény modulok (IPM: Intelligent Power Modules) irányába 
mutat. Ezek több teljesítmény félvezető eszközt foglalnak magukba azok vezérlő és védő 
áramköreivel együtt.  

A harmadik irányzat az integrált teljesítmény modulok (IPEM: Integrated Power Electronic Modules) 
fejlesztését és gyártását foglalja magába. 

Az integrált teljesítmény modulok (vagy kapszulák) a teljesítmény modulok mellett a vezérlő és védő 
áramköröket, valamint az alkalmazásnak megfelelő szabályzó kör elemeit is magukba foglalják. Ebben 
az integrációs fejlesztésben a SEMIKRON cég úttörő szerepet játszik. Ma már kijelenthetjük, hogy az 
integrált teljesítmény modulok jelentik a jövőt. Ezt az is alátámasztja, hogy olyan integrált 
modulokkal is lehet ma már találkozni, melyek nem szilícium, hanem valamilyen új, alternatív 
félvezető alapúak. 

A teljesítmény modulok bevezetésével nőtt a teljesítmény átalakítók megbízhatósága és 
egyszerűsödtek a védőáramkörök is, mivel a parazita induktivitások és kapacitások lecsökkentek. 
Ugyanakkor nagy kihívást jelent a gyártóknak a nagyfeszültségű teljesítmény rész megfelelő 
szigetelése és leválasztása a kisfeszültségű vezérlő és szabályzó elemek találhatóak. Ugyancsak 
kihívást jelent a teljesítmény rész hűtése, mivel az rendszerint nagyobb hőmérsékleten működik, és 
működés közben folyamatosan keletkezik benne hőenergia. Az alkalmazások felől vizsgálódva az 
jelent problémát, hogy a modulon belül történő egyetlen meghibásodás a teljes modul cseréjét 
szükségessé teszi. 

Ezeknek a tulajdonságoknak az ismeretében kell minden integrált teljesítmény modulokra 
támaszkodó projektet elindítani. 
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4.3. A teljesítmény félvezetőelemek kiválasztásának, vezérlésének és 
védelmének általános elvei 
A félvezető teljesítmény kapcsoló elemek kiválasztása az alkalmazás energia átalakító rendszerként 
történő vizsgálatával kezdődik. Ismerve az elektromos energia paramétereit a bemenő és kimenő 
körben teljesítmények, feszültségek és áramok szintjén egy első képet formálhatunk a konverter 
típusáról, mely az adott tervezési feladatot kielégítően megoldhatja. Következő lépcsőben meg kell 
vizsgálni, hogy a probléma megoldásához intelligens vagy integrált modulok vagy csak diszkrét 
komponensek használhatóak.  

Első esetben a konverter tervezése leegyszerűsödik a megfelelő modulok kiválasztására és a hozzájuk 
legjobban illeszthető vezérlő áramkörök megválasztására, majd a teljes átalakító védelmi 
áramköreinek megtervezésére. Kívánatos továbbá a tervek validálása a vezérlő és 
teljesítményelektronikai áramkörök modellezésével. Ezt kiegészítve a szabályzókör modelljével, a 
teljes konverter verifikálható még a prototípus megépítése előtt. 

A nehezebb út, amikor a konverterek csak integrált (néhány elemet tartalmazó) modulokból vagy 
csak diszkrét (önálló) alkatrészekből építhetőek meg. Ebben az esetben ki kell választani az 
alkalmazásnak megfelelő teljesítményelektronikai áramkört, részletes számítást kell végezni az 
áramkör állandósult és tranziens üzemére, befejezve mindazon passzív és aktív alkatrészek 
kiválasztásával, melyek a megvalósításhoz szükségesek, beleértve a védőáramkörök alkatrészeit is. 
Meg kell tervezni a félvezető elemek vezérlő áramköreit, lehetőleg integrált céláramköröket 
alkalmazva. A teljesítmény vezérlési és védő elektronikai alkatrészek modellezése és szimulációja már 
ebben a fázisban kívánatos. 

Amennyiben a rendszer működőképes egy egyszerű nyílt hurkú vezérléssel, akkor már jó eséllyel meg 
lehet építeni és validálni a rendszer teljesítmény vezérlését. Ezt követi a rendszer szabályozó körének 
megtervezése, hasonlatosan ahhoz az esethez, ahol integrált teljesítmény modulokat lehet 
alkalmazni. Ebben az esetben is a tervezés validálása a teljes rendszer modellezésével, 
szimulációjával, majd a megépítendő prototípuson végzett méréssel zárul. 

A teljesítmény félvezető elemek kiválasztása a passzív áramköri elemekkel együtt a gyártók által 
kiadott katalógusok alapján történik, állandósult igénybevételnél (feszültségek, áramok, 
teljesítmények, frekvenciák) valamint tranziens igénybevételnél (túlfeszültségek, túláramok) az 
áramkör számítása során kapott értékek alapján. Ebben a fejezetben különböző kategóriájú félvezető 
elemek vezérlő és védő áramköreit taglaljuk, melyhez feltételezzük, hogy a hallgató ismeri az 
előzőekben tárgyalt félvezető elemek működését, valamint statikus és dinamikus jelleggörbéit. 

Először a félig vezérelt és teljesen vezérelt többátmenetű félvezető eszközöket tárgyaljuk. A 
tirisztorok és triakok félig vezérelt eszközök áram vezérléssel, ami azt jelenti, hogy a megfelelő 
kapcsolási időpillanatban a rács-katód körbe megfelelő áramot kell injektálni ahhoz, hogy az eszköz 
bekapcsoljon, azaz kinyisson. A triakok esetében a vezérlő impulzusoknak bipolárisnak kell lenniük az 
E2 elektródhoz képest.  

A 4.90. ábra, a 4.91. ábra és a 4.92. ábra különböző triak vezérlő áramkör megvalósításokat ismertet, 
[78]. 
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4.90. ábra. Triak vezérlése bipoláris tranzisztorral, pozitív tápfeszültséget biztosítva a 

vezérlőkörnek: a) npn-típusú, b) pnp-típusú 

 
4.91. ábra. Triak vezérlése bipoláris tranzisztorral, negatív tápfeszültséget biztosítva a 

vezérlőkörnek: a) npn-típusú, b) pnp-típusú 

 
4.92. ábra. Triak vezérlése galvanikus leválasztással, optodiak alkalmazásával 
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A triakok számára rengeteg integrált céláramkör áll rendelkezésünkre. A 4.93. ábra a Philips által 
gyártott TDA1023 integrált áramkört mutatja szabályozható ellenállású villamos fűtő 
alkalmazásokhoz, [82]. 

 
4.93. ábra. A TDA1023-as integrált vezérlő áramkör triakokhoz 

A 4.94. ábra egy lehetséges tranzisztoros leválasztású tirisztor vezérlő áramkör megvalósítást 
ismertet, [78]. 

 
4.94. ábra. Tirisztor vezérlése leválasztó transzformátor alkalmazásával 

Ebben a tartományban az integrált vezérlő áramkörök széles skálája áll a tervező mérnökök 
rendelkezésére, [6], [7], [52], [79], [80]. A tirisztorok vezérlésénél meg kell említenünk a kezdetben az 
AEG-Telefunken által gyártott UAA145-ös integrált áramkört, mely negyven évvel a bevezetése után 
is használatban van. Ékes példája egy jól sikerült integrált áramkörnek, mely igen jó megbízhatóságot 
mutat. Egy intuitív blokk vázlatot mutat 4.94. ábra, mely részletezi általános szinten azokat a 
funkciókat, melyeket teljesítenie kell pl. a tirisztorok fázis szabályozására specializálódott integrált 
áramkörnek, [12], [79], [81]. 
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4.95. ábra. Tirisztorok fázisvezérléséhez kifejlesztett speciális integrált vezérlő áramkör elvi blokk 

sémája 

A tirisztorok és a triakok zárását az anód körön keresztül végzik, természetes lezárással vagy 
kommutációval, annak megfelelően, ahogy a következő fejezetben bemutatásra kerül. a 
teljesítményelektronikában zajló kommutációs folyamatok tárgyalásánál. A tirisztorok és triakok 
védelme általában ultragyors biztosítékokkal, soros kommutációs tekercsekkel valamint párhuzamos 
RC tagokkal valósul meg. 

A GTO-tirisztorok vezérlése kissé bonyolultabb, mert az eszköz a rács-katód körbe injektált pozitív 
áram impulzus hatására gyújt be, de a lezáráshoz olyan negatív feszültségforrásra van szükség, mely 
képes kiszivattyúzni a rács körön keresztül egy a zárási előfeszítésnél nagyobb áramot. A 4.96. ábra a 
GTO-tirisztorok vezérléséhez alkalmas áramköri modult mutat, [83]. 

 
4.96. ábra. A GTO-tirisztor vezérlő áramköre 
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A teljesítmény elektronikai konverterekbe épített GTO-tirisztorok nagy működési biztonsággal kell, 
hogy rendelkezzenek, ami megköveteli a vezérlő, védő és aktív figyelő áramköreik nagyon gondos 
tervezését, 4.97. ábra, [84]. 

 
4.97. ábra. A GTO-tirisztorok vezérlő és aktív figyelő és védő áramköre 

A 4.98. ábra pedig a GTO-tirisztorok védő jeleinek feldolgozásáról mutat részleteket. 

 
4.98. ábra. A GTO-tirisztor aktív vezérlő/védő áramkörének blokkvázlata 
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Annak ellenére, hogy a fenti ábrákon is jelen vannak, álljunk meg egy összefoglalóra a tirisztorok és 
GTO-tirisztorok védőáramkörei tekintetében, 4.99. ábra, [83]. 

 
4.99. ábra. A tirisztor és GTO tirisztorok védő körei 

A teljesítménytranzisztorok általában összetett (összekapcsolt) tranzisztorok, mert csak így lehetett 
kialakítani nagy teljesítményű egységeket elfogadható vezérlési teljesítmény mellett. 

Annak, ellenére, hogy legtöbbször egyszerű tranzisztorként vannak jelölve, a belső struktúrájuk 
(4.100. ábra), valamelyik struktúrájának felel meg, [83]. 

 
4.100. ábra. Teljesítmény bipoláris tranzisztor struktúrák a teljesítményelektronikai 

alkalmazásokban 

Annak ellenére, hogy a végfok tranzisztornak nagy vezérlőteljesítményre van szüksége, a vezérlő 
körnek csak a bemeneti tranzisztort kell vezérelni viszonylag kis teljesítménnyel. A bipoláris 
tranzisztor egy áramgenerátor jellegű impulzus generátorral vezérlik, olya áramot szolgáltat/injektál 
a bázis körbe, melynek eredményeként a direkt irányú kommutáció megadott idő alatt megy végbe. 
Ahhoz, hogy a lezárási folyamat is ellenőrzött módon menjen végbe nem elégséges a bázisáram 
szimpla lekapcsolása, hanem az ellenőrzött csökkenésére van szükség, pl. egy negatív feszültség 
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alkalmazásával. Ez a feszültség olyan nagy is lehet, hogy az inverz kommutáció idejére a bázis-emitter 
kör a Zener letörési tartományba kerül. 

 
4.101. ábra. A teljesítmény bipoláris tranzisztorok bázis áramát vezérlő áramkör elve 

A 4.102. ábra és a 4.103. ábra a teljesítmény bipoláris tranzisztorok ellenőrzött be és kikapcsolási 
folyamatát mutatja, a vezérlőáramkörökkel együtt, [83]. 

 
4.102. ábra. A Q1 bipoláris teljesítmény tranzisztor bázisárama vezetés közben 
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4.103. ábra. Negatív bázis-emitter feszültséggel történő bázisáram „kivétel” a záró irányú kapcsolás 

lehető leggyorsabb megvalósításához 

Általában, hogy elkerüljük egy negatív feszültségű táp alkalmazását a zárási folyamat 
lebonyolításához, egy kondenzátor kapcsain megjelenő feszültséggel oldjuk meg, mint egy lokális 
mesterséges táp a negatív feszültség létrehozását. 

A gyakorlati alkalmazásokban nagyon gyakran alkalmaznak hídba kapcsolt elemeket, melynek egyes 
ágai önálló integrált modulokban materializálódnak. Ezt az eset mutatja be a 4.104. ábra, különös 
tekintettel a meghajtó áramkörök konfigurációjára blokkséma szinten, [83]. 

Mindegyik vezérlő körnek galvanikusan leválasztott egyedi tápforrással kell rendelkeznie. 

 
4.104. ábra. Egy ágon lévő tranzisztorok vezérlő köre 

A teljesítmény bipoláris tranzisztor védő áramkörei ugyanúgy, mint a teljesítmény MOSFET nagyon 
hasonlatosak az IGBT tranzisztorok védő köreihez, melyeket ott fogunk részletesebben tárgyalni. 
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Ahogyan az eddigiekből már tudjuk a bipoláris teljesítmény tranzisztoroktól eltérően a MOSFET 
tranzisztorokat feszültségben vezérelik, ahol a telítéshez fel kell tölteni a rács-forrás kör kapacitást, 
míg lezárásukhoz ki kell sütni azt. Ezen folyamat ellenőrzésével befolyásolhatjuk a bekapcsolási, 
illetve kikapcsolási időket, mely által nagyon nagymértékben befolyásolhatóak a kommutációs 
veszteségek, a túláramok és a túlfeszültségek. Két specifikus MOSFET vezérlő áramkört mutat a 
4.105. ábra, [83]. 

 
4.105. ábra. A teljesítmény MOSFET tranzisztorok két tipikus vezérlő áramköre 

Ebben az esetben is kívánatos vezetési ágak alkalmazása, melyhez a vezérlő körök egy lehetséges 
konfigurációját mutatja a 4.106. ábra, [83]. 

 
4.106. ábra. Egy átalakító ágban lévő teljesítmény MOSFET-ek vezérlő áramköre 

Egy teljesítmény elektronikai átalakítóban alkalmazott térvezérlésű bipoláris tranzisztor (IGBT) 
esetében a megfelelő vezérlő áramkört mutatja a 4.107. ábra, [66]. Ebben az esetben a szabályzókör 
egy mikroszámítógépen alapul, mely lehet mikrokontroller, digitális jelprocesszor (DSP), speciális 
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mikroszámítógép, stb. A tényleges vezérlő impulzusok egy speciális impulzusszélesség modulációs 
áramkör által vannak előállítva „PWM – Pulse Width Modulation” és egy impulzus transzformátor 
segítségével vannak a tranzisztor vezérlőkörébe továbbítva a galvanikus leválasztás érdekében. Az 
impulzustranszformátor helyett optokapcsolókat is alkalmazni szoktak. A galvanikus leválasztásnak 
fontos szerepe van, mivel a teljesítmény rész intenzív villamos zajoknak van kitéve egyrészről, 
másrészről pedig az IGBT tranzisztor emitterének potenciálja váltakozhat a konverter működése 
közben. A vezérlő áramkör egy végfokból és egy előerősítő részből áll általában, ahol előerősítő tag 
fogadja a vezérlő jelet és felerősítve továbbítja a végfok számára, ha nem lép fel valami zaj/zavar a 
tranzisztor közvetlen környezetében. A végfok pedig a tranzisztort vezérli oly módon, hogy a 
kollektor-emitter körben a kommutáció optimálisan menjen végbe. Ha az eszköz hőmérséklete 
meghalad egy megengedett értéket, a vezérlő impulzusok megszűnhetnek. Akkor is ez történik, ha 
zárt állapotban a kollektor-emitter feszültség nem elég nagy vagy vezetésben, ha a teljes telítődés 
nem alakul ki, vagy végül akkor is, ha rövidzárási áram lép fel a kollektor-emitter körben. 

Hogy kiaknázzuk az IGBT tranzisztorok rövidzárási áramának vezérlés általi megszűntetését, a 
hibajelet minimális időn belül direkt az előerősítő körnek továbbítják. Az IGBT tranzisztorokat vezérlő 
korszerű integrált áramkörök visszaküldik galvanikus leválasztás után a hibajelet a vezérlő 
mikroszámítógép számára is annak érdekében, hogy számon tartsuk a hibákat, illetve a teljes 
bekapcsolás érdekében, ha a hiba folyamatosan jelentkezik. A modern konverterekben ma már ilyen 
specializált vezérlő áramkörök vannak. 

 
4.107. ábra. Teljesítmény átalakító topológiában elhelyezkedő IGBT tranzisztor szenzor 

visszacsatolás alapú védő funkciókkal ellátott vezérlő áramkörének blokkvázlata 

A 4.108. ábra az IGBT tranzisztorok olyan vezérlési áramkörét ismerteti, ahol a rács-emitter körben 
alkalmazott vezérlő jelet egy műveleti erősítő előfeldolgozza és egy komplementer bipoláris 
tranzisztoros végfokon keresztül továbbítja a rácsra. 
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4.108. ábra. Az IGBT tranzisztor műveleti erősítős előerősítővel és komplementer bipoláris 

tranzisztorokkal megvalósított vezérlő áramköre 

Dupla egyenfeszültségű tápforrást kell alkalmazni ahhoz, hogy a zárási folyamat során az IGBT 
tranzisztor rácsát negatív potenciálon tudjuk tartani. A komplementer végfok és a tranzisztor rácsa 
között egyetlen RG ellenállás helyezkedik el, az időállandója a vezérlő körnek így mind nyitáskor, 
mind záráskor ugyanakkora marad, [66]. A 4.109. ábra az áram és feszültség formáját mutatja a rács 
áramkörben az előbbi áramkörnek megfelelően. AZ RG ellenállás értékének változtatásával a rácskör 
kvázistacioner állapota szabályozható, amin keresztül a tranzisztor kommutációs folyamata is 
optimalizálható. 

 
4.109. ábra. Az IGBT tranzisztor rács-emitter körének feszültség és áram diagrammja 

Nagyon fontos, hogy kicsit részletesebben kitérjünk az RG ellenállás szerepére az IGBT tranzisztor 
rács-körében, hisz az értéke meghatározó a direkt és fordított irányú kommutáció folyamatában. 

A 4.110. ábra kiemeli a kommutációs idők függését ennek az ellenállásnak az értékétől, [66]. Az IGBT 
tranzisztorok kommutációs folyamatinak optimalizálása érdekében körszerű vezérlő áramköröket 
fejlesztettek, amelyeknél az utolsó végfok így van kialakítva, hogy két ellenállás RGF és RGR határozza 
meg a rács-emitter kör kapacitásának feltöltődését illetve kisütését, [28]. 
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4.110. ábra. A rács-köri ellenállás hatása a kommutációs időkre 

A RGF ellenállás értékének nevekedése maga után vonja: megnövekedett veszteségek a tranzisztorban 
telítődésnél, megnövekedett veszteségek a szabadon futó dióda záró irányú visszatérésekor, a teljes 
kommutációs veszteségek megnövekedését, megnövekedett tárolási idő direkt irányú 
visszatérésekor, a kollektor-emitter feszültség változás sebességévek (dU/dt) csökkenését és az 
elnyomó dióda inverz áramának csökkenését. Az RG ellenállás helyes megválasztásánál egy jó 
kompromisszumot kell kötni az alábbi elemek között: 

• A teljes nyitóirányú megengedett veszteségek az IGBT tranzisztorban és a szabadon futó 
(elnyomó) dióda vesztesége záróirányú kommutációnál. 

• A maximális akkumulálási (felhalmozási idő) a telítődésnél, a maximális kommutált áram és a 
maximális kommutációs frekvencia. 

• A szabadon futó diódán a maximális visszáram és a kommutált áram maximuma. 

Az RGR ellenállás esetében értékének növelése az alábbi következményekkel jár az IGBT tranzisztor 
zárási folyamata során: nőnek a záróirányú veszteségek a tranzisztorban, nő a záróirányú késleltetési 
idő, nő az áram csökkenési ideje, csökken a kollektor-emitter feszültség váltakozási sebessége 
(dU/dt), csökkennek a záróirányú kommutációnál fellépő feszültség csúcsok és végül nő a lezárt 
tranzisztor érzékenysége a gyors feszültség változásokra. Az RGR ellenállás méretezésénél az alábbi 
elemekre kell egy jó kompromisszumot találni: 

• A teljes veszteségek a tranzisztor zárásakor, a megengedett zárási késleltetés, mely 
befolyásolja a kommutált maximális áramot és a maximális működési frekvenciát. 

• A megengedett maximális túlfeszültség maximális áramnál, esetleg rövidzár esetén. 
• A megengedett érzékenység dU/dt-nél. 

Informálisan azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi IGBT tranzisztoroknál a katalógusok 3,3  Ω és 27 Ω 
közötti értékeket javasolnak mindkét ellenállás értékére, de 50 Ω-nál semmiképp sem nagyobb 
értéket. Ugyanakkor azt is javasolják, hogy az RGR ellenállás értéke ne haladja meg a 18 Ω-nál nagyobb 
értékkel az RGF ellenállás értékét. 

A következőkben néhány olyan vezérlő áramkört mutatunk be, melyeknél a nyitó- és záróirányú 
kommutáció folyamata a megfelelően megválasztott kiegészítő rácsköri elemekkel függetlenül 
optimalizálható, [66]. a 4.111. ábra egy olyan vezérlő áramkört mutat, melynél az előerősítő műveleti 
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erősítővel van megvalósítva, a végfok pedig komplementer tranzisztoros konfigurációban lett 
kialakítva. 

 
4.111. ábra. Komplementer tranzisztorokkal megvalósított vezérlő áramkör, 1-es konfiguráció 

 
4.112. ábra. Speciális integrált áramkörökkel megvalósított IGBT tranzisztorvezérlés 

A 4.112. ábra által bemutatott változat egyetlen áramkörben, egy speciális integrált műveleti 
erősítővel valósítja meg az IGBT tranzisztor vezérlését. 

A 4.113. ábra újból egy kétfokozatú konfigurációt mutat, ahol az első fokozat szintén integrált 
műveleti erősítős, míg a végfok a 4.111. ábra által ismertetett kapcsoláshoz hasonlóan 
komplementer tranzisztoros kivitelű. Mindegyik vezérlő körnek van egy sajátos tulajdonsága az IGBT 
tranzisztorok egyedi vezérlése során mégpedig, hogy két lebegő egyenfeszültségű tápforrásra van 
szükségük. Ez a tény komoly hátrányt jelenthet, ha számításba vesszük, hogy a modern (korszerű) 
konverterekben relatív nagyszámú IGBT tranzisztort alkalmaznak. 

 
4.113. ábra. Komplementer tranzisztorokkal megvalósított vezérlő kör, 2-es konfiguráció 
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Ez a tápellátás megoldható egy nagyfrekvenciás transzformátorral, megfelelő számú szekundert és 
lokális feszültség stabilizálást alkalmazva, mivel a vezérlő körök teljesítmény felhasználása 
gyakorlatilag elhanyagolható. 

Másrészről pedig ott, ahol ez megtehető, a 4.114. ábra által bemutatott vezérlő kört javasolt 
alkalmazni, melynél a vezérléshez szükséges feszültségét, a teljesítményelektronikai részt tápláló, 
közbenső egyenfeszültségű áramkörből veszik direkt módon, [68]. 

 
4.114. ábra. Az IGBT saját feszültségforrás nélküli vezérlésének alapelve 

A tervezés során mindig ajánlatos részletesen áttanulmányozni az IGBT tranzisztorok 
katalógusadatait és azokat a konkrét javaslatokat is, melyeket a teljesítmény félvezetők vezérlő 
módjaira adnak. A 4.115. ábra pl. egy ilyen gyakorlati javaslatot mutat, ahol az előerősítő rész egy 
általános célú LM311-es műveleti erősítővel, míg a végfok az SG1644-es monolitikus integrált 
áramkört alkalmazza. 

A vezérlő áramkörök egy speciális kategóriája, melyeket egy átalakító ág mindkét IGBT tranzisztorára 
alkalmazni lehet. Nem igénylik az egyedi lebegő feszültség források meglétét a felső tranzisztoron, 
hanem az említett „boot-strap” technika alkalmazásával váltják ki. Az eljárás előnye az 
egyszerűségben rejlik. A kondenzátor mely magában tárolja a felső tranzisztor vezérléséhez 
szükséges energiát, csak akkor működik helyesen, ha a közbenső kör egyenfeszültsége, mely a 
teljesítmény részt táplálja, nem tér el jelentősen a névlegestől. Ahogy eddig már említettük az IGBT 
tranzisztorok vezérlő áramköreinek általános tápellátásánál, a biztonságos akár rövidzárási 
működésüket csak akkor lehet garantálni, ha megfelelő időn belül és megfelelő pontossággal 
detektálni lehet a rövidzárási áramokat, annak érdekében, hogy a vezérlés segítségével lezárjuk, 
megvédjük az eszközt ilyen esetekben. A továbbiakban néhány olyan konfigurációt is bemutatunk, 
melyekkel a fellépő rövidzárási áramokat optimálisan lehet detektálni. Nyilvánvaló, hogy az így nyert 
visszacsatolási jeleket akár figyelő funkciókra is felhasználhatunk a magasabb hierarchiájú szabályozó 
rendszerekben, csak az erősítésükre és a továbbításukra van szükség a galvanikus leválasztás 
megvalósítása után. 
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4.115. ábra. Egy megvalósított IGBT vezérlő és védő áramkör 

A 4.116. ábra által bemutatott áramkör egyetlen felügyelő ponton végzi a túláram megjelenítését, a 
konvertert tápláló egyenfeszültségű tápforrás áramkörében elhelyezve, vagyis a bemenő 
áramkörökben. A vezérlő áramkörön előerősítő fokozatai csak akkor továbbítanak vezérlő jelet a 
végpontok felé, ha a konvertor bemeneti árama megengedett határok között van. Az elv nagyon 
egyszerű és gazdaságos, de csak egy relatív védelmet nyújt a félvezető kapcsoló elemnek. Éppen 
ezért ezeket a megoldásokat előszeretettel alkalmazzák a kis teljesítményű IGBT tranzisztoros 
konverterekben. 

 
4.116. ábra. A rövidzárási áramok észlelése/detektálása a közbenső egyenfeszültségű áramkörben 

A 4.117. ábra szerinti verzióban a megfigyelési pontok elhelyezkedése nem a bemenő, hanem a 
teljesítményelektronikai fegyverzetek kimenő áramkörében van elhelyezve. A két visszacsatolási jel 
feldolgozása közel azonos módon történik, mint az előbbi esetben. Mindkét áram visszacsatolási 
jelnek a megengedett intervallumon belül kell lennie, melyeket az IGBT tranzisztorok vezérlő 
köreinek folyamatosan számon kell tartani. Ha a terhelés csillagkapcsolásban van, null kivezetés 
nélkül, akkor információt kell szolgáltatni a háromfázisú terhelés mindhárom fázisáramáról. Nem 
veszik figyelembe azokat a túláramokat, melyek egy félvezető kapcsoló elem meghibásodása során 
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jön létre. Egy ilyen téves vezérlés azonban könnyen megjelenhet a vezérlő jeleket továbbító 
vezetékeken megjelenő zajok során, vagy a nem megfelelő paraméterek használatával a PWM (Pulse 
With Modulation) impulzusszélesség modulációs vezérlő impulzusok számítása során. Ezen 
hiányosságok miatt a 4.117. ábra által bemutatott túláram érzékelő eljárást inkább csak a közepes 
teljesítményű teljesítmény átalakítókban alkalmaznak. 

 
4.117. ábra. A terhelés oldali rövidzár-áramok detektálásának elve 

A 4.118. ábra minden teljesítményű konverter típushoz alkalmazható túláramfigyelő áramkört mutat 
a nagy teljesítményű konvertereket is beleértve az IGBT tranzisztorok védelmében. 

Ebben a konfigurációban az áram mérési pontok mindegyik tranzisztor kollektor-emitter tövében 
helyezkedik el. 

 
4.118. ábra. Mindegyik tranzisztor rövidzárási vagy túláram megfigyelésének elve 

Nagy teljesítményeken az összes áram visszacsatolási jelet figyelembe kell venni a vezérlő kör 
előerősítő fokozatában mindegyik tranzisztornál külön-külön. Kis és közepes teljesítményeken elég 
csak a saját visszacsatoló jelet figyelembe venni. Minden esetben egy szuplimentáris jelfeldolgozást is 
érdemes végrehajtani a visszacsatolási jeleken, pl. egy VAGY logika szerintit, melynek eredményét 
eljuttatják a hierarchikusan magasabb szintű vezérlő és szabályozó rendszer részére. Úgy tűnik, hogy 
a módszer nem gazdaságos, de ma már olyan széles skálája áll rendelkezésre a galvanikusan 
szeparált/leválasztott áram szenzoroknak, valamint a fenti védelmi funkciókkal felruházott 
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monolitikus vezérlő áramköröknek, hogy a gazdasági szempontokat elfelejthetjük. Ha mindegyik 
tranzisztor túláram védelme elegendő, akkor egy olyan megoldás is számításba jöhet, ahol az áram 
indirekt mérését végzik a telítődött tranzisztor kollektor-emitter feszültsége segítségével. Egy ilyen 
elven működő áramkört mutat a 4.119. ábra. 

 
4.119. ábra. Rövidzárási vagy túláram érzékelés a tranzisztorok kolletkor-emitter feszültségének 

mérésével 

Elfogadható eredmények kaphatók, amikor a figyelő áramkör, melyet a 4.107. ábra ismertet, 
megengedi galvanikus leválasztás után a hibajel visszacsatolását akár az átalakító szabályozó köre 
számára is. 

Szót kell még ejtenünk az eszközök és az átalakító védelméről a kommunikációs túlfeszültségekkel és 
a külső túlfeszültségekkel szemben. Ezek a feszültségek mindig jelen vannak az átalakítók működése 
során, mivel az áramkör lehető leggyorsabb tervezésével sem lehet kizárni a parazita 
induktivitásokat. Csak az integrált teljesítmény modulok megjelenésével egyszerűsödött, valamiképp 
ez a problémakör, amit bemutatunk a következőkben. 

A 4.120. ábra néhány egyedi túlfeszültség védő áramkört mutat, melyeket minden félvezető eszközre 
külön-külön kell alkalmazni egy konverter esetében. A 4.120. ábra a) részén egy nagyon egyszerű R-C 
tagos védőkört, teljesítmény diódás védőkört és egy kombinált R-C tag párhuzamosan kötve a Zener 
stabilizáló diódás kört látunk. Egy R-C-D hálózatú bonyolultabb védőkört láthatunk a 4.120. ábra b) 
részén, [61]. 

 
4.120. ábra. Az IGBT tranzisztorok egyes védő áramkörei 
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A védőkondenzátor kapacitását az alábbi egyenlet segítségével lehet meghatározni: 
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Az RS ellenállás meghatározásához az alábbi feltételeket kell kielégíteni: 
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A védő áramkörben levő ellenállás által disszipált teljesítmény az alábbi egyenlettel határozható meg: 
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A fenti egyenletben megjelenő mennyiségek jelentősége/magyarázata a következő: az iCM a 
maximális kollektor áram normális működési üzemmódban, a duCE/dt a kollektor-emitter feszültség 
növekedés megengedett meredeksége a tranzisztor zárási folyamata során, az uCE az IGBT tranzisztor 
telítődés előtti kollektor-emitter feszültsége, az ICRM a periodikus kollektor áram csúcsértéke 
(megengedett maximuma), a tfgmin a rács-emitter feszültség minimális ideje az eszköz normális 
működésénél, az f0 pedig a tranzisztor maximális működési frekvenciája. 

A DS dióda kommutációs vagy nagyon gyors dióda kell legyen. 

A teljesítményveszteségek ezekben a védőköri megoldásokban relatív nagyok és jelentősen 
növekednek a tranzisztorok kapcsolási frekvenciájának a növekedésével. Ezért ezeket a megoldásokat 
olyan átalakítókban alkalmazzák, melyek viszonylag kevés félvezető kapcsoló elemet tartalmaznak. 
Háromfázisú hídkapcsolásokban is alkalmazhatók az előbbi módszerek, lásd 4.121. ábra, de javasolt 
kis beépített teljesítménynél és relatív alacsony kapcsolási frekvencián alkalmazni őket. 

 
4.121. ábra. Egy háromfázisú hídkapcsolás IGBT tranzisztorainak egyedi védelme 

Ez a kép most nem jeleníthető meg.
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Olyan átalakítók esetében, melyek impulzus szélesség modulációs technikát alkalmaznak, 
nagyfrekvenciás összehasonlító/komparáló funkciókkal más megoldásokat javasolnak a kommutációs 
túlfeszültségek és a hálózati túlfeszültségek elleni védelemben. 

A 4.122. ábra egy olyan túlfeszültség ellen védő áramköri konfigurációt mutat, mely jól alkalmazható 
a háromfázisú IGBT-s hídkapcsolású, impulzus szélesség modulációval működő konverterekben. A 
védelmet egy R-C-D hálózattal oldják meg a konverter egy-egy ágára. 

 
4.122. ábra. Az egy ágon elhelyezkedő IGBT tranzisztorok együttes védelme R-C-D tag segítségével 

A védőköri kondenzátor kapacitásának számítását az alábbi egyenlettel végezhetjük: 
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A védő ellenállás méretezését a következő egyenlettel végezhetjük: 
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=  (4.46) 

A védő ellenállás által disszipált teljesítmény a következő: 

 ( )2
0

21 1
2 uVRB CCBP C k U f= −  (4.47) 

A fenti egyenletekben szereplő mennyiségek magyarázata: az id a kapcsolt/kommutált állandó áram 
maximális értéke, az LP a közbenső egyenáramú kör és a konverter ág megfelelő kapcsa közötti 
parazita induktivitás, az UCC a közbenső kör egyenfeszültsége, a ku a megengedett túlfeszültség, 
uCEM/UCC megengedett aránynak megfelelően, vCEM a megengedett maximális kollektor-emitter 
feszültség a tranzisztor zárási folyamatánál, az f0 pedig a zárási folyamat ismétlődésének maximális 
frekvenciája. 

A DB dióda kommutációs, vagy nagyon gyors dióda kell legyen. 

101 
 



Ennek az áramkörnek a használatával a védőköri veszteségek jóval kisebbek, mint a 4.121. ábra által 
bemutatott megoldásnál. Ezért a 4.122. ábra konfigurációját nagy beépített teljesítménnyel 
rendelkező IGBT-s konverterekben javasoljuk alkalmazni. 

A közepes beépített teljesítményű, háromfázisú hídkapcsolású IGBT-s berendezéseknél jól 
használható a 4.123. ábra által bemutatott közös védő áramköri konfiguráció. Az elemek méretezése 
az előbbi esethez hasonlóan valósítható meg. Végül kis teljesítményekben a 4.124. ábra 
konfigurációja ajánlatos. Az ágakon megjelenő parazita induktivitások hatását a CD kondenzátorokkal 
lehet kézben tartani. Egyetlen R-C-D-taggal pedig közbenső körben megjelenő parazita induktivitás 
által keltett túlfeszültségek kézben tarthatók. 

 
4.123. ábra. Közös R-C-D taggal megvalósított IGBT-s tranzisztorok védelmi áramköre 

Elég gazadag irodalom áll rendelkezésre a tranzisztoros áramkörök területén. Ezekben a funkcionális 
karakterisztikákon, a vezérlési princípiumok védőköri áramköri megoldásokon túl, a 
teljesítményelektronika különböző alkalmazási területeire javasolt konkrét gyakorlati megoldásokat 
is találni, [18], [19], [85], [86], [87], [88],  [89]. 

 
4.124. ábra. Egy háromfázisú átalakító tranzisztorainak elosztott védelmi princípiuma 

Manapság az IGBT gyártók mindinkább az „intelligens teljesítménymodulok” irányába fejlesztenek 
(IPM – Intelligent Power Modul), melyek egy működési egységbe foglalják össze a félvezető kapcsoló 
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elemet az őt védő áramkörökkel. A piacon az egyedi modulok mellett az ágba, illetve a hídba integrált 
modulok is megtalálhatók, egy vagy háromfázisú alkalmazásokhoz. Ezen intelligens modulok 
felhasználásával kiegészítve a tipizált vezérlő integrált áramkörökkel, betartva a gyártók 
katalógusokban leírt intelmeit a teljesítményelektronikai áramkörök tervezése (fejlesztése) nagyon 
leegyszerűsíthető, [28], [58]. A specialista szerepe a sajátos teljesítményelektronikai alkalmazások 
által megkívánt vezérlési és szabályozási stratégiák kidolgozása felé orientálódik. 

Ebben az alfejezetben érintett ismeretek olyan információ minimumot adnak a különböző mérnöki 
szakokon tanuló hallgatók számára, amelyekkel a teljesítményelektronikai alkalmazások fejlesztése 
során sikerrel alkalmazhatnak korszerű félvezető kapcsoló elemeket. 
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5. Kommutáció a teljesítményelektronikában 
A kommutáció folyamata meghatározó jelentőségű a teljesítményelektronikai áramkörök 
működésének szempontjából. Mint ahogyan az előző fejezetben is láthattuk, az áram egyik vezetési 
ágról egy másik vezetési ágra való átkapcsolásához félvezető eszközöket kell alkalmazni, melyek 
kapcsoló üzemben dolgoznak, ami azt jelenti, hogy vagy lezártak nagy impedanciájú állapotban, vagy 
vezetnek, azaz telítésben vannak. Tudjuk, hogy a többrétegű félvezetők, mint például a tirisztorok 
csak kapcsoló üzemben tudnak működni, de a tranzisztor jellegű eszközök, mint a bipoláris 
teljesítménytranzisztorok, MOSFET-ek, IGBT-k, erősítési üzemmódban is működhetnek a 
kommutációs üzemmód mellett. Fel kell tennünk azt a sarkalatos kérdést, hogy a 
teljesítményelektronikai alkalmazások 99 %-ban miért dolgoznak kommutációs üzemben? Két fő okot 
említhetünk: az első a teljesítmény átalakító hatásfokához köthető, míg a második az elektronikai 
eszközök működési határaihoz kapcsolódik. Hogy jobban megértsük a fenti kijelentéseket, egy 
egyszerű példát fogunk bemutatni, amit már részletesen ismerhetünk a lineáris áramkörök 
vizsgálatából, [15], [16], [21], [31], [32], [33], [34] és [90]. A parametrikus stabilizált tápforrások 
fejezetnél bemutattuk már az egyszerű stabilizátort, amelyet az 5.1. ábra ismertet: 

 
5.1. ábra. Egyenfeszültségű parametrikus stabilizátor 

Ahhoz, hogy egy RT terhelést stabilizált UT tápfeszültséggel lássuk el, egy másik Ud feszültségű 
tápforrást használunk fel. Kezdetben egy lineáris áramkört fogunk alkalmazni egyetlen T 
tranzisztorral, melyet földelt emitteres kapcsolásban kötünk be az áramkörbe. A vezérlőjelet egy 
monolitikus integrált áramkör szolgáltatja, melynek fő egysége a hibaerősítő áramkör. A referencia 
kettő. Általában a szabályzókör próbálja az emitter potenciálját állandó terhelés által megkívánt 
értéken tartani. Vizsgáljuk meg a kapcsolást az energiaátalakítás szemszögéből. Ehhez tételezzük fel, 
hogy a bemeneti feszültség Ud = 100 V, az RT terhelés értéke 10 Ω, és a terhelő ellenállás kapcsain 
pedig UT = 40 V állandó egyenfeszültségre van szükség. Ohm törvénye értelmében a tranzisztor 
kollektor-emitter feszültsége: 

 60CE d TU U U V= − =  (5.1) 

Az egyenáram értéke, amely a terhelésen (illetve a tranzisztoron és a tápforráson is) keresztül folyik: 
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 (5.2) 

Ebben az esetben a kimenő teljesítmény a terhelésen: 

 40 4 160TkiP U I V A W⋅ == =  (5.3) 
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A tápellátás által leadott teljes bemenő teljesítmény: 

 100 4 400be dP U I V A W⋅ == =  (5.4) 

A tápforrás és a terhelés közötti teljesítménykülönbséget a tranzisztor veszi fel: 

 60 4 240T CEP U I V A W⋅ == =  (5.5) 

Az átalakítás hatásfoka ebben az esetben: 

 
160 40 %
400

ki

be

P W
P W

η = = =  (5.6) 

Az előbbi vizsgálatból két megengedhetetlen gyakorlati következtetést vonhatunk le. Az egyik, hogy 
(5.6) egyenletnek megfelelően az áramkör hatásfoka nagyon kicsi. Nagyobb energia disszipálódik a 
tranzisztoron, mint amit a terhelés hasznosít. Tehát a megoldás teljes mértékben elfogadhatatlan 
gazdaságossági szempontból, mind a felhasználó szemszögéből, aki a teljes felhasznált energia 
költségét viseli, mind a termelő vagy szolgáltató szemszögéből, akinek így több energiát kell 
termelnie vagy vásárolnia. Az (5.5) egyenlet szerint például jól látható, hogy a szabályzó 
tranzisztornak 240 W teljesítményt kell disszipálnia. Megfelelő hűtőbordák alkalmazásával is a 
félvezetőelem hűtésének határánál vagyunk. Nagyobb teljesítményeken, ahogy azt már a korszerű 
teljesítményelektronikai alkalmazások megkívánják, a fenti megoldás nem kivitelezhető. Úgy ahogy 
azt tudjuk a lineáris áramkörök ismereteiből, a bemutatott módszer legfeljebb 40 V és 10 A 
parametrikusan stabilizált forrásoknál alkalmazható. Vizsgáljuk meg az 5.2. ábra által ismertetett 
megoldást, ahol a 100 V-os tápfeszültség 40 V-ra történő átalakítását ugyancsak tranzisztorral 
végezzük, de most már kapcsolóüzemben működtetve, [8], [10], [11], [21], [50] és [91]. 

A tranzisztort állandó frekvencián kapcsoljuk. A periódusidő T. A bekapcsolástól számítva TC ideig a 
tranzisztor telítésben van, azaz vezet, ekkor lezárjuk, és lezárva is marad egészen a következő 
bekapcsolásig, ami T−TC idő elmúltával történik. Az áramkör feszültségcsökkentő jellegű, erre a 
későbbiekben az 5.4.2 szakaszban visszatérünk. 

 
5.2. ábra. Az előbbi feszültség stabilizátor kapcsolóüzemben működtetve 

A feszültségszabályzó a referenciafeszültség és a terhelésen eső feszültség eltérése alapján határozza 
meg a TC* = TC/T kitöltési tényező értékét, ami alapján a tranzisztor bázisa a vezérlőjelét kapja. 
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Ahhoz, hogy a terhelés árama állandó és ingadozásmentes legyen, a terhelő körbe induktivitást kell 
beépíteni (L). A szabadon futó dióda biztosítja az áram útját akkor, amikor a tranzisztor lezár. A 
feszültség pillanatnyi értéke a tranzisztor emitterén az 5.3. ábra szerint alakul: 

 
5.3. ábra. A feszültség formája a tranzisztor emitterén 

Ha elfogadjuk, hogy a simítótekercs induktivitása olyan nagy, hogy a terhelés áramát állandó értéke 
tartja a tranzisztor kapcsolásaitól függetlenül, akkor a terhelőfeszültség középértéke az (5.8) egyenlet 
szerint alakul: 
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Ha a relatív bekapcsolási idő TC* = 0,4, akkor (5.8) szerint a feszültség középértéke 40 V lesz, azaz 
ugyanannyi, mint az első példában volt: 

 * 0, 44 100 0T dCU T U V V⋅ == =  (5.9) 

A terhelés árama is megegyezik az (5.2) által meghatározott értékkel. valamint a kimenő teljesítmény 
is az (5.3) szerintivel. Az 5.1. ábra által bemutatotthoz képest a jelenlegi helyzetben a dolgok mind a 
bemeneti körben, mind az átalakítás során megváltoznak. Ha feltesszük, hogy a kapcsolóelem ideális, 
akkor az átfolyó árama 0, ha az elem lezár, illetve a rajta eső feszültség 0, ha az elem vezet. Továbbá 
tegyük fel, hogy a kommutációs idők is nullák. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor a 
teljesítményelektronikai részen (átalakító részen) a veszteségek elhanyagolhatóak. 

A fenti feltételek mellett, ha a tranzisztor vezet, akkor a táp által szállított teljesítmény megegyezik az  
(5.4) szerint számítottal, azonban nulla, ha az eszköz lezár. A tápforrás csak a TC intervallumban 
kapcsolódik a terheléshez. Következésképpen a tápforrás által szállított teljesítmény pillanatnyi 
értéke: 
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 (5.10) 

Megállapíthatjuk (5.8) mintájára, hogy a szállított teljesítmény középértéke az átalakító felé csak: 

 * 0, 400 14 60be dCP WP WT ⋅ == =  (5.11) 

Tehát látszólag a bemeneti tápforrás csak annyi energiát szolgáltat, mint amennyit a terhelés felvesz, 
így a rendszer hatásfoka 100 %. Ez lenne az ideális helyzet, de ha figyelembe vesszük a tranzisztoron 
keletkező veszteségeket a bekapcsolás és kikapcsolás esetén, a vezérlő és védőáramkörök 
veszteségeit, valamint a simítótekercs veszteségeit, még akkor is megállapíthatjuk, hogy a gyakorlati 
átalakítási hatásfok akár 90 % feletti is lehet. 

Tekintsük át az átalakítási folyamat fizikai alapjait. Ez mindig egy kommutáló eszközhöz és egy olyan 
elemhez kapcsolódik, mely reaktív (meddő) energia tárolására képes. Amikor a kapcsoló tranzisztor a 
bemeneti forrást a kimeneti áramkörhöz kapcsolja, a pillanatnyi teljesítmény nagy, mivel a terhelés 
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felé szállított aktív (hasznos) teljesítmény mellett a tároló elemen (jelenesetben a tekercsen) meddő 
teljesítmény akkumulál. Amikor a bemeneti teljesítmény nulla, akkor a tekercsben felhalmozott 
energia szolgáltat a terhelés felé. Ez az energia természetesen csökken. Ebben az időintervallumban, 
annak ellenére, hogy a kimeneti feszültség pillanatértéke nulla, a terhelésen eső feszültség mégis 
pozitív marad, gyakorlatilag változatlan értéken, mivel az áram, amely a tekercs miatt csak nagyon 
lassan tud csökkenni, megváltoztatja a tekercsen eső feszültség előjelét. Látszik, hogy tisztán 
félvezető kapcsolóelemek alkalmazásával nem lehet a megfelelő energiaátalakításokat elvégezni, a 
teljesítményelektronikai berendezésekben mindig szükség van energiatároló elemekre is, 
kondenzátorokra vagy tekercsekre, melyek a teljesítmény kapcsolóelemekkel együtt már képesek a 
bemeneti energia megfelelő paraméterezésű kimeneti energiává alakítására. Az áramkör reaktív 
elemei annál jobban teljesítik a feladatukat, minél nagyobb az átalakító kapcsolási frekvenciája és 
minél kisebbek az induktivitások értékei. Másrészről a kapcsolási frekvencia felső határa a félvezető 
kapcsolóelemekben fellépő kommutációs veszteségektől is függ. Az áramkörben lévő induktivitások 
nagy túlfeszültség-generátoroknak, míg a kondenzátorok nagy túláram-generátoroknak tekintendők 
a kommutáció szempontjából. A teljesítményelektronikai átalakító áramkörök tervezésénél mindig 
egy elfogadható kompromisszumra kell törekedni. Általános következtetésként levonhatjuk, hogy 
csak kommutációs üzemben lehet nagy és nagyon nagy energiát statikus módon elfogadhatóan nagy 
hatásfokkal átalakítani. A kommutáció megkívánja teljesítmény félvezető kapcsolóelemek és reaktív 
áramköri elemek alkalmazását. A kommutáció mechanizmusa összetett jelenség és kívánatos 
előzetesen megvizsgálni, mielőtt rátérnénk a tényleges teljesítményelektronikai áramkörök 
vizsgálatára. 

A kommutáció alatt az áram az egyik vezetési ágból egy másikba történő átkapcsolását értjük, nem a 
félvezetők be- és kikapcsolását. A kommutáció vizsgálatánál feltételezzük, hogy a teljesítmény 
félvezető elemek ideálisak, azaz elhanyagoljuk a félvezetők bekapcsolási illetve kikapcsolási idejét. 
Ezekre a feltételezésekre azért van szükségünk, hogy viszonylag egyszerű modellek segítségével 
tudjuk a teljesítményelektronikai áramköröket és a bennük lezajló jelenségeket vizsgálni. Így ugyan 
csak közelítő eredményeket kapunk, azonban a gyakorlatban ezek elfogadhatóan pontosak, és ott 
ahol szükségszerű, ki fogunk térni a félvezetők kommutációs időinek figyelembe vételére is. 
Nyilvánvaló, hogy a javasolt egyszerűsítések nem megengedhetőek abban z esetben, ha az átalakítók 
hatásfokát vagy termikus viselkedésüket vizsgáljuk. 

5.1. A kommutáció alapelve a teljesítményelektronikában 
A kommutáció folyamatának általános tárgyalásához tekintsük az 5.4. ábra által ismertetett nagyon 
egyszerű áramkört, amely nem is tartalmaz félvezető eszközöket: 

 
5.4. ábra. A kommutáció folyamatának általános elve 
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Az áramkör célja, hogy a terhelésen keresztül, ami az 1-es és 2-es csomópont között helyezkedik el, 
egy I egyenáramot biztosítson. Ahhoz, hogy ez az áram ingadozásmentes legyen, első közelítésben 
tételezzük fel, hogy az L szűrőinduktivitás értéke végtelen vagy nagyon nagy. Ebben az esetben az U12 
feszültség is egyenfeszültség lesz. Az energiát két vállalkozó tápforrás szolgáltatja azonos effektív 
értékkel és frekvenciával, de más fázisban: 
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A bemenő feszültségek frekvenciája: 
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Az egyfázisú átalakítókban a fázistolás (ϕ) általában 180°, míg a háromfázisú átalakítókban 120°. A 
fázistolás csökken a tápláló energetikai rendszerek fázisszámának növekedésével. Szögezzük le, hogy 
a mi vizsgálatunkban egy váltakozó áramból egyenáramba történő átalakításról van szó. Az 
átalakítást az S1 és S2 elektromechanikus kapcsolók segítségével lehet megvalósítani. Az Rk1 és Rk2 
ellenállásokat kommutációs ellenállásoknak, az Lk1 és Lk2 induktivitásokat pedig kommutációs 
induktivitásoknak nevezzük. Ezek a váltakozó áramú tápforrások és a vezetékezés ellenállásait és 
szórási induktivitásait hivatottak helyettesíteni. Ha a vizsgált áramkört transzformátoron keresztül 
tápláljuk, akkor ezek a paraméterek a szekunder kör megfelelő jellemzőinek felelnek meg. Ha a 
tápellátás közvetlenül a felhasználói váltakozó áramú hálózatból történik, akkor a hálózat 
jellemzőiből kell őket megállapítani. Az ellenállások értékeit általában megadják, az induktivitásokat a 
rövidzárási feszültségek értékéből szokás kiszámítani. Mind az ellenállások, mind az induktivitások 
értékei viszonylag kicsik, de hatásukat nem szabad elhanyagolni. 

Tételezzük fel, hogy az S1 kapcsoló zárva van. Ha ezt állandósultnak tekintjük, akkor a kimeneten u1 
váltakozó feszültség jelenik meg, és a terhelésen egy váltakozó áram alakul ki az áramkört jellemző 
impedanciának megfelelően. Azonban jelen esetben a célunk egyenáram létrehozása a terhelésen 
keresztül. Ahhoz, hogy ezt elérjük, az I áramot az 1-es tápforrás ágából 2-es tápforrás ágába kell 
terelni, amikor az u2 feszültség értéke meghaladja az u1 értékét. Az u1 és u2 közötti különbséget 
kommutációs feszültségnek nevezzük és uk-val jelöljük: 

 ( ) ( ) ( )2 1ku t u t u t= −  (5.14) 

Mivel S1 vezet és az áram folytonos az S2 kapcsolón éppen a kommutációs feszültség jelenik meg, 
mely szinuszos lefolyású és pozitív pillanatértékű, aminek nagy folytonossága lesz a későbbiekben. 

Tegyük fel, hogy a t0 időpillanatban az 1-es tápforrás ágából a 2-es tápforrás ágába akarjuk irányítani 
az áramot. Nem kapcsolhatjuk ki az S1-et, mivel ez az Lk1 és L induktivitások áramának hirtelen 
csökkenéséhez, és ezáltal nagyon nagy túlfeszültség indukálódásához, és akár villamos szikra 
keletkezéséhez vezetne. Az S1 kinyitását és az S2 lezárását sem tehetjük meg egyszerre, mivel az áram 
nem csökkenhet azonnal nullára az Lk1-en és nem nőhet azonnal I értékre az Lk2-n. Akkor is, ha a 
kommutációs induktivitások kicsik, az S1 kapcsain ebben az esetben is egy megengedhetetlen 
túlfeszültség jelenne meg. Az egyetlen megoldás tehát az S2 zárása a t0 időpillanatban. Ebben az 
esetben, mivel S1 még zárva van, egy rezisztív-induktív áramkör jön létre, mely tartalmazza a 
kommutációs ellenállásokat és induktivitásokat és az uk(t) kommutációs feszültség táplálja.  

Az áramkörben megjelenik egy ik(t) áram, mely S2-n folyik és értéke nő. Ezt az áramot nevezzük 
kommutációs áramnak. Mivel az L értéke nagy, a kapcsolási folyamat ideje alatt (amit vizsgálunk) a 
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kimeneti I egyenáram értéke nem változik meg érdemben. Kirchhoff csomóponti törvényét 
alkalmazva a kapcsolók és a simító tekercs által meghatározott csomópontra az 1-es kapcsolóra 
írhatjuk, hogy: 

 ( ) ( ) ( )1 2 ki t I i t I i t= − = −  (5.15) 

Mivel a kommutációs áram növekszik az S1 kapcsolón, az i1(t) áram csökken, ahogy azt az 5.5. ábra 
mutatja: 

 
5.5. ábra. Az áramok alakulása a kommutációs folyamat alatt 

A t1 időpillanatban az S1-en átfolyó áram nullává válik és nyitható lesz az S1. Nem jelenik meg 
túlfeszültség mivel az Lk1 kommutációs induktivitásban nincs akkumulált energia és az I áram teljes 
egészében átveszi az S2-es ág. A kommutáció ideje alatt a terhelés tekercsében az áram állandó 
maradt, így a kimenet felől sem generálódott túlfeszültség. Az S1 kikapcsolása után a rajta eső uk 
kommutációs feszültség alakul ki, melyet ugyancsak fontos megjegyezni. 

 1 0kt t t= −  (5.16) 

Az (5.16) egyenlet által definiált időintervallumot nevezzük kommutációs időnek. Az áramok 
alakulása ebben az időintervallumban a kommutációs feszültségtől és a kommutációs kör elemeitől 
függ. Következésképpen a kommutációs idő nem az alkalmazott kapcsolóelemektől függ. A 
gyakorlatban a valós kapcsolóelemek esetében, amikor figyelembe vesszük az elemek kapcsolási 
idejét is, az áram kommutációját kis mértékben a kapcsolóelemek vezérlésével is befolyásolhatjuk. A 
t1 időpillanatban, amikor kinyitjuk az S1-et a kommutációs kör megszűnik, és a folyamat lezárul. 

A fenti kommutációs folyamat jellemző a legtöbb teljesítményelektronikai áramkörre, ezért még a 
későbbiekben foglalkozni fogunk a jelenséggel. 
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5.2. A kommutáció fajtái 
Már megállapítottuk, hogy a teljesítményelektronikában a kommutáció egy összetett folyamat, mely 
nagymértékben függ a kommutációs feszültség időbeli lefolyásától és forrásától. Továbbá 
nagymértékben függ az alkalmazott elektronikus kapcsolóelemek típusától és jelleggörbéjétől. Ebből 
kifolyólag a kommutáció folyamatának vizsgálata csak egy szigorú és figyelmes osztályozás után 
lehetséges, [8], [10], [11], [22], [27], [49], [50], [55], [92], [93]. Az 5.1. táblázat egy kommutációra 
vonatkozó lehetséges osztályozási megoldást ismertet. 

5.1. táblázat. A kommutációs folyamat osztályozása a teljesítményelektronikában 

A kommutáció 
fajtái 

Külső 
természetes 
kommutáció 

Bemeneti hálózat oldali 

Kimeneti terhelés oldali 

Belső 
kommutáció 

Kényszer kommutáció 

Saját 
kommutáció 

Hard kommutáció 

Kímélő (soft) 
kommutáció 

Kvázirezonáns 
kommutáció 
Rezonáns 
kommutáció 

Egy sor olyan teljesítményelektronikai áramkör is létezik, melyek nem az előző részben bemutatott 
kommutáció szerint működnek. Ezeket természetes áram oltásos konvertereknek nevezzük. Ebbe a 
kategóriába tatoznak a klasszikus váltakozó áramú szaggatók és egyenirányítók bizonyos 
üzemmódjai. A kommutáció forrás az, amely szerint leginkább megkülönböztetjük a kommutáció 
fajtáit, melyeket a továbbiakban ismertetünk.  

Ha a kommutációs feszültség a teljesítményelektronikai átalakító bemenetén természetes úton 
rendelkezésre áll, akkor a bemenő hálózat oldali természetes v. külső kommutációról beszélünk. 
Hasonló módon, ha a kommutációs természetszerűleg a kimeneti részén van jelen a 
teljesítményelektronikai áramkörben, akkor kimenő köri vagy terhelés oldali természetes vagy külső 
kommutációról beszélünk. A természetes kommutáció a tirisztoros váltakozó áramú/egyenáramú 
átalakítókat és a tirisztoros egyen/váltakozó áramú átalakítók egyes típusait jellemzi, ahol a terhelés 
egy szinkron motor. Egy másik nagy kategóriája az átalakítóknak, ahol sem az átalakító bemeneti 
feszültségét, sem az átalakító kimeneti feszültségét nem lehet direkt módon felhasználni a 
kommutációs folyamatok beindítására és lefolytatására. Ilyen esetekben kell a belső kommutációt 
alkalmazni. Ha a konverterben felhasznált félvezető elemek tirisztorok, akkor a belső kommutáció 
indirekt és kényszer kommutációnak nevezzük. Amikor pedig a teljesítményelektronikai átalakító 
konfigurációjában vezérlehető félvezető elemek vannak – pl. GTO tirisztorok vagy teljesítmény 
tranzisztorok – a belső kommutációt saját belső kommutációnak nevezzük. Azokban az esetekben, 
amikor a saját belső kommutáció csak az energia átalakítás folyamatának van alárendelve, és nem 
vesszük figyelembe a veszteségek optimalizálását „hard” típusú saját belső kommutációról beszélünk. 
Ilyen esetekben, amikor a félvezető elemek kapcsolnak az áram és a feszültség értékeknek is nullától 
eltérő értékei vannak, ami viszonylag nagy kommutációs veszteséget eredményez. A veszteségek egy 
magasabb szintű kezelésére vezették be az ún. „soft” (lágy) típusú saját belső kommutációs eljárást. 
Amikor a kommutáció olyan időintervallumokban végződik, amikor az eszköz kapcsain a feszültség 
vagy az eszközön átfolyó áram zéró értéket vesz fel, akkor általában kvázirezonáns saját belső 
kommutációról beszélünk. Ennek érdekében a teljesítményelektronikai átalakító konfigurációjába 
rezonáns áramköröket kell illeszteni. A veszteségek csökkentése akkor is kielégítő, ha a kimenő 
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áramkörök rezonánsak, párhuzamos vagy soros kialakítással, a terhelő áramkörhöz csatolt 
kondenzátorok vagy tekercsek hozzáadásával, melynek eredményeképpen a teljes kör rezonancia 
vagy közel rezonancia frekvencián üzemel. Ezt a kialakítást hívjuk rezonáns saját belső 
kommutációnak. Fontos kihangsúlyoznunk, hogy a teljesítményelektronika jelenlegi fejlődési állapota 
szerint a konverterek összes kategóriája megvalósítható a felsorolt kommutációs eljárások 
bármelyikével. Éppen ezért nincs értelme osztályozni az áramirányítókat a használt kommutációs 
típus függvényében. Végső soron a beépített teljesítmény az, ami meghatározza azoknak a félvezető 
elemeknek a típusát, amivel megvalósíthatóak a megfelelő teljesítményátalakítók. A felhasznált 
félvezető elemek pedig megmondják, hogy milyen típusú kommutációs eljárás javasolt. 

5.3. Külső kommutáció 
Az előző fejezetben bevezetett osztályozással összhangban a külső kommutációt olyan tirisztoros 
teljesítményelektronikai áramkörökben alkalmazzuk, ahol a bemeneti hálózat vagy a kimeneti hálózat 
oldaláról szolgáltatni lehet a felhasznált félvezető áramköri elemek lezárásához szükséges energiát. A 
fő alkalmazási terület az egyenirányítók, ciklokonverterek vagy olyan kategóriájú inverterek, melyek 
szinkron motorokat hajtanak. 

5.3.1. Hálózat oldali természetes kommutáció 

A bemeneti hálózatról történő természetes kommutáció az első olyan módszer, melyet széles körben 
alkalmaztak a teljesítményelektronikai áramkörökben, [8], [10], [11], [49], [50], [56],  [57]. Még ma is 
nagyon fontos módszer, annak ellenére, hogy az alkalmazásuk leszűkült az évek során a nagy és 
nagyon nagy teljesítményű átalakítók területére. 

A vezérelt tirisztoros egyenirányítók és ciklokonverterek közkedvelt kommutációs típusa. A 
kommutációhoz szükséges energiát a konverter bemenetén megjelenő váltakozó feszültségű 
hálózatból nyeri. Ennek a kommutációnak megfelelő reprezentatív áramkört ismertette korábban az 
5.4. ábra, ahol az elektromechanikus kommutátorokat teljesítmény tranzisztorok helyettesítik, ahogy 
az 5.7. ábra megfelelő részein látható. 

A kommutációt azon sajátos esetben vizsgáljuk, amikor az áram a háromfázisú hálózat egyik ágáról a 
másikra kommutál. Evidens, hogy a harmadik fázisra történő kommutáció hasonlóképpen fog 
lezajlani. Az U1 és U2 feszültségek az (5.12) egyenletnek megfelelők, 120°-os fáziskéséssel közöttük. 
Feltételezzük, hogy a simító fojtótekercs egy állandó I áramot biztosít a kimenő áramkörben. Továbbá 
feltételezzük, hogy a T1 tirisztor vezet és az I áramot az U1 feszültségforrás biztosítja. 
Következésképpen a tirisztorok katódjai által formált csomópont és az 1-es csomópont között az 
egyenirányított U1 feszültség pillanatnyi értékét látjuk. Könnyen belátható az is, hogy a terhelés 
oldalon az L tekercs után a 2-es és 1-es csomópontok között egy sima egyenfeszültség lesz, mivel az I 
állandó áram a terhelés ekvivalens ellenállásán át folyik. Az áram kommutálása (átkapcsolása) az első 
forrás áramköréből a második forrás áramkörére most is az Uk kommutációs feszültség segítségével 
történik: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 1 sink kmax ku t u t u t U tω γ− = −=  (5.17) 

Ez éppen az U21(t) vonali feszültség, a konverter külső feszültsége, mely természetes úton áll a 
bemeneten rendelkezésre. Emlékeztetni szeretnénk a tisztelt olvasót, hogy a tirisztorok csak félig 
vezérelt kapcsolóelemek, melyeknél a vezérlő elektródán megjelenő impulzussal csak a begyújtás 
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idejét tudjuk megadni, a lezáráshoz az eszközön átfolyó áramot a tartóáram értéke alá kell 
csökkenteni valamilyen úton. 

Tehát azt kell megértenünk, hogy a kommutációs feszültség hogyan képes ezt megoldani és állítsunk 
fel olyan matematikai modellt, mellyel a későbbi eseteket is tudjuk vizsgálni. 

 
5.6. ábra. Bemenő hálózat oldali természetes kommutáció elvi áramköre 

A lezajlódó folyamatok jobb megértése érdekében az 5.7. ábra részletezi a speciális tranziens 
állapotokat. Vegyük észre, hogy az Uk1(t) feszültség csak az A és A’ pontok  által meghatározott 
intervallumban pozitív. Ezeket a pontokat természetes kommutációjú pontoknak nevezzük. Ha a 
vizsgált áramkörben a tirisztorok helyett diódák lennének, a folyamatok, melyeket vizsgálni kívánunk 
az A pontban kezdődnének, ekkor ugyanis az 1-es ág tápforrása nagyobb, mint a 2-es ágé. A 
tirisztorok alkalmazásának éppen az a nagy előnye, hogy a kommutációt az A és A’ pontok között 
bármikor mi indíthatjuk be. Érdemes azt is megjegyeznünk, hogy a tirisztorok késleltetett 
begyújtásával – amit fázisszabályozásnak is neveznek – az átalakított energia fluxust is kézben tudjuk 
tartani. 

Tételezzük fel, hogy a T2 tirisztor vezérlő elektródájára a gyújtóimpulzust a t0 időpillanatban adjuk az 
A ponthoz képest. A természetes kommutációjú A pont és a tirisztorra adott gyújtóimpulzus közötti 
intervallumot, melyet villamos fokban mérnek, vezérlési szögnek nevezik és α-val jelölik. Ebben a 
pillanatban a kommutációs feszültség nyitóirányban feszíti elő a T2 tirisztort. A kommutáció elvének 
leírásakor bemutatott gondolatmenetet követve, mivel mindkét tranzisztor vezet, egy új áramkör lép 
működésbe, melyet kommutációs áramkörnek nevezünk, és amelyben a folyamatok az alábbi 
elsőrendű, nem homogén, állandó együtthatós differenciál egyenlet szerint zajlanak le: 

 ( ) 2 1
1 2 2 2 1 1 1k k k k k

di diu t L R i R i L
dt dt

= + − −  (5.18) 

amelyben az áramra vonatkozó kezdeti feltétel: i1(t) = I0  

Ebben az esetben is az i2(t) egyenlő lesz iK(t)-vel és érvényben marad az (5.15) összefüggés is. A 
kommutációs feszültség értéket továbbra is az (5.17) összefüggés adja. Behelyettesítve ezeket az 
(5.18) egyenletbe az I áram állandóságát feltételezve, egyszerű számításokkal jutunk a következő 
formájához a differenciál egyenletnek: 

 ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1sink
k k k k k kmax k k

diL L R R i U R I
dt

tω γ−+ + + = +  (5.19) 

Tehát két tagunk van a jobb oldalon, egy szinuszoidális komponens és egy állandó tag az I áram 
kezdeti feltételének megfelelően. 
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5.7. ábra. Bemenő hálózati külső kommutáció tranziens folyamatának jelleggörbéi 

Matematikából tudjuk, hogy a fenti differenciálegyenlet megoldásának három tagja lesz, egy a 
homogén egyenlet megoldása és kettő a jobb oldalon fellépő perturbációknak (gerjesztéseknek) 
megfelelő saját egyenlet megoldás komponensek. 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2k f fi t i t i t i t= + +  (5.20) 

A szabad komponens tag, melyet a homogén egyenlet megoldásából kapjuk az áramra nézve: 

 ( )1

t

i t K e t
−

=  (5.21) 

ahol 

 1 2

1 2

k k

k k

L
R

L
R

t +
+

=  (5.22) 

a kommutációs áramkör villamos időállandója. A saját egyenlet megoldása a kommutációs 
feszültségnek megfelelően: 

 ( ) ( )1 sinkmax
f k k

k

Ui t
Z

tω γ ϕ−= −  (5.23) 

melyben az áramkör impedanciáját és fáziskésését az alábbiak mutatják: 

 
( ) ( )

( )

22
1 2 1

2
2

arctg
k k k k k

k

Z R R L Lω

ϕ ωt

= + + +

=
 (5.24) 

A kommutációs áram másik sajátkomponense az Lk1-es kommutáció tekercsen folyó áramnak 
köszönhetően a következő: 

 ( ) 1
2

1 2

k
f

k k

Ri t I
R R

=
+

 (5.25) 

és állandó értéke van. 

Összegezve a három komponenst – az egy szabad és két saját megoldást – a kommutációs áramra az 
alábbi összefüggést kapjuk: 
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 ( ) ( ) 1

1 2

sin
t

kmax k
k k k

k k k

U Ri t Ke I
Z R R

tt ω γ ϕ
−

= + − +
+

−  (5.26) 

Az integrálási állandó meghatározásához feltételezzük, hogy a t0 időpillanatban a kommutációs 
folyamat kezdetéhez a kommutációs áram nulla: 

 ( ) ( )
0

1
0 0

1 2

sin 0
t

kmax k
k k k

k k k

U Ri t Ke I
Z R R

tt ω γ ϕ
−

−= + − + =
+

 (5.27) 

Szimpla algebrai átalakításokkal az integrálási állandók értékére kapjuk: 

 ( )
0

1
0

1 2

sin
t

kmax k
k k

k k k

U RK I e
Z R R

t tω γ ϕ
− 

= − − + + 
−  (5.28) 

A kapott eredményeket visszahelyettesítve az (5.26) egyenletbe, megkapjuk a kommutációs áram 
végleges formáját: 

 ( ) ( )
0 0

1
0

1 2

1 sin 1
tt t

kmax k
k k k

k

t

k k

U Ri t e I e
R R

t
Z

t tω γ ϕ
− −    

= − − + −    +   
−


 (5.29) 

amely egzakt értékeket ad a kommutációs áramra nézve. Nagyon hasznosnak bizonyult a 
modellezések és szimulációs kutatások során, de gyakorlati szempontból túl komplikált formája van, 
ami miatt érdemes egy sor egyszerűsítést tenni. Első sorban a kommutáció feszültséget vegyük 
viszonyítási alapul a fázis szempontjából, ami azt jelenti, hogy γk zár. Továbbá a kommutációs 
ellenállásokat egyforma értékűnek tekinthetjük, illetve el is hanyagolhatjuk a reaktanciákhoz (ω*Lk) 
képest. A kommutációs induktivitásokat is egyenlőnek tételezzük fel. Ezen feltételezésekkel élve a 
kommutációs feszültség és a kommutációs áram közti fáziskésés π/2-vé válik. Ebben az esetben a 
kommutációs áram formája sokkal egyszerűbb formát ölt: 

 ( ) ( ) ( )( )0cos coskmax
k

k

Ui t t t
Z

ω ω= −  (5.30) 

A kommutáció ellenállások elhagyásával a kommutációs áramkör tisztán induktívvá vált, mely csak 
meddő (reaktív) energiacserét végez a kommutációs feszültségforrással. Éppen ebből a 
megfontolásból sok szakirodalmi hivatkozásban azt találni, hogy a kommutációhoz szükséges meddő 
teljesítményforrás a teljesítményelektronikai átalakító bemenetén található. Elektrotechnikából 
tudjuk, hogy a rövidzárási feszültség úgy van definiálva, mint a névleges üzemre jellemző induktív 
feszültségesés és az áramkör kapcsain levő névleges feszültség aránya: 

 N
sc

N

Lu I
U
ω

=  (5.31) 

Az esetek nagy többségében a fenti egyenlet megszorzódik 100-zal és az uSC-t százalékban adják meg. 
A mi esetünkben a tápforrás induktivitása éppen a kommutációs induktivitásnak felel meg. Az UKmax 
feszültség éppen a vonali feszültség amplitúdója. A teljesen ingadozásmentes I áramot a hálózat 
biztosítja. Mivel állandó áramoknál (v. négyszög formájú áramoknál) az amplitúdó és a névleges áram 
megegyezik az IN helyett a kimeneti kör névleges áramával dolgozhatunk IaN. Bevezetve a vezérlési 
szöget ωt0 helyett az (5.30) egyenletben egy még hasznosabb gyakorlati szempontból is alkalmazható 
formához jutunk: 

 ( ) ( )c s cosodN
k

sc

tIi t
k uγ

α ω−=  (5.32) 
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A fenti egyenletben kγ a konverterre jellemző együttható, mely a bemeneti körről vett kommutációs 
energiával működik. A vizsgált áramkör esetében értéke: 

 
2
6

kγ =  (5.33) 

A kommutáció a t1 időpillanatban ér véget, amikor a kommutációs áram eléri a simítófojtó tekercs 
áramának értékét. 

Ha a kommutáció idejét γ-val jelöljük és villamos szögben mérjük, akkor: 

 1tω α γ= +  (5.34) 

és írhatjuk, hogy: 

 ( )( )co cos sdN

sc

II
k uγ

α α γ= − +  (5.35) 

Innen egyszerű átalakításokkal meg tudjuk határozni a kommutációs szög értékét: 

 arccos cos sc
dN

Ik u
Iγγ α α

 
= − 

 
−  (5.36) 

Megállapítható, hogy a kommutációs idő a kommutációs feszültség időbeli befolyásától, a tirisztor 
vezetési szögétől, a kommutált áram nagyságától, a bemeneti áramkör rövidzárási feszültségétől és a 
konverterre jellemző együttható értékétől függ. 

 0 arccos 1 sc
dN

Ik u
Iγγ

 
= − 

 
 (5.37) 

A leghosszabb kommutáció az α = 0 szögnél van (γ0), amikor a kommutációs feszültés értéke 
minimumon van a folyamat kezdetekor: 

 0max qtα π γ ω−= −  (5.38) 

A fenti egyenletben a t0α a tirisztor szabaddá válási (visszatérési) ideje. Az (5.38) egyenletnek 
megfelelően a maximális vezérlési szögnél van egy kommutálási és egy visszatérési intervallumunk, 
mielőtt eltűnne a kommutációs feszültség. 

Ha ez a feltétel nem teljesül a T1 tirisztor vezetésbe lendülhet nem várt módon. Az (5.30)-(5.38) 
összefüggések általános érvényűek és jól használhatók a bemenő hálózati kommutációjú 
egyenirányítók esetében. 

A bemenő hálózati oldali külső kommutáció, melyet ebben a fejezetben tárgyaltunk egyszerű 
működésének, üzembiztonságának köszönhetően gyakran alkalmazásba került a 
teljesítményelektronikai átalakítók kialakításánál. Csak a kommutációs áramok megengedett 
maximális vezérlési szög be nem tartásával lehet negatív irányba befolyásolni a kommutációs 
áramkör működését. A módszernek azonban két hátrányos tulajdonsága is van. Az első, hogy a 
kialakításának köszönhetően a kommutációs áramkör csak egyféle irányt engedélyez a kimeneti 
áramkörben és a tápforrásban. A második hátrány, hogy a kommutált áramok alapharmonikusa 
fáziskésésben van a bemeneti feszültséghez képest és így torzultak. Ez utóbbi és tekintetbe véve, 
hogy az utóbbi időben az anyagi minőségére vonatkozó kritériumok sokat szigorodtak, nagyon 
behatárolják azoknak a teljesítményelektronikai átalakítóknak az alkalmazását, melyek külső 
kommutációt alkalmaznak. 
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5.3.2. Terhelés oldali természetes kommutáció 

A kimeneti áramkörben elhelyezett kondenzátorok segítségével megvalósított (oltás) természetes 
kommutáció az utolsó nagy újítás a tirisztoros elektronikus átalakítók területén. H. P. Beck és M. 
Michel professzorok kutatásai alapján fejlesztették ki, akik a Berlini Műszaki Egyetemen dolgoztak, 
valamikor a múlt század hetvenes éveiben, [94], [95], [96], [97],  [98]. 

 
5.8. ábra. A külső és kényszer kommutációs áramkörökben alkalmazott teljesítmény kapcsolók 

csoportosítása a vezérelhetőség szempontjából 

A kimeneti körben levő kondenzátorok segítségével megvalósított természetes kommutációs 
módszer azért jött létre, vagy fejlesztették ki, hogy eliminálják a bemenő oldali hálózati természetes 
kommutációnál tapasztalt hátrányok egy részét. Az 5.8. ábra bemutatja azokat az elemeket, melyek 
elősegítették annak a kommutációs eljárásnak a bevezetését. Kezdetben a külső kommutációs 
teljesítmény átalakítók struktúrájában teljesítmény diódákat és tirisztorokat alkalmaztak. A 
tirisztoros, mely csak egy irányú áramot vezet, és magára vehet bármilyen polaritású feszültséget 
„áram szelep” kategóriába sorolható. Ha a tirisztorhoz egy ellenpárhuzamos diódát is társítunk, egy 
újfajta szelephez, nevezetesen egy „feszültség szelephez” jutunk, mely azzal jellemezhető, hogy csak 
egy féle polaritású áramot tud magára venni, de két irányban tud áramot vezetni. Ilyen teljesítmény 
félvezetős elemeket alkalmazva egy újfajta kommutációs áramkör kialakítására van lehetőség, melyet 
az 5.9. ábra szemléltet. 
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5.9. ábra. A kondenzátoros természetes kommutációs áramkör elve 

A kommutációs áramkör két feszültség szelepet tartalmaz, U1 és U2. A szelepekkel sorba kötve 
láthatók a kommutációs ellenállások és induktivitások is. A kimeneti kör egyenfeszültsége kapacitív 
módon kerül szűrésre egy nagy kapacitású kondenzátor által. Az egyszerűség kedvéért két sorba 
kötött C1 és C2 kondenzátort mutat az ábra. Az egyenáramú terhelés párhuzamosan kapcsolódik a 
szűrő kondenzátor telephez. A hálózat reaktancia tekercsének induktivitása L, relatív nagy és 
szétválasztja a bemeneti szinuszoidális feszültséget, ui(t), az uC(t) váltakozó négyszögű feszültségtől a 
teljesítményelektronikai áramkör váltakozó oldalnál. Ha ténylegesen hozzákötjük az áramkört a 
bemeneti hálózathoz, a kondenzátorok feltöltődnek a D1 és D2 diódákon keresztül az L-C rezgő kör 
segítségével, veszteségek nélkül egy UC értékre, mely nagyobb, mint a váltakozó bemeneti feszültség, 
ui(t) értéke. Következésképpen az uC(t) feszültséget a vezetésben levő szelep fogja meghatározni: 

 ( ) 1

2

c
c

c

U V vezet
u t

U V vezet
+

= −
 (5.39) 

A váltakozó négyszögű feszültség uc(t) ugyanolyan frekvenciájú, mint az áramkört tápláló bemeneti 
szinuszoidális feszültség. Így a tápforrás és a reaktancia tekercs együtt úgy tekinthető, mint egy 
szinuszoidális áramforrás i(t). A kondenzátoros kommutációt jobban megérthetjük, ha az 5.10. ábra 
által bemutatott tranziens jelenségeket is figyelembe vesszük. 
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5.10. ábra. Kondenzátoros külső kommutáció során lezajló tranziens folyamat 

Az ábrának megfelelően az i(t) áramot az alábbi egyenlet adja: 

 ( ) ( ) ( )2 sin 2 sinti t I I tω π ωα α= = − −  + −  (5.40) 

ahol α a tirisztorok vezérlési szöge a kommutációs áramkörben: 

 α π ϕ= −  (5.41) 

és visszafelé mérjük az áram i(t) következő nullátmenetétől. Tételezzük fel, hogy az áram a bemenő 
körben pozitív. Ez azt jeleni, hogy vezet a D1 dióda a V1-es fenti szelepben. Tehát hasznos 
teljesítmény szállítódik a kimenet felé. A kimeneti feszültség szinten tartása mellett tételezzük fel, 
hogy a t = 0 időpontban meg kell fordítanunk az (aktív) hasznos teljesítmény szállítási irányát az 
egyenáramú kimenet felől a váltakozó áramú bemenet felé. Ennek érdekében vezérelnünk kell a T2 
tirisztor az alsó szelepből V2. 

Begyújtás után meg fogja változtatni az egyenirányított áram irányát, a szinuszoidális áram i(t) 
negatívvá válik az áramkör kimenetén. A T2 tirisztor gyújtása a D1 dióda vezetéséből zárásba 
kapcsolását is eredményezi a kondenzátor bank kapcsain levő egyenfeszültség segítségével, mely 
természetes úton rendelkezésre áll a kommutációs áramkör kimenetén. Eközben az i(t) áram 
továbbra is szinuszoidálisan változik/evolvál. Ténylegesen a T = 0-ban működésbe lép a kommutációs 
áramkör, melyet a kimeneti oldal egyenfeszültsége táplál és csak a kommutációs ellenállásokat és 
induktivitásokat tartalmazza. Eközben az i(t) továbbra is szinuszoidálisan változik. Vezet a D1 és a T2 is. 
A kommutációs áram direkt irányban folyik a T2 tirisztoron és visszafelé a D1 diódán. Az 5.10. ábra 
által ismertetett tranziens kommutációs folyamatot az alábbi differenciálegyenlet írja le: 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 2
1 1 1 2 2 2d k k k k

di t di t
U R i t L L R i t

dt dt
= − − + +  (5.42) 

Az 5.10. ábra szerint írhatjuk, hogy 

 ( ) ( ) ( )2k Ti t i t i t= =  (5.43) 

valamint 

 ( ) ( )1 Di t i t=  (5.44) 
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ahol a T és D alsóindexek azt jelentik, hogy az alsó szelepben a tirisztor, míg a felsőben a dióda vezet. 
Kirchhoff első törvénye értelmében az áramokra fel tudjuk írni: 

 ( ) ( ) ( )D Ti t i t i t= +  (5.45) 

Feltételezve, hogy a kommutációs ellenállások egyenlők Rk1 = Rk2 és elhanyagolhatók az induktív 
reaktanciákhoz képest, melyeket ugyancsak egyformáknak tekintünk, ωLk1 = ωLk2 = ωLk és 
behelyettesítve az (5.42) egyenletbe az előbbi kisegítő egyenleteket a kommutációs folyamat 
leírásának egy másik differenciális egyenletes formájához jutunk: 

 ( ) ( ) ( )T T
d k k

d i t i t di t
U L L

dt dt
−  = − +  (5.46) 

Algebrai átalakítások után kapjuk: 

 ( ) ( )2 T
k d k

di t di t
L U L

dt dt
= +  (5.47) 

Bevezetve a körfrekvenciát (ω) és újrarendezve az állandó együtthatókat a differenciális egyenlet egy 
végső formájához jutunk: 

 
( ) ( )1

2 2
T d

k

di t di tU
d t L d tω ω ω

= +  (5.48) 

Következésképpen az áram a vezetésben lévő tirisztoron, ami egyben a kommutációs áram is 
meghatározható az alábbi egyenlettel: 

 ( ) ( )
0 0

1
2 2

t t
d

T
k

di tUi t d t d t
L d t

ω ω

ω ω
ω ω

= +∫ ∫  (5.49) 

melyet tovább alakítva kapjuk: 

 ( ) ( ) ( )sin sin
2 2

d
T

k

U Ii t t
L

tω α α−= − +    (5.50) 

Az (5.45) egyenlet felhasználásával a dióda áramára pedig az alábbi kifejezést kapjuk: 

 ( ) ( ) ( )sin sin
2 2

d
D

k

U Ii t t
L

tω α α= − − −−    (5.51) 

Megállapíthatjuk, hogy az áramnak két komponense van, egy harmonikus és egy lineáris komponens. 
Figyelembe véve, hogy a kommutációs kör induktivitása kicsik, a lineáris komponensnek lesz 
domináns hatása, melynek a növekedési meredeksége nagy, ezt minimalizálni kell, a felhasznált 
tirisztor maximálisan megengedett árammeredekségének megfelelően. A gyakorlatban speciális 
tirisztorokat ajánlatos használni, melyek kellően gyorsak és a lehető legnagyobb megengedett 
árammeredekségi mutatókkal rendelkeznek. Visszatérve megállapíthatjuk, hogy ennek a típusú 
kommutációnak az időtartama relatív állandó, csak a kommutációs feszültség Ud értékétől és a 
kommutációs induktivitások Lk értékétől függ. A kommutált áram nagysága kismértékben 
befolyásolja a folyamatot. Következésképpen azok a teljesítményelektronikai átalakítók, amelyek 
ezen kommutációs módszer szerint működnek, sokkal nehezebb kimeneti jelleggörbékkel 
rendelkeznek, mint azok, melyek bemenő változati természetes kommutációval működnek. 

A kommutáció akkor ér véget, amikor a tirisztor árama eléri, a bemenő áram negatívvá nem válik. 
Ebben a pillanatban teljesen természetes módon fog lezárni és az ellenpárhuzamosan kapcsolt dióda 
veszi át a vezetést. A folyamat ezután ciklikusan megismétlődik. Gyors tirisztorokra van szükség 
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annak érdekében, hogy a természetes lezárásuk minél rövidebb idő alatt menjen végbe, nagyobb 
intervallumokat biztosítva a vezérlési szög változtatásának. Tehát az ilyen jellegű konverterek, melyek 
a kimeneti kör kondenzátorát használják a külső természetes kommutáció megvalósításához, 
kétszeres kommutációval működnek. A kommutáció érzékenysége nagy, mivel minden vezérlési 
intervallum túllépés vagy minden nem kívánt vezérlési impulzus rövidzáráshoz vezet az átalakítóban, 
melyet csak ultragyors biztosítékokkal lehet kivédeni. Vezérlésből és szabályozásból nem lehetséges 
ezen rövidzárási kategória kivédése. A kondenzátorral megvalósított külső kommutációs módszer 
alkalmazásának két előnye van. Először is a kimeneti egyenfeszültségű kör, mely kapacitív szűrővel 
van ellátva, bármilyen irányú terhelő egyenáramot engedélyez. Másrészről az átalakító bemenetén 
szinuszoidális áram lévén, az ilyen jellegű átalakítót, melyek kondenzátoros külső kommutációval 
működnek, nem szennyezik hálózatot, azaz nem táplálnak vissza nem kívánt felharmonikusokat. Ami 
nyitott kérdés azonban, az a kommutációs köt bemeneti áramának fázisa, mely az egyenirányított 
áram középértékének változásával együtt változik/módosul. 

Egy példát ennek a kommutációs típusnak az alkalmazására a jegyzet második részében a 
6.2 alfejezetben láthatunk. 
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5.4. Belső kommutáció 
Ahogy az előző fejezetekben láttuk, ott, ahol a bemeneti hálózat vagy a teljesítményelektronikai 
átalakító kimeneti köre megfelelő körülményeket biztosít a tirisztorok oltási folyamatához, jól 
használhatóak a külső kommutáció típusai. A teljesítményelektronikában azonban sok olyan 
alkalmazás létezik, ahol nem állnak rendelkezésre ezek a feltételek. Ilyen esetekben más 
kommutációs eljárásokat kell alkalmazni, melyek elfogadhatóan működnek az átalakító bemeneti, 
illetve kimeneti áramköreitől függetlenül. Az ilyen típusú áramköröket belső kommutációs 
áramkörnek nevezzük. Vannak olyan esetek is, hogy a jobb minőség elérése érdekében olyan helyen 
is alkalmazzák őket, ahol egyébként a természetes kommutációra is lenne lehetőség. 

Az alapfogalmak bevezetése érdekében a belső kommutáció tekintetében frissítsünk fel néhány 
gondolatot, melyeket az 5. fejezet elején vezettünk be. Az 5.11. ábra a lehető legegyszerűbb esetet 
mutatja, ahol belső kommutáció alkalmazására van szükség. 

 
5.11. ábra. Egyszerű belső kommutációs áramkör 

Már tudjuk, hogy az K kommutátor (szabályozásával), ki/be kapcsolásával, állandó frekvencián, 
változtatható kitöltési tényezővel az 5.3. ábra szerinti stratégiával, a kimeneti feszültség pillanat 
értéke Us(t), mely négyszögű jel az (5.7) összefüggés szerint változik. Míg a terhelés kapcsain 
megjelenő állandó feszültség középértéke, melyet a kapacitív szűrő után mérünk, az (5.8) 
összefüggés figyelembe vételével az alábbi módon alakul: 

 *c
smed d c d

TU U T U
T

= =  (5.52) 

Tehát a szóban forgó áramkörképes átalakítani egy Ud értékű egyenfeszültséget egy más, Usmed 
értékű egyenfeszültséggé. Ezen áramkör előnyei egyértelműek, ez képezi az alapelemét az átalakítók 
különböző konfigurációinak, melyek közül említhetnénk a kapcsolóüzemű tápforrásokat, egyenáramú 
szaggatókat, vagy a frekvenciaváltókat. Természetesen a K kommutátor, vagy kapcsoló vezérlési 
stratégiája nem egyedi. Korábban már pontosítottuk, hogy a kommutációs túlfeszültségek elkerülése 
és a terhelésen folyó áram folytonosságának biztosítására kötelezően tartalmazni kell az áramkörnek 
szabadon futó diódát vagy diódákat. 

Figyelmesen megvizsgálva az áramkör felépítését megállapíthatjuk, hogy ha a K kapcsoló egy 
egyszerű tirisztor volna az 5.11. ábra által ismertetett helyen, akkor az áramkör nem volna teljesen 
működőképes. Begyújtás után a K kapcsolót megvalósító tirisztort nem lehetne eloltani (kikapcsolni), 
mivel sem a bemeneti, sem a kimeneti áramkörben nem rendelkezünk olyan képességgel, hogy el 
tudjuk oltani a tirisztort, azaz nem tudunk megfelelő kommutációs áramot generálni. Éppen ezért 
ebben az áramkörben a kommutációnak belsőnek kell lennie, azaz a teljesítményelektronikai 
áramkörön belül kell lezajlania.  
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5.12. ábra. Belső kényszer kommutáció: tirisztor oltó áramkörrel 

Ha mégis tirisztort kell alkalmazni a K kapcsoló szerepére, akkor egy olyan kisegítő áramkörre lesz 
szükségünk, mely képes kikényszeríteni a tirisztor lezárását a vezetési időszak végén (5.12. ábra). 
Ebben az esetben belső kényszer kommutációról beszélünk. A tirisztor kiegészítve a megfelelő 
oltóáramkörrel igazából egy vezérelhető elektronikus kapcsolót alkot, mégpedig a teljesítmény 
tranzisztorokhoz hasonló vezérlési tulajdonságokkal. Amennyiben a K kapcsoló helyén vezérelhető 
félvezető elem használható, például GTO tirisztor vagy teljesítmény tranzisztor, akkor csak a 
megfelelő vezérlő áramkörre van szükségünk és a kommutációt ebben az esetben belső saját 
kommutációnak nevezzük. 

 
5.13. ábra. Belső saját kommutációjú félvezető kapcsoló elemek 

A következőkben a belső kommutáció mindkét típusát részletesen megvizsgáljuk. A belső saját 
kommutáció esetében sorra vesszük az egyenáram-egyenáram, az egyenáram-váltakozó áram, a 
váltakozó áram-egyenáram, valamint a váltakozó áram-váltakozó áram átalakítás kérdésköreit. A 
belső kényszer kommutáció esetében a fő feladat a kapcsoló elem (kommutátor) tranziens 
folyamatainak számítása lesz, összhangban a vezérlési stratégiával. A belső saját kommutáció 
esetében a probléma az optimális vezérlési stratégia analízisére és szintézisére tevődik. Mindkét 
esetben a gyakorló mérnöknek az optimális vezérlő jelek generálásának és a félvezető elemek 
védelmének a kérdésköreit is meg kell tudnia oldani. 

A belső kényszer vagy saját kommutációjú átalakítókban a félvezető elemek vezérlési stratégiája a 
megfelelő energetikai átalakítás megvalósításának van alárendelve. Ezért nem kerül hangsúly a 
kommutációs veszteségek kezelésére, melyek igen jelentősek lehetnek. Azt mondhatjuk, hogy a belső 
kényszer vagy saját kommutációs áramkörökben kemény („hard”, nem kímélő) típusú kommutáció 
történik. Ezeknek az átalakítóknak a hatásfoka nem különösebben magas és javulást csak nagyon jó 
félvezető elemek alkalmazásával lehet elérni. A kommutációs frekvencia szükségszerűen nagyon 
behatárolt, holott a hatékony működés úgy a bemeneten, mint a kimeneten nagy működési 
frekvenciát követelne.  
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Létezik egy másik kategóriája is a belső kommutációjú átalakítóknak, melyek a veszteségek 
minimalizálása érdekében rezonáns áramköröket alkalmaznak a kommutációs áramkörhöz illesztve, 
vagy pedig a terhelő áramkör rezonancia jelenségeit használják ki. Az ilyen elven történő 
kommutációt nevezik rezonáns és kvázirezonáns kommutációnak is, de elterjedt a lágy vagy „soft” 
típusú belső kommutáció elnevezés is a szakirodalomban. Részletesebben az 5.5. alfejezet foglalkozik 
az ismertetésükkel. 

5.4.1. Belső kényszer kommutáció 

A belső kényszer kommutációt olyan áramkörökben alkalmazzák, ahol a K teljesítmény kapcsolót 
tirisztor felhasználásával valósítják meg, [8],  [11], [49], [50]. A fő tirisztor bekapcsolása egy a rácsra 
adott áram impulzus segítségével történik a rács-katód körben. Azonban a tirisztor csak félig 
vezérelhető, azaz a rácsáram segítségével csak bekapcsolni, kinyitni lehet. A oltásának, azaz 
kikapcsolásának vagy lezárásának további feltételei vannak azontúl, hogy a rácsáram csökkenjen 
nullára: nevezetesen a belső pozitív visszacsatolását csak úgy tudjuk megszüntetni, ha az anód-katód 
feszültségét is nullára csökkentjük. Ehhez meddő teljesítményre van szükségünk, amit egy 
energiatároló elemből nyerünk; ez általában egy kondenzátor, amit a tirisztoros kapcsolásokban 
oltókondenzátornak nevezünk. 

Az 5.14. ábra egy jellemző tirisztoros kényszer kommutációs áramkört ismertet, ahol fő tirisztor 
oltását a C oltókondenzátor és a köré épített segédáramkör kényszeríti ki. A fő tirisztor oltásához vele 
párhuzamosan kell kapcsolni egy oltóáramkört, mely tartalmazza a C oltókondenzátort, az Ls 
oltótekercset és a Ts oltótirisztort. 

 
5.14. ábra. Teljesítmény tirisztor belső kényszer kommutációs oltó áramkörrel kiegészítve 

egyenáramú szaggatóban 

Mivel a legtöbb belső kényszer kommutációs áramkör ugyanazt az oltási stratégiát alkalmazza, a Tp fő 
tirisztor oltására, ezért kicsit részletesebben tárgyaljuk ezt a folyamatot. Induljunk ki abból az 
állapotból, amikor a fő tirisztor vezetésben van, és a terhelés felé egy I nem nulla áramot szolgáltat, 
mely a bemeneti Ud egyenfeszültség-forrásból érkezik. Ha a simító fojtótekercs induktivitása nagy, 
akkor közel állandónak tekinthetjük az I áramot. Tegyük fel, hogy az átalakítás folyamata állandó 
kapcsolási frekvencia mellett történik, és TC/T kitöltési tényezőjű vezérlő jellel végezzük. Ebben az 
esetben a terhelés I áramának nagyságát a kitöltési tényező, Ud egyenfeszültség és az R terhelő 
ellenállás határozza meg: 

 *smed d
c

U UI T
R R

= =  (5.53) 
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A terhelő köt villamos időállandóját az R terhelő ellenállás, és az L terhelő induktivitás határozza meg: 

 
L
R

t =  (5.54) 

A terhelés L induktivitásáról azt feltételezzük, hogy viszonylag nagy értékű, és ennek következtében a 
terhelés időállandója is nagy lesz, lényegesen nagyobb, mint a T kapcsolási periódusidő. A nagy 
időállandó miatt az f = 1/T működési frekvenciával változó kimenő feszültség ellenére a terhelés 
áram nem tud jelentős mértékben megváltozni (nem tud leesni, mialatt az impulzusszélesség-
moduláció kikapcsolt szakaszában van az áramkör), ezért az I értékét a további vizsgálat során 
állandónak tekintjük. 

Az 5.15. ábra mutatja a fő tirisztor zárása (oltása) során lezajló tranziens folyamatot jellemző 
feszültségek és áramok időbeli alakulását. 

 
5.15. ábra. A fő tirisztor zárása (oltása) során lezajló tranziens folyamat, fent a Ts oltótirisztort 

bekapcsoló impulzus, középen a feszültségek, alul az áramok időbeli alakulása 

Mivel a fő tirisztor vizsgálatunk kezdetén vezet, megalapozott a feltételezés, miszerint a rajta eső 
feszültség elhanyagolhatóan kicsi, és így az tápforrás Ud feszültsége megjelenik az átalakító 
kimenetén, a terhelésen. Induljunk ki továbbá abból a feltételezésből, hogy a kondenzátor a t0 
időpillanatban, azaz kikapcsoló impulzus érkezésekor uC(t0) = UC1 negatív feszültségre feltöltött 
állapotban van: 

 ( ) 10 0C Cu t U= <  (5.55) 

Az UC1 abszolút értéke közel van a tápforrás Ud feszültségéhez. Látni fogjuk, hogy célszerű lesz e 
feszültség értékét minél nagyobbra venni. Vizsgálatunk tehát a t0 időpillanatban kezdődik a fő 
tirisztor oltási folyamatának indításával az oltótirisztor bekapcsolásával. Megjegyezzük, hogy 
oltókondenzátor negatív feszültsége a Ts oltótirisztort a Tp fő tirisztoron keresztül, amely éppen 
vezet, nyitóirányban feszíti elő. A Ts oltótirisztor nyitásával működésbe lép a veszteségek nélkülinek 
tekintett Ls-C rezgőkör, mégpedig a 0 kezdeti tekercsárammal és UC1 kezdeti kondenzátor 
feszültséggel. A rezgőkör ω01 sajátfrekvenciája: 
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1

sL C
ω =  (5.56) 

A megjelenő rezgőköri áram, mely éppen a kommutációs árammal lesz egyenlő nagyságú, a fő 
tirisztoron záróirányban próbál áthaladni, az eredő áramot nullává téve, és ezzel a fő tirisztor 
lezárását eredményezve. A korábban említett kezdeti feltételek mellett ennek az áramnak a formáját 
az alábbi időfüggvény határozza meg: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 01 0sinC Ts k mi t i t i t I t tω= = = −  (5.57) 

A kommutációs áram szinuszos lesz, amplitúdójának értékét a rezgőkör jellemző alapján írhatjuk fel: 

 
1C

m
s

UI
L
C

=  
(5.58) 

Kirchhoff csomóponti törvényét a tirisztorok katódjai közötti pontra felírva megkapjuk a fő tirisztor 
áramának értékét: 

 ( ) ( )1Tp ki t I i t= −  (5.59) 

Ahogy nő a kommutációs áram, úgy csökken a fő tirisztor árama, mindeközben azonban a terhelésen 
folyó I áram értékét továbbira változatlannak tekintjük. A t1 időpillanatban a kommutációs áram eléri 
a terhelés áramának értékét: 

 ( ) ( )( )0 01 1 11sink mi t I I t tω= = −  (5.60) 

Amikor a kommutációs áram eléri a terhelés áramát, és így a fő tirisztor árama nullára csökken, olyan 
helyzet áll elő, melyben a fő tirisztor le tud zárni (a belső pozitív visszacsatolás megszűnik). A 
kimeneti I áram ezután a fő tirisztorral párhuzamosan elhelyezkedő oltó ágban folyik tovább. A 
lezáráshoz szükséges t1 – t0 időt könnyedén felírhatjuk a t1 időpillanatban érvényes áramok 
egyenlősége alapján: 

 1 0 1
01

1 arcsink
m

It t t
Iω

 
− = D =  

 
 (5.61) 

Ahhoz, hogy a záróirányú kommutáció létrejöhessen, a fenti egyenletnek kell, hogy legyen 
megoldása. Hogy van-e megoldás, azt az arkusz szinusz függvény és az operandusa határozzák meg, 
ugyan az arkusz szinusz függvény csak a –1 és +1 közötti intervallumban értelmezett. Ha az Im értéke 
kisebb, mint I, akkor az I/Im tört értéke nem lesz 1-nél kisebb, más szavakkal az Im-nek nagyobbnak 
kell lennie I-nél ahhoz, hogy létre jöhessen a záróirányú kommutáció. 

Minél kisebb az I/Im tört értéke, a t1 – t0 idő annál kisebb lesz, azaz a kommutáció annál gyorsabban 
megy végbe. Kiegészítő részleteket az oltókondenzátor feszültségének vizsgálatával tudunk 
megállapítani. Az oltókondenzátoron eső feszültség időbeli lefolyását az alábbi időfüggvény 
formájában írhatjuk fel, felhasználva, hogy kondenzátoron eső feszültség a kondenzátor áramának 
idő szerint integráljaként írható fel: 
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Látható, hogy az oltókondenzátor feszültsége koszinuszosan változik. A kommutáció végén a 
kondenzátor feszültsége az alábbi értéket veszi fel: 

 ( ) ( )( )11 01 1 0cosC Cu t U t tω= − −  (5.63) 

A kisülés mérték az alábbi alakban írhatjuk fel: 

 ( )( )01 11 1 01 cosC CU U t tω D = − −   (5.64) 

A fent meghatározott feszültség veszteségnek a lehető legkisebbnek kell lennie, mert ahogy a 
továbbiakban látni fogjuk, a kondenzátor negatív feszültsége fogja biztosítania most már lezárt fő 
tirisztor visszatérését. Ebből a megfontolásból a gyakorlatban a tervezés során az km = Im/I arányt 3 és 
5 közötti értékre célszerű választani. Az arány megválasztásának függvényében tudjuk kiszámítani a 
szükséges oltótekercs induktivitásának értékét: 
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1 1C C

m
s

m

U UL C C
k I I
   

< =   
   

 (5.65) 

Az (5.57) által meghatározott függvényt deriválva vizsgálhatjuk az oltókondenzátor áramának 
meredekségét is, a meredekség a kommutáció elején lesz maximális. Ebből, figyelembe véve a 
felhasznált tirisztor katalógusadatait, megállapíthatjuk az oltótekercs induktivitásának elfogadható 
minimális értékét: 
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≥  
(5.66) 

Az oltótirisztornak nagy árammeredekséget kell elviselnie a begyújtásakor ahhoz, hogy a fő tirisztor 
záróirányú kommutációja gyors lefolyású legyen. Visszatérve az 5.15. ábra értelmezéséhez, 
megállapíthatjuk, hogy a t1 időpillanatban, ahol a vizsgálatunkban tartunk, az oltótirisztor átvette a 
kimenő áram vezetését, a fő tirisztor lezárt, de még nem vált szabaddá (záróirányú visszatérés), ezért 
a kényszer kommutációs kapcsolási folyamatokat úgy egészében nem tekinthetjük befejezettnek. A 
kondenzátor kapcsain levő negatív feszültség, ahogy említettük, záróirányban fogja előfeszíteni a fő 
tirisztort, ami elfogadható, de a kimeneti kör kapcsain levő feszültség nem nulla, mi több, ennek a 
feszültségnek az értéke nő a t = t1 időpillanatban Ud+uc(t1) értékre és lezárja továbbra is a szabadon 
futó diódát. A terhelés az oltóköri tirisztoron keresztül most is a bemeneti tápforráshoz csatlakozik. 
Egy újabb szakasz következik az áramkör működésében, amikor is az állandó terhelőáram kisüti az 
oltó kondenzátort és egy ellentétes egyenfeszültségre tölti át. Az áramkör működését ebben az 
esetben egy differenciálegyenlet írja le, mely mérnöki szempontból nem képez érdeklődést, mivel 
viszonylag nagy induktivitások miatt a folyamat lassú a kommutációs áramkör működési 
frekvenciájához viszonyítva, [11]. Következésképpen ahhoz, hogy a tervezés során is jól használható 
eredményeket kapjunk, elégséges, ha elfogadjuk, hogy ebben a működési szakaszban sem változik az 
áram jelentősen. A kondenzátor feszültségét a t1 időpillanatban Uc(t1) = Uc2-vel jelölve és állandó 
áramot feltételezve a differenciális számításokról véges differencia számításokra áttérve kapjuk: 
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 (5.67) 

Algebra műveletek elvégzése után az előző egyenlet két utolsó tagjára megkapjuk a kondenzátor 
feszültség változásának összefüggését a kommutációs áramkör működésének ebben a második 
szakaszban 

 ( ) ( )1 2C C
Iu t t t U
C

= − +  (5.68) 

Megjegyezzük, hogy az Uc2 negatív, tehát állandó I áramon a kondenzátor 0 V-ra kisül és ez után 
pozitív feszültségre töltődik fel. 

A kondenzátor kapcsain a feszültség nullává válik a t2 időpillanatban a következő összefüggés szerint: 

  2
2 1

CCUt t
I

= − +  (5.69) 

Ahogy nagyon jól látszik az 5.15. ábra középső grafikonján, eddig a pillanatig a fő tirisztor záróirányú 
előfeszítést kap a kondenzátor negatív feszültségének köszönhetően. Tehát az időintervallum 

 2
2 1

CCUt t
I

− = −  (5.70) 

nagyobb kell, hogy legyen, mint a fő tirisztor záróirányú visszatérési ideje. Itt általában egy 1,5-2-es 
biztonsági koefficienst szokás figyelembe venni. A terhelésen fellépő lehető legnagyobb áramot véve 
figyelembe egy t2 szabaddá válási idejű tirisztort feltételezve az oltókondenzátor kapacitásának 
méretezéséhez az alábbi egyenlet használható: 
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≥  (5.71) 

Amennyivel a felhasznált tirisztor gyorsabb és amennyivel a kondenzátor feszültsége nagyobb, 
annyival a kisebb kapacitású oltóköri kondenzátort alkalmazhatunk. A kondenzátor kapacitása 
azonban arányosan nő a kommutálni kívánt áram nagyságával. A kapcsoló áramkör előtervezésekor 
vagy előzetes méretezésekor az (5.71) kifejezésben figyelembe vehetjük, hogy a kondenzátor 
feszültsége közelítőleg megegyezik a bemeneti kör egyenfeszültségével. A korrekciókat megtehetjük 
később a funkcionális verifikációs során modellezéssel és szimulációkkal. Kihangsúlyozzuk, hogy az 
oltó kondenzátorok nem polarizált váltakozó áramú kondenzátorok, általában 20 μF alatti 
kapacitással. Működési élettartamuk kielégítő, de jelentősen csökken az üzemi feszültség 
növekedésével, ezért ezt a korlátozást a tervezés során ajánlatos figyelembe venni, mivel a 
kondenzátor képezi a legérzékenyebb elemet a kényszer kommutációs áramkörben. A t2 időpillanat 
után kezdődik a kondenzátor pozitív feszültséggel történő feltöltődése. Az (5.68) egyenlet szerint 
megállapíthatjuk azt a t3 időpillanatot, amikor a kondenzátor feszültsége eléri a bemenő Ud feszültség 
értékét: 

 ( )3 1 2Cd
Ct t U U
I

= + −  (5.72) 

Ez a folyamat függ a terhelő áramtól, mégpedig amennyivel nagyobb ez az áram annyival gyorsabb a 
kondenzátor feltöltődése. A t1-t3 időintervallumban a kommutációs kör kimeneti feszültsége zéróra 
csökken. Az energetikai számításoknál elfogadható, ha azt feltételezzük, hogy a kimeneti feszültség az 
Ud feszültség középértékén maradt, mintha mesterségesen meghosszabbítottuk volna a bekapcsolási 
időt. A t3 időpillanatban a szabadon futó dióda D katódja negatívvá válik és kinyit, átvéve az áramot 
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az oltó tirisztor áramköréből, mellyel a tirisztoros kommutátor lezárását véglegesnek tekintjük. Ezzel 
a kondenzátoros oltással megvalósított kényszer kommutációs áramkör vizsgálatát befejezettnek 
tekintjük, de néhány lényeges kérdésre azonban még reflektálunk kell. Ilyen például, hogy miként 
biztosítható a t0 időpillanatban a kondenzátor megfelelő polaritású kezdeti feszültsége? A 
legegyszerűbb esetben, ahogy azt az 5.14 ábra is mutatja, a fő tirisztorral párhuzamosan egy külső 
tekercset és diódát kapcsolnak. Amikor kezdődik a kommutátor bekapcsolása, a feszültség – mely 
most pozitív az oltókondenzátor kapcsain – a fő tirisztoron keresztül működésbe hozza egy 
félperiódus erejéig az La-C oszcillációs kört, amely félperiódus alatt a kondenzátor átpolarizálódik és 
felkészül a következő oltási folyamatra. Másodsorban vannak olyan részletek az előbbiekben 
ismertetett áramkörrel kapcsolatban, melyeket nem tárgyalunk ezen jegyzet keretei között. 
Harmadsorban meg kell említeni, hogy a terhelő áram alatt változó időtartammal történő 
polarizálása az oltó kondenzátornak jelenti az áramkör legfőbb hátrányát. Ennek a hiányosságnak a 
megszüntetésére valamint a maximális feszültségen történő működtetés érdekében – amely 
nagyobb, mint az Ud feszültség – több mint tízféle megoldást fejlesztettek ki az évek során, melyek 
csak a kondenzátor feltöltési módjában különböznek a megfelelő oltási feszültség előállításához. Az 
áramkörök egyre komplexebbek, a külső tirisztorok száma nő. Az érdeklődők számára, akik gyakorlati 
megoldásokat is meg akarnak ismerni, nagyon részletes leírások találhatók az [5], [6], [7], [8], [10], 
[11], [47], [49], [50], [56], [57], [58],  [82], [93] irodalmakban. 

5.4.2. Belső saját kommutáció 

A belső saját kommutáció azokra az áramkörökre jellemző, melyek teljesen vezérelt félvezető 
elemeket alkalmaznak, például a GTO teljesítmény tirisztorokat, bipoláris teljesítmény 
tranzisztorokat, teljesítmény MOSFET-eket vagy IGBT-ket az energiaátalakítás megvalósítására. Az 
eszközök vezérlő elektródáin keresztül az eszköz belső állapota teljes mértékben ellenőrizhető és 
irányítható. Tehát ilyenkor azt kell megvizsgálni, hogy milyen vezérlési stratégiával, illetve milyen 
vezérléssel és szabályozással lehet úgy megvalósítani a kommutációt, hogy az energiaátalakítás a 
félvezető kapcsoló elemek üzembiztos működése mellett, a kívánt módon történjen. A felmerülő 
problémák tisztázása érdekében a saját belső kommutációt három alfejezet szerint fogjuk vizsgálni. 

5.4.2.1. Belső saját kommutáció egyenáram bemenetű és kimenetű átalakítókban 
(egyenáramú szaggatók) 

Ebben az alfejezetben az egyen-egyen átalakítók esetében alkalmazott belső saját kommutációs 
eljárások legegyszerűbb esetét fogjuk ismertetni. Ez a kommutáció általában 
impulzusszélesség-modulációval (ISZM, az angol szakirodalomban PWM: Pulse Width Modulation) 
történik. A kommutáció megvalósítására használt alapáramkört már ismertette az 5.11. ábra annyi 
eltéréssel, hogy itt most a K teljesítmény kapcsolót egy teljesen vezérelt teljesítmény kapcsoló 
valósítja meg. Az impulzusszélesség-modulált működés esetén kommutációs áramkör működése T 
periódusidőnként megismétlődik, és ebből a vezetési (bekapcsolt állapotban töltött) idő TC 
hosszúságú. Az összes többi feltételezés, amit az eddigiekben az áramkör működésével kapcsolatban 
tettünk, itt is érvényes marad. Több módja is van a kommutáció megvalósításának, melyekről 
részletes ír a szakirodalom, [8],  [11], [49], [50].  

Az első eset lehet a tényleges impulzusszélesség-modulációnak megfelelő kommutáció. Ez a módszer 
a vezetési periódusok szerint jellemezhető, figyelembe véve, hogy a T periódusidő állandó, és az 
energiaáram fölötti ellenőrzést a vezetési periódus hosszának változtatásával lehet elérni, amit jól 
érzékeltet az 5.16. ábra. 
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5.16. ábra. Az impulzusszélesség-moduláció (ISZM, PWM) elve, felül egy kisebb, alul egy nagyobb 

kitöltési tényezővel, a két esetben egyenlő T periódusidővel 

A bekapcsolási idő TC1-ről TC2-re növelésével lineárisan növekszik a kimenő feszültség középértéke is a 
kimeneti áramkörben a már jól ismert összefüggésnek megfelelően: 

 c
smed d

TU U
T

=  (5.73) 

Ennek a kapcsolási módszernek előnye, hogy a simító fojtótekercs egy állandó induktív reaktanciát 
jelent a teljes működési tartományon, állandó szűrést biztosítva az áramra vonatkozóan. 
Következésképpen az áramkör működése inkább stabilizált kommutációs tápforrások kialakításánál 
ad elfogadható eredményt. Ha az áramkört egyenfeszültségű szaggatók esetében kívánjuk 
alkalmazni, akkor a terhelő áramkör kvázistabilizált üzemmódjában ajánlatos ezt megtenni. 

A kapcsoló tranzisztor vezérlése relatív egyszerű, mivel csak egy fűrészfogjel-generátorra és egy 
komparátor áramkörre van szükség, ahogyan ez az 5.17. ábra által ismertetett struktúrán is látható. A 
komparátor bemeneti referencia feszültségének módosításával a tranzisztor bekapcsolási ideje 
változtatható és ezzel összhangban változik a kimeneti feszültség értéke is a kommutációs áramkör 
kimenetén. Tehát ez a rendszer úgy működik, mint egy feszültség vezérelt feszültség kommutációs 
rendszer, mely automatikai szempontból automatikus vezérlő rendszernek tekinthető. Amennyiben a 
vezérlő feszültség szintjét a kimeneti feszültség eltéréséből a kívánt vagy referencia feszültség 
eltéréséből állítják elő, akkor az áramkör egy stabilizált kapcsoló üzemű tápforrás végrehajtó elemévé 
válik, egy feszültségcsökkentő funkció megvalósítása során. Ezzel a visszacsatolással egy 
automatikusan szabályozott feszültség forrást kapunk. Léteznek más topológiájú feszültségemelő 
megoldások is, de őket csak a későbbiekben fogjuk elemezni. 
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5.17. ábra. A tényleges ISZM kommutáció vezérlő/szabályozó köre 

A c(t) komparáló függvény egy állandó frekvenciájú és amplitúdójú fűrészfog jel, melyet a lineárisan 
változtatható feszültségű generátorból nyerünk, és egy állandó üzemfrekvenciát szolgáltat a 
kommutációs áramkör számára. Ennek más változatai is lehetnek, melyek különböznek az 5.17. ábra 
által ismertetett struktúrától. A komparátor másik bemenetén alkalmazott egyenfeszültség jel fogja 
meghatározni a kimeneti feszültség középértékét, tehát a vezérlő kör kimeneti jelét adja és a 
modulációs függvény m(t) nevet viseli. Következésképpen a vezérlőjel generálásának algoritmusa a 
félvezető kapcsoló számára: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1
0

ha m t c t
e t

ha m t c t
≥=  <

 (5.74) 

A fenti egyenletben 1 a félvezető nyitását, míg 0 a félvezető zárását jelenti. A következő eset a belső 
saját kommutációs módszerek tárgyalásánál az impulzusszélesség moduláció változtatható üzemi 
frekvenciával vagy rövidebben impulzusfrekvencia-moduláció, amit PFM-nek hív az angol 
szakirodalom (Pulse Frequency Modulation). Az 5.18. ábra ennek a kapcsolási módnak az elvét 
ismerteti. 
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5.18. ábra. Az impulzusfrekvencia-moduláció belső saját kommutáció elve 

Az impulzusfrekvencia-modulációs kommutáció kétféleképpen történhet. Első esetben a bekapcsolási 
idejét az elektronikus félvezető kapcsolónak állandóan tartják, és a periódusidőt szabályozzák, vagyis 
a működési frekvenciát. Az (5.74) összefüggésnek megfelelően, ha nő a periódus, azaz a frekvencia 
csökken, a relatív bekapcsolási idő csökken, aminek feszültségcsökkenési hatása van a kimeneti 
körben. Amikor a T = Tc-vel – ami csak elméleti esetben állhat elő – a kimeneti feszültség eléri a 
maximumát. A második esetben a kikapcsolási időt tekintjük állandónak és ugyancsak a periódust 
változtatjuk. Hogy jobban lássuk ennek a módszernek a hatását, írjuk fel újra az (5.73) egyenletet egy 
másik formában: 

 d
smed d

T TU U
T
−

=  (5.75) 

Ebben az esetben, ha nő a periódus, azaz a frekvencia csökken, a kommutációs áramkör kimenetén 
levő fesztültség növekedni fog. 

A minimális működési periódus T = TL nem következik be, ami csak teoretikus lehetőség és ilyenkor a 
kimeneti kör feszültsége 0. A PFM módszer is automatikus vezérlési módszernek tekinthető a 
feszültségszabályozás szempontjából. A vezérlő impulzusok generálását egy feszültségvezérelt astabil 
billenő áramkörrel könnyen meg lehet valósítani, ahogy ezt az 5.19. ábra mutatja. 
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5.19. ábra. Az impulzusfrekvencia-modulációs kommutációs módszer vezérlő/szabályozó áramköre 

Ez a módszer is könnyedén integrálható a kapcsolóüzemű tápforrások automatikus feszültség 
szabályozó rendszerébe. Ebben az esetben azonban az áram simítási foka a működési frekvenciával 
együtt változik, aminek ellenére elég gyakran alkalmazzák egyenfeszültségű szaggató átalakítókban is 
az egyenáramú motorhajtásoknál főleg az indítási, fékezési vagy irányítási tranziens üzemmódoknál, 
ahol a tényleges ISZM szabályozás nem képes a megfelelő dinamikát szolgáltatni. Vannak olyan 
esetek is pl. a villamos hajtások vagy más energia átalakító rendszer alkalmazása során, amikor a 
feszültségszabályozás ilyen belső saját kommutációval történő megvalósítása nem elégséges és 
áramforrás alkalmazása is szükségessé válhat. Ennek felel meg a belső saját kommutáció harmadik 
formája, ahol a feszültségvezérléses ISZM kommutációt a kimeneti kör áramának automatikus 
szabályozására alakítják át. Ennek elvét az 5.20. ábra szemlélteti. 
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5.20. ábra. Impulzusszélesség-modulációs kommutációs rendszer áram kétpontszabályozással 

Ennek érdekében megmérjük a kimeneti kommutációs kör áramának pillanatértékét (im(t)) és 
összehasonlítjuk a referencia áram értékével (i*(t)), majd a különbség alapján generáljuk a vezérlő 
impulzusokat egy kétpontszabályozási struktúrának megfelelően. Következésképpen a kimeneti áram 
egy alsó és egy felső érték között fog váltakozni a referencia érték körül. Amennyivel kisebb az áram 
kétpontszabályozó hiszterézise, annyival közelebb lesz az áram az alapjel (referencia) értékéhez, de a 
kommutációs frekvencia megnő ebben az esetben. 

Az 5.21. ábra a saját belső kommutációval megvalósított áram kétpontszabályozás tranziens 
folyamatát ismerteti, amikor a referencia jel 0-ról i*(t) = Iref(t) = állandó értékre változik. A két 
exponenciális áram görbe a rezisztív terhelés kapcsolódását, illetve bekapcsolódását ábrázolja a 
kapcsolódási folyamat tranziensének befejezése után. Ha a szabályozó hiszterézise ∆k, akkor a 
vezérlő impulzusok generálásának algoritmusát az alábbi egyenlet adja: 
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 (5.76) 

A kétpontszabályozók által meghatározott beavatkozó jelek jelentése megegyezik a korábban 
tárgyaltakkal. A követési sávon belül az áram követés során a vezérlő jel változatlan marad. 
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5.21. ábra. Az áram kétpontszabályozás magyarázó ábrája a belső saját kommutáció során 

Figyelmesen vizsgálva az 5.21. ábra grafikonjait, könnyen megállapíthatjuk, hogy a rendszer véges 
teljesítményű áramforrásként működik, a legnagyobb injektálható áram a terhelés áramkörébe: 

 ,
d

max max
UI
R

=  (5.77) 

ahol az R a fékező kör ellenállása, belső feszültség nélkül. A saját belső kommutáció ideje alatt a 
fentiekben tárgyalt áram kétpontszabályozás esetében a bekapcsolási idő és a periódusidő 
automatikusan változik a referencia áramnak megfelelően. A kommutációs frekvencia maximális a 
közepes értékű áramreferenciák esetében, amikor a félvezető bekapcsolási ideje is azaz a relatív 
bekapcsolási idő is 0,5 körül van. Kisreferencia értékeknél a kommutációs frekvencia csökken a relatív 
bekapcsolási idő növekedése mellett. A működési frekvencia változása a kommutációs áramkörben 
egyik hátránya ennek a módszernek, amiért ritkán alkalmazzák őket stabilizált kapcsolóüzemű 
tápforrásokban, ami megtehető lenne az 5.20. ábra által ismertetett módon a külső 
feszültségszabályozó hurok bezárásával. A módszer azonban nagyon jól alkalmazható a villamos 
hajtások és az elektromos energia felhasználások területén, mivel viszonylag jó dinamikát képes 
szolgáltatni a szabályozott folyamatok során. Pontosítjuk, hogy ez a kommutációs kör is a (ki) 
bemeneti feszültséget alakítja, kommutálja a kimenetre, így a módszert ugyanúgy feszültség 
kommutációs módszernek nevezzük. Az áramszabályozó rendszer jelenléte által azonban a 
szabályozott mennyiség áram lesz. Ezért azt a megállapítást tesszük, hogy az ilyen kommutációt saját 
belső kommutációjú áramvezérelt feszültség szabályozásnak nevezzük. 

Ezt a kommutációs módszert a technikai szakirodalomban különböző nevek alatt is megtalálhatjuk, 
mint Random Switching Control – RSC; vagy Bang-Bang Control az angol szakirodalomban, míg a 
németben Zweipunktregelung név alatt tudjuk megtalálni. A kapcsolóüzemű tápegységek számára 
ebben a fejezetben tárgyalt áramköröket integrált áramkörök formájában is gyártják, [19], [25], [26],  
[27], [99]. Kis teljesítményeken a kapcsoló teljesítmény tranzisztor is az integrált áramkörben van 
integrálva, míg nagy vagy közepes teljesítményekben általában külön van a teljesítménykapcsoló a 
vezérléstől. Mielőtt befejeznénk ezt az alfejezetet, még egyszer aláhúzzuk, hogy a vizsgált 
kommutációs módszerek csak egyirányú kimenő áramot biztosítanak, unipoláris feszültség mellett. 
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5.4.2.2. Belső sajátkommutáció egyenáram bemenetű és váltakozó áram kimenetű 
átalakítókban (váltóirányítók) 

Ebben az alfejezetben egy kicsit komplexebb környezetben vizsgáljuk a belső saját kommutációt, 
amikor egy váltakozó áramú hálózat és egy egyenáramú hálózat közötti kapcsolat van. Az áramkör a 
váltakozó áramú áramköri részen feszültségforrásként, vagy áramvezérelt feszültségforrásként is 
képes üzemelni. Ezért a váltakozó áramú áramköri részen pozitív és negatív feszültségre is szükség 
van és az áram is bármilyen irányban folyhat. Az egyenáramú áramköri részen a feszültség lehet 
unipoláris, de az áramnak mindkét irányban akadálymentesen biztosítani kell a haladási irányt. Mivel 
épp, hogy befejeztük az áram kétpontszabályozással megvalósított kommunikáció vizsgálatát, először 
talán szerencsésebb, ha kiterjesztjük ezt a módszert olyan átalakítókra, melyeknek váltakozó áramú 
részük is van. Az 5.22. ábra azt mutatja, hogy hogyan kell átalakítani az 5.21. ábra által bemutatott 
kommutációs áramkört, hogy megfeleljen az előbbi követelményeknek. Az áramkör egy fázisú 
képpont kivezetéssel. Ahhoz, hogy a váltakozó áramú részen pozitív és negatív feszültséggel is 
rendelkezzünk két egyenfeszültségű forrást fogunk alkalmazni. A tranzisztorok és diódák számának 
megduplázásával biztosítani tudjuk a terhelés kapcsain a pozitív és negatív feszültséget is, a terhelő 
áram bármilyen irányának kialakulása mellett. A terhelő áramkör R-L passzív elemei ebben az 
esetben a kommutációs kör kimenete és a két egyenfeszültségű tápforrás null potenciálja között 
helyezkedik el. Az áram kétpontszabályozó rendszer mosta referencia áramnak, i*(t), megfelelő 
váltakozó feszültség és a terhelés áramnak megfelelő feszültség közötti különbséget kompenzálja. 

Itt alá kell húznunk, hogy feszültségjelekről van szó. Az eltérést az (5.76)összefüggésnek megfelelően 
dolgozza fel a kétpontszabályozó. A szabályozó kimenetén előálló jellel a felső kapcsoló elemet 
vezéreljük, de ugyanez a jel inverze fogja vezérelni az alsó félvezető kapcsoló elemeit. Ez azt jelenti, 
hogy egyszerre mindig csak az egyik tranzisztor van nyitva. Ahogy a terhelő áram folyik az 
áramkörben az egy kicsit bonyolultabb folyamat. Ha a terhelés árama pozitív és e(t) = 1, az áramnak 
növekednie kell és vezet a felső T1 tranzisztor. A pozitív feszültségű tápforrásból energia továbbítás 
van a terhelés felé. Amikor az e(t) = 0, a terhelő áram csökkenését eredményezi, az alsó D2 dióda 
átveszi a vezetést a terhelés oldali önindukció következtében. A T2 ugyan telített, de nem vezet a D2 

általi inverz polarizáció következtében. Ilyenkor energiamegtakarítás üzemmódba kerül az áramkör 
és a terhelés energiája folyik a negatív tápforrás felé. Amikor a terhelő áram negatív hasonló módon 
vezetnek alternatív módon a T2 és D1 félvezető elemek. A kommutált áram irányának 
megváltozásával a szabadon futó diódáról a vele ellenpárhuzamban kötött tranzisztorra tevődik az 
áramvezetés, mely telített volt, de inaktív eleddig. 
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5.22. ábra. Váltakozó áram generálásának elve belső saját kommutációs áram 

kétpontszabályozással, rezisztív-induktív terhelés esetén 

Az áramkör működését az 5.23. ábra mutatja a pozitív kimeneti áram esetén a kommutáció körben. 
Jól látható a referencia áram, iref(t), a felső áramkorlát ps(t), az alsó áram korlát pi(t), valamint ennek a 
lüktetése ∆i. Ugyanakkor látható a kimenő kör feszültsége is uC(t), mely egy bipoláris négyszög jel. 
Figyelembe véve a szabályozó működési elvét, a feszültségre az alábbi kifejezést tudjuk írni: 
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 (5.78) 

Az 5.24. ábra egy olyan áram kétpontszabályozós feszültség kommutációs áramköri működést mutat, 
ahol az áramreferenciának megfelelő feszültségjel szinuszoidális: 

 ( ) ( )[ ]* sini t I Vtω=  (5.79) 

Megállapíthatjuk, hogy a i*(t) jel mind az előállítandó szinuszoidális jel amplitúdójára, mind a 
frekvenciájára vonatkozóan hordoz információt f*=ω*/2π. Az f*-nak természetesen legalább egy 
nagyságrenddel nagyobbnak kell lennie, mint a kommutációs frekvencia legkisebb értéke. Ha nem 
lépjük túl a kommutációs kör megengedett működési paramétereit, akkor a kimeneti áram i(t) a 
szabályozó hiszterézisének megfelelő kapcsolási  sávon belül marad. Az ő alapharmonikusa 
szinuszoidális lesz és arányos az áramreferenciának megfelelő feszültség jellel: 

 ( ) ( ) ( ) ( )* sinf refi t i t k t ti I ω= = =  (5.80) 

vagyis I = KI* amplitúdója és ω = ω* periódusa lesz. A k arányossági tényezőnek van mértékegysége 
(dimenzionális) és A/v = 1/Ω-ban mérhető. A kimenő áramkör kapcsain megjelen, akkor Ucf(t)ő 
négyszögfeszültség automatikusan alakul ki és szinuszoidális alapharmonikusát az alábbi egyenlet 
adja: 

 ( ) ( ) ( )f
Cf f

di t
u t Ri t L

dt
= +  (5.81) 
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5.23. ábra. Szinuszoidális referencia árammal működő kommutációs áramkör magyarázó ábrája 

Z, az áramkör impedanciája, az alábbi módon írható fel: 

 2 2 2Z R Lω= +  (5.82) 

és ϕ az áram és feszültség közötti fáziseltérés: 

 arctg L
R

ϕ ω
=  (5.83) 

akkor az ucf(t)-re még felírhatjuk: 

 ( ) ( )sinCfu ZI tt ω ϕ= +  (5.84) 

Ez az utolsó összefüggés leszögezi a kommutációs kör áramforrás jellegű fizikai viselkedését. 
Összefoglalva, az i(t) áramot a kommutációs áramkör szolgáltatja/generálja, melynek 
alapharmonikusa if(t) megegyezik a referenciával. Az áramkör kimeneti kapcsain megjelenő 
alapharmonikus feszültség Ucf(t) az áramkör függvényében alakul ki. Az 5.23. ábra esetében ő is 
szinuszoidális lesz, de sietni fog az áramhoz képest. Az áram felharmonikusok elhanyagolhatóak, ha a 
szabályozó hiszterézise kellően kicsi. 

A kommutációs frekvencia spektrumtól függő áramfelharmonikusokat elhanyagolhatjuk, ha a 
kétpontszabályozó hiszterézise kellően kis értékre választható. 

Összefoglalásképpen hadd tegyünk néhány észrevételt. a kommutációs frekvencia a referencia áram 
pillanatnyi értéke szerint változik. Ezért néhány szerző ezt a módszert áram jellegű ISZM-nek vagy 
aszinkron áram kommutációjának nevezi. Az eljárással bármilyen áramformát létre lehet hozni a 
terhelésen, amennyiben nem lépjük túl, a kommutációs áramkör működési határait, mint véges 
teljesítményű áramforrás. Az induktív elem jelenléte a kommutációs áramkör kimenetén szükséges. 
Tisztán rezisztív elem esetén, az áram négyszögűvé válik és a kommutációs frekvencia korlátlanul 
megnő. Az analizált áramkör egyfázisú inverternek is tekinthető közép leágazással, vagy felfogható 
úgy is, ment egy egy- vagy többfázisú hídkapcsolás egy ága. (Részleteket az alkalmazások fejezetben 
fogunk látni.) 

Nagyon sok esetben olyan kommutációs áramkörre van szükség, amely a váltakozó áramú oldalon, 
mint feszültségforrás üzemel. A legtöbb berendezés, mely az elektromos energia felhasználását 
segíti, úgy van megtervezve, hogy a hálózat szinuszoidálisan váltakozó áramú részéhez csatlakozzon. 
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Ezek működése sok hátránnyal jár, ha torzult feszültségű hálózatra csatlakozik. Az eszközök 
újragondolása/újratervezése nem szinuszos üzemmódokra nem kívánatos. Inkább úgy próbálják 
javítani, hogy táplálásukat változtatható effektív értékű és frekvenciájú szinuszos 
feszültségforrásokról is megoldhatóvá teszik. 

A gyakorlati alkalmazások szempontjából nagyon fontosak azok a kommutációs áramkörök, melyek a 
váltakozó oldalon feszültség forrásként működnek. Emlékezhetünk, hogy a teljesítmény félvezető 
elemek csak kommutáció üzemmódban működnek, így a feszültség a kommutációs kör váltakozó 
oldalán csak négyszög (impulzus) formájú lehet. Olyan optimális vezérlési stratégiára van azonban 
szükség, hogy ennek a négyszögű feszültségnek az alapharmonikusa szinuszos legyen, változtatható 
frekvenciával és effektív értékkel, illetve a magasabb feszültség harmonikusok legyenek 
elhanyagolhatók. 

A továbbiakban részletesen tárgyaljuk az impulzusszélesség modulációs belső, saját feszültség 
kommutációt, melyet egyes szerzők szinkron PWM kommutációnak vagy feszültség PWM 
kommutációnak neveznek, mert ahogyan látni fogjuk, ebben az esetben a kommutációs frekvencia 
fix, egy ütemgenerátorhoz lévén szinkronizálva. Ennél a fejezetnél a referenciamunkákra 
támaszkodtunk, amelyekben a többi bibliográfiai forrás is részletesen fel van sorolva, [18], [19]. Azok 
a teljesítményelektronikai áramkörök, amelyekre a tárgyalni kívánt kommutációs eljárást alkalmazni 
lehet egy-, illetve többfázisúak lehetnek középkivezetéssel vagy híd konfigurációban. A gyakorlati 
alkalmazásokban leggyakrabban használt háromfázisos vezérelt hídkapcsolás, félvezető teljesítmény 
kapcsolókkal, melyek lehetnek bipoláris, MOSFET vagy IGBT-k, visszirányú szabadonfutó diódákkal 
ellátva. Az áramkört ugyanúgy használják a váltakozó áramból egyenáramba való átalakítók 
megvalósítására is (lásd 5.24. ábra), mint a fordított egyenáramból váltakozó áramú átalakítók 
megvalósítására is, lásd 5.25. ábra. 

Éppen ezért a belső kommutáció vizsgálatára mi is egy hídkapcsolást választunk, és lehetőség szerint 
térvektorok segítségével próbáljuk meg leírni a jelenségeket. Ily módon közelebb kerülünk a korszerű 
vezérlő és szabályozó módszerek megismeréséhez a mai teljesítményelektronikát tartalmazó 
áramkörökben és alkalmazásaikban. Mielőtt rátérünk a vizsgálatokra, emlékeztetünk, hogy egy 
többfázisú rendszer villamos fázismennyiségeihez egy időfazort tudunk társítani, melynek az a 
figyelemreméltó tulajdonsága van, hogy egységes módon kezeli a többfázisú rendszer egyedi 
mennyiségeit, [100]. 

Egy háromfázisos rendszer esetében a háromfázisos fazort az alábbi egyenlettel tudjuk 
meghatározni: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22
3 a b cx t x t ax t a x t x t jx tα β
 = + + = +   (5.85) 

melyben az xa(t), xb(t) és xc(t) mennyiségek a háromfázisú rendszerek mennyiségeinek pillanatértékei 
az a-b-c természetes koordináta rendszerben. Ezek fizikai mennyiségek, melyeket mérni lehet a 
háromfázisú rendszerben. 

Az fenti egyenletben xα(t) és xβ(t) az x(t) fazor komponensei a derékszögű koordináta rendszerben, 
amit hívnak α-β, d-q vagy Re-Im koordináta rendszernek is, melyekben a teljesítményelektronikai 
eszköz vizsgálata leegyszerűsíthető. Ezeket a kétfázisú komponenseket is csak indirekt módon tudjuk 
mérni. Akár a háromfázisú, akár a kétfázisú rendszer lehet fix vagy forgó, egyikből a másikba való 
áttérés könnyűszerrel megtehető mátrixműveletekkel, amit a hallgatók más tárgyak keretein belül 
elsajátítottak. 
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5.24. ábra. Belső saját feszültség kommutációt alkalmazó egyenirányító 

 
5.25. ábra. Egyen/váltakozó átalakító (egy váltakozó áramú hajtás részeként), mely ugyancsak 

belső saját feszültség kommutációt használ 

A feszültség PWM kommutáció analízisénél vegyük figyelembe az 5.22. ábra által ismertetett 
egyszerűsített modell, melyben a kommutátorok feszültség szelepként működnek az előzőeknek 
megfelelően. Az áramkör egyenáramú oldalán egy Ud feszültségű áramforrás található, míg az 
áramkör váltakozó áramú oldalán egy tekercs rendszer, melyen keresztül csatlakozik a hálózathoz az 
átalakító (a tekercsek hiányozhatnak, ha a hálózatnak induktív jellege van, ami az invertereknél így is 
van). Definiáljuk a feszültség fazort az áramkör váltakozó áramú oldalán, mint: 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22
3 cc bt u t ju u t au t a u tu α β α
 = + = + +   (5.86) 

A „c” indexet azért használjuk, hogy megkülönböztessük, hogy ezt a fazort a kommutációs áramkör 
generálja. Függetlenül a vezérlési stratégiától a fazor csak nyolc fix pozíciót tud felvenni az 5.25b ábra 
alapján. Ezen nyolc pozícióból csak 7 különböző, amit a hármas lineáris számkombinációkkal is 
feltüntettünk a fazorok mellett, ahol a bináris számok a feszültség szelepek állapotát jelzik mindegyik 
ágán az átalakítónak. Az „1”-es például azt jelenti, hogy a felső félvezető vezet és az L+ sínjére 
csatlakozik az áramkörnek, míg a „0”-val az alsó félvezető vezető állapotát jelenti és az L- sínre 
csatlakozik. A fazor csak akkor nulla, ha az összes fenti vagy az összes lenti kapcsoló vezet. Az az eset 
mikor egy ágon egyik sincs bekapcsolva nem létezhet, mert akkor az ág kimeneti potenciálja 
határozatlanná válik. Ez azt is jelenti, hogy az összes kapcsoló kikapcsolása sem lehetséges az előbbi 
kitétel alapján. Az a, b, c csomópontok feszültsége természetesen négyszögű lesz, és a sorrend, ahogy 
ezek a feszültség fazorok követik egymást a körön, akármilyen lehet. Ahhoz, hogy ez a feszültség 
kommutációs áramkör kielégítse a legigényesebb váltakozó/egyen vagy egyen/váltakozó átalakítási 
funkciókat az kell, hogy a feszültség fazort a váltakozó áramú oldalon állandó sebességgel tudjuk 
léptetni állandósult üzemben, akár a hat stabil pozíció által meghatározott körön vagy olyan körökön, 
melyek e külső körön belül elhelyezkedő koncentrikus körök. Ebben az esetben az áramkör váltakozó 
áramú oldalán a feszültség szinuszoidális lesz. A kör sugara, amelyen a fazor kering, a komponensek 
effektív értékét határozza meg, míg az állandó sebessége, mellyel a körön kering, a komponensek 
frekvenciáját fogja meghatározni. Egyik adott sugarú körről egy másikra vagy egy adott körüljárási 
sebességről egy másikra való áttérés úgy kell, hogy történjen, hogy az ezzel kapcsolatos tranziens 
folyamatok elviselhetőek legyenek a terhelő áramkör által. Ezek a váltások történhetnek kézi 
vezérléssel vagy automatikus szabályozással is. A mai elektronikai eszközökkel a fazor tökéletes körön 
mozgatása nem lehetséges, hiszen ez csak ideális kapcsoló elemekkel (veszteségek nélkül) lehetne 
megoldható, amelyek végtelen nagy kapcsolási frekvencián is képesek lennének működni. 

 
5.26. ábra. Az a) részen a három fázisú egyenirányító elvi felépítése látható, a b) részen pedig a 

kapcsolóelemek diszkrét állapotait reprezentáló fazorábra 

Az impulzusszélesség vezérléssel éppen azt akarjuk elérni, hogy az uc(t) feszültség fazor a körhöz a 
lehető legközelebb eső pályán mozogjon, a félvezető elemek maximális kihasználása mellett. 
Mindegyik működési ciklusban T periódusidővel, vagy 1/T = f működési frekvenciával, a feszültség 
fazor egyszer teljesen körbejárja az ő hat stabil állapotát. ha ez a körbejárás a stabil állapotok 
következetes követéseként zajlik, akkor a kommutációs kör váltakozó áramú részén egy nem 
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modulált négyszögfeszültség fog kialakulni. A T periódus változhat az alkalmazás függvényében. Az 
uc(t) fazor frekvenciáját a kommutációs körben lehet beállítani, mely egy ütemgenerátornak van 
alárendelve. Ez változtatható frekvenciájú impulzusokat generál 6-szor nagyobb frekvenciával, mint 
az f = 1/T frekvencia. A fazor amplitúdóját – mely mint említettük a komponensek effektív értékét is 
meghatározza – azonban nem tudjuk a kommutációs áramkörből állítani. Ezt csak az Ud feszültség 
változtatásával tudjuk elérni az áramkör egyenáramú oldalán. Azt mondjuk ebben az esetben, hogy 
az áramkör moduláció nélkül működik. 

Az impulzus szélesség modulált belső saját kommutáció feltételezi a T működési periódusra jellemző 
működési ciklus felosztását Tp idejű részintervallumokra. Ebben az esetben a kapcsolóelemek fp 
állandó frekvencián fognak üzemelni: 

 
1

p
p

=f
T

 (5.87) 

melyet impulzus szélesség modulált ciklusoknak nevezünk. Az fp frekvenciát pedig az impulzus 
szélesség modulálás frekvenciájának nevezik. Ha fp <= (10 - 20)f, akkor a T periódust adó ütem 
impulzusait szinkronizálni kell a modulációs periódust adó ütem impulzusokkal és a két periódusnak 
arányosnak kell lennie, azaz: 

 p pf k f=  (5.88) 

Ennek a feltételnek a be nem tartása komoly torzulásokhoz vezet és komoly felharmonikusok 
megjelenését eredményezheti a kommutációs kör kimenetén. Ez a probléma a belső 
kényszerkommutációs áramköröket érinti leginkább, ahol a tirisztorok nagy kíméleti ideje nem 
engedi az fp frekvencia megnövelését. 

A modern átalakítókban, ahol az fp 10 kHz-nél is nagyobb lehet, vagyis legalább 100-szor nagyobb, 
mint a feszültség fazor által megkívánt frekvencia, a fenti arányossági ás szinkronizálási kritériumok 
jelentőségüket vesztik. A felső harmonikusok spektrumának a magasabb frekvenciák felé történő 
eltolásának érdekében kívánatos, hogy a modulációs frekvencia minél magasabb legyen. A 
veszteségek megnövekedése miatt ma mégis limitálnunk kell a modulációs frekvenciát 100 kHz 
környékére az IGBT-s és MOSFET-es középteljesítményű áramkörökben, melyekben MOSFET-eket 
alkalmaznak, ahol az akár 1000 kHz körüli modulációs frekvenciák sem ritkák. A nagy és a nagyon 
nagy teljesítményű alkalmazások azonban GTO tirisztorok felségterülete marad viszonylag alacsony 
modulációs frekvenciák alkalmazása mellett. Mivel az részintervallumok Tp ideje állandó, a 
modulációnak ezt a módját „szinkron” modulációnak is nevezik. Ezekben az részintervallumokban a 
feszültség fazor jól definiált pozíciókat foglal el az ő két stabil állapotának megfelelően, ugyancsak jól 
definiált időtartamokra, oly módon, hogy az eredő négyszögű feszültség fazor középértéke éppen 
egyenlő legyen a neki megfelelő szinuszoidális feszültség fazor középértékével ugyanarra a Tp 
részintervallumra vonatkoztatva: 

 ( )
0

1 pT

cTp c
p

t dtu u
T

= ∫  (5.89) 

Amennyivel az részintervallumok rövidebbek lesznek, annyival jobban tudjuk leképezni a 
szinuszoidális hullámformát. Ugyanakkor a Tp csökkenésével a kommutációk száma is nőni fog 
egységnyi időre vonatkoztatva, ami az átalakító veszteségeinek a megnövekedéséhez vezet. Ezért egy 
igen jó kompromisszumot kell találni a feszültség fazor minél pontosabb körpályájának kialakítására 
és a kommutációs veszteségek minimalizálás között. 
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Ahhoz, hogy megértsük az impulzus szélesség modulációs saját belső kommutáció jelenségét, 
vizsgálni fogjuk a feszültség fazor pozícionálásának módját a kommutációs áramkör váltakozó áramú 
oldalán egy Tp intervallumra 30°késéssel a „100” helyzethez képest vagy másképp fogalmazva az 
„100” és „101” állapotok közepénél. Az 5.27. ábra egy lehetőséget kínál, amikor a stabil állapotok 
körét kívánjuk bejárni. 

 
5.27. ábra. A feszültség fazor „c” komponensének változtatása 

Láthatjuk, hogy a vizsgált részintervallumban az 1-es és 2-es ágak nem kommutálnak, míg a hármas 
(3) ágon pontosan az részintervallum közepén egy kommutáció megy végbe. A 3-as ágon a 
kommutáció fordítva is lehetett volna. A választás az előző részintervallum állapotaitól függ és a kör 
kívánt körbejárási irányától. Fontos, hogy egy részintervallumban csak egyetlen kommutációt 
eszközöljünk, mert a Tp intervallumban megvalósított többszöri kommutáció a kommutációs 
frekvencia növekedéséhez és implicit a kapcsolási veszteségek megnövekedéséhez vezetnének. 

 
5.28. ábra. A feszültség fazor „léptetése” a komponenseinek változtatásával 

A helyzet még komplikáltabbá válik, ha ugyanúgy kívánjuk a fazort léptetni, de fele akkora sugarú 
körön, hogy felére vegyük a háromfázisú rendszerben levő feszültségek effektív értékét. Ezt a 
helyzetet mutatja az 5.28. ábra. A feszültség effektív érétkének csökkentése érdekében be kell iktatni 
a nulla értékű kapcsolási állapotokat „111”-nek vagy „000”-nak megfelelően, melyeket többféle 
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módon is injektálhatunk a szekvenciába, ami azt is jelenti, hogy a feszültség fazor pozícionálása nem 
csak egyféle lehet. Ezért több kommutációs módszer is kifejlesztésre került a PWM belső 
kommutáció tekintetében. Ezeknek fajtáit az alábbi táblázat foglalja össze: 

5.2. táblázat. A feszültség impulzusszélesség-modulációs belső saját kommutáció fajtái 

Feszültség impulzusszélesség-
modulációs belső saját 
kommutáció  

Kommutáció előre meghatározott séma szerint 
Kommutáció térfazor modulációval  
(SVM: Space Vector Modulation) 
Kommutáció természetes 
modulációval 

Szinuszos moduláció 
Nem szinuszos moduláció 

Előhuzalozott sémájú kommutációs módszer az első amely megjelent a teljesítményelektronikában, 
[24], [92]. Olyan kommutációs áramkörökben alkalmazták, ahol egy félperiódus alatt kevés és fix 
számú feszültség impulzus kellett és az alapharmonikus f frekvenciájával szinkronizált működésre volt 
szükség. Ebben az esetben mindegyik fázis feszültség modelljének szelekciója után a harmonikus 
tartalmat vizsgálták Fourier analízissel. Ha az alapharmonikus dominanciája nagy volt és a magasabb 
rendű harmonikusok elfogadhatóan csillapodtak, akkor tértek rá a logikai szekvenciális vagy 
kombinációs hálózat szintézisére, mely a vezérlő impulzusokat generálta a kommutációs kör mind a 
hat kapcsolóeleme számára. Ezek a huzalozott logikai sémák általában bonyolultak, főleg ha a 
feszültség szabályozását is a kommutációs áramkörben kell megvalósítani. Ha a bemenő kör 
feszültségének szabályozását választjuk a megoldások egyszerűbbek lehetnek, de nem garantálható a 
harmonikus tartalom elfogadhatósága a teljes szabályozási tartományon. Az eljárás elég merev és 
elavult.  

A térfazor direkt modulációjával megvalósított kommutáció, SVM – Space Vector Modulation az 
angol szakirodalomban a legújabb impulzus szélesség modulációs belső saját kommutációs módszer, 
melyet az 5.27. ábra és az 5.28. ábra által bemutatott feszültség impulzusok allokációs módszere 
inspirált, [2], [101], [102]. Ebben az esetben a lehető legtöbb kombinációt tartalmazó táblázatot 
hoznak létre oly módon, hogy a térfazor képes legyen bejárni megkívánt pontossággal a stabil 
állapotok körét és minél több belső kört is. Az előre kiszámolt állapotok száma a körön meghatározza 
a modulációs frekvenciát, míg egy pozícióhoz tartozó állapotok száma pedig a térfazor hosszát 
(nagyságát) határozza meg. a kommutációs algoritmus ezek után már nagyon egyszerű. Az előírt 
térfazort a nagysága és fázisa határozza meg. Minden egyes kommutációs ciklusban a táblázatnak 
megfelelően olvassák ki az állapotok vektorát, melynek alapján vezérlik a tranzisztorokat. A 
kommutációs kör helyes működése nagymértékben a modulus és a fázis megfelelő pontosságú és 
helyességű számításától függ minden egyes intervallumban. Éppen ebből kifolyólag a módszer elég 
érzékeny, és a gyakorlatban ritkábban alkalmazzák, és még mindig egy intenzíven kutatott területet 
jelent a teljesítményelektronika területén belül. Vannak olyan módszerek is, melyek az állapotok 
valós idejű számításán alapulnak, de ezek sokkal lassabbak, és nem mindig biztosítják a minimális és 
optimális kommutációs számot a Tp részintervallumon belül. 

A közvetlen térfazor moduláción alapuló kommutáció előnye az egyszerűségében és gyorsaságában 
rejlik, mivel nem kötelező a körpálya precíz követése, hanem ellenőrzött módon ugrásokat lehet 
tehet a fazor, amennyiben a szabályzókör ezt szükségesnek ítéli meg. 

Az impulzusszélesség természetes modulációján alapuló kommutáció manapság a leggyakrabban 
alkalmazott módszer egyszerűségének, biztonságosságának és tartósságának köszönhetően. Könnyen 
megvalósítható elektronikus és programozott elektronikus eszközök segítségével egyaránt. 
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A természetes moduláció esetében egy szimmetrikus, nulla középértékű háromszögjelet generálnak 
egységnyi amplitúdóval és Tp periódusidővel. Ezt a jelet nevezzük komparáló (összehasonlítási alap) 
függvénynek, c(t)-vel jelöljük, és a vezetési állapotok meghatározására használjuk a kommutációs 
áramkör mindhárom ágában. A szinuszos moduláció során egy háromfázisú szinuszos szimmetrikus 
jelrendszer változtatható amplitúdóval és frekvenciával fogja alkotni az m(t) modulációs függvényt. 
Az m(t) modulációs függvény összehasonlítva vagy más szóval komparálva a c(t) komparáló 
függvénnyel, megkapjuk az egyes félvezető kapcsolóelemek kívánt állapotát (vezetés vagy lezárás). 

Azokban az intervallumokban, amikor az egyik fázishoz tartozó moduláló függvény nagyobb, mint a 
komparáló függvény, akkor az ág felső kapcsolóelemét nyitni, az alsót pedig zárni kell ahhoz, hogy a 
feszültség az áramkör váltakozó áramú részén pozitív legyen. Azokban az intervallumokban, mikor a 
moduláló függvény kisebb, mint a komparáló függvény, az alsó félvezető kapcsolót kell nyitni és a 
felsőt zárni a vizsgált ágban ahhoz, hogy a váltakozó áramú részre a negatív tápfeszültséget jutassuk 
el. A modulációs függvény amplitúdója meghatározza az előállított váltakozó feszültség 
alapharmonikusának effektív értékét, frekvenciája pedig az alapharmonikus frekvenciáját. 
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A fentiek során, beleértve a fenti függvény definíciót is, az egyenfeszültségeket az 5.26. ábra M 
pontjához mértnek tekintettük. Egy átalakító ágban néhány működési ciklust mutat az 5.31. ábra. A 
feszültség ISZM vezérlés alakulása látható, amikor az m(t) modulációs függvény (pirossal jelölve az 
ábrán) szinuszos. 

 
5.29. ábra. A természetes moduláció elve 

Láthatóak a kommutációs pontok is (fekete körök m(t) és c(t) metszéspontjaiban) és a kialakuló 
feszültség jel az ábra alsó grafikonján. A fenti módszert a szakirodalom a természetes szinuszo 
moduláció névvel illeti, [92].  
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Mielőtt a természetes szinuszos moduláció alkalmazásának gyakorlati oldalát megvizsgálnánk, 
megnézzük az eljárás hatását egy kiegyensúlyozott háromfázisú R-L jellegű terhelésre, melyet a 
kommutációs kör váltakozó áramú részére kapcsolunk az a, b és c csomópontokban, ahogy az az 
5.25. ábra által ismertetett kapcsoláson is látható. 

Tételezzük fel, hogy a modulációs függvény az alábbi fazor alakban adott: 

 ( ) ( ) ( ) ( )22
3 a b cm t m t am t a m t = + +   (5.91) 

Az modulációs függvény fazorjának a, b és c komponenseit fázisban egymáshoz képest 120°-kal eltolt 
szinuszos függvények határozzák meg: 
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A modulációs függvény amplitúdója (a*) egynél kisebb érték, és meghatározza a kommutációs kör 
váltakozó áramú oldalán a feszültség alapharmonikusának amplitúdóját, míg frekvenciáját az 
ω* = 2πf* határozza meg ugyancsak a modulációs függvény szerint. Következésképpen az 
alapharmonikus feszültség fazorja az alábbi alakban írható fel: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22
3Cf ad d b cu t kU m t kU m t am t a m t = = + +   (5.93) 

A k konstans a kommutációs kör konfigurációjától is függ, hogy egy-, vagy többfázisú, híd kapcsolású 
vagy null kivezetéses. Az áram fazor a kommutációs áramkör váltakozó áramú részén az alábbi 
differenciálegyenletnek megfelelően alakul ki: 

 ( ) ( ) ( )Cf
Cf Cf

di t
u t Ri t L

dt
= +  (5.94) 

Az áramok amplitúdója a váltakozó áramú részhez kapcsolódó körök impedanciájától függ, és ϕ 
fázissal késik a feszültséghez képest. Például az „a” fázis áramának alapharmonikusa  az alábbi 
összefüggésnek megfelelő lesz: 

 ( ) ( )2 sin
3

d
Ca

kaUi t t
Z

ϕω= −  (5.95) 

A többi fázis áramai ugyanilyen alakúak lesznek, eltérést a fázisukban tapasztalhatunk a 
kiegyensúlyozott háromfázisú rendszernek megfelelően. 

A természetes moduláció közvetlen megvalósítása nehézségekbe ütközik a kommutációs pontok 
meghatározásánál, melyek úgy ahogy részletesen tárgyalásra került a [92] forrásban, transzcendens 
egyenletekkel adhatóak meg, valós időben megoldhatatlan problémát okozva. A numerikus ISZM 
megvalósítások a mintavételezési technikák alkalmazásában különböznek. A mintavételezés okozza, 
hogy a moduláció másféleképpen történik, mint a természetes moduláció során, ami csak ritkán kerül 
alkalmazásra.  
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5.30. ábra. Uniform mintavételezésű moduláció elve 

A továbbiakban az ISZM moduláció három főbb típusát vizsgáljuk meg röviden. Az 5.30. ábra az 
uniform mintavételezésű moduláció elvét ismerteti egy átalakító ágra és néhány részintervallumra 
szorítkozva. Ahogy az abráról is kiderül, a modulációs függvény értéke a részintervallum kezdetén 
mitavételezésre kerül, ettől fogva a részintervallum teljes Tp idejére állandó értéket használunk fel a 
komparációk során. Gyakorlatilag számításokkal határozzuk meg a komparálási pontokat, viszonylag 
egyszerű, lineáris egyenletek segítségével, biztosítva az ISZM rendszer valósidejű működőképességét 
[92]. Az uniform mintavételezésű szinuszos moduláció hátránya a nagy eltérés a természetes 
modulációtól és a vezetési idő nem szimmetrikus eloszlása a működési részintervallumon belül. Eme 
hátrányok kiküszöbölése érdekében vezették be az uniform aszimmetrikus mintavételezés 
módszerét, melyet az 5.31. ábra ismertet.  

 
5.31. ábra. Uniform aszimmetrikus mintavételezésű moduláció elve 
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Az uniform aszimmetrikus mintavételezés esetében a modulációs függvény a részintervallumban 
kétszer mintavételezzük, a részintervallum elején, illetve a felénél. Kétszeri mintavételezésnek 
köszönhetően a modulációs függvény mintavételezett és valós értéke közötti eltérés a második 
komparálásnál kisebb, mint az uniform mintavételezésnél. A kommutációs pontok kiszámítása itt sem 
okoz különösebb nehézségeket. A módszer megvalósítása megköveteli a mintavételi frekvencia 
megkétszerezését. 

Az uniform és az uniform aszinkron mintavételezésű szinuszos modulációs technikák közös hátrányos 
tulajdonsága, hogy a kommutációs áramkör váltakozó áramú oldalán létrehozott feszültség 
alapharmonikusa állandó fáziskésében lesz a moduláló függvényhez képest. A frekvenciaváltós 
alkalmazásokban, azaz az egyen/váltakozó átalakítók esetében az esetek többségében ennek a 
fáziskésésnek semmiféle hatása nincsen, tehát jelenlétét el lehet hanyagolni. Az egyenirányítók 
esetében a helyzet teljesen más, ahol a hálózatbarát, vagy a biztonságos működés pontos 
szinkronizációt követel a bemeneti váltakozó áramú hálózattal és szigorú ellenőrzést a váltakozó 
áramú rész feszültség fazorjának fázisa és a hálózati váltakozó feszültség fazor fázisa között. 
Következésképpen ebben a kategóriában egy másik modulációs eljárást ajánlatos alkalmazni, mely 
jobban illeszkedik egy ISZM vezérlésű teljesítmény átalakító hálózathoz szinkronizált működéséhez. 
Az 5.32. ábra ismerteti ezt a modulációs technikát, melyet optimális uniform aszimmetrikus 
mintavételezésű modulációnak nevezünk: 

 
5.32. ábra. Optimális uniform aszimmetrikus mintavételezésű moduláció elve 

Ennek a modulációs típusnak a fő jellemzője, hogy a mintavételezett modulációs függvény állandó a 
Tp alintervallum felén. A mintavételezett modulációs függvény értéke azonban nem azonos a 
folytonos modulációs függvény értékével a működési ciklus elején, mint ahogyan az előző esetekben 
volt. Most a folytonos modulációs függvény középértékével lesz egyenlő a Tp alintervallum felére 
számolva. 

Az uniform aszimmetrikus optimálisan mintavételezett modulációs függvény „körülöleli” az eredeti 
folytonos modulációs függvényt. Következésképpen a rendszerbe a moduláció által bevitt fáziskésés 
is minimumra redukálható. 
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Mielőtt bezárnánk az optimális mintavételezés problematikáját a modulációs függvények, m(t), 
esetében, tegyünk még néhány észrevételt. A korszerű átalakítók esetében melyek impulzus 
szélesség modulációs (PWM) vezérlésűek a komparáló függvény, c(t), kisebb periódussal rendelkezik 
a legkisebb T működési periódusra viszonyítva. Ebből kifolyólag nincs értelme szinkronizálni a 
komparálási függvényt egyik modulációs függvénnyel sem. Ez nagyon nagy technológiai előnyt jelent 
a módszer implementálása során. Akkor is, amikor a Tp sokkal kisebb, mint a T, a feszültség térfazor 
pályája a kommutációs áramkör kimeneti váltakozó áramú részén különbözni fog a permanens 
szinuszoidális üzemmódot jellemző szabályos körtől. Éppen ezért ezzel a módszerrel generált 
váltakozó feszültség Fourier (analízisét elvégezve) transzformáltjában mindig fognak találni 
felharmonikusokat, melyek elektromágneses interferenciák okozói lehetnek, amiért kívánatos a 
lehető legnagyobb mértékben leszorítani őket. A [18], és [19] szakirodalmak dokumentálják 
részletesen ezt a kérdéskört egy nagyon gondosan szelektált szakirodalmi háttérre támaszkodva. Az 
előbb vázolt probléma mellett, amikor a kommutációs áramkör kimeneti váltakozó áramú oldalán 
egy nagyobb amplitúdójú alapharmonikust akarunk előállítani, akkor más torzulást előidéző források 
is megjelennek az áramkör működésében. Tekintsük újból a modulációs függvény a* amplitúdójának 
a vizsgálatát, amit modulációs mélységnek is nevezhetünk, am. Ez egy általánosabb szinten is 
definiálja a modulációs függvény amplitúdója ω(t) és a komparálási függvény amplitúdója c(t) 
függvényében (szerintem itt ezt akarta írni, de inkább nézzétek meg). 

 
ˆ

*
ˆm
ma a
c

= =  (5.96) 

Evidens, hogy amikor a fizikai vagy számbeli amplitúdója a komparálási függvénynek „1”, akkor a 
modulációs mélység egynél kisebb lesz. Olyan esetek is vannak, amikor a modulációs függvények 
amplitúdója meghaladhatja a komparálási függvény amplitúdóját, akkor túlmodulált PWM 
módszerről beszélnek. Megmutattuk, hogy a feszültségek effektív értéke a kommutációs áramkör 
váltakozó áramú oldalán arányosak a modulációs mélységgel és az egyenfeszültség nagyságával a 
kommutációs áramkör egyenáramú oldalán. Maximális modulációs mélységgel üzemelő 
átalakítóknál, egyhez közeli, vagy éppen eggyel egyenlő modulációs mélységnél a kommutációs kör 
egyenáramú oldalán minimális egyenfeszültség segítségével lehet a kívánt váltakozó feszültséget 
előállítani. Például, ha ideális félvezető elemeket tételezünk fel, és a modulációs mélységet „1”-re 
változtatjuk, egy villamos hálózathoz hasonló háromfázisú feszültség rendszert lehet előállítani, 220 
V-os fázisfeszültségekkel „csak” 538,9 V-os egyenfeszültségből. Következésképpen a modulációs 
módszerrel megelőzhetjük az áramkör váltakozó áramú oldalán a szigetelő anyagok idő előtti 
elöregedését, a kondenzátor idő előtti elöregedését, más részről pedig nem kell nagyon 
nagyfeszültségű félvezető elemeket alkalmazni viszonylag bonyolult védőáramkörök alkalmazása 
mellett. Az 5.33. ábra ismerteti a szinuszoidális moduláció esetét, amelyre többször is hivatkoztunk e 
fejezet tárgyalása során. 
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5.33. ábra. Impulzusszélesség-moduláció am = 1 modulációs mélységgel 

Egy félperiódus alatt 42 feszültség impulzusú működést (p = 42) feltételezünk és am = 1-es modulációs 
mélységet. Az ábra mutatja a folytonos szinuszoidális modulációs függvényt, az uniform 
aszimmetrikus optimális mintavételezésű modulációs függvényt és a komparáló függvényt egy 
félperiódusra (T/2) levetítve. Azt tapasztaljuk az 5.33. ábra esetében, hogy ωt = π/2-höz közeli 
környezetében ahol a feszültségnek negatívnak kell lennie egyre rövidebb intervallumokat kapunk, 
de mivel Tp sokkal kisebb, mint a T ezen állapotok száma nagyon nagy. Gyakorlatilag olyan helyzet is 
előállhat, amikor a felső tranzisztor nem is zár le teljesen és az alsó tranzisztor pedig nem tud 
telítődni. Látszólag a tranzisztorok munkapontja az aktív erősítési zónában marad. Az eredmény, úgy 
ahogy ezt a témát már érintettük a félvezető elemek tárgyalásával az, hogy a félvezető réteg 
felmelegszik nem megengedett mértékben és a kapcsoló elem megkárosodásához vezethet. Erre a 
problémára kötelező módon oda kell figyelni és meg kell oldani. Ezt megtehetjük, ha egy vezetési 
ágat veszünk figyelembe a PWM kommutációs áramkörből úgy, ahogy az 5.36-os ábrán látható. Az 
5.35. ábra a kommutáció folyamatát mutatja egy ilyen kapcsoló ág esetében, egyszerű természetes 
modulációt véve figyelembe. 

Az ágban elhelyezkedő két tranzisztor, 5.34. ábra, biztonságosan működik és munkapontjuk meg sem 
közelíti a biztonságos működési tartomány aktív zónáját amennyiben: 

• a lezárt tranzisztort toff ideig ebben a blokkolt helyzetben tartjuk 
• a telített (vezető) tranzisztor pedig t  odeig ebben a helyzetben tartjuk 
• csak akkor kap nyitóirányú vezérlést az egyik tranzisztor, ha a megfelelője már legalább tg 

ideig be van zárva, amit védelmi időnek nevezünk. 

Az első két feltétel kizárja az aktív zónába történő működését a tranzisztoroknak, míg a harmadik 
feltétel kizárja a nem megfelelő vezérlés megjelenését az ágban és véd a rövidzárási túláramok 
megjelenése ellen is. A ton, toff, tg védelmi intervallumokat a gyártók általában megadják 
katalógusaikban. Következésképpen nagyon egyszerű képlettel tudjuk egy záró és egy nyitó irányú 
impulzus közötti minimális időt meghatározni: 

 ( )1 2onffT f go oft t t tD = + +  (5.97) 

Minden Tp ciklusban ellenőrizni kell az aktív félvezetők minimális lezárási idejét, amelyek ha a fenti 
összefüggés által meghatározott érték alá esnek, akkor a nyitóirányú vezérléseket felül kell bírálni. Az 
5.37. ábra magyarázza ezt a védelmi folyamatot. Látszólagos módon az ág egy speciális üzemi 
állapotba lép egy úgynevezett „állandó bekapcsolási periódus / intervallum”-ba. 
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5.34. ábra. A kommutációs áramkör egy ága 

 
5.35. ábra. A kíméleti idő hatása a természetes moduláció esetében 

A módszert kapcsoló módban kell alkalmazni a moduláció függvények mintavételezett működési 
módja esetében is. Ennek a módszernek az eredményeképpen a feszültség pillanatértéke a 
kommutációs áramkör váltakozó áramú részében ωt = π/2 környezetében esni fog, azaz torzulásokat 
szenved [18], [19]. Ezek a feszültség torzulások kisfrekvenciájú feszültség harmonikusok 
megjelenéséhez vezetnek az alap harmonikus frekvencia 1/T közelében. Gyakorlati szempontból ezek 
a harmonikusok sokkal veszélyesebbek, mint a tényleges ISZM moduláció okozta harmonikusok. 
Következésképpen a védelmi időt létrehozó áramkörnek vagy szubrutinnak léteznie kell a vezérlő 
körben, de nem szabad beavatkoznia a PWM moduláció működésébe. 

Ennek következtében egy maximális modulációs mélységet nem lehet túllépni. Több módszer is 
létezik e probléma megoldására: 

• a modulációs mélység korlátozása az elektronikus vagy numerikus áramkörön belül, melynél 
nem injektálódik a védelmi idő 

• olyan teljesítményelektronikai kapcsoló elemek használata, melyeknél nagyon kicsik a 
kommutációs idők és így a működési küszöb megnövelhető 

• a kommutációs áramkör egyenáramú oldalán az egyenfeszültség oly módú megnövelése, 
hogy a modulációs mélység felső határánál megfelelő amplitúdóval rendelkezzen az 
alapharmonikus a váltakozó áramú részen 
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• komplex modulációs módszerek alkalmazása, amelyeknél a modulációs mélységet egy 
közelébe lehet vinni vagy akár egyel is egyenlővé lehet tenni. 

Az első három módszert elég gyakran alkalmazzák a gyakorlatban, de csak részlegesen tudják a 
modulációs áramkör biztonságos működését garantálni. Ezért kívánatos a komplex módszerek 
alkalmazása optimális PWM modulációval, melyek általában nem szinuszoidális modulációs 
függvényeket alkalmaznak. A nem szinuszoidális modulációs függvények előállítása a kommutáció 
kört tervezők feladata, a felhasználó szempontjából ennek transzparensnek kell lennie, aki általában 
csak az egész berendezés vezérlésével és szabályozásával van elfoglalva. Amennyiben a kommutációs 
áramkör váltakozó áramú részéhez csatlakozó áramkör csillag kapcsolású null pont kivezetés nélkül, 
akkor a fázisáramokat a vonali feszültségek fogják meghatározni. Tehát a fázisfeszültségeknek nem 
kell kötelezően szinuszoidálisnak lenniük. Az optimális PWM vezérlések éppen ezt a lehetőséget 
aknázzák ki, nem szinuszoidális moduláció függvényeket alkalmazva. Ezt egy homopoláris komponens 
hozzáadásával érik el a megfelelő fázisok szinuszoidális modulációs függvényeikhez. A rouali 
feszültségek melyeket a konverter létrehoz így is szinuszoidális alapharmonikussal rendeznek. Tehát 
az optimális modulációs függvények formája: 
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(5.98) 

A különböző optimális PWM modulációs módszerek éppen a homopoláris komponens m0(t) 
megválasztásának módjától függnek. A szimmetrikus szinuszoidális moduláció esetében, lásd 5.36. 
ábra, az m0(t) homopoláris komponens a legkisebb pillanatértékű háromfázisú szinuszoidális 
modulációs függvény fele: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )0
1 min , ,
2 b cSS am t m t m t m t=  (5.99) 

A folyamatos modulációs függvény az „a” fázison az első három intervallumnak megfelelően a 
következő: 
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5.36. ábra. A szimmetrikus szinuszos moduláció elve 

Az ábrán a szinuszoidális modulációs függvény, a linearizált homopoláris komponens és az eredő 
folytonos szimmetrikus szinuszoidális modulációs függvény látható. Egy félperiódus alatt 42 
feszültségimpulzus esetén látjuk a megfelelő komparálási függvényt, melyből származtatható az 
aszimmetrikus mintavételezésű optimális szimmetrizált szinuszoidális modulációs függvény. Azt 
tapasztaljuk, hogy különösebb torzítások létrehozása nélkül maximális modulációs mélységet lehet e 
módszerrel elérni. Természetesen maradnak azok a torzítások, melyeket a feszültség fazor nem 
szabályos körön, hanem 42 élű poligonon való vezérlése okoz. 

A leghasznosabb módszer mely a gyakorlati alkalmazásokban is gyakran szerepel az úgynevezett 60°-
os FLAT-TOP moduláció, amelynél a homopoláris komponens mindegyik (három) szinuszoidálos 
modulációs függvényhez hozzárendelve a komparálási függvény c(t) egységnyi amplitúdójából áll, 
olyan előjellel véve figyelembe a szinuszoidális modulációs függvényeknek megfelelően, amelyeknek 
a megfelelő pillanatban a legnagyobb abszolút értékkel rendelkezik, melyből levontuk ugyanannak a 
modulációs függvénynek a pillanati értékét: 

 ( ) ( )( ) ( )0 sgnFT i im t m t m t= −  (5.101) 

A fenti képletben az mi(t), ahol i lehet a, b vagy c, annak a szinuszoidális függvénynek a pillanat 
értéke, amely a „t” időpillanatban a legnagyobb abszolút értékkel rendelkezik. Következésképpen az 
„a” fázis folytonos modulációs függvénye egy periódus első három intervallumára: 
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A fenti kifejezés valamint az 5.37. ábra kiemeli a 60°-os FLAT-TOP moduláció elvét. Láthatjuk, hogy 
ebben az esetben a modulációs függvény értéke egy ωt = 90° és ωt = 270° körül (van, az állítmány 
lemaradt szerintem). Ennek a ténynek sok fontos következménye van. Egyrészről maximális 
modulációs mélységet, am = 1, érhetünk el anélkül, hogy védő áramköröknek kéne közbelépni és az 
áram torzítások sem számottevőek. Tehát egy optimális kihasználtságot biztosítja az 
egyenfeszültségnek a PWM kommutáció áramkör egyenáramú részén. Másrészről az összes többi 
ismert modulációs eljárásoktól eltérően, minden 120°-nál minden ciklusban a konverter egyik ága 
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passzív, (egy telített tranzisztor, és egy lezárt). Másképp fogalmazva a kommutációs áramkör szintjén 
egy ág mindig passzív lesz, ami a kommutációs veszteségek harmadával való csökkenését 
eredményezi más modulációs eljárásokkal szemben. Ez a tény kiaknázható a nagyobb beépített 
teljesítménnyel ugyanabba a teljesítményelektronikai áramkörbe vagy állandó teljesítményen a PWM 
kommutációs frekvencia megnövelésével, például a Tp részintervallumok csökkentésével az áramok 
torzulásának csökkenését érhetjük el. 

 
5.37. ábra. A 60°-os „Flat-Top” moduláció elve 

Még egy utolsó PWM modulációs módszert mutatunk be, mely szinuszoidális modulációs 
függvényeken alapul. Ez az 5.40-es ábrán bemutatott un. HANNING moduláció. Ebben az esetben az 
„a” fázis modulációs függvénye egy működési ciklus alatt a következő: 

 ( )

ˆ 2sin 1 0
3

ˆ
3 3
2ˆ 2sin 1
3

ˆ 2sin 1
3

4ˆ
3 3

6
2

6

4
6

5ˆ 2sin 1 2

5

6 3

m

m

m

aH

m

m

m

a ha t

a ha t

a ha t
m t

a ha

t

t

a ha t

a h

t

t

a tt

π πω

π π

π πω π

π πω π

π π

π πω π

+

−

+

    − ≤ <     


≤ <

    − ≤ <      = 

   + ≤ <     
− ≤ <


   + ≤ <     
−



 (5.103) 

A Hanning modulációs módszereknél a kommutációs folyamat folyamatos, de nagy modulációs 
mélységgel tud működni. Ebben az esetben is a kommutációs áramkör egyenáramú oldalán 
rendelkezésre álló egyen feszültség kihasználása optimális.  
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5.38. ábra. A Hanning ISZM moduláció elve 

E módszernek a bemutatása azért is kívánatos, mert a Hanning cég mely vezette ezt a módszert egy 
ASIC chipet dobott a piacra LSA02T2-es kóddal. Ennek az áramkörnek a blokk rajzát az 5.39. ábra 
ismerteti. Ahogy láthat az ábrán egy specializált mikrokontrollerről van szó, mely az átalakítót vezérlő 
számítógép adat buszához csatlakozik. 

 
5.39. ábra. A Hanning modulációs áramkör belső felépítése 

A számítógép vagy mikrovezérlő inicializálja a PWM integrált áramkör működését és utána minden 
egyes működési ciklus számára szolgáltatja a feszültség fazor aktualizált komponenseinek az értékeit 
melyet generálni kell a kommutációs áramkör váltakozó áramú oldalán. Az integrált áramkör 
rendelkezik egy belső órával, amelynek a frekvenciája sokkal nagyobb, mint a leprogramozható 
maximális modulációs frekvencia. Az IC aritmetikai egysége minden egyes működési ciklusban elvégzi 
a bemeneten olvasott feszültség fazor komponenseinek háromfázisos / kétfázisos konverzióját, 
meghatározza a Hanning-modulációnak megfelelő mintavételezett modulációs függvényt, kiszámolja 
minden kapcsolási elemhez tartozó kommutációs időt felügyeli, és esetleg javítja a minimális 
működési tartományokat és végül a belső memóriába tárolja az így meghatározott értékeket. 

A PWM IC belsejében egy belső saját adat és címbuszon halad az információ. A tároló memória a 
kimeneten kétirányú buszon nem csak a vezérlő áramkör ellenőrzését (vezérlését) végzi, hanem 
figyelembe veszi a konverter kapcsoló elemeinek az állapotát is. A fenti magyarázatok természetesen 
nem merítik ki teljesen a PWM szinkron moduláció vezérlésével kapcsolatos nagyon komplex 
kérdésköröket. Léteznek olyan PWM modulációs technikák is, melyek nem a fentebb említett 
princípiumok szerint működnek. Például a PWM jelek generálását alá lehet rendelni a félvezető 
kapcsoló elemekben fellépő veszteségek minimalizálásának, nyilván megvizsgálva ebben az esetben 
az egész feltételek és minőségi jellemzők teljesülését is. 
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Végezetül elmondhatjuk, hogy a szinkron impulzus szélesség modulációs eljárások kutatása a 
korszerű teljesítményelektronikai átalakítókkal kapcsolatban rendkívül aktuálisak mind a mai napig. 
Sok esetben az alkalmazás rendkívül részletes elemzése tudja eldönteni, hogy a rendkívül széles 
palettáról melyik modulációs módszert lehet optimálisan alkalmazni. 

5.4.2.3. Belső sajátkommutáció váltakozó áram bemenetű és kimenetű közvetlen 
átalakítókban (váltakozó áramú szaggatók) 

Ezeknél a típusú konvertereknél megtalálhatjuk mindazokat a kommutációs módszereket, amelyeket 
eddig tárgyaltunk. Az alábbi táblázat ezeket a kommutációs módszereket foglalja össze. 

5.3. táblázat. A közvetlen váltakozó áramú/váltakozó áramú átalakítókban alkalmazott 
kommutáció típusai 

Közvetlen váltakozó áramú/ 
váltakozó áramú átalakítókban 
alkalmazott kommutáció 
típusai 

Váltakozó áramú szaggatók 

Természetes kommutáció 
Bemenő oldali hálózati külső 
kommutáció 
Impulzusszélesség-modulált 
saját belső kommutáció 

Ciklokonverterek Bemenő oldali hálózati külső 
kommutáció 

Mátrixkonverterek Impulzusszélesség-modulált 
saját belső kommutáció 

A váltakozó áramú szaggatók például, melyek triakokat használnak kapcsoló elemként, természetes 
oltással vagy bemenő hálózati természetes kommutációval is működhetne. A váltakozó áramú 
bemenő hálózat minőségi jellemzőinek javítása érdekében egyre jobban terjednek az olyan váltakozó 
áramú szaggatók, melyek vezérlése impulzus szélesség modulációs, PWM stratégiát követ. Ezekben 
az áramkörökben a félvezető kapcsoló elemek lehetnek MOSFET és IGBT elemek is, melyek belső 
saját kommutációval működnek. A ciklokonverterek olyan közvetlen frekvencia-átalakítók, melyek 
tirisztoros kapcsolóelemeket használnak bemenő hálózati külső kommutációs módszerrel működve. 
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5.5. Rezonáns és kvázirezonáns kommutáció 
A modern teljesítményelektronika egyik fő kihívása, hogy minél kisebb méretben kerüljön előállításra 
az energia átalakító áramkör, amelynek induktív és kapacitív elemei minél nagyobbak kell, hogy 
legyenek a megfelelő minőségű szűrést biztosítandó. Ezeknek az elemeknek a mérete nagy kapcsolási 
frekvencia alkalmazásával csökkenthető. A kapcsoló üzemben működő konverterek 
kapcsolóeszközein releváns a kommutáció során létrejövő teljesítmény veszteség (5.40. ábra), 
különösen igaz ez nagy frekvenciával történő kapcsolást alkalmazva. 

 
5.40. ábra. Snubber áramkörrel ellátott kapcsolóelem kapcsolási teljesítményvesztesége 

A nagy frekvencián megnövekedett veszteségek csökkentése érhető el rezonáns kommutációs 
energiaátalakítót alkalmazva. Az ilyen típusú konvertereknél a kapcsolóelem kapcsolása olyankor 
történik, amikor a kapcsolóelemen eső feszültség nulla (ZVS: Zero voltage switching) vagy a 
kapcsolóelemen átfolyó áram értéke nulla (ZCS: Zero current switching). Ez az úgynevezett soft-
switching vagy lágy kapcsolás, amelynek során a vezetésből adódó teljesítményveszteség nulla (5.41. 
ábra). A teljesítményveszteséggel történő kapcsolás a hard-switching kapcsolás, melynek során 
jelentős teljesítmény disszipálódik el a kapcsolóeszközön. 

 
5.41. ábra. Hard, snubberrel történő illetve kímélő (soft) kapcsolás tranziensei az U-I síkon 

A rezonáns konverterek úgynevezett rezonáns kommutációval működnek, amelyekben a 
kommutációhoz használt rezgőkört az L és C elemek biztosítják. Az L és C elemek elhelyezkedése 
alapján a hagyományos konvertereknek három fő kialakítása létezik:  

• a soros R-C, ahol a terheléssel sorban van a L-C rezonáns kör, 

• a párhuzamos R-C, ahol a terheléssel párhuzamosan van a L-C rezonáns kör kondenzátor 

tagja, illetve a 

• soros-párhuzamos R-C 

A rezonáns konverterben a teljes hidas vagy félhidas kapcsolás biztosítja a kétirányú áramot. 
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Az 5.42. ábra által ismertetett soros elrendezésű rezonáns DC-DC konverter teljes hidas kivitelben. A 
hagyományos DC-DC konverterhez hasonlóan négyszögű feszültség előállítása történik meg a 
kapcsolók segítségével. Ez a négyszögjel elindítja a rezgőköri rezonanciát, amely szükséges a kímélő 
(soft) kapcsoláshoz. A rezonáns áramkör áramát egyenirányítva egyenáramú terhelés táplálható meg. 

 
5.42. ábra. Soros elrendezésű rezonáns DC-DC átalakító teljes hidas kivitelben 

Az áramköri elemek által alapján megállapítható rezonancia frekvencia (fr) és a kapcsolási frekvencia 
(fs) egymáshoz vett viszonya befolyásolja a konverter működését. 

 
1

2rf LCπ
=  (5.104) 

A teljes hidas konverter esetében a Q1 és Q4 kapcsolók vezetése esetén pozitív feszültség kerül a 
rezgőkörre. Ha a rezgőkör időállandója kisebb, mint a Q2 és Q3 kapcsolók átkapcsolásának időpontja 
vagy több rezgési ciklus után éppen nem a Q1 és Q4 vezet, akkor negatív áram folyik a D1 és D4 
diódákon. Ebben az esetben az ellenpárhuzamos diódákon folyó áram miatt, a Q1 és Q4 kapcsolók 
nulla átfolyó áram alatt kapcsolhatók ki kímélő, „soft-switching” módon (5.43. ábra). Ezt követően 
negatív feszültség jelenik meg a bemeneten a Q2 és Q3 kapcsolók „hard” módon történő 
kapcsolásával, majd ezeknek a kikapcsolása is az előzőekkel megegyező módon történik a D2 és D3 
dióda vezetése alatt. 
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5.43. ábra. A Q1 és Q4 IGBT-k kímélő kikapcsolásának időintervalluma 

Az áram késik a feszültséghez képest, ha a rezgőkör rezgési frekvenciája kisebb, mint a kapcsolási 
frekvencia vagy nagyobb, és több rezgési ciklus után éppen pozitív áram vezetése alatt történik a Q1 
és Q4 kapcsolók „hard” módon történő kikapcsolása. Ekkor Q1 és Q4-től a vezetést a D2 és D3 diódák 
veszik át, így ekkor nulla átfolyó áram mellett kapcsolhatók be a Q2 és Q3 kapcsolók (5.44. ábra). 

 
5.44. ábra. A Q2 és Q3 IGBT-k kímélő bekapcsolásának időintervalluma 

A „hard” bekapcsolás elkerülhető a kapcsolókkal párhuzamosan használt kondenzátorok 
beillesztésével, amely megoldás azt használja ki, hogy a kondenzátor feszültsége ugrásszerűen nem 
tud változni, így a kommutáció nem Ube, hanem annál lényegesen alacsonyabb feszültségen fog 
történni. 

A rezonáns konverterek esetében az 5.43. ábra által ismertetett kapcsolási technikát hívják ZCS, azaz 
nulla átfolyó árammal véghezvitt kapcsolásnak, míg ZVS, azaz nulla feszültség mellett történő 
kapcsolás történik abban az esetben, mikor az áram késik a feszültséghez képest (5.44. ábra). 

A 5.45. ábra ismerteti a párhuzamos elrendezésű rezonáns DC-DC átalakító felépítését. 
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5.45. ábra. A párhuzamos elrendezésű rezonáns DC-DC átalakító felépítése 

A párhuzamos elrendezésű konverter néhány jellemzőjét tekintve eltér a soros elrendezésűtől. Ilyen 
tulajdonságok például, hogy a párhuzamos konverter kimeneti szűrője induktív bemenetű. 

Mindkét típusú konverter esetében kétfajta üzem alakulhat ki. Ez a kapcsolási és a rezgőkör rezgési 
frekvenciájától függnek, így ha a kapcsolási frekvencia kisebb, mint a rezonancia frekvencia fele, 
akkor szaggatott vezetési üzemmódba kerül a konverter (DCM – Discontinuous conduction mode). 

 
5.46. ábra. A szaggatott vezetési üzemmód szemléltetése rezonáns átalakítók esetén 

A rezgőkörben elhelyezkedő kondenzátor pozitív feszültségre töltődik a terhelés felé folyó áram 
hatására. A vissza irányú áram hatására csökkenő, de pozitív feszültségű marad, így az újabb pozitív 
félperiódusban a kialakuló potenciálviszonyok miatt nem tud az áram a terhelés felé folyni a 
diódákon, míg a kapcsoló már kikapcsolt állapotban van, így kialakul a szaggatott vezetés. 

Ha a kapcsolási frekvencia a rezonancia frekvencia felénél nagyobb értékű, akkor folytonos 
áramvezetés alakul ki (CCM – Continuous conduction mode). 
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5.47. ábra. A folytonos áramvezetési üzemmód szemléltetése rezonáns átalakítók esetén 

Előnye a váltakozó áram kimenetű rezonáns konvertereknek, hogy nincs harmonikus a rezgőkör után 
mivel szinuszos feszültség vagy áram keletkezik. 

Hátrány, hogy a négyszögjel értékénél nagyobb csúcsértékek jelennek meg a szinuszoidális jelformát 
generáló rezgőkörnek köszönhetően, ebből következően nagyobb terhelhetőségű 
kapcsolóeszközökre van szükség a konverterben. A rezonáns kör szignifikáns mértékű energiát 
keringtet, ami a rezonáns konverterek hatásfokát rontja. 

5.5.1. A kvázirezonáns kommutáció 

A kvázirezonáns kommutációval működő konverterekben - hasonlóan a rezonáns konverterekhez - a 
kapcsolási veszteségek csökkentése érhető el. Ez lényegében egy ISZM konverter kapcsolójának 
rezonáns kapcsolóval történő helyettesítésével tehető meg. Hívják az ilyen típusú konvertereket 
angolul „resonant-switch” konvertereknek is.  

A kvázirezonáns kommutációval rendelkező tápegységekben szintén található egy rezgőkör, amelyre 
feszültséget kapcsolva megindul a rezgőköri rezonancia. Azonban a rezonancia nem folyamatos, 
ugyanis amint nulla a feszültség vagy az áram a kapcsolóelemen, megtörténik annak lekapcsolása. 
Erre utal a kvázirezonáns elnevezés is, hogy a rezonáns konverterekkel ellentétben itt nem másik 
ágba kerül át a vezetés, hanem megszűnik, hasonlóan egy szaggatott üzemmódban működő rezonáns 
konverterhez. 

Ha a kapcsolóelem egyirányú, akkor csak a terhelés felé folyó áramot tudja átengedni, így a rezgés 
csak a pozitív félperiódus végéig tart. Ekkor úgynevezett „half-wave” üzemmódban működik a 
konverter, azonban ha a kapcsolóval ellenpárhuzamosan dióda is van az áramkörben, akkor teljes 
hullámú vagy „full-wave” üzemmódban tud működni. Ebben az esetben a rezgés a negatív 
félperiódus után áll le. 

A 5.48. ábra egy „full-wave” üzemmódban működő DC-DC buck konverter kapcsolását ismerteti, 
amellyel ZCS, azaz nulla átfolyó árammal történő kapcsolást lehet megvalósítani. 
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5.48. ábra. Egy „full-wave” üzemmódban működő DC-DC buck konverter 

A hard módon történő bekapcsolást követően a kikapcsolás az Lr-Cr rezgőkör időállandójától függően 
az átfolyó áram negatív félperiódusában tehető meg, mikor az ellenpárhuzamos dióda átvette a 
vezetést a kapcsolóelemtől. Ilyenkor nulla áram mellett történik a kikapcsolás (ZCS), tehát egyszer 
történik csak kímélő (soft) módon a kapcsolás. 

 
5.49. ábra. Kímélő (soft) kikapcsolás kvázirezonáns átalakítók esetén 

Rögzített bekapcsolási, ugyanakkor változó kikapcsolási idővel működik a konverter, hiszen mindig a 
rezgés negatív félperiódusának idejéig tart a bekapcsolás, míg az újbóli hard kapcsolás tetszés szerint 
tehető meg. Nem előnyös a ZCS technikával történő kapcsolás teljesítmény MOSFET 
kapcsolóelemeket alkalmazó konverterekben, hiszen ezeknek parazita kapacitása révén nagy a 
kapacitív vesztesége, amely a feszültséggel arányos mennyiség. Ugyanakkor IGBT eszközöket 
alkalmazó konverterek vezetésből adódó veszteségeinek csökkentésére megfelelő módszer. 

A kvázirezonáns konvertereknek létezik egy másik típusa, amellyel nulla feszültségesés alatt tehető 
meg a kikapcsolás (ZVS). Egy nulla feszültséggel történő kapcsolást megvalósító áramkört ismertet az 
5.50. ábra. 

 
5.50. ábra Egy nulla feszültséggel történő kapcsolást (ZVS) megvalósító teljesítmény átalakító 

áramkör 
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Az áramkör kis mértékben eltér a ZCS-t megvalósító áramkörtől, hiszen ennek rezgőköre kapacitív 
bemenetű. Működését tekintve azonban lényeges különbség, hogy ezt a konvertert vizsgálva a 
kikapcsolás történik hard, míg a bekapcsolás kímélő (soft) módon. Ebből következően rögzített a 
kikapcsolási idő, míg a bekapcsolási idő tetszés szerinti. 

 
5.51. ábra. Kímélő (soft) bekapcsolás kvázirezonáns átalakítók esetén 

A ZVS technikával történő kapcsolás a kapacitív kapcsolási veszteséget eliminálja. 

5.5.2. Rezonáns és kvázirezonáns kommutációs tápegységek 

A rezonáns konverterek kimenő hullámforma alapján többfélék lehetnek. Lehetőség van rezonáns 
konverterrel egyen- és váltakozó áramú terhelést egyaránt táplálni. A következő típusai vannak a 
rezonáns konvertereknek: 

• Rezonáns DC-AC átalakítók, melyek egyenáramról nagyfrekvenciás váltakozó áramú terhelést 
látnak el 

• Rezonáns DC-DC átalakítók 

5.5.2.1. Rezonáns DC-AC átalakítók 

Az átalakító kimenete egyszerűen a rezgőköri áram- és feszültség, így egy nagy frekvenciás 
szinuszoidális megtáplálást lehet biztosítani vele. 

5.5.2.2. Rezonáns DC-DC átalakítók 

A rezonáns kommutációval működő DC-DC konverterek általános felépítése egy egyenfeszültségű 
tápegység – például akkumulátor – amelyhez egy inverter kapcsolódik transzformátor kimenettel, 
amelyet egyenirányító és végül a terhelés követ. 

A rezonáns egyenáramú átalakítóknak soros, párhuzamos és soros-párhuzamos típusa létezik a 
rezgőköri elemek elhelyezkedése alapján. Felépítését tekintve a nagyfrekvenciás váltakozó áram 
kimenetű konvertertől annyiban tér el, hogy a nagyfrekvenciás váltakozó áramú jel egyenirányításra 
kerül, illetve egy párhuzamosan kötött kondenzátor által a nagyfrekvenciás komponensek kiszűrésre 
kerülnek a jelből. 

A konverterben a rezgőkör és az egyenirányító között alkalmaznak transzformátoros csatolást a 
közvetlen összekötés helyett. A rezgőkör után a csatolástól függetlenül az egyenirányítás is 
többféleképpen történhet, például hídkapcsolással vagy középpontosan lecsapolt szekunder 
transzformátor tekerccsel. A transzformátoros csatolás előnye – amellett, hogy izolálja a kimenetet a 
bemenettől – az, hogy a transzformátor menetszám-áttétellel a feszültség lecsökkenthető vagy 
megemelhető, mint ahogy ez a napelemről a hálózatba visszatápláló rendszereknél szükséges. 
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5.52. ábra. Rezonáns L-C egyenirányító kapcsolás 

 
5.53. ábra. Rezonáns egyenirányító transzformátoros csatolással 

 
5.54. ábra. Félhidas kialakítású rezonáns egyenirányító 

A félhidas kialakítású konverter előnye, hogy kevesebb kapcsolóelem szükséges, hiszen két 
kondenzátor segítségével állítható elő a negatív és pozitív feszültség. A rezonáns kör kialakításában 
ezek a kondenzátorok akár részt is vehetnek, így egy ilyen kialakításban a rezgőkörből a kondenzátor 
elhagyható. 

A soros konverter erősítési jelleggörbéit az 5.55. ábra ismerteti. Adott Q „quality factorral” 
rendelkező jelleggörbe megadja a kimeneti és a bemenő feszültség hányadosát – azaz az erősítést – a 
kapcsolási és a rezonancia frekvencia hányadosának függvényében. 
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5.55. ábra. A soros átalakító erősítési jelleggörbéi 

A rezonancia frekvencián történő kapcsolási frekvencia alkalmazása közel egységnyi erősítést 
eredményez, ugyanis az áramkör impedanciája ekkor minimális. Ebben az esetben a feszültség 
majdnem egésze a terhelésen esik és minimális a rezgőkörnek köszönhető energiaveszteség. Ettől 
eltérő frekvenciákon az áramkör impedanciája nő, ami azt jelenti, hogy nő a rezgőkörben cirkuláló 
energia mennyisége, ahelyett, hogy a terhelést táplálná. 

Az ábrán látható, hogy a soros konverter jellemzően milyen működési tartományban használatos. 
Mikor a kapcsolási frekvencia nagyobb, mint a rezonancia frekvencia, akkor ZVS kapcsolási módban 
működik a konverter, ami a MOSFET kapcsolóelemeket alkalmazó áramköröknél előnyös a kapacitív 
veszteségek minimalizálása miatt. Az egységnyi erősítéstől balra levő tartományban a konverter ZCS 
kapcsolási módban működik. 

A Q „quality factor” értékétől függően több jelleggörbe is megadható. A Q az áramkör minőségi 
jellemzője, mivel értéke a maximálisan az áramkörben tárolt energia és az energiaveszteség 
függvénye. 
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Soros és párhuzamos áramkör esetében eltér a Q meghatározására használatos összefüggés. Az 
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A fenti egyenlet megadja a soros rezgőkörrel rendelkező áramkör minőségi faktorát. Az 
összefüggésből látható, hogy az áramkörben található rezonáns áramkör induktivitása vagy 
kapacitása és az ohmos ellenállás hányadosától függ Q értéke. Ez visszavezethető arra, hogy a 
kapacitív és induktív elemek ideális esetben nem disszipálnak energiát, míg az ohmos ellenállás nem 
tárol energiát. Így adható meg a különböző jellegű ellenállások felhasználásával az áramkör 
energiatároló képességét, azaz minőségét jellemző érték. A Q értéke a különböző erősítési görbék 
nagyságának és szélességének aránya. Ebből következően a nagyobb Q értékkel rendelkező görbével 
rendelkező konverter szabályozhatósága jobb, hiszen kis frekvenciaváltozással érhető el nagy 
erősítésbeli változás. 
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Az ábrán észrevehető, hogy a könnyű terhelés által igényelt alacsonyabb feszültség – főként alacsony 
Q értékkel bíró áramkör esetén – nagymértékű frekvenciaváltoztatással érhető csak el. 

A kimenő feszültség tartásának céljából a frekvenciát tehát nagymértékben kell növelni, ha könnyű 
terhelést táplál a konverter vagy nincs terhelés. Emellett hátránya a soros elrendezésű rezonáns 
konvertereknek, hogy a frekvencia növekedésével a rezonáns áramkör impedanciája megnő, így nő a 
terhelés helyett a rezonáns körben cirkuláló energia, azaz a veszteség. 

5.5.2.3. Rezonáns átalakítók kimenő feszültségének szabályozása 

A rezonáns konverter kimenő feszültségének vagy leadott teljesítményének szabályozása a négy 
kapcsolóelemet tartalmazó kétfázisú inverter kapcsolóelemeinek időben aszinkron módon történő 
kapcsolásával érhető el. Ez azt jelenti, hogy az egyszerre vezető kapcsolóelemek, így például a H hidas 
kialakításban T1 és T4 kapcsolóelemek vezető állapotba kapcsolása nem egy időben történik. 

Az 5.56. ábra bemutatja, hogy a kapcsolóelemek együttesen történő kapcsolása esetén a kimenő 
feszültség a T1 és T4 bekapcsolt állapota esetén egész idő alatt +Ud, míg T2 és T3 bekapcsolt állapota 
esetén egész idő alatt –Ud feszültséggel rendelkezik. Ebből következően megállapítható, hogy a 
kimenő teljesítmény maximalizálása az egyszerre vezetésben levő félvezető elemek egyidejű 
kapcsolásával, míg a lezárni kívánt félvezető elemek szintén egyidejű és pontosan 180°-kal eltolt 
kapcsolásával tehető meg. 

 
5.56. ábra. Maximális kimenő feszültséget biztosító kapcsolási szekvencia 

A kimeneti feszültség szabályozása a kapcsolóelemek egymáshoz képest történő bekapcsolásuknak 
késleltetésével tehető meg. A T1 félvezető bekapcsolásának időpontjához képest a T4 kapcsoló 
bekapcsolása csak α szöggel később történik meg, ezáltal az inverter kimenetén megjelenő feszültség 
kisebb lesz, mint azonos időben történő kapcsolás esetén (5.57. ábra). Természetesen ugyanezt a 
módszert követve a T2 és T3 kapcsolók kikapcsolási ideje között is α szög differenciát szükséges 
bevezetni. 
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5.57. ábra. Az átalakító kimenő feszültségének csökkentése 

Amikor a T1 kapcsoló vezetésben van együtt a T3 kapcsolóval – a T4 kapcsoló pedig még lezárt 
állapotban – a kimenő feszültsége az inverternek nulla, az áram pedig az időbeli késés miatt 
negatívból pozitív értékűvé válik a T1 kapcsolón, a T3 kapcsolón pedig éppen fordítva, pozitív értékből 
negatív érétkűvé válik. Ennek megfelelően eleinte a T1 kapcsolóval ellenpárhuzamosan kötött dióda 
vezet áramot a T3 kapcsolóval együtt a rezgőkörön keresztül, ezt követően pedig a T3 kapcsoló 
ellenpárhuzamos diódája vezet negatív áramot, miközben a T1 kapcsoló átvette a vezetést saját 
diódájától. Az T3 α szöggel késleltetett – és a dióda vezetése alatt történő, kímélő – kikapcsolását 
követően a T4 kapcsoló bekapcsolása megtörténik, amely nulla áramról kezdi meg a pozitív 
áramvezetést. Csak ekkor válik az inverter kimenetén +Ud értékűre a feszültség, és csak addig tartja 
ezt az értéket, míg a T1 kapcsoló lekapcsolásra nem kerül. Így megállapítható, hogy a kimenő 
feszültség értéke α szöggel később lesz +Ud értékű és szintén α szöggel előbb lesz 0 V az első α = 0° 
kapcsolási technikához képest. 

5.5.2.4. Párhuzamos rezonáns és kvázirezonáns átalakítók 

A párhuzamos rezonáns konvertereknél – hasonlóan a soros kivitelhez – akár közvetlenül, akár 
transzformátoros úton történhet az egyenirányítóhoz az energiaátvitel. 
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5.58. ábra. A párhuzamos átalakító szabályozási karakterisztikája 

A párhuzamos konverter szabályozási karakterisztikájának köszönhetően kis terhelések 
feszültségigényének kielégítéséhez nem szükséges nagymértékű frekvenciaváltoztatás. Ez, a soros 
konverter esetében jelentkező hátrány ugyan kiküszöbölhető, de a párhuzamos konverter esetében a 
nagy cirkuláló energia csökkenti a hatásfokát az átalakítónak – amelynek értéke még könnyű 
terhelések esetében is jelentős. Terhelésmentes állapotban a konverter kimenete – a párhuzamosan 
bekötött rezonáns kondenzátornak köszönhetően – impedanciával rendelkezik, ezért jön létre még 
ebben az esetben is cirkuláló energia formájában veszteség. 

A két fent részletezett konverter típus előnyeit egyesíti a soros-párhuzamos rezonáns konverter. 
Felépítését tekintve a rezonáns áramkörben található egy a terheléssel sorba és párhuzamosan 
bekötött kondenzátor is. Ebből következően hívják LCC konverternek is. Ötvözi a szabályozási 
karakterisztikák előnyeit, így elmondható, hogy szűk frekvenciatartományban jól szabályozható a 
terhelés által kívánt feszültség értéke, ugyanakkor a cirkuláló energia kisebb, mint a párhuzamos 
konverternél tapasztalt. A soros-párhuzamos konverter hátrányai közt említhető, hogy a vezetésből 
és kapcsolásból eredő veszteségek nagyobbak, mint a soros illetve párhuzamos konverter esetében. 
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5.6. A kommutációt érintő általános következtetések 
Ez a fejezet áttekintette azokat a kommutációs eljárásokat, melyeket a mai teljesítményelektronika 
használ. Megismételjük azt a fontos gondolatot, hogy az összes átalakító típus megvalósítható az 
összes vizsgált kommutációs eljárás alkalmazásával. A külső természetes kommutáció és a belső 
kényszer kommutáció elérte fejlődésük határait, technológiájuk kiforrottá vált. Ezeket leginkább a 
nagy és nagyon nagy teljesítmény átalakítókban alkalmazzák. A kis, a közepes és a nagy 
teljesítményeket a belső saját kommutációs eljárásokat részesítik előnyben, melyek sokkal 
rugalmasabbak, és könnyebben felruházhatóak újabb funkcionalitásokkal. Ezt a területet ma is 
intenzíven kutatják, és újabb topológiák és eljárások megjelenése várható. 
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Második rész:  
A teljesítményelektronikai áramkörök, 
a teljesítményátalakítók, és 
alkalmazásaik 
Jelen egyetemi jegyzet második része – a teljesítményelektronikai kapcsolóeszközök viselkedésének 
ismeretében – a leggyakrabban alkalmazott teljesítményelektronikai áramkörök, a 
teljesítményátalakítók ismertetésével foglalkozik, és bemutat néhány olyan tipikus alkalmazást, mely 
segítséget nyújt egy teljesítményelektronikával foglalkozó mérnök számára a megfelelő megoldás 
kiválasztásában egy adott kutatási vagy fejlesztési feladatban. 

A teljesítményelektronikai áramkörök ismertetése az első részben a 3.3. ábra által ismertetett 
funkcionális osztályozás szerint történik, mely alapján sorra vizsgáljuk az alábbi áramköröket: 

• Váltakozó áram bemenetű egyenáramú átalakítók, azaz egyenirányítók 
• Egyenáram bemenetű egyenáramú átalakítók, azaz egyenáramú szaggatók. Ebbe a csoportba 

tartoznak a kapcsolóüzemű stabilizált tápforrások. 
• Egyenáram bemenetű váltakozó áramú átalakítók, azaz frekvenciaváltók, impulzusszélesség-

modulációs illetve ISZM nélküli kivitelben. 
• Váltakozó áram bemenetű váltakozó áramú átalakítók, azaz váltóirányítók. Ide tartoznak a 

közvetlen frekvencia átalakítók, a ciklokonverterek és a mátrixkonverterek. 

Az általános alkalmazások területéről figyelembe kívánjuk venni a villamos hajtások speciális 
áramköreit, a villamos vontatásban alkalmazott megoldásokat, a világítási rendszerek áramköreit, a 
hálózat energetikai és kondícionáló áramköreit. Nem kívánjuk elhanyagolni a speciális alkalmazások 
területeit sem, mint az alternatív energiaforrások átalakítói, vagy éppen az űrtechnikában 
alkalmazott teljesítményelektronikai áramkörök. 
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6. Egyenirányítók 
A váltakozó áram bemenetű egyenáramú átalakítók, melyeket egy szóval egyenirányítóknak 
nevezünk. Ahogy az elnevezés is mutatja, az egyenirányító a váltakozó áram formájában érkező 
energiát egyenárammá alakítja. A felhasznált áramkörök lehetnek egy vagy több fázisúak, 
nullkivezetésű vagy híd konfigurációjúak, vezéreltek vagy vezérlés nélküliek. Mivel a korszerű 
alkalmazásokban ma már követelmény, hogy az energia az összekapcsolt hálózatok között szabadon 
mozoghasson, csak a többnegyedes, vezérelt egyenirányítók esetét fogjuk tárgyalni, attól függően, 
hogy milyen típusú kommutációt alkalmaznak. Eszerint három típust mutatunk be: 

• Hálózat oldali természetes kommutációjú többnegyedes egyenirányítók. 
• Kimenő köri kondenzátorról megvalósított külső természetes kommutációjú egyenirányítók. 
• Impulzusszélesség-modulációs egyenirányítók. 

Kitérünk az áramkörök alapvető működésére és a jelleggörbék kiértékelésére, hogy az olvasó jól 
elboldoguljon alkalmazásában és képes legyen kutató-fejlesztő munkát is végezni a szakterületen.  

6.1. Többnegyedes, bemenő hálózat oldali külső természetes kommutációjú 
egyenirányítók 
Nagyszámú tirisztoros egyenirányító áramkör létezik, melyek bemenő hálózati külső természetes 
kommutációval működnek. Igen jelentős szakirodalom áll rendelkezésünkre ezen a területen: [1], [5], 
[6], [7], [8], [9], [10], [11], [39], [47], [49], [50], [56], [57], [58], [83], [103], [104],  [105]. Jelen alfejezet 
csak egy szintézisre vállalkozik, mely ismerteti azokat az alapvető ismereteket az érdeklődő számára, 
amelyekkel az ilyen típusú áramköröket meg tudja érteni. 

6.1.1. Nullkivezetésű egyfázisú egyenirányítók 

 
6.1. ábra. Felül egyfázisú, nullkivezetésű tirisztoros vezérelhető egyenirányító, alul a szekunder kör 

egyszerűsített helyettesítő kapcsolása 
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Ahogy az ábrán is látható, az áramkör egy egyfázisú középkivezetéses transzformátorból, az 
anódjukkal a transzformátor szekunder tekercselésének kivezetéseihez kapcsolt tirisztorokból épül 
fel. Az egyenirányító negatív kimenete a transzformátor szekunder tekercsének középkivezetése, a 
pozitív kimenetét pedig a tirisztorok összekapcsolt katódjai jelentik. A terhelés a legáltalánosabb 
módon egy egyenáramú motorból és a vele sorba kapcsolt áramszűrő induktivitásból áll. 
Működőképes áramkört kapunk akkor is, ha a tirisztorok katódjait kapcsoljuk a transzformátorhoz, 
anódjait pedig az egyik kimenethez, azonban ekkor ez a negatív kimenet lesz, a pozitív a 
transzformátor középkivezetése lesz.  

A 6.1. ábra helyettesítő kapcsolásán az induktív szűrőt és az egyenáramú motort az Rd, La és E 
áramköri elemek helyettesítik, a villamos gép egy állandósult munkapontjának megfelelően. Értékük 
számítása könnyen megtehető az eddigi tanulmányok alapján. A terhelés az áramkör állandósult 
üzeme azt jelenti, hogy az Ud feszültség kapcsain, az indukált áram Id = Mem/C és az elektromotoros 
erő vagy indukált feszültség E = C∙ω állandók. Mem a motor által generált forgatónyomaték, ω a 
forgórész szögsebessége és k a motorra jellemző nyomaték/feszültség állandó. 

Tételezzük fel, hogy a transzformátor primer tekercsén a feszültség: 

 ( ) ( )max( ) 2 sin sinp p pu U tt tU ω ω= =  (6.1) 

A 6.1. ábra jelöléseinek megfelelően, és ideális transzformátort feltételezve a szekunder feszültségek 
az alábbiak szerint alakulnak: 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 2 max2 sin sins s s stu t u t U U tω ω= − = =  (6.2) 

Továbbá tételezzük fel, hogy a tirisztorok is ideálisak és a terheléssel sorba kapcsolt simító tekercs 
induktivitása végtelen nagy. Ilyen feltételek mellett, α = 45° vezérlési szögnél kialakuló kvázistacioner 
jelformákat ismerteti a 6.2. ábra. Mivel feltettük, hogy a simító tekercs induktivitása végtelen nagy, 
az egyenirányított id = Id áram teljesen sima, ingadozásmentes lesz. A T1 tirisztort α = 45°-nál gyújtjuk, 
ezzel lezárva az addig vezetésben lévő T2 tirisztort. A T1 a kimenetre az us1(t) feszültséget kapcsolja. 
Mivel a kimenő áram állandó pozitív értékű, a T1 tirisztor egészen π szögig vezet. Ekkor a 
bekapcsoljuk a T2 tirisztort, és a kimeneti feszültség us2(t)-re változik. A működési ciklus 2π szögnél ér 
véget, amikor a T2 lezár. Következésképpen az egyenirányított feszültség pillanatértékét az alábbi 
kifejezés adja: 

 ( ) ( )
( )

1

2 2
s

d
s

u t t
u t

u t t
α ω π α

π α ω π α α
< ≤ +=  + < ≤ + ≡

 (6.3) 

Ennek az egyenirányított feszültségnek a középértéke – mely az egyenáramú terhelésen fog 
jelentkezni – mi esetünkben a motoron: 

 ( ) ( ) ( )max max
1 2sin cosd s st tU U d U

π α

απ π
ω ω α

+

= =∫  (6.4) 

Az amplitúdónak külön jelölést adhatunk: 

 0 max
2

d sU U
π

=  (6.5) 

Ezt felhasználva egy jóval egyszerűbb kifejezést kapunk: 

 ( )0 cosd dU U α=  (6.6) 
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6.2. ábra. Nullkivezetéses egyfázisú egyenirányító. Az ideális jelformák α=45°-os vezérlési szögnél 

A kapott eredmény azt mondja számunkra, hogy az ideális egyenirányított feszültség középértéke az 
egyenirányított üresjárási feszültségtől és a tirisztor vezérlési szögének koszinuszától függ. Az ideális 
kifejezéssel azt próbáltuk érzékeltetni, hogy az eredményeket a fentebb kihangsúlyozott egyszerűsítő 
feltételezések kapcsán kaptuk. Megállapíthatjuk, hogy az ideális egyenirányított feszültség ud(t) 
pozitív és negatív félperiódusokat is fog tartalmazni. Az α = 0 vezérlési szögnél az áramkör úgy 
viselkedik, mint egy nem vezérelt diódás egyenirányító. α vezérlési szög növekedésével a negatív 
félperiódus részei növekednek és a kimeneti egyenirányított feszültség középértéke ud(ideális) 
csökken, mely α = 90°-nál nullává válik és teoretikusan tovább csökken, az Ud0 értékig α = 180°-nál. 

Megvizsgálva a feszültség formáját a T1 tirisztor kapcsain megállapíthatjuk, hogy őt szekundáron 
jelentkező teljes feszültség amplitúdó nagyságával egyenlő feszültséggel lehet oltani. ismerve az 
egyenirányított áramhoz szükséges maximális feszültség nagyságát a katalógusból könnyedén lehet 
egy normális tirisztort választani, figyelembe véve a megfelelő biztonsági paramétereket. 

A tirisztorok π villamos szöget vezetnek és az áram formája a transzformátor primerjében váltakozó 
négyszög formájú lesz. Ennek az alapharmonikusa a primer feszültségéhez képest α szöggel késik, 
ami azt jelenti, hogy a 6.2. ábra jelformái szerint az egyenirányító induktív üzemben dolgozik. A fent 
leírt átalakító magas működési biztonsággal bír az egyszerű teljesítményelektronikai áramkörének és 
viszonylag egyszerű vezérlő körének köszönhetően, de a nagy felharmonikus tartalom miatt a 
primerben kialakuló négyszög áram miatt energia minőségi szempontból nem elfogadható, ezért ott 
ahol ez megtehető jobb minőségű egyenáramú átalakítókkal helyettesítik őket. 
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Figyelembe véve a terhelésen levő elektromos (belső) feszültséget az egyenirányított áram 
középértéke: 

 d
d

U EI
R
−

=  (6.7) 

amely áram csak pozitív lehet az áramkör konfigurációjából adódóan. 

Tehát az elektromotoros (belső) feszültség (E) mindig kisebb kell, hogy legyen, mint az 
egyenirányított feszültség, hogy megelőzhessük a tirisztorok zárását. 

6.1.2. Az egyenirányítók energetikai vizsgálata 

Térjünk vissza az egyenirányított feszültség középértékéhez és végezzünk egy energetikai vizsgálatot 
az egyenirányító működésével kapcsolatban. A 6.2. ábra szerint az egyenáramú teljesítmény az 
átalakító kimenetén: 

 d d dP U I=  (6.8) 

Váltakozó áramú energiát konvertálunk egyenáramú energiává és az egyenáramú terhelés felé 
továbbítjuk. Az elektromechanikai átalakító, azaz a villamos gép ezt a villamos energiát mechanikai 
energiává alakítja, mellyel egy munkagépet hajt meg. Az energia és a forgási irány is pozitív. 

Az elektromágneses nyomaték is pozitív: 

 em dM CI=  (6.9) 

és az elektromotoros (belső) feszültség is pozitív lesz: 

 E Cω=  (6.10) 

A mechanikai teljesítmény is – melyet a munkagép kap – pozitív: 

 m emP M ω=  (6.11) 

A vizsgálatainkból elhanyagoljuk a súrlódási nyomatékot, az M0 üresjárási nyomatékot, melynek az 
értéke sokkal kisebb, mint a mechanikai Mm nyomaték értéke a motor tengelyén névleges 
terhelésnél. Tehát Mm = Mem = állandó terhelést tételezhetünk fel sebességtől függetlenül. Mivel M0 
gyakorlatilag ugyancsak állandó, de reaktív hatással is bír, ezért előjelet vált a fordulatszám irányának 
megváltozásánál, az egyenirányított áram középértéke is megváltozik kissé, ha a fordulatszám 
negatívba változik. Ezeket a részleteket mellőzve dolgozzunk állandó elektromágneses nyomatékkal. 
Ez a megközelítés nem rontja az analízisünk alapelemeit, de megkönnyíti a háttérben lejátszódó 
fizikai jelenségek megértését. 

Mivel az áram alapharmonikusa a transzformátor primerjében Ip effektív értékkel, fáziskésében van a 
feszültséghez képest, az átalakító a váltakozó áramú hálózattól az alábbi teljesítményt kapja: 

 ( )cosp p pP U I α=  (6.12) 

amely pozitív ugyancsak. 

A meddő (reaktív) teljesítmény is pozitív lesz, melynek értéke: 

 ( )sinp p pQ U I α=  (6.13) 

Ezekből a mennyiségekből a látszólagos teljesítmény: 
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 2 2
p p p p pS P Q U I= + =  (6.14) 

Mivel a primer feszültség szinuszos, felharmonikus teljesítmény nem továbbítódik. Azt mondjuk, 
hogy a vizsgált átalakító egyenirányító üzemmódban dolgozik az első síknegyedben, Id > 0, Ud > 0. 
Hasznos (aktív) váltakozó áramú energiából egyenáramú energiát alakítunk át. Fontos 
megemlítenünk, hogy a (6.12) és (6.13) összefüggésekben figyelembe vett α fáziskésés éppen a 
tirisztorok vezérlési szögével egyezik meg az egyfázisú vezérelt egyenirányítók esetében. A félig 
vezérelt és többfázisú átalakítóknál vagy azoknál melyek szabadon futó diódákkal vannak ellátva, a 
fáziskésés nem lesz ugyanaz. Formálisan azonban az összefüggések nem változnak a feszültség és az 
áram fáziskésésének más értékeire. Feltételezzük tehát, hogy a terhelő nyomaték a motor tengelyén 
állandó és nem függ a sebességtől valamint elhanyagoltuk a villamos gép üresjárási nyomatékát is. 
Ilyen feltételek mellett korábban már tárgyaltuk, hogy az elektromágneses nyomaték és implicit az 
egyenirányított áram is állandók a (6.9) egyenletnek megfelelően. Ha az α vezérlési szög növekedik, 
akkor az egyenirányított kimeneti feszültség középértéke csökken, a motor sebessége lassul, az E 
elektromotoros (belső) feszültség csökken és nő az áram és feszültség közti fáziskésés a primer 
körben. Az átalakított hasznos (aktív) energia csökken és nő a meddő (reaktív) teljesítmény, de az 
átalakító rendszer állandó látszólagos teljesítményen üzemel! 

Ha a tirisztorok vezérlési szöge 90°, akkor az egyenirányított feszültség hullámának jellemzője az lesz, 
hogy a pozitív részek területe megegyezik a negatív rész területével, és így az ideális egyenirányított 
feszültség középértéke nullává válik a (6.6) egyenletnek megfelelően. Üresben a villamos gépnek meg 
kellene állnia, de a súrlódási nyomatéknak köszönhetően a motor visszafelé forog kis 
fordulatszámmal. A munkagép (terhelőgép) a villamos gép számára a tengelyen mechanikai energiát 
szállít a súrlódási nyomaték értékének megfelelőt (amely pozitív ebben az esetben). Ez a teljesítmény 
melyet a (6.11) egyenlet ír le nagyon kis értékű és negatív, mivel ω negatív. Az elektromágneses 
nyomaték változatlan marad, Mem = Mm = állandó, és következésképpen (6.9) egyenletnek 
megfelelően az egyenirányított áram értéke sem változik. (6.10) egyenletnek megfelelően az 
elektromotoros feszültség (E) negatív kis értékű lesz. Értéke (6.7) egyenletnek megfelelően, 
amelyben Ud = 0 éppen az ohmikus feszültségeséssel fog megegyezni a motor kapcsain. Mivel Ud 
értéke nulla, az egyenáramú teljesítmény is nulla, tehát nem alakítódik át váltakozó áramú energia 
egyenáramú energiává. Ténylegesen a primer köri hasznos teljesítmény is nulla, mivel α = 90°. Up és Ip 
nem változik és az Sp látszólagos teljesítmény változatlan marad, de a teljes látszólagos teljesítmény 
fiktív meddő teljesítmény (Qp) lesz és α = 90°-nál maximális. Az átalakító csak induktív meddő 
teljesítmény cserét végez a váltakozó áramú hálózattal. Azt mondjuk, hogy az átalakító az 
egyenirányító és inverter üzemmód határán mozog. 

Ha a tirisztorok vezérlési szöge tovább növekedne az α = 180° felé, akkor az ideális egyenirányított 
kimeneti feszültség középértéke negatívvá válna és növekedne. A feszültség jelet a nagyobb negatív 
feszültségű részek jellemeznék a pozitív feszültségű részekkel szemben, azaz a negatív részek területe 
meghaladná a pozitív részek területét. A (6.10) egyenletnek megfelelően növekedne a motor 
sebessége fordított irányban és az elektromotoros feszültség is egy negatív E értéken stabilizálódna, 
amelyen a konverter áramának értéke megőrzi régi Id értékét, az elektromágneses nyomaték (Mem) 
értékének megfelelően, ami nem változik. Tehát ez esetben is E kisebb, mint az Ud, vagy másképp 
mondva negatív és abszolút értékben nagyobb, mint az Ud. Visszatérve az elektromágneses és 
mechanikai teljesítményekhez megállapíthatjuk, hogy negatívak, azaz a terhelő gép hajtja a villamos 
gépet, mely villamos generátor üzemben dolgozik. Ilyenkor a konverter egyenáramú teljesítményt 
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alakít át váltakozó áramú teljesítménnyé, mivel a Pd negatív lesz. Mivel a tirisztorok vezérlési szöge 
nagyobb, mint 90°, a  (6.12) által definiált teljesítmény negatív és a váltakozó áramú hálózat hasznos 
(aktív) teljesítményt vesz át az átalakítóból. Ahogy nő a vezérlési szög értéke, úgy nő a generált 
hasznos teljesítmény is a meddő (reaktív) pozitív teljesítmény pedig csökken oly módon, hogy a 
látszólagos teljesítmény változatlan marad. Azt mondjuk, hogy az átalakító inverter üzemben dolgozik 
(fordított egyenáramú üzem) a IV.-es síknegyedben, ahol Ud < 0 és Id > 0. Tehát a váltakozó áramú-
egyenáramú átalakító az energia áramlás bármilyen irányát engedélyezi. Itt az ideje, hogy levonjunk 
az eddigiekből néhány fontos konklúziót: 

• A fentebb említett működési tartományok, csak abban az esetben lehetségesek, ha aktív 
terhelésünk van, mely akkor is fenn tudja tartani a pozitív áramot, ha a feszültség negatívvá 
válik. A villamos motor helyett / mellett egy elektrokémikus akkumulátor is be tudja tölteni 
ezt a szerepet, ha ellenőrzött módon történik a kisütése az átalakító inverter üzemmódjában. 
Passzív terhelés esetében, amikor nincs elektromotoros feszültség a kimenő körben, az 
áramkör α = 90°-nál lezár. 

• Még egyszer kihangsúlyozzuk, hogy a fenti analízis csak simító tekercs jelenlétében érvényes, 
melynek igen nagy induktivitása van. Amennyiben a terhelés csak rezisztív jellegű lenne az 
átalakító csak az I. síknegyedben működne a tirisztorok természetes oltásával, sokkal 
egyszerűbb ilyenkor a mögöttes fizikai jelenségeket is megérteni. 

• A jelenlegi példánkban a terhelés az I. és IV. síknegyedekben tud működni akár csak az 
átalakító, melyet a későbbiekben még meg fogunk vizsgálni a valós kimeneti feszültség 
középértékének a számításánál. 

• Mivel a konverter állandó látszólagos teljesítményen dolgozik, nagy és nagyon nagy 
teljesítményű berendezéseknél a teljesítmény tényező dinamikus javítását elősegítő 
pótlólagos kompenzáló áramköröket kell alkalmazni a vezérlési szögek értékének 
megfelelően. 

• Annak ellenére, hogy az energetikai vizsgálatokban nem szerepel, nem elhanyagolható az 
átalakító torzulásos üzeme sem. 

• A két negyedes üzem kérdéskörei nagyon hasonlatosak az egyenáramú szaggatók esetével, 
melyek bipoláris feszültségimpulzusokkal működnek és tárgyalni fogjuk őket a 7.1. 
fejezetben. 

• A fenti energetikai vizsgálatokat hasonló módon ki lehet terjeszteni közbenső egyenáramú 
körös frekvenciaváltók területére is, azzal a megjegyzéssel, hogy a frekvenciaváltó, amely a 
váltakozó áramú villamos gépet táplálja négy negyedes működésre képes, míg a váltakozó 
áramú-egyenáramú konverter – mely a közbenső egyenfeszültség előállítását végzi – két 
negyedes működésre képes kell hogy legyen az I. és II. síknegyedben. Ezeket az elemeket 
még tárgyaljuk a 8. fejezetben. 

• A fenti energiamérleg a felhasználó oldalán érzékelt egyenáramú teljesítményekre 
vonatkozik. Az energiamegmaradás törvényével összhangban az energia átalakítás során 
létezik egy pillanatnyi teljesítmény mérleg számítás is, 100Hz-es frekvencián. 

Mindegyik félperiódus belsejében, amikor az egyenirányított feszültség pillanatnyi értéke pozitív a 
váltakozó áramú hálózatból pillanatnyi teljesítményt veszünk fel és akkor, ha az egyenirányított 
feszültség értéke negatív, teljesítményt szolgáltatunk a váltakozó áramú hálózat számára. 

 ( ) ( )d d dp t u t I=  (6.15) 
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6.1.3. A vezérelt egyenirányító jelleggörbéi 

Az ideális egyenirányított feszültség értékének számítása a (6.6) összefüggés szerint elég durva 
közelítést eredményez. Tételezzük fel most, hogy a transzformátor valós Usc rövidzárási feszültséggel 
jellemezve, továbbá tételezzük fel, hogy a tirisztorok sem ideálisak, tq szabaddá válási idővel 
rendelkeznek. Ebben a helyzetben az áram kommutációja az egyik tirisztorról a másikra nem 
pillanatszerűen történik, mint ahogy a 6.2. ábra ismerteti, hanem az 5.3.1. fejezet megállapításaival 
összhangban egy tk időintervallum alatt megy végbe: 

 kt
γ
ω

=  (6.16) 

A 6.3. ábra mutatja valós helyzetben a kommutációt, melyen látható a vezetésben levő tirisztor 
feszültsége, a tirisztorok árama, és a valós egyenirányított feszültség. A tirisztorok árama csak a 
kommutáció jelenségét veszi figyelembe, de elhanyagolja a visszatérés folyamatát, ami nem 
befolyásolja jelentősen a tárgyalásunk kimenetelét. 

 
6.3. ábra. A kommutáció folyamata egyfázisú egyenirányítóban 

A kommutációs feszültség a transzformátor teljes szekunder feszültsége 

 ( ) ( ) ( )2 2 sin sink s kmaxtu t U tUω ω= =  (6.17) 

Az (5.30) és (5.38) közötti képletek az (5.33) kivételével mind érvényesek lesznek, és a 6.3. ábra pedig 
jól kiemeli a maximális vezérlési szög αmax kialakulását. Mivel a (6.16) egyenletnek megfelelően: 

 2 2kmax sU U=  (6.18) 

Az egyfázisú, nullkivezetéses egyenirányítónál a kγ: 

 
1
2

kγ =  (6.19) 

Most tisztázhatjuk az αmax maximális vezérlési szög túllépésének a hatását is. Az átalakító inverter 
üzemmódban van. Mind az egyenirányított feszültség középértéke, mind a terhelés oldali 
elektromotoros (belső) feszültség negatív értékű. Ha túllépjük a vezérlési szög αmax értékét, akkor a 
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vezetésben levő tirisztornak már nem marad ideje a szabaddá válásra (visszatérésre) és vezetésben 
marad a következő félperiódus idejére. Ez egy hirtelen átmenetnek felel meg az α = 0 vezérlési 
szögnek megfelelően, mely szerint az egyenirányított feszültség pozitív maximummá válik Ud0, míg az 
elektromotoros feszültség (E) negatív maximum értéke marad. Az ismert (6.7) összefüggésnek 
megfelelően, melyben a számlálóban levő tagok összeadódnak, az egyenirányított áram is hirtelen 
növekszik. Ezt a növekedést automatikus vezérléssel nem lehet megakadályozni és a tirisztorokkal 
sorba kötött ultragyors biztosítékok kiégéséhez vezet. Azt mondjuk, hogy az egyenirányító „átbillen” 
maximális inverter üzemből maximális egyenirányító üzembe. A maximális vezérlési szög 
szabályozását az átalakító vezérlő körében kell megoldani (4.49. ábra), az aktív ϕA szög vezérlésével a 
lineáris feszültség generátor szintjén. 

Most már elhanyagolhatjuk az egyik közelítő megállapítást a (6.6) összefüggés felállításánál, mely egy 
ideális végtelen energiájú átalakítót tételezett fel. Más szavakkal, egyelőre az egyenirányított 
feszültség állandó marad attól függetlenül, hogy mekkora értékre növekszik az egyenirányított áram. 
Következésképpen nem tudjuk helyesen méretezni a teljesítmény kört. A 6.4. ábra kiemeli azt a 
tényt, hogy annak ellenére, hogy egy tirisztort az α szögnél gyújtunk, az áram kommutációk miatt az 
egyenirányított feszültség pillanatértéke csak az α + γ szögnél fog megváltozni. A kommutáció ideje 
alatt ennél az egyenirányító típusnál a kimeneti feszültség nulla. Következésképpen az 
egyenirányított feszültség valós középértéke annyival kisebb lesz, amennyivel a kommutáció ideje 
hosszabb. Ezért a valós egyenirányított feszültség, Udγ az áramok kommutációját is figyelembe véve, 
pontosan meghatározható: 

 ( ) ( ) ( )cos cos1 2 2sin
2d max sU U td Ut

π α

γ
α γ

α α γ
ω

π π
ω

+

+

+
=

+
=∫  (6.20) 

Felhasználva az (5.35) és (6.5) képleteket, egyszerű algebrai számításokkal kapjuk: 
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 (6.21) 

 
6.4. ábra. A kommutáció hatása az egyenirányított feszültségre 

Rγ-val jelöljük a következő kifejezést: 

 0

2
sc d

dn

k u UR
I

γ
γ ⋅=  (6.22) 
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melynek ellenállás dimenziója van. Ezért mondjuk, hogy Rγ egy olyan fiktív ellenállás, mely az áram 
kommutáció miatt jelenik meg és az átalakító belső ellenállásának feleltethető meg. Mindezt 
figyelembe véve az egyenirányított feszültség valós középértéke a következő: 

 0 cosd d dU U R Iγ γα= −  (6.23) 

Következésképpen a vizsgált egyenirányító ekvivalens helyettesítő képe úgy tekinthető, mint egy 
vezérelt egyenfeszültségű tápforrás, végtelen teljesítménnyel, a 6.5. ábra kapcsolásának 
megfelelően. A (6.23) egyenlet kiemeli azt a tényt, hogy a valós egyenirányított feszültség 
középértéke két változótól, az α-tól és az Id-től függ. Ha elemezzük a képletet az egyenirányított áram 
függvényében és paraméterként tekintve a tirisztorok vezérlési szögét, azt kapjuk, hogy: 

 ( )d d állan ód d
U U Iγ l α =

=  (6.24) 

mely egy Rγ meredekségű görbesereget jelent az I. és IV. síknegyedben, amik olyan egyenesek, 
melyek az egyenirányító külső jelleggörbéjét adják a 6.6. ábra jelleggörbéinek megfelelően. 

 
6.5. ábra. Véges teljesítményű vezérelt egyenirányító elvi helyettesítő kapcsolása 

 
6.6. ábra. Egyfázisú egyenirányító kimeneti (külső) jelleggörbéi 

Ha megvizsgáljuk ugyanazt a (6.23) egyenletet a vezérlési szög (α) függvényében, paraméternek 
tekintve az egyenirányított áram középértékét, Id-t: 

 ( )
d

d d I állandó
U Uγ l α

=
=  (6.25) 

akkor egy koszinuszgörbe sereghez jutunk Rγ∙Id értékkel eltolva, melyek az egyenirányító vezérlési 
jelleggörbéit ábrázolják (6.7. ábra). 
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6.7. ábra. Egyfázisú nullkivezetésű egyenirányító vezérlési jelleggörbéi 

Inverter üzemben, mind a külső, mind a vezérlési karakterisztikák korlátokat mutatnak a maximális 
vezérlési szögnek (αmax) köszönhetően, mely a maga módján az egyenirányított áram középértékétől 
függ, [11]. 

6.1.3.1. Kimeneti jelleggörbék 

A külső karakterisztikák az átalakító felhasználójának szempontjából lehetnek érdekesek. 
Megmutatják az egyenirányított feszültség középértékének a változását, amihez az egyenirányított 
áram középértéke nő a vezérlési szög különböző értékeinél. Mivel a változás lineáris, az átalakító 
viselkedése ebből a szempontból nagyon előnyös. A külső karakterisztikák ismerete segítségével a 
teljesítmény kört tápláló transzformátor szekunder feszültségének a pontos értéke is megadható. 
Tételezzük fel, hogy a névleges működési pontnál a terhelést egy UdN feszültségre kell kapcsolni, ahol 
IdN egyenáramot használ. Tételezzük fel továbbá, hogy ez a munkapont az α = 0° vezérlési szögű 
karakterisztikán van. Akkor: 

 0d d dN dNU U R I Uγ γ= − =  (6.26) 

Következik, hogy Ud0-nak az értéke: 

 0d dN dNU U R Iγ= +  (6.27) 

A (6.5) összefüggés segítségével megállapíthatjuk a maximális amplitúdóját a betápláló 
transzformátor félszekunderjén. 

 ( )02 2smax d dN dNU U U R Iγ
π π

= = +  (6.28) 

Mivel mindegyik félszekunder π villamos szögön fog hozzá járulni az energia átalakításához az áram 
effektív értéke rajtuk: 

 ( )2

0

1
2 2

d
s d

II I d t
π

ω
π

= =∫  (6.29) 

A fenti összefüggés az áramok névleges értékeire is igaz. Így a látszólagos teljesítmény egy 
félszekunderen a következő: 
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 ( )
2 2 2

dN
s s s dN dN

IS U I U R Iγ
π

= = +  (6.30) 

Ezt újrarendezve egy kompaktabb kiterjesztéshez jutunk: 

 ( )4s dN dN dNS U R I Iγ
π

= +  (6.31) 

Figyelembe véve, hogy a primer áramkörben egy váltakozó négyszög áramunk van, melynél az 
effektív érték egybeesik az amplitúdóval, a primer látszólagos teljesítményét az alábbi összefüggéssel 
határozzuk meg: 

 s
dN

p p p s dN
IS U I kU U I
k

= = =  (6.32) 

A k = Up/UN a transzformátor transzformációs tényezője. (6.28) alapján az Us-t behelyettesítve a 
primer kör végső látszólagos teljesítmény formáját kapjuk: 

 ( )
2 2p dN dN dNS U R I Iγ
π

= +  (6.33) 

A fenti összefüggések segítségével a villamos gépek tervezői meg tudják állapítani egy adott 
alkalmazás esetében a transzformátor látszólagos teljesítményét. 

6.1.3.2. Vezérlési jelleggörbék 

A vezérlési karakterisztikák a szabályozástechnikusok szempontjából fontosak, amikor az 
egyenirányító egy szabályozási láncban foglal helyet. Ez elég nehéz kérdéskör, mivel a vezérlési szög 
függvényében az egyenirányított feszültség nemlineárisan változik, mely nemlinearizálja a teljes 
szabályozási láncot. A szabályozók kiválasztása és hangolása egyre bonyolultabb feladattá válik és a 
stabilitási kritériumok egyre nehezebben biztosíthatók. Éppen ezért kívánatos az egyenirányító és az 
ő vezérlőrendszerének linearizálása [10]. 

A (6.6) egyenlet szerint, ha az α vezérlési szögnek arkusz koszinuszosan függ az uc(t) vezérlő 
feszültség értékétől: 

 
( )arccos c

cmax

u t
U

α =  (6.34) 

Emiatt az egyenirányított feszültség középértéke lineárisan fog változni a vezérlési feszültség 
függvényében: 

 
( ) ( )0

0 0cos cos arccos c d
d d d c
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 (6.35) 

Átrendezve: 

 
( )

0

cos cd

d cmax

u tU
U U

α= =  (6.36) 

Tehát egy arkusz koszinuszos változású vezérlő jellel az egyenirányító linearizálható és így a teljes 
rendszer is. A módszert az összes egyenirányító kategóriában alkalmazzák melyek bemenő hálózat 
oldali külső kommunikáció szerint működnek, legyenek egy vagy többfázisúak, négy negyedesek vagy 
ciklokonverterek [10]. 
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Az eddigi analízisünk során a simító fojtó tekercs induktivitását végtelenre választottuk, mely 
közelítés oda vezetett, hogy teljesen sima egyenirányított áramot kaptunk. A valóságban az 
egyenirányított áramnak van egy lüktető komponense 200 Hz-es frekvenciával. A feladat elég fontos, 
mivel ez alapján lehet kiszámítani a fojtó tekercs tényleges tényleges induktivitását, ami sokszor a 
legdrágább elem egy kapcsolási körben. A 6.1. ábra jelöléseire támaszkodva kapjuk: 

 ( ) ( ) ( )d
d d d d

di t
u t R i t L E

dt
= + +  (6.37) 

Az egyenirányított feszültség pillanatértékét egy α vezérlési szöghöz tartozóan a 6.8. ábra b) részén 
láthatjuk [11]. Mind az egyenirányított feszültség, mind az egyenirányított áram két összetevőből áll, 
egy állandó és egy időben változó komponensből: 

 
( ) ( )
( ) ( )

~

~

d d d

d d d

u t U u t

i t I i t

= +

= +
 (6.38) 

 
6.8. ábra. Az egyenirányított áram szűrése 

Az ud~ időben változó összetevőt nevezik búgófeszültségnek is. Behelyettesítve a (6.32) és (6.38) 
összefüggéseket és figyelembe véve, hogy az Id állandó áram deriváltja nulla, a következőt kapjuk: 

 ( ) ( ) ( )~
~ ~

d
d d d d d d d

di t
U u t R i t L R I E

dt
+ = + + +  (6.39) 
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Az időben állandó és az időben változó mennyiségeket elválaszthatjuk egymástól, így kapjuk az 
egyenáramú mennyiségekre az alábbi összefüggést: 

 d d dU R I E= +  (6.40) 

A teljes egyenletből kivonva az állandó részeket az alábbi differenciálegyenletet kapjuk, mely leírja az 
időben változó áram összetevő természetét. 

 ( ) ( ) ( )~
~ ~

d
d d d d

di t
u t R i t L

dt
= +  (6.41) 

A 6.8. ábra b) része a feszültség lüktetését emeli ki. Ha a fenti differenciálegyenletben elhanyagoljuk 
az ellenálláson eső feszültséget (Rd = 0), akkor az egyenirányított lüktető áram szélsőértékeit akkor 
kapjuk, amikor az egyenirányított feszültség váltakozó komponense átmegy a nullán. A valós 
egyenirányított áramot és a lüktető komponensét mutatja a 6.8. ábra c) és d) része. Az α = 90°-os 
vezérlési szögnél a pillanatnyi egyenirányított feszültség változása maximális és mivel az 
egyenirányított feszültség középértéke nulla a teljes egyenirányított feszültség csak a váltakozó 
feszültségű, lüktető komponensekből fog állni: 

 ( ) ( ) ( )~
~

d
d d d

di t
u t u t L

dt
= =  (6.42) 

Fenntartva az Rd = 0 feltételezést, ez a feszültség teljes mértékben az Ld induktivitáson esik. A 
legrosszabb eset akkor van, amikor az egyenirányított áram közép értéke is olyan kicsi, hogy a lüktető 
komponens minimum helyei elérik a nullát. Ezt az esetet szemlélteti a 6.9. ábra. 

 
6.9. ábra. Egyfázisú nullkivezetéses egyenirányító működése α = 90° vezérlési szögnél a folyamatos 

vezetés határán maximális lüktető árammal 

Azt mondjuk, hogy ebben az esetben a konverter a szaggatott vezetés határán van. Az 
egyenirányított áram minimum értéke nulla és amplitúdója éppen a maximális lüktetésével egyenlő: 

 d dcrI I=  (6.43) 

 d̂cr di i= D  (6.44) 
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A segítségével tudjuk megállapítani az egyenirányító kimeneti körében szükséges induktivitás 
minimális értékét, oly módon, hogy az áram lüktetése a (Δid)adm előírt értéken belül maradjon, és az 
átalakító folytonos vezetésben üzemeljen, és az egyenirányított áram ne essen az Idcr kritikus érték 
alá. Ennek érdekében a Ψd tekercsfluxus értékét fogjuk meghatározni. 

A tekercsfluxus értéke megegyezik a tekercsen eső feszültség megfelelő határok között vett idő 
szerinti határozott integráljával, azaz a feszültség görbéje alatti területtel. Jelen esetben az idő 
szerinti integrálról célszerű áttérni szinuszos bemenő feszültség ωt fázisára, mint független változóra, 
így az integrálás határokat szögekben adhatjuk meg: a ϑ1 alsó határ π/2, a ϑ2 felső határ pedig π, 
ahogy az a 6.9. ábra felső részéről is leolvasható: 
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1 1
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1 sinsmax smax
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ϑ
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ω
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ω ω ω ω
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 ∫ ∫ ∫

 

(6.45) 

A (6.42) alapján ugyanezt a területet felírhatjuk a búgófeszültség ϑ1 és ϑ2 közötti integráljaként is: 
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Ψ = = = D∫ ∫  (6.46) 

A határesetben, mikor a két terület egyenlő, az áram lüktetése éppen egyenlő az (ΔId)adm értékkel. Az 
egyenlőség az Ld induktivitás minimális értékét határozza meg, egyenlőtlenséggé alakítva és 
átrendezve kapjuk az alábbi tervezési összefüggést: 

 ( ) ( )
2

2
smax s

d
d dadm adm

U UL
I Iω ω

≥ =
D D

 (6.47) 

Az előírt lüktető áram az alkalmazástól függ. Például motoros terhelésnél (egyenáramú motor) a 
meghatározó kritérium a lüktető elektromágneses nyomatékok minimalizálása, mely zavarhatja az 
egyenáramú motor és a meghajtott munkagép működését is. Visszatérve a 6.9. ábra vizsgálatához 
megállapíthatjuk, hogy a kritikus egyenirányított áram hullámformája a szaggatott vetés határán 
koszinuszos: 

 ( ) cosdcr di t I tω= D  (6.48) 

Összefüggést tudunk megállapítani az áram lüktetése és az egyenirányított áram középértéke között, 
amelyre elérjük a folytonos vezetés határát. Ehhez kiszámoljuk a fenti összefüggésben megadott 
áram középértékét: 

 ( )
0

22 2cosd cr ddI t IdI t

π

ω
π

ω
π

D= = D∫  (6.49) 

Ezt behelyettesítve az induktivitásra vonatkozó egyenlőtlenségbe egy másik összefüggést kapunk az 
egyenáramú kör minimális induktivitásának a meghatározására: 

 
min

2 2 s
d

d

UL
Iπω

≥  (6.50) 

Az Idmin értékét is a terhelés határozza meg és motoros terhelésnél értéke kisebb kell legyen, mint a 
motor üresjárati árama, ahhoz, hogy az átalakító ne lépjen be szaggatott üzemmódba. 
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Szükségesnek tartunk néhány pontosítást: 

1. Mindkét kritériumot alkalmazva a minimális induktivitás étékére más értékeket kaphatunk 
ajánlatos ilyenkor a nagyobb értékeket választani, ami mindkét kritériumnak megfelel. 

2. A simító-fojtó tekercs értékét úgy kapjuk, hogy az Ld-ből kivonjuk a terhelés induktivitását. 
3. A többfázisú egyenirányítókra való áttérés ajánlatos, mivel a félperiódus alatt megjelenő 

nagyobb számú áramlüktetések az ω növekedéséhez és az fd csökkenéséhez vezetnek. 
4. A (6.47) és a (6.50) méretezési összefüggéseknek más formája is lehet, ha bevezetnénk az 

egyenirányító ideális üresjárási egyenirányított feszültségét vagy az egyenirányított 
feszültség lüktetési frekvenciáját. 

Egy kicsit térjünk ki az alapvetően teoretikus szaggatott üzemmódra is. Ez az üzemmód akkor áll elő, 
amikor egyik tirisztor áram a hamarabb megszűnik, mint ahogy lekapcsol a másik. Ebbe az 
üzemmódba a következők miatt juthat az egyenirányító: 

1. Az egyenirányított áram Id középértékének terhelésnek köszönhető csökkenése miatt. 
2. Az E visszaható elektromotoros erő (back emf), megnövekedése a terhelő áramkörben. 
3. A vezérlés következtében az egyenirányított Ud feszültség középértéknek csökkenése az 

elektromotoros E feszültség közelébe. 
4. A fojtótekercs Lb induktivitásának csökkentése következtében, pl. annak meghibásodásakor. 

A 6.10. ábra az egyfázisú nullkivezetéses egyenirányító szaggatott üzemmódú feszültség és áram 
formáit mutatja. 

 
6.10. ábra. Egyfázisú nullkivezetéses egyenirányító kimenete szaggatott vezetésben 

Megállapíthatjuk, hogy a β ≤ ωt ≤ α intervallumban egyetlen tirisztor sem vezet, melynek 
következtében a terhelésen folyó áram nulla és az egyenirányító kimenetén csak az elektromotoros E 
feszültség látható. Következésképpen az egyenirányított feszültség középértéke nő: 

 ( )0 cosd dU U α>  (6.51) 

Szaggatott vezetésben elveszítjük az α vezérlési szögön keresztül a befolyást az egyenirányított 
feszültség középértékére. Ilyenkor a konverter működési tartománya egy ellipszis görbe által 
meghatározott területen belül lesz. Az ellipszis határozza meg a folytonos és a szaggatott vezetés 
határát, ami a 6.11-es ábrán látható.  
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6.11. ábra. Egyfázisú egyenirányító kimeneti jelleggörbéi a szakaszos vezetés figyelembe vételével 

Az ellipszis egyenletét az alábbi egyenlet adja. 

 

22

0 max

1d crd

d d cr

IU
U I

  
+ =       

 (6.52) 

A szaggatott vezetés csak elméletileg állhat elő, egy részletesebb analízisét megtaláljuk az 
irodalomban, [11]. A gyakorlatban a simító-fojtó tekercs helyes megválasztásával szaggatott vezetés 
még üresjáratban sem fordulhat elő. 

6.1.4. Hídkapcsolásos egyfázisú egyenirányító 

Hídkapcsolásos egyfázisú egyenirányítót gyakran alkalmaznak teljesítményátalakító alkalmazásokban. 
Az áramkört a 6.12. ábra mutatja [11]. 

 
6.12. ábra. Hídkapcsolású egyfázisú egyenirányító teljesítmény átalakító 
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Ezt az egyenirányítót úgy tekinthetjük, mint két nullkivezetésű egyenirányító kapcsolatát, melyek a 
transzformátor egy fiktív nullkivezetéséhez viszonyítva dolgoznak. A két egyenirányító úgy dolgozik, 
mintha olyan feszültségből lennének betáplálva, melyek a szekunder feszültség effektív értékének a 
felével lennének egyenlők: 

 ( ) ( ) ( ) sin
2 2

s smax
sP sN

u t Uu t u t tω= − = =  (6.53) 

Az α = 45°-os vezérlési szöghöz tartozó hullámformákat a 6.13. ábra ismerteti. 

 
6.13. ábra. A teljesen vezérelt hídkapcsolású egyfázisú egyenirányító működése 

A 6.5. ábra és a 6.6. ábra alapján a két egyenirányító által generált egyenfeszültségek középértéke: 

 cossmax
dP P

UU α
π

=  (6.54) 

 cossma
NN

x
d

UU α
π

=  (6.55) 

A két fenti összefüggésben az αP és αN a pozitív illetve a negatív oldali egyenirányítók (félhidak) 
tirisztorainak vezérlési szögei. Az ideális egyenirányított feszültség középértéke az egyenirányító 
kimenetén a következő: 

 ( )cos cossmax
dP dN P Nd

UU U U α α
π

= − = −  (6.56) 
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 0
cos cos

2
P N

d dU U α α+
=  (6.57) 

A (6.57) összefüggésben Ud0-nak ugyanolyan formája van, mint a (6.5) egyenlet esetében volt. 
Általában az alsó (negatív) és felső (pozitív) félhidak vezérlési szögei megegyeznek: 

 P Nα α α= =  (6.58) 

Így a korábban megállapított (6.6) összefüggés változatlan marad: 

 0 cosd dU U α=  (6.59) 

Vannak olyan alkalmazások is, főleg nagy teljesítményeken, ahol a bemenő áram harmonikusok 
csökkentése érdekében valamint a bemeneti változó feszültség és az áram alapharmonikus 
csökkentése érdekében a két félhídnál más-más gyújtó szöget is szoktak alkalmazni, [8],  [11], [47], 
[49], [50]. Nyílván ez maga után vonja a vezérlőáramkörök komplexitásának növekedését is. Az 
egyfázisú hídkapcsolású egyenirányítóban két kommutáció megy végbe az előző fejezetekben 
tárgyalt elmélettel összhangban. Ezért a konverter karakterisztikus együtthatója: 

 2kγ =  (6.60) 

A valós egyenirányított feszültség képlete a kommutáció folyamatának a figyelembevétele mellet is 
érvényes marad. A külső karakterisztikák azonban jobban megdőlnek a dupla kommutációnak 
köszönhetően. Éppen ezért ott, ahol a külső karakterisztikák merevsége (rigiditása) fontos, ott 
előnyösebb nullkivezetésű megoldásokat választani. A 6.13. ábra hullámformáinak megfelelően az 
egyenirányított feszültség formája változatlan marad és ily módon a simító-fojtó tekercs számítása 
sem változik. 

6.1.5. Hídkapcsolásos háromfázisú egyenirányító 

 
6.14. ábra. Nullkivezetésű háromfázisú egyenirányító 

A háromfázisú nullkivezetésű egyenirányító, mely bemeneti, hálózatoldali természetes külső 
kommutációt használ és gyakran alkalmazva a gyakorlatban. Áramköri elrendezését a 6.14. ábra 
ismerteti. 
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6.15. ábra. A háromfázisú nullkivezetésű egyenirányító működése α = 45° vezérlési szögnél 

A működésnek megfelelő hullámformák ideális transzformátort és tirisztorokat, valamint végtelen 
induktivitású simító tekercset feltételezve α = 45°-os vezérlési szögnél a 6.15. ábra ismerteti. 

Az egyenirányított feszültség megállapítása érdekében újra lerajzoljuk az egyenirányított feszültség 
pillanatértékét a p ütemszám (az ábrán p = 3) függvényében. 

A 6.16. ábra szerint az egyenirányított feszültség középértéke a következőképpen számítható: 

 ( )
sin

cos cos
2 max max

p

d

p

td pU U Utp

p

π α

π α

π

απω ω
π

+

− +

= =∫  (6.61) 
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6.16. ábra. Az ideális egyenirányított feszültség középértékének számítása 

Bevezetve az alábbi jelölést, mely bármilyen egyenirányítóra érvényes, ami bemenő hálózat oldali 
természetes kommutációval dolgozik, az ütemszámtól függetlenül. 

 0

sin
d max

pU U

p

π

π=  (6.62) 

A nullkivezetésű háromfázisú egyenirányítóra kapjuk: 

 
0

3 3 3 6
2 2d smax sU U U
π π

= =  (6.63) 

Ebben az esetben a konverter karakterisztikák együtthatója, [11]: 

 3kγ =  (6.64) 

A kommutáció ideje alatt a kimeneti feszültség nem nulla, hanem: 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3

2 2
s s s

d

u t u t u t
u t

−
= = −  (6.65) 

Itt azt az esetet vettük figyelembe mikor az áram az 1-es fázisról a 2-es fázisra kommutál, és a 
kimeneten mérjük a kommutációban részt vevő két feszültség középértékét. Levonhatjuk azt a 
következtetést, hogy az áram az egyik tirisztor ágról a másikra történő kommutációja során az 
egyenirányított feszültség pillanatértéke megegyezik annak a fázisnak a fele feszültségével, amelyik 
nem vesz részt a kommutációban, de negatív előjellel véve. 

A (6.22) és (6.23) összefüggések is érvényesek maradnak az ekvivalens kommutációs ellenállás és a 
valós egyenirányított feszültség középértékére vonatkozóan. Teljesen vezérelt átalakítóról lévén szó 
két negyedes működésre képes. A simító-fojtó tekercsre bevezetett eddigi megállapítások ebben az 
esetben is érvényesek maradnak. Általánosításképpen egy akármilyen ütemszámú „p” egyenirányító 
esetében a 6.17. ábra ismerteti az egyenirányított feszültség formáját α = 90°-os vezérlési szögnél, az 
egyenirányított árammal együtt feltételezve a folytonos vezetés határát. Az ábrán levő jelölések 
szerint a β természetes kommutációs pont: 

 
2 p
π πβ = −  (6.66) 
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Mivel α = 90°-on végezzük a vizsgálódást, ahol az áram lüktetése (hullámossága) maximális, a 
tirisztorok vezérlési szögére az első fázis feszültségének nullátmenetétől számítva kapjuk: 

 1 2 2p p
π π πϑ π π= − + = −  (6.67) 

Az egyenirányított feszültség nullává válásának villamos szöge, mely egybeesik az egyenirányított 
áram maximális ΔId-vel egyenlő értékének feltételével: ϑ2 = π. 

Ekkor a Ψd pozitív feszültség tartományt a következő integrál adja: 

 ( ) ( ) ( )
2

1

sin 1 cosd maxd m x

p

at tdu t d U
p

tU
ϑ π

πϑ π

πω ω ω
−

 
Ψ = = = − 

 
∫ ∫  (6.68) 

 
6.17. ábra. Magyarázat az egyenirányított áram simításához szükséges induktivitás számításához 

Az Ud0 függvényében a következő kifejezést kapjuk: 

 0

1 cos

sin
d d

pU
p

p

π
π

π

−
Ψ =  (6.69) 

A korábbi (6.46) korábban bevezetett összefüggés most is érvényes. 
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D

Ψ = = = D∫ ∫  (6.70) 

Egyenlővé téve a tekercsfluxus két alakját, majd ezt egyenlőtlenséggé alakítva megkapjuk az 
egyenirányított áram simítására alkalmas simító-fojtó tekercsre vonatkozó számítási összefüggést: 
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≥ − D  

 
(6.71) 
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Az egyenirányított áram korábban felírt maximális lüktetése és a középértéke közti összefüggés a 
folytonos vezetés határán továbbra is érvényes marad. Az egyenirányított áram T’ periódusideje 
háromszorosa a bemenető hálózati feszültség T periódusának, azaz: 

 '
3
TT =  (6.72) 

Az egyenirányított áram középértékére így kapjuk: 
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∫ ∫ ∫
 (6.73) 

Összefoglalva: 

 
2

d cr dI I
π

= D  (6.74) 

Visszahelyettesítve a (6.71) összefüggésbe az áram lüktetését (ΔId) annak középértékével (Idor) a 
szaggatott vezetés határán, olyan összefüggéshez jutunk a simító-fojtó tekercs számítására, mely 
nem engedi meg, hogy az egyenirányító szaggatott áramvezetésű állapotba kerüljön: 

 0

1 cos
2

sin
d

d
d cr

U pL
I p

p

π

πω

−
≥  (6.75) 

A hét méretezési összefüggésnek az az előnye, hogy bármilyen bemenő hálózat oldali külső 
kommutációs egyenirányítóra alkalmazható. 

6.1.6. Teljesen vezérelt háromfázisú hídkapcsolású egyenirányító 

A teljesen vezérelt háromfázisú hídkapcsolást a 6.18. ábra ismerteti. Ezen típusú egyenirányítók 
vizsgálata megtehető két nullkivezető háromfázisú egyenirányító segítségével az előző az előző 
fejezetben bevezetett képletek felhasználásával, p = 6-ra alkalmazva. 

 
6.18. ábra. A teljesen vezérelt háromfázisú hídkapcsolású egyenirányító áramköri rajza motoros 

terheléssel 
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Könnyen megállapítható, hogy ennek a típusú konverternek a jelleggörbe együtthatója: 

 1kγ =  (6.76) 

A korábban bevezetett képletek ennél a típusú konverternél is alkalmazhatók. A 6.19. ábra a 
konverter működéséhez tartozó specifikus hullámformákat mutatja α = 45°-os vezérlési szögnél. Sok 
esetben csak pozitív feszültségre van szükség, ami a vezérlési szög 90°-ra limitálásával megoldható, 
de a tirisztorok egyik részének diódákkal való helyettesítésével vagy szabadon futó dióda 
alkalmazásával a kimeneten. 

 
6.19. ábra. A teljesen vezérelt háromfázisú hídkapcsolású egyenirányító tipikus hullámformái 

α = 45°vezérlési szögnél 
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6.1.7. Félig vezérelt aszimmetrikus egyfázisú hídkapcsolású egyenirányító 

A 6.20. ábra egy félig vezérelt egyfázisú egyenirányítót mutat, amin látható, hogy az alsó (negatív) híd 
tirisztorait diódákkal helyettesítették. Ezért az áramkört még aszimmetrikusnak is nevezik. 

 
6.20. ábra. Egyfázisú aszimmetrikus félig vezérelt egyenirányító áramkör 

Az áramkör kettős kommutációjú a tirisztorok ωt = α szögnél, míg a diódák ωt = 0 szögnél 
kommutálnak. Következésképpen az egyenirányított feszültség hullámformájából a negatív 
félperiódusok eltűnnek és a feszültség nullává válik ωt = π szögtől ωt = α + π szögig. 

Ebben az időtartományban egy tirisztor sorban a diódával a szabadon futó dióda szerepét játssza. 
Alkalmazva a már ismert ideális egyenirányított feszültség középértékére vonatkozó összefüggést, az 
egyenirányított feszültség középértékére kapjuk: 

 0 0
cos cos 0 1 cos

2 2d d dU U Uα α+ ° +
= =  (6.77) 

Látható, hogy az egyenirányított feszültség középértéke az α = π szögnél 0-ra esik. Mivel mind az 
egyenirányított feszültség, mind az egyenirányított áram csak pozitív lehet ezért a konverter az 
I. síknegyedben dolgozik. 

Az áramkörhöz tartozó működési hullámformákat szemlélteti a 6.21. ábra, α = 45° vezérlési szögnél. 
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6.21. ábra. Az egyenirányítás menete egyfázisú aszimmetrikus félig vezérelt egyenirányító esetén 

6.1.8. Félig vezérelt szimmetrikus egyfázisú egyenirányító 

Az áramkörnek létezik egy szimmetrikus kivitelezése is, amikor a felső (pozitív) és az alsó (negatív) 
hídban helyettesítünk egy-egy tirisztor diódákkal (6.22. ábra).  
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6.22. ábra. Egyfázisú szimmetrikus félig vezérelt egyenirányító 

A hullámformák és a karakterisztikák hasonlítanak az aszimmetrikus kivitelhez, a különbség az, hogy a 
szabadon futó dióda szerepét a két sorba kapcsolt dióda látja el. Egyes esetekben az egyfázisú 
egyenirányítók kimenetére szabadon futó diódát is tesznek a tirisztorok természetes eloltása 
érdekében. 

6.1.9. Háromfázisú félig vezérelt egyenirányító 

A háromfázisú teljesen vezérelt egyenirányító is átalakítható félig vezéreltté (6.23. ábra). 

 
6.23. ábra. Háromfázisú félig vezérelt egyenirányító 

6.1.10. Szabadon futó dióda alkalmazása 

A nullkivezetéses egyenirányító topológiákat nem lehet átalakítani félig vezéreltté tirisztorok diódával 
történő helyettesítésével, míg minden típusú egyenirányító egy negyedessé alakítható a kimenetre 
szerelt szabadon futó dióda segítségével. A 6.24. ábra egy ilyen konfigurációt mutat, amikor egy 
szabadon futó dióda alkalmazásával egy negyedessé alakítható át egy egyfázisú H hidas 
egyenirányító. 
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6.24. ábra. Az egyfázisú teljesen vezérelt H hidas egyenirányító szabadonfutó diódával kiegészítve 

Négynegyedes működés e konverter topológiával csak 2 kétnegyedes egyenirányító ellenpárhuzamos 
vagy keresztkapcsolatával valósítható meg. Ilyen elrendezéseket mutat a 6.25. ábra, [10]. 

 
6.25. ábra. Bemeneti hálózat oldali külső természetes kommutációjú négynegyedes átalakítók 
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Ily módon egy olyan egyenáramú forráshoz jutunk mely megkötések nélkül képes négynegyedes 
működésre (6.26. ábra), [10]. 

 
6.26. ábra. Bemeneti hálózat oldali külső természetes kommutációjú négynegyedes átalakítók 

kétnegyedes egyenirányítóként történő működésének alapelve 

Mindkét konverter képes pozitív vagy negatív áramot átvenni. Ahhoz, hogy az egyenirányított 
feszültségeknek ugyanolyan középértékük legyen, a két egyenirányítót úgy kell vezérelni, hogy 
elméletileg teljesüljön: 

 180A Bα α+ = °  (6.78) 

Tehát a négynegyedes átalakító egyik konvertere mindig egyenirányító üzemmódban, míg a másik 
inverter üzemmódban lesz. Mivel a vezérlési szögek különböznek, az egyenirányított feszültségek 
pillanatértékei is különbözni fognak. Következésképpen a két átalakító között természetes módon 
egy áram jelenik meg, melyet köráramnak neveznek. A köráramy nem kívánatos sem a bemeneti 
váltakozó áramú hálózat, sem a terhelés számára, sőt, amennyiben nagy értékeket vesz fel, 
tönkreteheti az áramkört. Következésképpen a köráramot teljesen meg kell szüntetni vagy legalább 
korlátozni kell az értékét. 

A köráramok megszüntetése megfelelő vezérléssel történik, mely igen komplikált is lehet, [10]. A 
módszert azonban kötelezően alkalmazni kell nagy teljesítményeken. Kis teljesítményeken elég 
korlátozni a köráramot az ún. inverter felé történő polarizációjával az inaktív egyenirányítónak, ami 
annyit jelent, hogy az egyenirányítók együttes működése során: 

 180A Bα α+ ≥ °  (6.79) 

Részleteket a [10] és [11] számú irodalmakban találunk. 
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6.2. Terhelés oldali természetes kommutációjú egyenirányítók 
A bemenő hálózat oldali külső természetes kommutációs egyenirányító hátrányainak 
kiküszöbölésére, mint az áramkör bonyolultsága vagy a rendkívül nagy felharmonikus tartalma a 
bemeneti áramban, egy újfajta egyenirányító családot fejlesztettek ki, mely a bemeneti oldali 
kondenzátorával nyeri a kommunikációhoz szükséges energiát, [94], [95], [96], [97],  [98].  

A 6.27. ábra egy ilyen jellegű átalakító áramköri rajzát mutatja egyfázisú hídkapcsolású konfigurációt 
véve figyelembe. 

 
6.27. ábra. Kimenő köri kondenzátorról történő, természetes külső kommunikációs módszert 

alkalmazó egyfázisú hídkapcsolású tirisztoros egyenirányító kapcsolási rajza 

Az előző fejezetekben tárgyon konverterekben alkalmazott tirisztorokat itt olyan 
teljesítménykapcsolókkal helyettesítjük, melyek egy diódával ellenpárhuzamosan kapcsolt 
tirisztorokból állnak (5.9. ábra). A kimenő feszültséget kapacitív módon szűrjük. A terhelés árama 
mindkét irányba szabadon folyhat. Az L fojtótekercs nagy rövidzárási feszültséggel (Usc = 16 … 18%) 
leválasztja a hálózat uc(t) szinuszos váltakozó feszültségét attól a négyszög áramtól, melyet a 
kimeneti Ud feszültség segítségével a teljesítményköri rész hoz létre. Az áramkör bekapcsoláskor a 
kondenzátor nagyobb feszültségre töltődik, mint a bemeneti szinuszoidális feszültség amplitúdója. 

A tranziens folyamat az LC rezgőkörben játszódik le a konverter diódáinak segítségével. Működés 
közben a konverter vezérlőköre állandó értéken bírja tartani a kialakult egyenfeszültséget, vagyis 
feszültségnövelő módban működik. Mivel a kimeneti feszültség kvázi-állandó, és a kimeneti áram 
szabadon alakulhat, az egyenirányító az első és második síknegyedben is dolgozhat. A kommutációs 
természetes külső, a kimeneti kondenzátortól veszi az energiát, úgy ahogy az 5.3.2 alfejezetben 
említettük. A karakterisztikus hullámformákat mutatja a 6.28. ábra α < 90° vezérlési szög esetében. 

A bemeneti váltakozó feszültség az L induktivitással egy szinuszoidális áramforrást alkot, i(t). 

 ( ) 2 sini t I tω=  (6.80) 

Ez az áram szolgál az egyenirányított id(t) áram generálásához. Az ωt = 0 időpillanatban az D1 és D2 
diódák vezetnek. Az egyenirányított áram pillanatnyi értéke pozitív. Ebben az időintervallumban 
váltakozó áramú energia konvertálódik egyenáramú energiává és továbbítódik a kimenet felé. Az 
ωt = π – α fázisnál a 3 és 4-es tirisztorok kapcsolnak be és az egyenirányított áram pillanatértéke 
negatívvá válik. 
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6.28. ábra. Kimenő kondenzátor oldali, természetes, külső kommutációs egyenirányítók jellegzetes 

üzemi hullámformái 

Az energia és teljesítmény áramlás iránya megfordul. Az ωt = π fázisnál a T3 és T4 tirisztorok 
elalszanak és a negatív áram vezetését a velük ellenpárhuzamosan kötött diódák veszik át. Az 
egyenirányított áram újból pozitívvá válik és a jelenlegi ciklusban megismétlődik. Tehát a konvertert 
egy dupla kommutáció jellemzi, ami a kimeneti, azaz külső kondenzátor segítségével valósul meg az 
ωt = π – α + kπ fázisokban, és a második természetes ωt = kπ fázisokban. Az uc(t) feszültség az 
átalakító váltakozó áramú részén négyszögű lesz, és alfa szöggel sietni fog az i(t) áramhoz képest. Az 
egyenirányított áram értékét a konverter úgy szabályozza, hogy középértéke megegyezzen a terhelés 
által megkívánt Id értékkel. 
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∫
 (6.81) 

Vegyük észre, hogy ez az áram pozitív és negatív is lehet a vezérlési szög függvényében. Ha a vezérlési 
szög kisebb, mint 90°, akkor az egyenirányított áram pozitív és a konverter egyenirányító 
üzemmódban dolgozik az első síknegyedben. 90°-os vezérlési szögnél az egyenirányított áram 
középértéke 0 és a konverter csak meddő energiacserét végez a bemeneti váltakozó áramú 
hálózattal. Amennyiben a vezérlési szög nagyobb, mint 90°, a konverter inverter üzemmódba tér át, 
és második síknegyedben dolgozik. Az i(t) áram szinuszoidális, csak a fázisa módosul az u(t)-hez 
képest az alfa vezérlési szög függvényében. Amennyiben az egyenirányított áram középértéke 
megegyezik a terhelés áramával a kimeneten, akkor a C kondenzátor árama iC középértékű lesz. 

 ( ) ( ) ( ) ( )C
C d s

du t
i t C i t i t

dt
= = −  (6.82) 

Vagyis a kimeneti feszültség értéke stabil lesz. 
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Ezt a tényt a konverter vezérlési stratégiájának a megválasztásánál figyelembe kell venni, vagy inkább 
ki kell aknázni (6.29. ábra). 

 
6.29. ábra. Kimenő köri, kondenzátor oldali természetes külső kommutációs egyenirányító 

szabályozási elve 

Egy feszültségmérő méri az egyenirányított feszültség pillanatértékét és az Udref referencia 
feszültségtől való eltérés alapján 

 ( ) ( )d dref dmu t U u tD = −  (6.83) 

A feszültség szabályozó két részből épül fel: egy PI szabályzóból és egy áramderivált visszacsatolásból. 
A PI szabályzó a kimeneti feszültség valós értéke és az alapjel közötti eltérés alapján dolgozik. 
Megállapítja a tirisztor vezérlő áramköri blokk számára a vezérlési feszültség uαst(t) értékét kvázi-
stacionárius, zavarmentes üzemmódot feltételezve. 

 ( ) ( )
0

t

st P d I du K u t K u dα t t= D + D∫  (6.84) 

A pozitív áramderivált visszacsatolás szerepe a dinamikus üzemben keletkező üzemzavarok kivédése. 
Üzemzavart okozhat például a terhelés hirtelen megváltozása. Az áramderivált visszacsatolás 
kimenete az uαd(t) „dinamikus vezérlési feszültség”, aminek az értéke az ism(t) kimeneti áram 
deriváltjának számszorosa. 

 ( )sm
d

di t
u K

dtα =  (6.85) 

Az uα(t) vezérlő feszültség a PI szabályzó és az áramderivált visszacsatolás kimenetének összege: 

 ( ) st du t u uα α α= +  (6.86) 

Mivel az i(t) áram frekvenciája meg kell, hogy egyezzen az u(t) feszültség frekvenciájával a vezérlési 
modul bemenetén, visszakapunk egy szinkronizáló feszültségjelet is. Ebben az alfejezetben vizsgált 
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egyenirányítóknak két nagy előnyük van. Képesek az első és második síknegyedben is működni, ami 
sokféle alkalmazáshoz őket barátságosabbá teszi. Másrészről mivel a bemeneti áram szinuszoidális, 
nem szennyezi a váltakozó áramú hálózatot áram felharmonikusakkal. Azonban van két nagy 
hátránya is. Nagyon érzékenyek a zajokra, melyek rövidzárat tudnak okoznia konverter valamelyik 
ágán, és ez a vezérléstől is nagyon nehezen kivédhető. Ugyanakkor változó teljesítménytényezővel 
működnek a fogyasztó állapotától függően. Ezek az egyenirányítók csak egyfázisos verziókban voltak 
alkalmazva a villamos vontatások, és olyan mozdonyoknál, ahol frekvenciaváltós aszinkron motoros 
hajtásokat használtak. 

Michel és Beck professzorok a Berlini Műszaki Egyetemről voltak azok, akik kifejlesztették e 
konverterek elméletét, illetve egy háromfázisos verziót is tanulmányoztak, [94], [95], [96], [97],  [98]. 

6.3. Impulzusszélesség-modulációs (ISZM) egyenirányítók 
A kondenzátoros természetes kommutációjú egyenirányítók hátrányai kiküszöbölhetőek ha a belső 
funkcionális energiaátvitel áttevődik a hálózati 50 Hz-ről magasabb frekvenciákra. Ebben az esetben 
az egyenirányítót nem fázisvezérléssel szabályozzák, hanem egy impulzus jel kitöltési tényezőjének 
változtatásával impulzusszélesség moduláció formájában. Ily módon nyerünk még egy szabadsági 
fokot, mégpedig a kimeneti egyenirányított feszültség mellett és a bemeneti váltakozó áram formája 
mellett még az áram fázisának szabályozása is lehetővé válik. Megjelenik egy új kategóriájú konverter 
család, mely egységnyi kitöltési tényezővel dolgozik stacionárius (állandósult) üzemben, tehát a 
hálózat szempontjából úgy fog viselkedni, mint egy „aktív ellenállás”. Elterjedt az egységnyi 
teljesítménytényezőjű konverterek megnevezés is – „unity power factor rectifiers” – az angol 
szakirodalomban. Nem csak, hogy eliminálódik a nemkívánt meddő energiacsere deformált 
üzemmódban, de lehetővé válik a bemeneti hálózat ellenőrzése kapacitív v. induktív üzemmódban, 
akár torzult áramformák mellett is. Így egy olyan sokoldalú egyenirányítóhoz jutunk, mely képes a 
felhasználói hálózat energetikai jellemzőinek kondícionálására is. Evidens, hogy ez csak a legújabb 
félvezető elemek MOSFET, IGBT és a legmodernebb PWM technikák alkalmazásával oldható meg. Ez 
az alfejezet a [18], [19], [103], [106] és  [107] irodalmak alapján lett kifejlesztve. Egy részletes 
dokumentációt találunk továbbá a [18] és [19] referenciákban. 

Azok a váltakozó/egyen átalakítók, saját belső kommutációval és impulzusszélesség modulációt 
használva előszeretettel alkalmaznak feszültségemelő (boost) konfigurációt. Olyan vezérlő 
áramkörrel vannak ellátva, mely a kimeneti feszültség stabilizálása mellett hálózatbarát működést 
tesz lehetővé. 

 
6.30. ábra. ISZM vezérlésű belső saját kommutációs egyenirányító elvi felépítése 
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A 6.30. ábra ismerteti az ISZM egyenirányítót, aminek a fő eleme az átalakító maga – egy vagy 
többfázisú híd – váltakozó bemenettel és egyen kimenettel, vezérlehető teljesítmény eszközökkel 
megvalósítva. A váltakozó áramú oldalon egy L kis induktivitáson keresztül kapcsolódik az 50 Hz-es 
hálózathoz (Usc = 4-8 %). Ez a tekercs választja szét a hálózat szinuszoidális váltakozó feszültségét a 
konverter váltakozó áramú részétől, melynek a formája (változása) az alkalmazott vezérlési 
stratégiától függ. Az átalakító egyenáramú részén egy szűrőkondenzátor található, melynek 
kapacitását a kimeneti áram névleges értéke alapján kell meghatározni. Általában nagy ennek a 
kondenzátornak a kapacitása és a kapcsain levő feszültség az egyenáramú terhelés táplálására szolgál 
egyfelől, másfelől pedig a háromfázisos feszültség rendszer szintéziséhez járul hozzá a konverter 
váltakozó áramú oldalán. Általában feszültség átalakító, de lehet váltakozó áram jellegű vagy 
váltakozó feszültség jellegű betáplálású. 

 
6.31. ábra. Belső saját feszültség kommutációt alkalmazó egyenirányító kapcsolási rajza 

Fontos kiemelni, hogy a konverter váltakozó áramú részén az alapharmonikus frekvenciájának meg 
kell egyeznie a bemeneti váltakozó feszültség alapharmonikusával. Ez a kitét megengedi nekünk, 
hogy ideális átalakítóként tekintsünk a konverterre és fókuszálni tudjunk a vezérlési stratégiákra. 
További egyszerűsítésképpen feltételezzük, hogy a félvezető kapcsoló elemek is ideálisak, a 
kommutációs idők nullák illetve a kommutációs és vezérlési veszteségek is elhanyagolhatók. Ilyen 
feltételek mellett a saját kommutációjú konverter igen magas PWM frekvencián tud működni. Egy 
félperiódus alatt az impulzusszélesség modulációs feszültség impulzusok száma (p) olyan magas, hogy 
a konverter oldali feszültségvektort bármilyen trajektória mentén lehet vezérelni. Pl. lehet egy körön, 
ha az az elvárás, hogy Us (feszültség vektor) szinuszoidális legyen. Mivel feltételeztük, hogy a 
veszteségek nullák, a konverter bemenő teljesítménye megegyezik a konverter kimenő 
teljesítményével, mely megállapítás igen fontos a konverter modellezéséhez és a vezérlési stratégia 
megállapításához. Hogy bevezethessük a lehetséges vezérlési stratégiákat a 6.32. ábra segítségével 
átismételjük a feszültség és áram fazorok definícióját egy fix koordináta rendszerhez viszonyítva. 
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6.32. ábra. Az áram és feszültség fazor ismertetése 

Látható az ábrán, hogy az áramfazor késik a feszültség fazorhoz képest, tehát a rendszer induktív 
jelleget mutat. Az áramfazort két összetevőre bonthatjuk, az egyik egybeesik a feszültség fazorral, a 
másik komponens pedig merőleges rá. Fryze teljesítményekre vonatkozó elmélete alapján az áram 
feszültség irányába eső komponensét az aktív áram komponensnek nevezzük, és ez hordozza a 
pillanatnyi aktív (hasznos) teljesítményt. A feszültség fazorra merőleges áramkomponenst nem aktív 
áram komponensnek hívják (megegyezés szerint) és a pillanatnyi nem aktív energia cseréért felel.  

Szinuszos rendszerekben a nem aktív komponenst reaktív (meddő) komponensnek nevezzük 
Budeanu teljesítményekre vonatkozó elmélete szerint. Ha egy rendszerben meg tudjuk szüntetni a 
nemaktív komponenst, ahhoz a teljes áram fazor folyamatosan a feszültség fazor irányába kell, hogy 
essen. Más szavakkal az áram formája ugyanolyan lesz, mint a feszültségé és csak hasznos (aktív) 
teljesítményt alakít át. 

 
6.33. ábra. Egyenirányító egységnyi teljesítmény tényezővel történő állandósult működéséhez 

tartozó fazor diagramok 

A 6.33. ábra megengedi nekünk, hogy az impulzusszélesség modulációs egyenirányítók működésére 
olyan kritériumot állítsunk fel, mely szerint állandósult üzemben aktív ellenállásként tudjanak 
üzemelni, azaz egységnyi teljesítménytényezővel. 

A 6.30. ábra jelöléseit használva a 6.33. ábra a) része egy általános esetet jelez, ahol a konverter 
feszültség fazorja késik a váltakozó bemeneti feszültség fazorhoz képest δ1 szöggel. Ha szinuszoidális 
impulzusszélesség modulációval van dolgunk, ahhoz a konverter kapacitív egyenirányító 
üzemmódokban van, azaz az áram fázis siet a feszültséghez képest. Ha valamilyen okból a konverter 
feszültség fázisát δ2-re tudjuk állítani a 6.33. ábra b) része alapján, akkor az áram fázis iránya 
egybeesik a feszültség fázis irányával, és a konverter egységnyi teljesítménytényezős egyenirányító 
módba kerül. Ha a vezérlés generátor üzemmódba tér át, akkor beállítva a konverter feszültség 
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fázisát δ3-ra 6.33c ábra szerint, akkor a rendszert inverter üzemmódba tudjuk hozni ugyancsak 
egységnyi teljesítménytényezővel. A konverter az első és második síknegyedben dolgozik a 
kondenzátoros természetes kommutációjú egyenirányítókhoz hasonlóan, de az energiaáramlás 
irányítása nagy frekvenciákra tolódott át. A különböző vezérlési stratégiák éppen abban térnek el, 
hogy hogyan vezérlik a feszültség fazorok fázisát és amplitúdóját a konverter váltakozó áramú részén. 

A továbbiakban két különböző vezérlési stratégiát fogunk megvizsgálni. 

Az első módszert a 90-es évek elején Manfred Depenbrok javasolta. Ahogy korábban már szó esett 
róla, illetve a 6.31. ábra is mutatja, a teljesítmény átalakítónak feszültségnövelő (boost) 
konfigurációja van, azaz a feszültség növelő. Ezért az egyenáramú oldal feszültsége mindig magasabb 
lesz, mint a bemeneti oldali feszültségek amplitúdója. Ahhoz, hogy minél kisebb egyenfeszültségű 
körünk legyen, kívánatos, hogy a modulációs mélység a lehető legnagyobb legyen. Nagyon sok 
felhasználó nem ragaszkodik szigorúan állandó bemeneti egyenfeszültséghez sem. Például PWM 
típusú inverteres terhelésnél, mely a frekvencia és a váltakozó feszültség effektív értékét szabályozza, 
a kimenetén nem érzékeny a közbenső egyenáramú kör egyenfeszültségének kisebb változásaira. 
Következésképp a következő szabályozási stratégia válik lehetővé:  

A közbenső egyenáramú kör Ud egyenfeszültségének generálásához egy háromfázisú hídkapcsolású 
egyenirányítót kell alkalmazni szinkron impulzusszélesség-modulációs vezérléssel, melynek 
feszültségforrás jellege van. A konvertert úgy kell vezérelni, hogy a moduláció a lehető legnagyobb 
állandó amplitúdóval rendelkezzen. Ebben az esetben a kimeneti egyenfeszültség nagysága 
minimálisra csökken. A modulációs mélység maximálisan megengedett értékét a kapcsoló félvezető 
elemek jósága és az alkalmazott modulációs módszer határozza meg. Mint vezérlő mennyiség, 
felhasználható a δ fázisszög, azaz az us(t) konverterfeszültség és az u(t) hálózati feszültség közötti 
fáziseltérés. Mivel ennek a fázisszögnek az értéke nem származik a kimeneti egyenfeszültség szint 
szabályozási folyamatból, az Ud feszültség a közbenső körben stabilizálatlan marad. A vezérlő 
mennyiség egy olyan szabályozási folyamatból származik, amely a konverter gazdaságos működését 
kívánja biztosítani. Következésképpen állandósult üzemben a hálózati áram fazorjának keresztirányú 
reaktív komponense kinullázódik. A 6.33. ábra a) része tranziens üzeméhez képest, állandósult 
üzemben az i hálózati áram fazorja, az u feszültség fazor irányába orientálódik 0° vagy 180°-os 
fázisszöggel. A 0°-os fázisszög az egyenirányító üzemmódnak felel meg, míg a 180°-os fázisszöggel 
inverterek üzemelnek, (6.33. ábra c) része), amikor az egyenirányított áram negatív.  

A fenti fejtegetésekkel összhangban az egyenirányító blokksémáját a 6.34. ábra ismerteti. 
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6.34. ábra. ISZM vezérelt egyenirányító meddő teljesítmény minimalizáló szabályzókörének 

felépítése 

A szabályozó körnek szüksége van a pillanatnyi reaktív teljesítmény valós idejű kiszámítására. 

 ( )3 Im
2

q = u i ∗  (6.87) 

A nem aktív teljesítmény pillanatértékére 0 előirt értékekkel dolgoznak. 

 * 0qq qq − =D −=  (6.88) 

Egy PI típusú szabályozó meghatározza a δ értékét a hálózati feszültségforrás és az átalakító 
feszültségforrása között. 

 ( )
0

P I

t

K q K q dd t t= D + D∫  (6.89) 

A 6.35. ábra szemlélteti a reaktív pillanatnyi energia számítását és a szabályozó kört. 

 
6.35. ábra. A meddő teljesítmény számítása, és a beavatkozó jelet meghatározó PI szabályzó 

felépítése 

Az átalakító feszültség fazorja ugyanolyan szögsebességgel kell, hogy forogjon, mint a hálózati 
feszültség fazorja, amit egy szinkronizáló modullal lehet megvalósítani, melyre több megoldás is 
létezik. Lehetőség a modulációs függvény fazor komponenseinek meghatározására a hálózati 
feszültség fazor komponenseinek f szöggel történő elforgatásával, mely egy szimpla trigonometrikus 
transzformációt jelent. Ebben az esetben a konverter feszültség fazorja követi a hálózati feszültség 
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fazorját. A fogyasztó szemszögéből ez esetben a konverter ökologikusan működik. Másrészről a 
szinkronizálási áramkör lehet egy PLL fáziszárt hurok is. A modulációs függvény fazorjának 
komponenseit ez esetben úgy kapjuk meg, hogy ugyanazzal a delta szöggel beforgatunk egy olyan idő 
szinuszoidálisan előálló fazort, mely fázisban van a hálózati feszültség fazorjával. Azt mondjuk ebben 
az esetben, hogy az egyenirányító hálózatbarát módon működik. Ilyen üzemmódnál a fogyasztót 
nemcsak nagy teljesítménytényező jellemzi, de támogatja a hálózatot is. 

Ahhoz, hogy a teljesítményelektronikai rész minimális fázistolásokat hozzon létre a szabályozott f 
fázisszöghöz képest, az ISZM modulátor ajánlatos, ha uniform mintavételezett aszimmetrikus 
optimálós modulációs függvény szerinti stratégiával dolgozik. Ahhoz, hogy minél nagyobb modulációs 
mélységet érjenek el, előszeretettel használják a nemszinuszoidális ISZM módszert is. Ezeket a 
módszereket részletesen tárgyaltuk az 5.4.2.2 fejezetben. 

A 6.36. ábra egy ISZM egyenirányító vezérlő áramkörének egy változatát mutatja, mely egységnyi 
teljesítménytényezőjű működést valósít meg állandósult üzemben. 

Ha megvizsgálnánk a konverter statikus karakterisztikáját, azt látnánk, hogy ugyan hasonlatos egy 
induktív tárolású statikus meddő energia kompenzálásához vagy egy olyan szinkron motoréhoz, 
melyet elektromechanikus meddő teljesítménykompenzálásra használnak, [18], [19]. Innen indulva 
olyan átalakító rendszereket is ki tudtak fejleszteni, amelyeknél hogy megelőzzék a kimeneti 
feszültség leesését egyenirányító üzemmódban és annak túlzott növekedését inverter üzemmódban, 
lemondtak a meddő teljesítmény pillanatértékének 0-ra állított referencia értékéről. Csak egy olyan 
referenciajel-előállításra van szükség, mely adaptívan alkalmazkodik a terhelő áram értékéhez. Ezzel 
a konverter sokkal előnyösebb viselkedést mutat a túlterheléssel szemben, [18], [19]. 

A második vezérlési stratégia, amiről érdemes szót ejteni, Franz Zach professzor által lett bevezetve. 
Ő egy áramforrás jellegű feszültség átalakítót javasolt, mely aszinkron impulzus modulációval van 
vezérelve. Visszatérve a 6.33. ábra értelmezéséhez, most a kimeneti egyenfeszültség szintjét direkt 
szabályozzuk a bemeneti áram frekvenciájával és fázisával együtt. Az átalakító váltakozó áramú 
részén a feszültség alapharmonikus fazorjának amplitúdója állandó az egyenfeszültség szintjének a 
szabályozása által, és a fázisa a bemeneti feszültség fázisához viszonyítva, f, szabadon alakul. 6.37. 
ábra egy blokk diagramot mutat, erre a szabályozási stratégiára vonatkozóan. A 
teljesítményelektronikai rész ugyanaz, mint az előző fejezetekben, ebben az esetben a konverter úgy 
szabályozzuk, hogy a kimeneti egyenfeszültség értéke egy előre meghatározott, állandó értéken 
legyen. Ennek érdekében a pillanatnyi kimeneti feszültség és a kimeneti referencia feszültség közti 
eltérés alapján: 

 ( ) *
d d du t u uD = −  (6.90) 

A bementi áramfazor amplitúdó alapjelét egy PI feszültség szabályozó határozza meg: 

 ( ) ( ) ( )
0

*ˆ
t

P d I di t K u t K u dt t= D + D∫  (6.91) 

Ha a feszültség szabályzó kimenete pozitív, a bemeneti áramfazor ϕ fázisa 0 lesz, a 
teljesítménytényező 1 lesz és az átalakító egyenirányító üzemmódban fog működni. Ha pedig negatív, 
akkor a fazor fázisa 180° lesz, a teljesítménytényező ugyanakkor egységnyi marad, de az átalakító 
inverter üzemmódba vált. 
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6.36. ábra. ISZM vezérelt átalakító digitális jelfeldolgozó processzor (DSP) alapú szabályozással 

 
6.37. ábra. ISZM vezérelt egyenirányító szabályozása 

Hogy hálózatbarát átalakítót kapjunk, az áram formáját a konverter váltakozó áramú részén egy 
szinuszoidális blokk segítségével írják elő. Ez a modul egy egységnyi amplitúdójú jelet generál, mely 
megegyezik a hálózati feszültség fazorjával. 

 ( ) ( )
ˆ

u t
s t

u
=  (6.92) 
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Vagy ugyancsak egyes amplitúdójú, de szinuszos változású, szigorúan fázisban van a hálózati 
feszültség fazorjával. Ebben az utóbbi esetben szükség van egy PLL áramkör alkalmazására. Sőt, a 
hálózat lehetséges támogatására lehet induktív és kapacitív üzemmódot is létrehozni. 

Ebben az esetben egy fázistoló áramkörre is szükség van, melyet a hálózati oldalról kapott jel fog 
vezérelni. Feltehető, hogy egy ilyen jel elérhető lesz a felhasználandó hálózatban is a közeljövőben, 
mely tájékoztatja a felhasználót a hálózat állapotáról. A szinkronizáló jel megszorozva az áram 
nagyságára vonatkozó referencia jellel: 

 ( ) ( )* *ˆ ( )i t i t s t= ×  (6.93) 

egy kétpontszabályozó bemenetét adja, mely a váltó/egyen átalakítást végző aszinkron konverter 
ellenőrzi. Figyelembe véve, hogy az induktivitás kapcsain a feszültség: 

 ( ) ( ) ( )L Su t u t u t= −  (6.94) 

És azt a tényt, hogy a konverter feszültségforrásának amplitúdója minden esetben nagyobb a hálózati 
feszültség fazor amplitúdójánál, a konverter feszültségének pillanatértéke egy ágon: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

*

*
d

S
d

U ha i t i t h
u t

U ha i t i t h
+ > + D= − ≤ −D

 (6.95) 

Következésképpen a vezérlő logikai jel a felső ágú tranzisztorra: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

*

*

1
0

ha i t i t h
c t

ha i t i t h
 > + D=  ≤ −D

 (6.96) 

A (6.96) összefüggés éppen azt a törvényszerűséget adja, ami szerint az áram-kétpontszabályozó 
működik. A Δh adja a szabályozó hiszterézisét, a 0 jel a c(t)-ben lezárt tranzisztort jelent, az 1-es pedig 
bekapcsolt (telítődött) tranzisztort jelent. Az alsó ágú tranzisztorok vezérlési logikája c(t) 
invertálásával kapjuk meg. Gyakorlati megfontolásnál a félvezetők védelme érdekében szükséges egy 
védelmi idővel is számolni. A 6.38. ábra egy olyan szabályozási struktúrát mutat, mely az előbb 
tárgyalt módnak felel meg. 

 
6.38. ábra. ISZM vezérelt egyenirányító áram kétpontszabályozással 
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Ebbe a családba tartozó egyenirányítók implementálása könnyebb, de egy jól meghatározott 
munkatartománnyal rendelkeznek a feszültségtartalék függvényében. Az áram a váltakozó áramú 
részben elég gazdag felharmonikus tartalommal rendelkezik, ami azonban költséges hálózati szűrők 
alkalmazását teszi szükségessé. Az elektromágneses interferencia problémák is nehezen 
orvosolhatók. A 6.39. ábra egy lehetséges numerikus vezérlést mutat. Ez az adatgyűjtési és a 
konverter vezérlési feladatokon túl szinkronizálási, áramfázis- és feszültségszint-szabályozási, áram 
referenciajel generálási és bipozicionális áram szabályozási feladatot is ellát. A maximális kapcsolási 
frekvencia a feszültségtartaléktól, az áramszabályozó hiszteréziséből és a szabályozási ciklusidőtől fog 
függni. 

 
6.39. ábra. ISZM vezérelt átalakító DSP alapú feszültség stabilizálással 

Egy ISZM egyenirányító integrálását mutatja a 6.40. ábra egy váltakozó/váltakozó átalakítást 
megvalósító komplex struktúrába. Az ábrán látható a két konverter típus váltó/egyenirányító és 
egyen/váltakozó konverter vezérlésének függetlensége. A két konverter típus csak energetikailag 
vannak csatolva a közbenső egyenáramú kör által. 

 
6.40. ábra. ISZM vezérelt váltakozó/váltakozó áramú átalakító közbenső egyenáramú körrel 

Az ISZM egyenirányítók nagy teljesítmény kategóriában is megtalálhatók a kimeneti feszültség 
szabályozásával és csak egyenirányító üzemmódban üzemelve úgynevezett Vienna egyenirányítók 
kategóriájába tartozva, [106], [107]. Várható, hogy a közeljövőben a 6.40. ábra szerinti dupla ISZM 
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konfigurációjú teljesítménymodulok is meg fognak jelenni. Két fontos megjegyzéssel kívánjuk zárni 
ezt a fejezetet. Az ISZM egyenirányítók képesek kapacitív, induktív vagy torzított bemeneti áramú 
üzemmódra is. Ezen újszerű üzemmódok képesek aktív vagy komplex hálózat kondicionálására a 
bemeneti váltakozó áramú részen. Másrészről ugyanez az átalakító terhelés nélkül is képes működni, 
azaz egyenáramú fogyasztó nélkül is. Ilyenkor, mint teljesítmény kondicionáló átalakító, azaz Pocon-
power Conditioning Converter, statikus meddő teljesítmény kompenzátorok, VAR, vagy mint 
harmonikus szűrők (aktív szűrők) működhetnek. Ezen alkalmazások is nagyon aktuálisak abban a 
kontextusban, hogy nagyon sok nemlineáris fogyasztó kerül a hálózatra, melyek jelentős mértékben 
fogják szennyezni a hálózatot, melynek kondicionálása megfelelő áramkörökkel szükségszerűvé válik 
az elektromos kompatibilitás és a hálózat minőségi jellemzőinek biztosítása érdekében. 
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7. Egyenáramú szaggatók 
Ahogy a nevükből is kiderül, az egyáramú szaggatók vagy egyen-egyen átalakítók egyenáramú 
energiát alakítanak át ugyancsak egyenáramú, de rendszerint más feszültségű energiává. Ily módon 
„egyenáramú transzformátor” funkciót látnak el, melyet a klasszikus elektronika csak 
elektromechanikus átalakítók segítségével tudott megoldani. Ezeket csak kis teljesítményeken 
lehetett alkalmazni, például belsőégésű motorok gyújtásában (7.1. ábra). 

 
7.1. ábra. Az Otto-motorok elektromechanikus gyújtásának elemei 

Az elektromechanikus gyújtásrendszer alapja egy indukciós tekercs (Rühmkorff) a mechanikus 
gyújtáselosztóval kiegészítve, melyet a Charles Kettering fejlesztett ki Delco cégnél 1908-ban. Emiatt 
sokszor eme együttest delco-nak is nevezték a múltban. A 7.2. ábra az elektromechanikus gyújtás 
kapcsolási rajza. Látható, hogy egy impulzusüzemű áramkörről van szó, ahol a kommutátor 
elektromechanikus. A nagyfeszültséget egy transzformátor állítja elő, ahonnan a gyújtáselosztó 
továbbítja a megfelelő gyújtógyertyához. Az elosztó és a K2 megszakító működése a bütyköstengely 
forgása időzíti. 

 
7.2. ábra. A gyújtóáramkör kapcsolási rajza 

211 
 



Nyilvánvaló, hogy a rendszer nagyon sokat fejlődött és sokkal kifinomultabbá vált az elmúlt 
évszázadban, a bütyköstengely pozícióját Hall-érzékelők mérik és a kommutációs és elosztó egység 
ma már teljesen statikus. Az előgyújtás szabályozása is automatikus, teljesen elektronikus. 

Technológiai szempontból az elektromechanikus gyújtás elavult, alapelveit tekintve viszont az 
áramkör nagyon fontos, mivel mindössze a megfelelő kimeneti szűrővel kiegészítve a 
„kapcsolóüzemű tápegységhez” jutunk, mely jelen esetben feszültségnövelő kapcsolásként működik. 
Mivel sem a bemeneten, sem a kimeneten nem rendelkeznek a kommutációhoz szükséges meddő 
teljesítménnyel, az egyenáramú szaggatók csak belső vagy saját kényszerkommutációs elven 
működhetnek. 

Az egyenáramú szaggatók alkalmazási területe rendkívül széles, a néhányszor tíz wattól a 
megawattos tartományig terjed. A 7.3. ábra az egyenáramú szaggatók általános felépítését mutatja. 
Az átalakító bemenete az állandónak tekintett Ud egyenfeszültség, melyet rendszerint nemvezérelt 
egyenirányítással és szűréssel állítunk elő. Az átalakító kimenetén egy lokális us egyenfeszültségű 
tápforrás áll elő, melyre a fogyasztók csatlakozhatnak. 

 
7.3. ábra. Az egyenáramú szaggató (egyen-egyen átalakító) áramkörök általános felépítése 

Az átalakító működését általánosságban vizsgálva az bemeneti Ud és a kimeneti us feszültség között 
az alábbi összefüggést határozhatjuk meg: 

 s du kU=  (7.1) 

Ha a fogyasztók eredő ellenállása RT, akkor az is kimeneti áramot az Ohm-törvény alapján egyszerűen 
felírhatjuk: 

 s
s

T

ui
R

=  (7.2) 

Ha a k értéke a [−1, 1] intervallumban van, akkor négynegyedes működésre képes egyenáramú 
szaggatóról beszélünk. Ha a k értékét egy kimeneti feszültségszabályzó határozza meg, akkor egy 
kapcsolóüzemű egyenfeszültségű táppal van dolgunk. Ebben az esetben a szabályzókör kiegyenlíti a 
bemeneti feszültség ingadozásait és a terhelés által a kimeneti feszültségre gyakorolt hatást. Az 
egyenáramú szaggatók nagyon nagy teljesítményű átalakítók egészen a megawattos 
teljesítménytartományig, míg a kapcsolóüzemű tápforrások az 500 W alatti tartományban vannak. 

7.1. Többnegyedes egyenáramú szaggatók 
A többnegyedes egyenáramú szaggatók területén nagyon gazdag irodalom áll az olvasó 
rendelkezésére, [6], [7], [8], [10], [11], [47], [49], [50],  [56], [93], [103], [108].  
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Az egynegyedes szaggató kapcsolási rajzát mutatja a 7.4. ábra. 

 
7.4. ábra. Egynegyedes működésű egyenáramú szaggató 

A 7.5. ábra az egynegyedes szaggatóra jellemző feszültség és áram jeleket ismerteti folytonos 
áramvezetésű üzemmódban. 

 
7.5. ábra. Egyenáramú szaggató működése 

Amennyiben az áramkör működési vagy kapcsolási frekvenciája f, akkor a periódusidő T: 

 
1T
f

=  (7.3) 

Ha a T hosszúságú periódusban a T kapcsoló TC ideig van bekapcsolva, akkor a TC* kitöltési tényező 
(relatív bekapcsolási idő) az alábbi módon számolható: 

 * C
C

TT
T

=  (7.4) 

Ebben az esetben, ha a T tranzisztor vezet, a bemeneti egyenfeszültség megtalálható a terhelés 
kapcsain is. A szabadon futó dióda, fordított irányban lévén előfeszítve, nem vezet. A terhelő áram 
ekkor nő. A bekapcsolási idő végén a vezérlő áramkör zárja a T tranzisztort, melynek eredményeként 
a tekercs önindukciós feszültsége nyitóirányban polarizálja a szabadon futó diódát, mely vezetésbe 
lép. A terhelés árama elkezd csökkenni, mivel a kimenti feszültség gyakorlatilag nulla lesz. A 
tárgyalásmód egységesítése céljából emlékeztetni szeretnénk, hogy a terhelés kapcsain a feszültség: 
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 ( )
0

0
Cd

s
C

U ha t T
u t

ha T t T
< ≤

=  < ≤
 (7.5) 

Ugyanakkor emlékeztetni szeretnénk, hogy a terhelésen megjelenő feszültség középértéke: 

 ( ) *

0

1 T

s
C

smed d c d
TU u t dt U T U

T T
= = =∫  (7.6) 

Az előző fejezetekben a számításokat már elvégeztük, és megállapíthatjuk, hogy a terhelés kapcsain a 
feszültség középértéke pozitív és lineárisan változik a relatív bekapcsolási idővel. A terhelésen átfolyó 
áram középértéke pedig: 

 med
med

U EI
R
−

=  (7.7) 

és teljesen sima, ha egy végtelen nagy induktivitású ideális simító-fojtó tekercset feltételezünk. A 
terhelés elektromotoros (belső) feszültségének kisebbnek kell lennie a kimeneti feszültség 
középértékénél. Az áram nem válhat negatívvá, mert ellenőrizhetetlen áramok jelennének meg a 
szabadon futó diódán. A valóságban azonban a simító-fojtó tekercs induktivitása véges és tervezéskor 
a minimális értéket meg kell határozni. Ilyen körülmények között az áram nem lesz sima (7.7) szerint, 
mely csak az ő középértékét adja. Következésképpen, a jelenségek mélyebb megértése érdekében, 
melyek ennek az áramkörnek a működését jellemzik és a szaggató elemeinek korrekt méretezése 
érdekében egy részletes vizsgálatba fogunk a szaggató tranziens üzemére vonatkozóan. 
Megvizsgáljuk a terhelő kör feszültség egyenletét: 

 ( ) ( ) ( )s R Lu t u t u t E= + +  (7.8) 

a fent bemutatott két tartomány esetében. Mint az R-L-E terheléssel rendelkező egyenirányítók 
esetében, az E elektromotoros (belső) feszültség állandónak tekinthető egy kommutációs ciklus alatt. 
Abban az intervallumban, amikor a tranzisztor vezet, 0 < t ≤ TC a (7.8) egyenlet új alakja: 

 
( ) ( )s

s d

di t
L Ri t U E

dt
+ = −  (7.9) 

Látható, hogy egy állandó együtthatós, elsőfokú, nem homogén differenciálegyenletről van szó. A 
megoldás két tagból fog állni, az egyik a homogén egyenlet megoldása, míg a másik pedig a saját 
megoldásból: 

 ( )
t

d
s

U Ei t Ke
R

t
− −

= +  (7.10) 

A fenti összefüggésben τ a terhelő kör időállandója: 

 
L
R

t =  (7.11) 

A 7.5. ábra szerint az áram az Ismed középérték körül változik két érték Imin és Imax között. Az integrálási 
állandó K meghatározásához a következő kezdeti feltételből indulunk ki: 

 ( )0s mini t I= =  (7.12) 

amiből következik, hogy 

 min
dU EK I
R
−

= −  (7.13) 
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Következésképpen az áramra a következő összefüggést kapjuk erre az intervallumra: 

 ( ) ( ) ( ) 1
t t

d
s d T min

U Ei t i t i t e I e
R

t t
− − −

= = = − + 
 

 (7.14) 

Hasonló módon, amikor a szabadon futó dióda vezet. TC < t ≤ T a (7.8) egyenlet a következő 
egyenletté alakul 

 
( ) ( )s

s

di t
L Ri t E

dt
+ = −  (7.15) 

mivel az us(t) feszültség nulla. Ez is egy a (7.9) összefüggéshez hasonló differenciális egyenlet lesz, 
aminek a megoldása: 

 ( )
t

s
Ei t Ke
R

t
−

= −  (7.16) 

Használva az alábbi kezdeti feltételt 

 ( )s C maxi t T I= =  (7.17) 

meghatározhatjuk a K integrálási együtthatót: 

 
c

max

TEK I e
R

t = + 
 

 (7.18) 

Visszaírva ezt a kifejezést a (7.16) egyenletbe, megkapjuk az áram tranziens viselkedését leíró 
összefüggést a kikapcsolási periódusra vonatkozóan. 

 ( ) ( ) 1
c ct

aD x

T t T

ms
Ei t i t e I e
R

t t
− −

− − 
= = − − + 

 
 (7.19) 

Ez az áram a szabadon futó futó diódán keresztül záródik. 

Visszatérve a 7.5. ábra értelmezéséhez, megállapíthatjuk, hogy a (7.14) által leírt áram 
exponenciálisan nő az Imax értékig a vezetési intervallum végéig, majd utána a (7.19) szerint 
exponenciálisan csökken egészen az Imin értékig, melyet a működési ciklus végén ér el. Ezeket a végső 
feltételeket visszaírva az előbb említett két egyenletbe, egy két algebrai egyenletből álló 
egyenletrendszerhez jutunk, melyet megoldva megkapjuk azokat a minimum és maximum értékeket, 
amelyek között a terhelés árama változik az átalakító kvázistacionárius állapotában: 

 1

1

cT

d
Tmin

U e EI
R Re

t

t

−
= −

−
 (7.20) 

 1

1

c

max

T

d
T

U e EI
R Re

t

t

−

−

−
= −

−
 (7.21) 

Ebből megállapítható a terhelő áram hullámossága: 

 max minI I I= −D  (7.22) 

Ez egy több változós függvény, mely Ud, R, L, T és TC értékétől függ, pl. hogy megtudjuk, hogyan 
változik az áram hullámossága a bekapcsolási idő függvényében, deriválni kell a (7.22) összefüggést 
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ennek függvényében és figyelni az eredményt. Megállapíthatjuk, hogy az áram hullámosságának van 
egy maximuma TC = T/2-nél melynek értéke: 

 ( )
2

2

1max
1

T

d
T

U eI
R

e

t

t

−
D =

+

 (7.23) 

Megoldva az egyenletet a kitevőre nézve kapjuk, hogy 

 
( )
( )

1

* max
2ln

max
d

d

U R ILf
T R U R I
tt

−
 + D

= = =  − D 
 (7.24) 

mely összefüggés igen fontos, mert segítségével meghatározható a simító-fojtó tekercs L 
induktivitásának értéke, amikor ismert az Ud bemenő egyenáramú feszültség, a terhelő kör eredő R 
ellenállása, és az átalakító (szaggató) f működési frekvenciája. Változatlan kritériumok mellett, a 
számítás hasonlatos a bemeneti hálózatról kommutáló vezérelt egyenirányítóhoz. A (7.24) 
összefüggés megengedi az L értékének direkt meghatározását ahhoz, hogy az áram lüktetését egy 
megadott érték alatt tartsák. 

Figyelembe véve, hogy a folytonos vezetés határán a terhelő áram I0 középértéke az 
áramhullámosság maximumának fele: 

 
( )

0

max
2

I
I

D
=  (7.25) 

megkapjuk a második méretezéshez használatos összefüggést: 
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* 0

0

22 ln
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d

d

U RILf
T R U RI
tt

−
 +

= = =  − 
 (7.26) 

Ez az összefüggés biztosítja a folytonos vezetést, ha a terhelő áram középértékének minimuma 
nagyobb, mint I0. A szaggatott vezetés részleteivel itt sem indokolt foglalkoznunk, mivel a simító 
tekercs helyes méretezésével a szaggatott vezetési üzemmód elkerülhető [11]. Mivel mind a kimenő 
feszültség középértéke, mind a terhelés árama csak pozitívak lehetnek, a tárgyalt szaggató csak az 
első síknegyedben működik. 

Egy kétsíknegyedes szaggató áramköri rajzát mutatja a 7.6. ábra. A kétnegyedes szaggatót az 
egynegyedes átalakító T2 tranzisztorral és D2 diódával történő kiegészítésével kaptuk. A kétnegyedes 
saggató tekinthető két ellentétesen kapcsolt egynegyedes szaggatóból álló rendszernek. Az egyik 
síknegyedből a másikba való áttéréshez megfelelő vezérlő logikára van szükség, mely az egyik 
teljesítménykapcsolóról a másikra teszi át a vezérlési impulzusokat. 
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7.6. ábra. Kétnegyedes egyenáramú szaggató 

Egy másik vezérlési módszer a T1 és T4 tranzisztorok szimultán vezérlése lehet. Amikor a tranzisztorok 
vezetnek, az áramkör kimeneti feszültsége +Ud, amikor a szabadon futó diódák vezetnek, –Ud, így 
bipoláris kimeneti feszültségünk lesz a korábbi unipoláris kimeneti feszültséghez képest. A kimeneti 
feszültségek pillanat értékei: 

 ( )
0d C

s
d C

U ha t T
u t

U ha T t T
+ < ≤

= − < ≤
 (7.27) 

A generált bipoláris feszültség miatt a kimeneti feszültség középértékének más értéke lesz: 
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∫ ∫ ∫
 (7.28) 

Megállapíthatjuk, hogy egy 0,5-nél kisebb relatív bekapcsolási időnél a kimeneti feszültség 
középértéke negatív, míg 0,5-nél nagyobb relatív bekapcsolási idő esetén pozitív. Mivel a terhelés 
árama csak az I. és IV. síknegyedben működhet, hasonlóan a hálózat oldali természetes 
kommutációjú egyenirányítóhoz. Az átalakító működését illusztráló áram és feszültség görbéket 
ismerteti a 7.7. ábra. 
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7.7. ábra. Egyenáramú szaggató működése az első negyedben 

Mivel a kimeneti feszültség bipoláris a simító-fojtó tekercs azonos induktivitás értékénél a terhelő 
áram hullámossága nagyobb lesz. Ezért az áramkör tranziens üzemmódjának vizsgálatára is szükség 
van. Amikor vezetnek a tranzisztorok, érvényes marad a (7.9) egyenlet, melynek alapján az áram 
exponenciális változására kapott (7.14) összefüggés sem változik. Amikor azonban a szabadon futó 
diódák vezetnek az egyenlet, amely leírja az áramkör viselkedését a következő lesz: 

 ( ) ( )s
s d

di t
L Ri t U E

dt
+ = − −  (7.29) 

Ennek alapján a terhelő áram exponenciális csökkenése a tranzisztorok kikapcsolása esetén: 

 ( ) ( ) ( )1 4 1
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 (7.30) 

Alkalmazva a (7.14) által meghatározott végső feltételeket, a (7.30) összefüggés alapján megadhatók 
a terhelő áram hullámosságának a korlátai: 
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Alkalmazva a már jól bevált eljárást, megállapítható a viszonyított időállandó új értéke: 

 
( )
( )

1

* 2 max
2ln

2 max
d

d

U R ILf
T R U R I
tt

−
 + D

= = =  − D 
 (7.33) 

amelynek alapján megadhatóak a simító fojtótekercs minimális induktivitás értékét meghatározó 
összefüggések. 

A négynegyedes szaggatóhoz a 7.6. ábra által ismertett kétnegyedes szaggató megkettőzésével 
jutunk. A második kétnegyedes átalakító végzi a negatív terhelő áramok kapcsolását. A négynegyedes 
szaggató áramköri rajzát a 7.8. ábra ismerteti. 
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7.8. ábra. Négynegyedes egyenáramú szaggató 

Megfelelő összehangolt vezérlés alkalmazása mellett a T1, T4 tranzisztorok együtt a D1 és D4 diódákkal 
alkotják a pozitív félkonvertert, mely az I. és IV. síknegyedben üzemel, míg a T2 és T3 tranzisztorok 
együtt a D2 és D3 diódákkal alkotják a „negatív” félkonvertert, mely a II. és III. síknegyedben dolgozik. 
A kimeneti feszültség ilyen feltételek meleltt bipoláris. Az összehangolt vezérlésnek köszönhetően az 
áram mindkét irányban folyhat a terhelésen keresztül. Az inaktív tranzisztorok bármikor átvehetik a 
diódák áramait, ha azok előjelet kívánnak váltani. 

Lehetőség van egy síknegyedes működtetésre is, de ilyenhez a vezérlési áramkörök bonyolultabbak 
lesznek. 

A 7.9 táblázat a lehetséges vezérlési módokat mutatja több negyedes működés esetén az előnyök és 
hátrányok kihangsúlyozását is figyelembe véve. 

7.1. táblázat. Négynegyedes üzemű egyenáramú szaggatók vezérlésének alapelvei 

Sz. Típus Kapcsolóelemek vezérlése Feszültség Előny Hátrány 

1 Mindegyik 
negyed 

T1 T2 T3 T4 bipoláris egyszerű és 
biztonságos 

nagy induktivitás 
szükséges, lassú a 
válasz ISZM ISZM ISZM ISZM 

2 1. negyed ISZM 0 0 1 unipoláris kis induktivitás 
szükséges, 
gyors válasz, 
kedvező nagy 
teljesítmény 
esetén 

bonyolult, 
áramkorlátozás 
szükséges 3 2. negyed 0 ISZM 0 1 unipoláris 

4 3. negyed 0 1 ISZM 0 unipoláris 

5 4. negyed 0 1 0 ISZM unipoláris 

A 7.9. ábra egy négynegyedes szaggató egy lehetséges vezérlési struktúráját mutatja. A szaggatott 
vezérlési módot megfelelő vezérlés alkalmazásával el kell kerülni, a korábban már ismertetett 
megfontolásokból (nemlineáris karakterisztikák). 
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7.9. ábra. Többnegyedes egyenáramú szaggatók szabályozása 

Mielőtt lezárnánk ezt az alfejezetet meg kell említenünk, hogy a négynegyedes szaggatók bipoláris 
feszültség vezérlési móddal üzemeltetve és 0,5 relatív bekapcsolási idővel számolva 0 V középértékű 
kimenő feszültséget adnak és a terhelés kapcsain egy négyszögű váltakozó feszültség jelenik meg. 
Következésképpen hasonlatos egy olyan egyfázisú frekvenciaváltóhoz, mely nem impulzus szélesség 
modulációval dolgozik. Ebből a megfontolásból mondják, hogy az egyen/váltakozó átalakítók 
(inverterek) nem mások, mint szaggatók vagy szaggató konfigurációk, melyek megfelelőképpen 
vannak vezérelve. 

A fenti konklúzió visszafelé is érvényes és előnyöket mutat a megvalósítások során, mivel a 
frekvenciaváltók számára gyártott, integrált teljesítmény modulok (IPM) felhasználhatók ezekben a 
szaggatós alkalmazásokban is. 

7.2. Stabilizált kapcsolóüzemű tápegységek 
A kapcsoló üzemű tápegységek a teljesítményátalakítók azon kategóriáját jelentik, melyek 
egyenáramú energiával látják el a fogyasztók nagyon széles spektrumát, a nagyon kis 
teljesítményektől az 1-2 kW-os teljesítményekig. Nagyon fontos fejezete ez a 
teljesítményelektronikának, melyet állandó kutatás és fejlesztés jellemez, ezért igen kimerítő szakmai 
és tudományos irodalom áll rendelkezésünkre, [18], [19], [20], [22], [23], [25], [26], [27],  [91], [99], 
[109], [110], [111]. Sokféle osztályozás is létezik rájuk vonatkozóan, de a jegyzet eddigi 
gondolatiságához igazodva mi a kommutáció szemszögéből fogjuk osztályozni őket. Először az 
úgynevezett „hard” típusú kommutációval működő tápforrásokat, majd a rezonancia vagy kvázi-
rezonancia konvertereket ismertetjük. 

A hard kommutációs átalakítók működési alapját az 5.4.2.1 alfejezetben mutattuk be. A nagyon sok 
számú konfiguráció mellett ebben az alfejezetben három elterjedt konfiguráció bemutatását fogjuk 
megtenni: a feszültségcsökkentőét, a feszültségnövelőét, valamint az alfejezet végén a 
váltakozó/egyen átalakítók aktív teljesítményjavító változatát fogjuk megvizsgálni. 
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7.2.1. Feszültségcsökkentő egyenáramú szaggató 

Az első áramkör egy úgynevezett feszültség csökkentő („buck” vagy „step-down”) áramkör, mely 
nagyon hasonlít az előző fejezetben egynegyedes egyenáramú szaggató áramkörével. Újra 
megvizsgáljuk ezt az áramkört, de most a stabilizált egyenfeszültségű tápforrás szemszögéből, mint a 
7.10. ábra, [19], [26], [27]. Általában egyfázisú hálózatról vagy transzformátorról kapják a betáplálást. 
Ha csak a kimenő egyenfeszültség stabilizálási képességét vizsgáljuk a nem vezérelt egyenirányító 
kimenetén, ahhoz egy kapacitív szűrőt alkalmaznak. Ez hiányozhat, ha teljesítménytényező javító 
áramköröket tételezünk fel a kimeneten. 

 
7.10. ábra. Feszültségcsökkentő egyenirányító kapcsolás áramköri rajza 

Mivel a kommutáció a konverteren belül nagy frekvencián valósul meg, mindkét esetben 
feltételezhetjük, hogy az Ui egyenirányított egyenfeszültség az átalakító bemenetén egy működési 
ciklus alatt, T = 1/f, nem változik meg, azaz állandónak tekinthető. Elfogadjuk azt a tényt is, hogy az 
átalakító kimenetén megjelenő stabilizált egyenfeszültség középértéke Ud. A ton bekapcsolási idő 
azonos a TC kapcsolási idővel a bemeneti feszültség és a terhelés között. Az L tekercs kapcsain 
megjelenő feszültségre felírhatjuk a következő összefüggést: 

 ( ) ( )L
L i d

di t
u t L U U

dt
= = −  (7.34) 

Mivel a tekercs ellenállását elhanyagoltuk, azaz ideális tekercset vettünk alapul, az áram változási 
sebessége állandó lesz. 

 ( )L i ddi t U U
dt L

−
=  (7.35) 

Következésképpen ez az áram lineárisan változik . Feltételezve, hogy a működési ciklus a t = 0-ban 
kezdődik, amikor a tekercs árama egy Imin értéken van, írhatjuk, hogy: 

 
( ) ( )L L ii dm ni t i t I U U
t t L

D − −
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D
 (7.36) 

ahonnan megkapjuk az áram változási törvényét a bekapcsolási időintervallumban: 

 ( ) i d
minL

U Ui t t I
L
−

= +  (7.37) 

A bekapcsolási idő végén (t = T0), az áram: 

 ( )C min max
i d

L C
U Ui T T I I

L
−

= + =  (7.38) 

A kikapcsolási idő toff alatt, amikor a kapcsoló elem zárt, tehát nem vezet, és amely a t = TC 
időpillanatban kezdődik az L tekercs kapcsain, a fellépő feszültség: 
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 ( ) ( ) 0L
L d

di t
u t L U

dt
= = −  (7.39) 

Az áramváltozás sebessége ugyancsak állandó, de negatív előjelű. 

 ( )L ddi t U
dt L

= −  (7.40) 

Következésképpen az áram lineárisan csökken az előző ciklus végső értékéről. Itt is felírhatjuk az 
áramra: 

 
( ) ( ) maxL L d
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i t i t I U
t t T L

D −
= = −

D −
 (7.41) 

amiből az áramváltozásra kapjuk, hogy: 

 ( ) ( )C max
d

L
Ui t t T I
L

= − − +  (7.42) 

Az áram minimum értékét a ciklus végére érjük el a t = T-ben. 

 ( ) ( )C m min
d

L ax
Ui T T T I I
L

= − − + =  (7.43) 

(7.38) és (7.43) alapján kiszámolva a hullámosságot és egyenlővé téve kapjuk a következő egyszerű 
összefüggést: 

 ( ) ( )C m min
d

L ax
Ui T T T I I
L

= − − + =  (7.44) 

amelyből azonnal látszik a félvezető kapcsoló elem vezérlési törvényszerűsége: 

 C
d i

TU U
T

=  (7.45) 

Látható, hogy Ud legfeljebb akkorra lehet, mint Ui, ami összhangban áll a kapcsolás 
feszültségcsökkentő felépítésével. 

7.2.1.1. Példaalkalmazások 

Két példán keresztül mutatjuk be a feszültségcsökkentő kommutációs átalakító működését, mint 
stabilizált egyenfeszültség tápforrást, [19]. Az egyik egy specializált TL5001-es IC-vel [25], a másik egy 
LM1575-ös áramkörrel megvalósított megoldás, [99]. Ezen egyen-egyen átalakítók bemenetén egy 
szűrt és előstabilizált egyenfeszültség kell, hogy biztosítva legyen. 
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7.11. ábra. A TL 5001 integrált áramkör felépítése és kivezetései 

A TL 5001-es műveleti erősítős integrált áramkör egy általános célú PWM áramkör, mely 3,6-40 V-os 
tartományban képes működni, és a fő funkcióján kívül, miszerint a kimeneti feszültség szintjét 
szabályozza, figyeli a bemeneti feszültség jelenlétét, indítási időzítését, és a kimeneten 
rövidárvédelmet is ellát. A 7.11. ábra ábra ennek az integrált áramkörnek a blokkvázlatát mutatja. 

Az áramkör részletes működési leírása a [25] számú irodalomban megtalálható. A 7.12. ábra pedig 
egy ezzel az IC-vel megvalósított konkrét alkalmazást mutat. 

Az R5 és R6 ellenállások segítségével lehet az UV visszacsatolási feszültségszintet beállítani: 

 
5

6

6

1VV KI
RU U

R R
= ≤

+
 (7.46) 

Melynek teljesülnie kell a helyes működéshez.  

Az áramkör bemeneti feszültsége 5 V, míg a kimeneti stabilizált feszültség 3,3 V. A konverter 200 kHz-
en dolgozik, a maximális kitöltési tényező (MDI) 90 %, az időzítő 5,6 ms-mal indít, míg 70 ms-nál zár. 
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7.12. ábra. Feszültségcsökkentő (buck) egyenáramú szaggató TL 5001 vezérléssel 

Ahogyan látható, az RC áramkörök időállandójának a meghatározásával nem kell törődni, amikor a 
komparátorok bemeneteinek referenciafeszültségei ismertek. Az áramkör előnye, hogy a kimeneti 
teljesítmény a kimeneti modul segítségével változtatható. Ugyanakkor olyan esetekben, amikor a 
kimenet egy változó referenciát kell, hogy kövessen, az áramkör nehezen alkalmazható. 

A másik megoldás az LM1575-ös áramkörön alapul. A bemeneti feszültség 40-60 V is lehet. Az 
áramkör blokkvázlatát a 7.13. ábra ismerteti. Részletes leírását a [99] számú irodalom tartalmazza. 

 
7.13. ábra. Az LM 1575 integrált áramkör felépítése és kivezetései 
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A 7.13. ábra egy állandó kimeneti feszültségű, speciális alkalmazást mutat. A 4-es bemenetre az R2 és 
R1 feszültségosztó segítségével beállított feszültség visszacsatolást alkalmazzuk. A kimeneti 
feszültség: 

 1 2

1
KI REF

R RU U
R
+

=  (7.47) 

Az L1 tekercs induktivitását az időállandó segítségével lehet meghatározni: 

 ( ) 1KI
BE KI

BE

UET U U
U f

= −  (7.48) 

És az eredmény alapján katalógusból lehet kiválasztani, [110]. 

 
7.14. ábra. Feszültségcsökkentő stabilizátor LM 2575 felhasználásával 

Ezek az alkalmazások az egyszerű implementálhatóság miatt nagyon előnyösek egyik oldalról, míg 
hátrányuk, hogy a kimenő teljesítmény csak nagyon kis intervallumban változtatható a felhasználó 
által. 

 
( )

[ ] [ ]max
7,78

μ
5 μF

H
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KI
KI

U
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L U
≥  (7.49) 

Ezek az alkalmazások az egyszerű implementálhatóság miatt nagyon előnyösek egyik oldalról, míg 
hátrányos lehet a másik oldalról, hogy a kimenő teljesítmény csak nagyon kis intervallumban 
változtatható a felhasználó által. 

7.2.2. Feszültségnövelő egyenáramú szaggató 

A feszültségnövelő áramkör (angolul „boost” vagy „step-up”) elrendezését ismerteti a 7.15. ábra, 
[18], [19], [26], [27],  [91].  

 
7.15. ábra. Feszültségnövelő (boost) kapcsolás 

Ebben az esetben is az egyenirányító kimenetén egy nagy kapacitás kondenzátor megjelenik abban az 
esetben ha az egyenirányító nem vezérelt. Ő nem jelenik meg az aktív teljesítmény javítóval ellátott 
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áramkörökben, mert meggátolná a bemeneti áram formájának szabályozását „input current 
shaping”. Itt is elfogadjuk, hogy az egyenirányított feszültség az átalakító bemenetén Ui és a kimeneti 
feszültség stabilizált értéke Ud. Ez utóbbi feszültség értéke nagyobb, mint a bemeneti váltakozó 
feszültség amplitudója és automatikusan áll be az átalakító hálózathoz történő csatlakozáshoz, még 
mielőtt az elektronikus kommutátor vezérlése megkezdődne. Kvázistacionárius állapotban a tekercs 
„L” árama (melyet ideálisnak tételezünk fel) lineárisan változik egy Imin és egy Imax érték között. Az 
áramkör tranziens vizsgálatát a ton időintervallummal kezdjük, amikor az K kapcsoló zárt. Ebben az 
esetben az egyenirányított feszültség a tekercsre jut, a dióda (D) zárt állapotban van, és így a terhelés 
le van választva a bemeneti feszültségről. Tehát egy szétkapcsolt állapotban vagyunk: 

 d cT T T= −  (7.50) 

A tekercsen eső uL feszültség állandó: 

 ( ) ( ) 0L
L i

di t
u t L U

dt
= = −  (7.51) 

Áttérve véges elemű reprezentációra, írhatjuk: 

 ( ) ( )
0

minL L ii t i t I U
t t L

D −
= =

D −
 (7.52) 

Mely alapján a tekercs áramának lineáris változására kapjuk: 

 ( ) i
L min

Ui t t I
L

= +  (7.53) 

A szétkapcsolás végén, t = Td, a bemeneti áram: 

 ( ) i
L d mad min x

Ui t T T I I
L

= = + =  (7.54) 

A toff időintervallumban, amikor az K kapcsoló zárt és amely a t = Td időpillanatban kezdődik a tekercs 
kapcsain levő feszültség: 

 ( ) ( )L
L i d

di t
u t L U U

dt
= = −  (7.55) 

Az K kapcsoló zárásához a D dióda direkt polarizációt kap és vezetésbe lendül és a terhelést a 
bemeneti feszültséghez kapcsolja és a Tc bekapcsolási periódusba lépünk. Az áram változás sebessége 
itt is állandó, de negatív értékű lesz, lásd (7.55). Következésképpen az áram lineárisan csökken egy 
véges értékről, amit az előző (növekedési) ciklus miatt ért el. Itt is kis változások segítségével írva fel 
az egyenletet, kapjuk: 

 
( ) ( )L L max i d

d

i t i t I U U
t t T L

D − −
= =

D −
 (7.56) 

Melyből az áram változásra kapjuk: 

 ( ) ( )d
L d

i
max

U Ui t t T I
L
−

= − +  (7.57) 

Az áram minimális értékét a működési ciklus végén érjük el a t = T-ben. 

 ( ) ( )i d
L max mind

U Ui t T T T I I
L
−

= = − + =  (7.58) 
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A (7.54) és (7.58) összefüggések segítségével kiszámolva az áram hullámosságát és egyenlővé téve, 
kapjuk, hogy: 

 ( )( )ii dd dU T U U T T= − − −  (7.59) 

melyből azonnal megkapjuk az elektronikus kapcsoló elem vezérlési törvényszerűségét: 

 d i i
d c

T TU U U
T T T

= =
−

 (7.60) 

A (7.63) összefüggés azt mutatja, hogy a terhelés kapcsain mérhető feszültség mindig nagyobb, mint 
a bemeneti feszültség. Elméletileg, ha a konvektálási idő (Tc) nullához közelít, a kimenő feszültség 
értéke nagyon megnő. Általában az ilyen feszültségnövelő áramköröket azonban úgy tervezik, hogy a 
félvezető kapcsoló elem kapcsolási ideje 0,5 körül legyen. Aktív fázisjavító áramkörök előszeretettel 
használják ezt a kapcsolási logikát, mivel a szétkapcsolási periódusokban az L tekercsben energia 
halmozódik fel, a bemeneti feszültség értékétől függetlenül. 

Az K kommutátor zárásakor a tekercs önindukciós feszültsége nyitó irányba polarizálja a D diódát és 
megindul az energiaáramlás a kimenet felé. Következésképpen az áramkör nagyon alkalmas a 
bemeneti áram formájának szabályozására. 

7.2.2.1. Példaalkalmazások 

Egy sor konkrét alkalmazást találunk ennek az áramkörnek kommutációs stabilizált áramforrásként 
való felhasználásában a [19], [25] és [99] hivatkozásokban. Egy ilyen pl. a Texas Instruments 
TPS67341-es integrált áramköre [168], 12 V-os és 120 mA-es kimenetű feszültség növelő 
átalakítókhoz. Ezen áramkörök bemeneti feszültsége 2,7-11 V lehet, és egy tipikus alkalmazáshoz 
csak 5 db külső áramköri elemre van szükség. A 7.16. ábra ennek az áramkörnek a blokkdiagramját 
mutatja, melyből kitűnik, hogy egy klasszikus PWM vezérlési stratégiát valósít meg.  
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7.16. ábra. A TPS 6734I integrált áramkör belső felépítése és kivezetései 

A végfok védelmére belső áramvisszacsatolást alkalmaznak. A vezérlő áramkör, mely egy RS 
billenőkörhöz csatlakozik ellenőrzi/vezérli a végfok MOSFET tranzisztorait, melyek ugyancsak a 
TPS6734I-n belül helyezkednek el. Az áramkör leírását a [25] számú hivatkozásban megtaláljuk, talán 
még annyit emelnénk ki, hogy rendelkezik egy START/STOP áramkörrel is, mellyel az EN enable 
bemeneten keresztül indítható vagy leállítható az átalakító. 

A 7.17. ábra az integrált áramkör egy tipikus alkalmazását ismerteti. A teljesítmény rész tartalmaz 
még - mint külső elemet – néhány passzív áramkörielemet: az L1 tekercset, a C5 szűrő kondenzátort, 
és a D1 kommutációs diódát, mely általában teljesítmény Schottky dióda szokott lenni. 
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7.17. ábra. Feszültségnövelő kapcsolás TPS 6341I integrált áramkörrel 

Az enable (4) bemenet földre húzásával lehet a működési tartományokat vezérelni. A fenti IC-t más 
alkalmazásokban is lehet használni, akár nagyobb teljesítmény intervallumokban is, ha az ő végfokát 
csak előerősítőként használjuk egy külső teljesítmény végfok meghajtásához. 

A National Semiconductor LM1577-es integrált áramkörét is kapcsoló üzemű stabilizált tápforrások 
feszültségnövelő konfigurációjának vezérlő áramköreihez fejlesztették, melyet még az úgynevezett 
flyback típusú egyen-egyen átalakítókhoz is szeretettel használnak, [99]. Az áramkör funkcionális 
blokk diagramját a 7.18. ábra ismerteti, melyből kitűnik, hogy nagyon hasonló működési elv szerint 
dolgozik, mint az előzőekben bemutatott TPS6734I áramkör, annyi különbséggel, hogy a teljesítmény 
kapcsoló egy NPN típusú bipoláris teljesítmény tranzisztor, mely 3 A-t is képes szállítani 65 V-os 
üzemi feszültségen. 
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7.18. ábra. Az LM 1577/2577 impulzusszélesség-modulátor integrált áramkörök belső felépítése, 

kivezetéseik, és a szokásos kiegészítő áramköri elemek 

A 7.19. ábra pedig az LM1577 áramkör egy tipikus alkalmazását mutatja, egy feszültségnövelő 
átalakító esetében, ahol a bemeneti feszültség 5 V, a bemeneti feszültség 12 V, és a maximális 
szállítható áram értéke 800 mA. A kimeneti feszültség szintje állítható, mind a kimeneti feszültség 
osztó, mely a visszacsatoló jelet adja, nincs az IC-be integrálva, hanem külső áramköri elem. 

 
7.19. ábra. Impulzusszélesség-modulátor LM 2577 integrált áramkörrel 

Következésképpen a kimeneti stabilizált feszültség az R1 és R2 külső ellenállások értékeivel állítható: 

 1 2

2
KI REF

R RU U
R
+

=  (7.61) 

A [99] szakirodalom részletes számításokat közöl a különböző típusú átalakítók méretezéséhez, 
melyek szerint az aktív és passzív áramköri elemek optimálisan kiválaszthatók. 
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7.20. ábra. A TL 1451 kettős ISZM vezérlő integrált áramkör belső felépítése 

A Texas Instruments TL1451-es IC-je, mely két PWM blokkot tartalmaz, nagyon hasznos a többszörös 
tápok vezérlésének kialakításánál. A 7.20. ábra által bemutatott funkcionális blokk diagramon a 
TL5001-nél bemutatott legtöbb blokkot megtaláljuk. Megállapíthatjuk, hogy a két ISZM vezérlő 
áramkör csak részlegesen független egymástól. A háromszög vagy fűrészfog alakú komparáló jel 
mindkét vezérlő esetében ugyanaz, mivel csak egyetlen oszcillátor létezik az áramkör 
konfigurációjában. A maximális kitöltési tényező, melyen a két csatorna működhet függetlenül 
állítható az 1 DTC és 2 DTC kimeneteken. 

Az IC alkalmas két átalakító vezérlésére, melyeknél a kimeneti feszültség értéke függetlenül állítható. 
A rövidzár védelem is indirekt, csak a kimeneti feszültség szabályozó kimeneteit ellenőrzik és egy 
közös hibajel mindkét ISZM vezérlőt letiltja. Az áramkör részletes leírását a [25] számú irodalom 
tartalmazza, amennyiben jobban el kívánunk mélyülni az áramkör működésében. 

A 7.21. ábra egy tipikus alkalmazást mutat, ahol egy Vcc egyenfeszültség bemenetből egy magasabb 
stabilizált feszültséget állítottunk elő egy feszültség növelő átalakítóval. 
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7.21. ábra. Feszültségnövelő és feszültségcsökkentő kapcsolás TL 1451AC vezérléssel 

A stabilizált tápforrások, melyeket az előzőekben tárgyaltuk azzal jellemezhetők, hogy a bemeneti 
feszültségüknek és kimeneti stabilizált feszültségüknek ugyanaz a közös föld pontja. Ha a galvanikus 
leválasztást még a nem vezérelt egyenirányító előtt megtesszük, akkor egy olyan transzformátorra 
van szükségünk, mely ki frekvencián, 50 Hz-en, működik, tehát nagy méretű és tömegű, valalmint 
ezek következtében drága. Ugyanakkor egy ISZM vezérlő áramkörrel általában csak egy féle stabilizált 
feszültséget tudunk előállítani. A korszerű teljesítményelektronikai alkalmazások megkövetelik, hogy 
többféle feszültség is rendelkezésre álljon (pl. számítástechnikai tápforrások) és zaj és biztonsági 
okokból a galvanikus leválasztás is követelmény a bemeneti hálózattól. 

7.2.3. Flyback átalakítók 

A flyback egyen/egyen átalakítóknak az az előnyük, hogy egyszerű módon, egyetlen PWM áramkör 
segítségével az összes fenti hátrány kiküszöbölhető. Ők többféle stabilizált feszültséget képesek 
előállítani különböző polaritással. Mi több, egy galvanikus leválasztású feszültség átalakító 
segítségével a kimeneti feszültségek elválaszthatók a nem stabilizált bemeneti tápforrástól. A 7.22. 
ábra két lehetséges flyback átalakító kapcsolást mutat. Az egy elektronikus félvezető kapcsolót 
alkalmazó kapcsolásban, ha a félvezető zárva van a transzformátor primer árama növekedni kezd, és 
induktív energiát vesz fel az Ud’ egyenfeszültségű közbenső körből. A D dióda mivel zárt állapotban 
van, nincs energiaátvitel a terhelés felé, és ilyenkor csak a C2 kondenzátorban akkumulált energiára 
hagyatkozhat. Az K kommutátor nyitása esetén a D dióda direkt polarizálást kap, vezetésbe kerül és 
energiát közvetít a terhelés felé a tekercsben felhalmozott induktív energia segítségével. A feszültség 
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szintet egy a tápot ellenőrző belső feszültség szabályozó hurokkal lehet szabályozni, ami már 
ismertetett módon egy ISZM jel kitöltési tényezőjének szabályozásával érhető el. 

A két félvezető kapcsolóval ellátott áramkör működése a fentihez hasonló, de nem terheli meg 
annyira a kapcsoló elemeket, mint az előző egy kapcsoló elemet tartalmazó elrendezés. 

 
7.22. ábra. Flyback kapcsolóüzemű átalakító egy és két kapcsolóelemmel 

A továbbiakban néhány a flyback topológiához alkalmazható integrált áramkörös vezérlőt vizsgálunk 
meg és néhány konkrét példát is bemutatunk. 

7.2.3.1. Példaalkalmazások 

Ilyen pl. a National Semiconductor LM2587 áramköre [99], tipikusan egy vagy több kimenetű flyback 
áramkörökhöz tervezve. Az áramkörben egy NPN bipoláris teljesítménytranzisztor található, mely 
65 V feszültség blokkolására, míg vezetésben 5 A áramerősségre képes. Az áramkör úgy van 
megtervezve, hogy standard impulzus transzformátorokkal együtt tudjon működni és 3,3, 5 és 12 V 
kimeneti feszültség változatokban vezérelhető, [110], [111]. 

 
7.23. ábra. Az LM 2587 integrált áramkör felépítése és kivezetései 
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A 7.23. ábra által bemutatott LM2587 blokk diagramjából kiderül, hogy a fő komparátor áramkör egy 
referencia áram jelet hasonlít össze, melyet a hibaerősítő állít elő, egy olyan fűrészfog jellel, melyet a 
kimeneti tranzisztor emitter áramával korrigálható. A hibaerősítő éppen a feszültség szabályozó 
szerepét tölti be. A belső oszcillátor előállítja a 100 Hz-es fűrészfog jelet, egyrészről a fő komparátor 
számára, másrészről (Reset) tiltó jelet szolgáltat a végfokot vezérlő logikai áramkör számára. A 
kimeneti rövidzár elleni védekezés, a túlmelegedés és a bemeneti feszültség leesése elleni védekezés 
ugyancsak ennek a logikai áramkörnek a feladata. Az LM2587 áramkör is el van látva egy időzített 
indítást megvalósító blokkal. 

A 7.24. ábra az LM2587 áramkör egy alkalmazását ismerteti egyetlen feszültség kimenetet 
megvalósítva. Az áramkör egy 5 V-os 1,4 A-es feszültség stabilizálást valósít meg és 5 V körüli nem 
stabilizált bemeneti feszültségről képes működni. 

 
7.24. ábra. Flyback egyen-egyen átalakító átalakító LM 2587 vezérléssel 

A 7.25. ábra egy bipoláris két feszültség kimenetű kapcsolóüzemű tápforrást ismertet, ahol a 
vezérlést egyetlen LM2587-es IC valósítja meg, [99]. 

 
7.25. ábra. Két kimeneti feszültségszintű flyback átalakító LM 2587 vezérléssel 
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A transzformátor szekunderének középkivezetése a földhöz van kötve. A kimeneti feszültség állítható 
és a bemeneti feszültségnél nagyobb illetve kisebb is lehet az alkalmazott transzformációs rátának és 
az alkalmazott visszacsatoló hálózatnak megfelelően. A 7.25. ábra kapcsolásán a feszültségszabályzó 
közvetlenül a +12 V-os pozitív feszültséget állítja elő, míg a negatív -12 V-os feszültség nincs direkt 
módon stabilizálva és enyhén változhat a terhelés függvényében, de az általános követelményeknek 
az áramkör messzemenően megfelel. 

A 7.26. ábra egy háromkimenetű stabilizált tápforrás esetét mutatja ugyancsak egyetlen LM2587-es 
vezérlő áramkörrel megvalósítva. A kimenetek többszörözése ebben az esetben is a trnaszformátor 
szekunderének többszörözésével történik. A szabályozó hurok ebben az esetben az 5 V-os kimenet 
stabilizálásában játszik szerepet. Egy újdonság ebben az elrendezésben, a transzformátor primer 
körében levő stabilizátor dióda a gyors kapcsoláshoz. Ily módon biztosítani lehet az áramváltozás 
megkövetelte sebességeket anélkül, hogy a teljesítmény tranzisztor kilépne a biztonságos működési 
tartományból (80 Hz). 

 
7.26. ábra. Három kimeneti feszültségszintű flyback átalakító LM 2587 vezérléssel 

A fent leírtakból kiderül, hogy a flyback konfigurációs jól alkalmazható több feszültség kimenetű 
stabilizált tápfeszültségek előállításához. A galvanikus leválasztás áthelyezése a nagyfrekvenciás 
részre egy másik nagy előny a feszültségcsökkentő és -növelő kapcsolásokkal szemben, ami a fizikai 
méret és tömeg tekintetetében igen komoly előnyöket jelent. 

7.2.4. További elterjedt egyen-egyen átalakító konfigurációk 

Az eddig bemutatott feszültségnövelő (boost) vagy feszültségcsökkentő (buck vagy fly-back) 
áramkörökön kívül a stabilizált, kapcsoló üzemű tápforrások megvalósításában nagyon sokféle 
konfiguráció használatos, [18], [19], [23]. Ezek közül csak a legismertebbeket szeretnénk 
megemlíteni: buck/boost, buck/boost két kapcsolóelemmel, Ćuk, SEPIC, fly-back soros-párhuzamos, 
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forward, két kapcsolóelemes forward, forward soros.párhuzamos, boost/fly-back két 
kapcsolóelemmel, boost/forward egy vagy két kapcsolóelemmel, SEPIC/fly-back, SEPIC/forward és 
még sok más. 

A továbbiakban csak néhány példát szeretnénk mutatni, melyek alapján levonhatunk néhány 
konklúziót az egyen/egyen átalakítók ezen csoportjára jellemző áramkörök kiválasztására 
vonatkozóan. Relatív sokszor alkalmazzák a buck-boost topológiát (7.27. ábra c) és d) részei). 

 
7.27. ábra. A SEPIC, a Ćuk és a buck-boost átalakítók felépítése 

Az irántuk való érdeklődés főleg annak köszönhető, hogy különböző polaritású stabilizátorként 
tudnak működni, továbbá a teljesítménytényező javításában is vannak előnyös tulajdonságaik. 
Ugyancsak a 7.27. ábra a) és b) részén a SEPIC és Ćuk típusú áramkör topológia is, [23]. Ezeknek a 
struktúrájában mágnesesen csatolt tekercsekkel lehet találkozni. 

A 7.28. ábra által bemutatott forward típusú áramkörök nagyon hasonlatosak a fly-back típusú 
átalakításokhoz. Ebben az esetben mivel a nagyfrekvenciás transzformátor primerje és szekunderje 
fázisban vannak, a kimenet felé történő energiaátvitel akkor történik, amikor a kapcsolóelem vagy 
kapcsolóelemek bekapcsolt állapotban vannak. A kikapcsolási intervallumok alatt a 
transzformátorokban tárolt mágneses energia a saját ellenálláson és a szabadonfutó ágon 
emésztődik fel. A kapcsolóelemek igénybevétele kíméletesebb, ha az áramkör hatásfoka is kisebb. 

 
7.28. ábra. Egy és két kapcsolós forward átalakítók kapcsolási rajzai 
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A 7.29. ábra más típusú áramköri elrendezéseket is mutat, melyek ugyancsak előfordulhatnak a 
kapcsoló üzemű tápforrások megvalósításában. Részletes leírását hozzájuk a [18], [19], [23] 
hivatkozásokban találhatók. Az ismételt energiaátalakítások vilamos formából mágneses formába 
jelentősen csökkenthetik az átalakítók hatásfokát, ezért odafigyelést és előzetes modellezést és 
szimulációt igényelnek a megfelelő áramkör kiválasztására. 
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7.29. ábra. a) – l): kapcsolóüzemű teljesítmény átalakítók 

Általában a kommutációs tápforrások olyan módon vannak vezérelve a korábban már tárgyalt PWM 
technikák által, hogy folytonos üzemmódban (folytonos áramvezérléssel) működjenek. Az angol 
szakirodalomban ez Continous Current Mode (CCM) üzemmódnak nevezzük. Ritka esetekben a 
szaggatott vezetésű üzemmódot is alkalmazzás, ami angolul Discontinous Current Mode (DCM). Egy 
ilyen példa lehet az úgynevezett „Borderline Control”, melyet a váltakozó/egyen előkonverterek 
esetében kívánunk bemutatni, és amelyek igen jelentős szerepet játszanak az aktív 
teljesítményjavítás megvalósításában. Bővebb leírás a [23] számú referenciában olvasható. 

7.2.5. Teljesítménytényezőjavítás előkonverterekkel 

A továbbiakban egy nagyon korszerű kérdéskörrel kívánunk foglalkozni, éspedig a váltakozó/egyen 
előkonverterekkel, melyek már aktív teljesítménytényező javításra alkalmaznak (Active Power Factor 
Correction – APFC) 

A hagyományos kommutációs tápforrások nagyon komoly torzítást eredményeznek a hálózaton az 
általuk alkalmazott igen nagy számú felharmonikusoknak köszönhetően, mely implicit módon a 
felharmonikus szennyezés törvényi úton történő szabályozáshoz vezetett a villamos energia 
minőségének megőrzése érdekében, [18], [19],  [23], [106], [109]. Ez a tény vezetett ahhoz a 
robbanásszerű fejlődéshez, mely az aktív teljesítményjavítók területét jellemezte. A szakirodalom 
nagyon sokféle megoldást tárgyal, mely speciális áramköröket, vezérléseket vagy integrált 
áramköröket érint az aktív teljesítménytényező javítás területén, [18], [19], [23], [26], [27],  [67], [91], 
[109], [112], [113], [114], [115], [116]. 

Első körben passzív megoldásokat alkalmaztak a teljesítménytényező javítására a kapcsolóüzemű 
tápforrásoknál, ami a hálózat szűrő struktúrájának módosítását jelentette a nemvezérelt diódás 
egyenirányító bemenetén, [23], [116]. A második hullámban a feszültségemelő átalakító 
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struktúrájából teljesen eltűnt az egyenirányító kimenetén alkalmazott kondenzátor, ami oda is 
vezetett, hogy a boost áramkör helyesen tudott működni bármilyen bemeneti egyenfeszültség 
mellett is. A 7.30. ábra egy ilyen átalakító megvalósítását mutatja. Látható, hogy egy automatikus 
kimeneti egyenfeszültség szabályozást tartalmaz a struktúra és nem egy tényleges aktív 
teljesítménytényező javítást. A vezérlőkör tartalmaz egy egyenfeszültségű szabályozót, melynek a 
bemeneti referencia feszültsége UREF és a másik bemenete pedig a visszacsatolt kimeneti 
egyenfeszültség értéke, mely jelet az R1 és R2 ellenállások segítségével kialakított feszültségosztó által 
lehet beállítani. A szabályozó általában PI típusú, az K kapcsoló pedig ISZM modulációval van 
vezérelve. A PWM áramkör bemenetén a moduláló jel éppen a feszültségszabályozó kimenetén 
megjelenő változó feszültségjel. Az K kapcsoló vezérlőjelének előállításához az előbbi moduláló jelet 
hasonlítják össze egy fűrészfog jellel az 5.4.2 alfejezetben leírtak szerint. Ezen átalakítók egyik 
tulajdonsága, hogy a komparált jel unipoláris és az alkalmazások többségében nem szimmetrikus. 
Mivel az ilyen típusú konvertereknél nem valósítottunk meg explicit teljesítménytényező korrekciót, 
a bemeneti áram alapharmonikusa fázisban lesz ugyan a bemeneti feszültséggel, de alakja nem lesz 
szinuszos. Az eljárást az angol szakirodalom „Input Current Shaping”-nek nevezi. 

A hálózati áram formáját a háromszög vagy fűrészfog jel megfelelő megválasztásával lehet 
befolyásolni. Az áramtorzítási tényezőjét is javítani lehet egy pozitív visszacsatolás segítségével, 
melyet az egyenirányított feszültség leosztásából nyerhetünk visszacsatoló jelként. Ugyanakkor a 
komparáló jelünket is modulálhatjuk ugyanezzel a bemeneti egyenirányított feszültséggel arányos 
jellel, [23]. Ebben az esetben azonban a 7.30. ábra által bemutatott egyszerű szabályozási struktúra 
elkomplikálódik. Az K kapcsoló helyén lévő bipoláris tranzisztor veszteségei nyitóirányban 
elhanyagolhatóak, viszont a záróirányú veszteségek figyelemre méltóak lehetnek. Továbbá az 
elektromágneses interferencia jelenségek is relatív nagyok az ilyen típusú átalakítókban. 

 
7.30. ábra. Kapcsolóüzemű feszültség stabilizátor részleges teljesítménytényező javítással 

Ahhoz, hogy a stabilizált kapcsolóüzemű tápforrás bemenetén egy nagyobb teljesítménytényező 
javítást érjünk el, a fentieljárást még ki lehet egészíteni a félvezető kapcsoló áramköréből történő 
visszacsatolással. Ez a visszacsatolás fogja javítani a modulációs függvény (fűrészjel) lineáris 
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szakaszának meredekségét és amplitúdóját. Ezt mutatja a 7.31. ábra, ahol az alapáramkör ugyancsak 
egy feszültségnövelő struktúra.  

 
7.31. ábra. Szabályozott egyenirányító 

Ez a rendszer is a kimeneti feszültség értékét stabilizálja, de ugyanakkor javítja a 
teljesítménytényezőt a már említett „current shaping” módszernek megfelelően.  

 
7.32. ábra. A teljesítménytényező javításának elve 

A 7.32. ábra két ISZM ciklust ábrázol. Segítségével megérthetjük ennek a beépített visszacsatoló 
blokknak a működését. A feszültségszabályzó UREF alapjel és az R1 és R2 ellenállások által beállított 
visszacsatolt feszültség jel alapján előállítja az I0 modulációs függvényt, melynek értéke arányos a 
szükséges hálózati áram értékével. Ha az UV visszacsatolt feszültség érteke: 

 
1

V
2

d
2

RU = u + R R
 (7.62) 

akkor a szabályzó bemenetén megjelenő hibajel: 
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 d REF VU Uu =D −  (7.63) 

Ebben az esetben a szabályzó által előállított áramalapjel:  

 ( ) ( )
0

0 p

t

id dI t k k du u t t= +D D∫  (7.64) 

A fenti összefüggésben a kp és ki az arányos és integráló együtthatókat jelenti a szabályozó 
struktúrájában. Fogadjuk el, hogy a modulációs frekvencia fp több tíz kilohertz, és ha a kimenő kör 
időállandója elég nagy akkor a Tp időintervallumban, ami egy PWM modulációs ciklusnak felel 
mega feszültség szabályozó kimenete I0(t), állandónak tekinthető. Következésképpen a 
kompenzáló jel, az áramvisszacsatolás (iL(t)) jelenlétét is figyelembe véve, abban az 
időintervallumban míg a K kapcsoló vezet, felfele eltolódik és a következő lesz: 

 ( ) ( ) ( )R Lc t i t i t= +  (7.65) 

A 7.32. ábra alsó részén a K kapcsoló vezető jeleit is feltüntettük, a relatív bekapcsolási idő 
0,5 alatti. Vegyük észre, hogy ha a K kapcsoló bezár akkor zárva is marad a következő ISZM 
ciklus megkezdéséig. A fenti működés eredményeképpen amilyen mértékben a hálózati 
áram nő, olyan mértékben tolódik feljebb a lineáris szakasz, aminek eredményeképpen a K 
kapcsoló bekapcsolási ideje csökken, a referencia áram egy adott értékéhez képest. Ennek 
jótékony hatása van a hálózati áram formájára nézve, amely sokkal kisebb mértékben 
deformálódik ezáltal. Az angol szakirodalomban a fent leírt szabályozási elv a „current-
clamping control” elnevezést viseli, [23]. Ennek a szabályozási elvnek a lehetőségei limitáltak 
ezért nem terjedt el az alkalmazásuk túlságosan. Ezeken a lehetőségeken még tovább lehet 
javítani egy pozitív feszültség-visszacsatolás segítségével, mely a háromszög komparáló 
függvényt (iR(t)) tovább javítja (7.33. ábra), [23]. 

 
7.33. ábra. Teljesítmény tényező javítása pozitív feszültség visszacsatolás alkalmazásával 
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A visszacsatolási feszültséget (uR(t)) az R6 ellenállás a DZ dióda közötti pontról veszik le. Az R6 
és a DZ együtt az egyenirányító diódahíd kimenetére csatlakoznak, tehát ez az áramkör 
melynek szekvenciális a viselkedése, a hálózati egyenirányított feszültséget becsli. Mivel 
abban az időintervallumban míg a DZ dióda zár, az R6-on átfolyó áram nulla és a 
visszacsatolási feszültséget az alábbi képet adja: 

 ( )
0

P DZ P DZ
R

P DZ

u u ha u u
u t

ha u u
− >

=  ≤
 (7.66) 

A fenti képletben uR(t) a visszacsatolási feszültség, az uP az egyenirányított szűretlen 
feszültség a diódahíd kimenetén, és az UDZ a DZ stabilizátor Zener-dióda feszültsége. Tehát 
egy nemlináris pozitív visszacsatolásról van szó. A komparáló függvény abban az 
intervallumban míg a K kapcsoló vezet a következő lesz: 

 ( ) ( ) ( ) ( )R L Rc t i t i t u t= + +  (7.67) 

Amikor a DZ stabilizátor dióda vezet, az uR(t) visszacsatolási feszültség szinuszos változás lesz 
az idő függvényében. Ez a szinuszos komponens a komparálási függvény pillanatnyi 
értékében megváltoztatja a ISZM jel kitöltési tényezőjét oly módon, hogy a hálózati áram 
minél kevésbé torzuljon. Ennek a megoldásnak sokkal előnyösebbek a tulajdonságai, mint a 
korábban bemutatott megoldásnak, a hálózati áram fázis lesz a bemeneti feszültséggel és 
sokkal kisebb felharmonikus tartalommal fog rendelkezni. 

A 7.34. ábra egy úgynevezett gazdaságos váltakozó/egyen átalakítót mutat mely ugyancsak 
automatikusan szabályozza a kimeneti egyenfeszültség értékét és a bemeneten pedig 
elektronikus teljesítménytényező javítást végez. Az egyen/egyen átalakító saját 
kommutációval működik és lehet feszültségcsökkentő (buck) vagy feszültségnövelő (boost) 
konfigurációkban is, [23]. A vezérlést egy speciális ISZM áramkörrel oldják meg. 

 
7.34. ábra. Szabályozott egyenirányító negatív áram visszacsatolással megvalósított teljesítmény 

tényező javítással 

A feszültségszabályzó áramalapjelet állít elő, melyet a közbenső nem szűrt egyenfeszültségű kör 
áramával hasonlítanak össze. Ennek eredményeként jön létre a pillanatnyi modulációs függvény az 
ISZM áramkör bemenetén. Az angol szakirodalomban ez a módszer az „average input current 
shaping” néven ismert. Ez a módszer sem tartalmaz egy explicit eljárást a teljesítménytényező 
javítására, mely okból a bemeneti áram nem lehet szinuszos, de különböző változási 
törvényszerűségeket tudunk számára előírni az idő függvényében: négyszög vagy trapéz forma egy- 
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vagy többszintes kivitelben. Így nagymértékben ki lehet elégíteni a gazdaságos és hálózatbarát 
működés feltételeit, melyeket ma már törvényileg írnak elő a megengedett felharmonikus-tartalomra 
vonatkozóan. 

Ahogy az eddigi vizsgálódásból kiderült, passzív vagy elektronikus teljesítménytényező javító 
áramkörökkel ellátott kapcsolóüzemű stabilizált tápforrások a bemeneti váltakozó áramú hálózat 
szempontjából csak korlátozott minőségjavító képességekkel rendelkeznek. A korszerű megoldások, 
melyeknek sikerül a tápoldalon ténylegesen egy ellenállást emulálni a fentiektől eltérően 
összetettebb szerkezettel rendelkeznek 

Ezek a rendszerek az aktív teljesítménytényező javítással ellátott váltakozó/egyen átalakítók 
csoportját képezik. A 7.35. ábra egy ilyen jellegű átalakító elvi felépítését ismerteti: 

 
7.35. ábra. Aktív teljesítmény tényező javítással ellátott váltakozó/egyen átalakító 

Az ilyen jellegű áramkörök „többlépcsős” felépítésűek. Az első lépcső, amely közvetlenül csatlakozik a 
váltakozó áramú hákózathoz, egy nemvezérelt diódahidas egyenirányító (Graetz-híd), esetlegesen 
kiegészítve egy nagyfrekvenciás elektromágneses interferenciát elnyomó szűrőáramkörrel. A második 
lépcsőben a sajátkommutációs egyenáramú szaggató található, mely szinkron vagy aszinkron ISZM 
vezérléssel rendelkezik. A szabályzó áramkörnek két szempont alapján kell működnie: egyrészt 
biztosítani kell a kimeneti oldalon a felhasználó által megkövetelt minőségi kritériumoknak való 
megfelelést, másrészt a bemeneti oldalon biztosítani kell a hálózatbarát működést. Emiatt a rendszer 
kettős, kaszkád jellegű szabályozással rendelkezik. A külső szabályzókör a kimeneti egyenfeszültség 
stabilizálásáért felel. A feszültséghibajel az UREF kimenő feszültség alapjel és az Ud tényleges kimenő 
feszültség különbségeként áll elő. A belső szabályzókör az áramhibajel alapján vezérli az ISZM-
modulátort. Az áramhibajel az áramalapjel és a diódahidas egyenirányító kimeneti áramerősségének 
különbsége. Az áramalapjel a feszültséghibajel és a diódahidas egyenirányító kimeneti feszültségének 
szorzataként áll elő. A teljesítménytényező javítását a belső áramszabályzó végzi, az ISZM-modulátor 
modulációs függvényének vezérlésén keresztül. A szaggató kapcsolóelemeinek vezérlő jeleit az ISZM-
modulátor állítja elő. 

Ha a hálózati feszültség torzult, akkor az átalakító szinuszos bemeneti árammal képes üzemelni, 
támogatva a hálózatot. Ebben az esetben fel kell adni egy aktív ellenállás emulálását. A vezérlő 
áramkör összetettebb lesz, mivel a hálózat feszültsége csakszinkronizáló feszültség szerepet fog 
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betölteni. Egy fáziszárt hurok (phase-locked loop, PLL) alkalmazásával lehet az áram formája számára 
a szinuszos alapjelet előállítani, [112].  

Az angol szakirodalomban ez az első „lépcső”, melynek szerepe a hálózatkonícionálás, az „active line-
current shaping” nevet viseli.A megoldás nagy előnye, hogy a teljes vezérlő és szabályzó áramkört 
egyetlen monolitikus integrált áramkör segítségével meg lehet valósítani. Egy ilyen megoldást 
fejlesztett ki a Siemens a TDA4862-es típusú integrált áramkörében, [111]. Az áramkör az általános 
célú kapcoslóüzemű tápegységek vezérlésébn és a fuoreszcens lámpák elektronikus ballaszt 
kompenzálásánál használták leginkább, amikor a bemenő váltakozó feszültség nagy hatások között 
változhat. 

A 7.36. ábra b) része által ismertetett feszütlségnövelő kapcsolásban az IC egy teljesítmény MOSFET-
es előkonverter vezérlését végzi. Az úgynevezett „borderline”, azaz a szakaszos és a folytonos vezetés 
határán megvalósított vezérlési technika az alkalmazásnak kis veszteségeket kölcsönöz viszonylag 
nagy áramértékek mellett is, [23]. Nagy előny, hogy a bemenő áram közel szinuszos lesz, és az 
alapharmonikusa fázisban lesz a bemenő szinuszos váltakozó feszültséggel. Következésképpen a 
teljesítménytényező értéke közel egy lesz. Ugyanakkor a hálózati feszültség lüktetései jól 
kompenzálhatók és a kimeneten jól stabilizált egyenfeszültség jön létre. A 7.36. ábra a) része az 
áramkör működését illusztrálja. Az UBE az egyenirányított szinuszos bemeneti feszültség, UKI és uKI(t) a 
kimeneti feszültség közép- és pillanatnyi értéke. Vesgyük észre, hogy az L tekercs iL árama 
megközelítőleg háromszög formájú, és a burkológörbéje szinuszos, akárcsak a bemeneti feszültség. 

 
7.36. ábra. TDA 4862 integrált áramkörrel megvalósított egyenirányító előkonverter, 

a) működési elv, b) kapcsolási rajz 

Az iL burkológörbéje éppen az áramalapjellel esik egybe, melyet a TDA4861-es speciális integrált 
áramkör állít elő. A teljesítmény MOSFET akkor kapcsol be, amikor a tekercs és a dióda árama 0, és 
akkor zár le, amikor a MOST nyelőárama eléri a szinusz áramalapjel értékét. Ennek a működési 
módnak nagy előnye a veszteségek minimalizálásában rejlik, mivel a tranzisztor bekapcsolásánál a 
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dióda már lezárt természetes úton, és nem szükséges a kondenzátor segítségével záróirányban 
előfeszíteni. A kapcsolási frekvencia a katalógusadatokban megadott maximális érték közelébe 
vihető. 

Ha az áram modulációs ciklusok elég rövidek, vagyis a konverter ISZM frekvenciája nagy, akkor egy 
viszonylag nem drága passzív elemekből felépített szűrő segítségével egy iBE(t) bemeneti áramformát 
biztosíthatunk. Mivel a tekercs árama (iL) háromszög formájú, az iBE bemenő áram amplitúdója éppen 
az áramalapjel amplitújának fele lesz. 

Feltételezzük, hogy a tekercs a mágnesezési görbéjének lineáris szakaszán dolgozik a teljes működési 
áram és frekvencia tartományon. Ezt a feltételezést az ezután következő vizsgálatainknál is 
feltesszük.  

A fenti vizsgálódásból levonhatjuk azt a következtetést, hogy a TDA4862 vezérlővel megvalósított 
feszültségnövelő átalakító egy feszültségátalakító aszinkron módon áramban vezérelve. Az ISZM 
frekvencia változik a bementi feszültség és a terhelés függvényében.  

A 7.37. ábra a 7.36. ábra elvi egnirányító kapcsolásának megfelelő gyakorlati megoldást mutat be, 
kiegészítve TDA4862 blokkdiagramjával.  

 
7.37. ábra. A TDA4862-vel vezérelt egyenirányító, valamint a belső felépítése és a kivezetései 

A [111] számú irodalom tartalmazza áramkör működésének részletes leírását, ezért ismertetésétől 
most eltekintünk. 
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7.2.6. Tervezési példa 

Nézzünk most egy számpáldát olyan esetben, amikor adott a kimeneti teljesítmény: PKI = 75 W, 
valamint a bemenő váltakozó veszültség néveleges effektív értéke: UBEN = 120 V. A tervezés első 
fázisában az áramkör bemenetésre vonatkozó mennyiségeket kell meghatározni. A bemenő 
váltakozó feszültség effektív értékének minimális szintjére fogadjuk el az alábbi feltételezést: 

 ( )min 0,8 96 VBEN BENU U= =  (7.68) 

A néveleges érték 120%-át tekintsük a bemenő feszültség effektív értékének maximumával 
egyenlőnek. 

 ( )max 1,2 144 VBEN BENU U= =  (7.69) 

Ilyen feltételek mellett az átalakító bemenő feszültségének minmális és maximális csúcsértéke: 

 ( )( ) ( )min max 2 min 136 VBE BENU U= =  (7.70) 

 ( )( ) ( )max max 2 max 204 VBE BENU U= =  (7.71) 

A dokumentáció azt javasolja, hogy az η hatásfok legyen 90 %. Ebből megkapjuk a megadott PKI 
kimeneti teljesítményhez szükséges PBE bemeneti teljesítményt: 

 83,33 WKI
BE

PP
η

= =  (7.72) 

A fenti tervezési adatok segítségével kiszámíthatjuk a bemeneti inuszos áram maximális 
amplitúdóját: 

 ( )( ) ( )( )mi
ma

n m
x max

ax
2 1,225 AKI

BE
BEU

PI
η

= =  (7.73) 

Figyelembe véve a tekercs áramának közelítőleg háromszög alakját és az áramalapjel és a bemeneti 
áram közötti arányt, a nagyfrekvenciás tekercsáram csúcsértéke: 

 ( ) ( )( )max 2max max 2,45 AL BENF
i I= =  (7.74) 

A tervezés további lépéseia a [111] számú irodalomban részletesen ki vannak fejtve, és viszonylag 
könnyedén követhetők egy villamosmérnöki alapismeretekkel rendelkező szakember számára.  

7.2.7. Teljesítménytényező javítás kaszkád kapcsolással 

Egy másik irányzat az aktív teljesítménytényező javítóval ellátott egyenirányító előkonverterek 
esetében, kis és nagy teljesítményeken egyaránt az amikor három kaszkád kapcsolású átalakítót 
használnak, [23]. A 7.38. ábra egy ilyen magvalósítást ismertet. Az első rész egy nemvezérelt 
diódahidas egyenirányító, mely nemszűrt egyenirányított szinuszos feszültséget szolgáltat a második 
fokozat számára, amely a teljesítménytényező javítását végző egyenirányító. Ez a rész a bemeneti 
váltakozó áramú részhez is csatlakozik és a kimenetén egy közbenső Ud’ egyenfeszültséget hoz létre. 
A teljesítménytényező szabályozása ebben a részben történik három mért jel, a bemeneti feszültség 
és áram, valamint a közbenső kör feszültsége alapján. A harmadik rész egy sajátkommutációs 
egyenáramú szaggató, melyet nagyfrekvenciás impulzus transzformátor segítségével választanak le a 
konverter többi részéről. Ez a harmadik átalakító a kimeneti feszültség stabilizálását és szabályozását 
látja el, amelyet a felhasználó vagy a terhelés ír elő. 

248 
 



 
7.38. ábra. Háromlépcsős aktív eljesítménytényező javító áramkörrel rendelkező egyenirányító 

Az aktív teljesítménytényező javítást és a terhelés feszültségének stabilizálását két külön „lépcsőben” 
valósítva meg mindkét funkció működése közelebb kerül az optimális szinthez. 
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8. Váltóirányítók (inverterek) 
A váltóirányítók, vagy más néven inverterek egyenfeszültséget vagy áramot alakítanak váltakozó 
feszültséggé vagy árammá. Nagyon fontos teljesítményelektronikai áramkörök egy sor fontos 
alkalmazással. Jól tudott, hogy a fogyasztói villamos hálózat, legyen egy vagy háromfázisos, a 
szállított feszültség effektív értékével és a feszültség állandó frekvenciájával jellemezhető. Másrészről 
egy sor gyakorlati alkalmazás (pl. aszinkron gépek fordulatszám szabályozása, speciális szervomotor 
vezérlések, indukciós hevítések, villamos vontatások, stb.) megkívánják a betápláló feszültség 
frekvenciájának és effektív értékének a változtatását és bizonyos esetekben a standard 1, 3 fázistól 
való eltérést is. Ennek a feladatnak az elektromechanikus megvalósítása igen költséges és már elavult 
a gyenge hatásfok és az állandó karbantartás szükségessége miatt. A teljesítményelektronikai 
megoldások mára már teljesen egyeduralkodóvá váltak az alkalmazások többségében, aminek 
köszönhetően a szakirodalom is rendkívül gazdag és széles körű ezen a speciális területen: [2], [5], 
[8], [10], [11], [24], [47], [49], [50], [57],  [58], [80], [92], [101], [103], [117], [118], [119], [120], [121], 
[122]. 

Az egyenáram váltakozó árammá való átalakítása többféleképpen megvalósítható. Pl. a 6. fejezet 
során amikor az egyenirányítókat tárgyaltuk megvizsgáltuk a természetes külső kommutációs 
egyenirányítók inverter üzemmódját is. Egy inverter is képes terhelés oldali külső természetes 
kommutációval működni ha a terhelés mondjuk szinkron motor. Ezek az üzemmódok azonban elég 
speciálisak és az átalakítás csak akkor lehetséges, ha a kommutációs energia forrása a bemeneti 
váltakozó áramú hálózat vagy a terhelő köri szinkron motor rendelkezésre áll. Ebben a fejezetben a 
tényleges frekvenciaváltókkal foglalkozunk, melyek belső saját kényszerkommutációval működnek. 
Csak ezek képesek a váltakozó áramú kimeneti energia paramétereinek megfelelő változtatásához. 
Egy ilyen áramkör blokk diagramját ismerteti a 8.1. ábra, [11]. Az átalakító bemeneti egyenáramú és 
egy olyan lokális váltakozó áramú hálózatot valósít meg, amelyhez egy vagy több felhasználói 
terhelés is csatlakoztatható. A kimeneti energetikai paraméterek a váltakozó áramú kimeneten a 
teljesítmény félvezető elemek vezérlési (kapcsolási) módjától fognak függeni. Általában hasznos 
(aktív) energia folyik az egyenáramú rész felől a váltakozó áramú rész felé, de az olyan 
alkalmazásokban ahol a terhelés aktív, azaz fogyasztóból generátor üzemmódba tud kerülni, 
biztosítani kell az energiaáramlás lehetőségét mindkét irányba, azaz a váltakozó áramú rész felől az 
egyenáramú rész felé is. Ha ez nem lehetséges, akkor más módszerekkel kell a visszanyert energia 
átvételéről gondoskodni, pl. egy impulzus üzemben vezérelt ellenállás alkalmazásával. Ezen 
biztonsági intézkedések híján a terhelés nem fog megfelelően működni és veszélyezteti az átalakító 
helyes működését is. 

 
8.1. ábra. Belső kommutációs váltóirányító (inverter) általános felépítése 

A frekvenciaváltók osztályozására nagyon sok féle kritérium létezik. A fázisszám szerint pl. vannak 
egyfázisú, három vagy több polaritású inverterek. A kapcsoló félvezető eszközök szerint vannak 

250 
 



tirisztoros vagy teljesen vezérelhető teljesítményfélvezetős frekvenciaváltók: tranzisztorok (bipoláris 
teljesítmény tranzisztor, teljesítmény MOSFET, IGBT) vagy GTO tirisztorok. A kommutáció típusa 
szerint ugyancsak két kategóriát különböztetünk meg: tirisztoros frekvenciaváltók vagy belső 
kényszerkommutációs átalakítók és tranzisztoros vagy GTO tirisztorok melyek a belső saját 
kommutációs kategóriába sorolhatók. Ezeket a kommutációs típusokat részletesen áttekintettük az 
5. fejezetben. Az inverterek általában egy helyi szabályozható áramforrást jelentenek. Ebből a 
szempontból megkülönböztetünk váltakozó feszültség betáplálás jellegű frekvenciaváltókat és 
váltakozó áram jellegű frekvenciaváltókat. A feszültség jellegét, áram vagy feszültség, a közbenső 
egyenáramú kör határozza meg a belső kényszerkommutációs átalakítóknál, míg a belső saját 
kommutációs frekvenciaváltóknál az alkalmazott vezérlési stratégia határozza meg. Ha a 
frekvenciaváltó áramkörének analízisétől és szintézisétől indulunk, akkor a leghasznosabb 
osztályozást úgy kapjuk, hogy a terhelés áramának vagy feszültségének formáját vesszük figyelembe. 
Ebből a szempontból is két kategóriát különböztetünk meg: moduláció nélküli és modulációs 
frekvenciaváltók. Ez utóbbiak lehetnek impulzusszélesség modulációs (ISZM, PWM), több 
feszültségszintes vagy térfazoros modulációs (áram, feszültség) inverterek. 

Köztudott, hogy egy váltakozó áramú jelnek a középértéke nulla és az effektív érékkel és 
frekvenciával jellemezhető. Ezen az általános szinten nézve a dolgokat, a frekvenciaváltók 
hasonlatosak az egyenáramú szaggatókhoz, melyeket 50% kitöltési tényezővel üzemelnek, ily módon 
a kimeneti jel középértéke nulla lesz. Ebben az esetben a hasznos jel, amely megmarad a kimenő 
váltakozó feszültség lesz, az effektív értékével és frekvenciájával jellemezve. Ezt a jelet adjuk a 
váltakozó áramú terhelésre. A frekvencia szabályozását egyszerűen a szaggató(k) működési 
frekvenciájának a változtatásával lehet megvalósítani. Az effektív érték és a kimenő jel formájának 
szabályozására kiegészítő modulációs módszereket kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben egy 
négy negyedes egyenáramú szaggató, kétirányú feszültség impulzus vezérléssel, ahogy ezt már 
korábban elemeztük, f frekvencia vezérléssel és 0,5-ös relatív kapcsolódási időt véve figyelembe egy 
frekvenciaváltónak felel meg, melynek négyszög formájú kimenete van. A kimeneti váltakozó 
feszültség frekvenciája f, effektív értéke az amplitúdójával lesz egyenlő. Ezt az esetet mutatja a 8.2. 
ábra [8], ahol a négy statikus félvezető elemet az egyszerűség kedvéért egyszerű mechanikus 
kapcsolókkal helyettesítünk. 

 
8.2. ábra. Egy egyfázisú váltóirányító elvi ábrája 4 kapcsolóval, illetve a kimenő feszültség 

Amennyivel több minőségi feltételt fogalmazunk meg a frekvenciaváltó kimeneti feszültségével vagy 
áramával szemben, annál bonyolultabb lesz a teljesítményelektronikai áramkör és a hozzá tartozó 
vezérlési és szabályozási struktúra is. A továbbiakban csak a modulációs frekvenciaváltók 
tárgyalásával foglalkozunk, hiszen mára már ez a típus szinte egészében kiszorította az 
alkalmazásuktól a moduláció nélküli frekvenciaváltókat. Aki bővebben szeretne utánanézni a 
moduláció nélkül váltóirányítóknak, javasoljuk a [8] számú irodalmat. 
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8.1. Modulált kimenetű váltóirányítók 
Az impulzus szélesség modulációs váltóirányítók kommutációs mechanizmusa a korábban már 
említett belső kényszerkommutációs osztályba esik. Az első figyelemre méltó megvalósítást rögzített 
állandó tényezővel a 8.3. ábra ismerteti. A módszer relatív egyszerű, az alapharmonikus frekvenciáját 
egy félperiódusra eső impulzusok számával lehet változtatni, míg az alapharmonikus effektív értékét 
a kitöltési tényező változtatásával lehet elérni. Az alkalmazott vezérlő áramkörök sem bonyolultak, 
csak impulzus üzemű áramköröket használunk, mint: astabil billenő áramkörök, kombinációs 
áramkörök, szekvenciális áramkörök és impulzus formáló áramkörök. 

 
8.3. ábra. Állandó kitöltési tényezőjű ISZM-vezérlésű háromfázisú független bekapcsolású 

(kikapcsolású) frekvenciaváltó 

Figyelembe véve a tirisztorok és a GTO tirisztorok korlátolt kommutációs lehetőségeit, a modulációs 
impulzusok száma egy periódus alatt szigorúan korlátolt, ebből fakadóan a vezérlő áramkör 
komplexitása nem nagy. Az állandó kitöltési tényező miatt az alapharmonikus emulálása a konverter 
kimenetén elég elnagyolt. Másképpen fogalmazva a kimeneti váltakozó feszültség felharmonikus 
tartalma igen nagy. Ennek a hátránynak a kiküszöbölésére vezették be az impulzus szélesség 
modulációt változó kitöltési tényezővel (8.4. ábra), [11]. A teljesítményelektronikai áramkör ugyanaz 
marad független oltással és három feszültség szinten történő működésével. A vezérlő kör azonban 
megváltozik. Ilyenkor hibrid megvalósítást alkalmaznak lineáris és impulzus áramkörökkel. Egy 
komparátor áramkör a szinuszoidális modulációs jelet komparálja egy háromszög alakú fűrészfog 
jellel. Figyelembe véve a megvalósítható impulzus alacsony számát egy félperiódus alatt, kezdetben 
unipoláris komparáló függvénnyel dolgoztak a vezérlő áramkörök, félperiódustól függő előjellel. 
Ugyanakkor kötelező módon, a komparáló jelet szinkronizálni kellett a modulációs jellel. 
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Szinkronizáció nélkül, és az impulzusok kis számát is figyelembe véve egy félperiódus alatt, elveszik az 
ellenőrzés a kimeneti feszültség felharmonikusai felett. A vezérlő impulzusok az 5.4.2.2 alfejzetben 
bemutatott törvényszerűség szerint vannak generálva. 

 
8.4. ábra. Az impulzusszélesség moduláció elve független oltású tirisztoros frekvenciaváltók 

esetében 

A modulációs impulzusok kis száma egy félperiódus alatt ebben az esetben is a kimeneti váltakozó 
áram minőségi romlását okozza. A vezérlő áramkörök bonyolultak lehetnek. A teljesítmény 
tranzisztorok megjelenésével (bipoláris, MOSFET, IGBT) egy technológiaváltás következett be a 
frekvenciaváltók megvalósításában. A modulációs impulzusok frekvenciája megnövekedett 10 kHz 
fölé, eltűnt a szinkronizálás szükségessége a modulációs és komparációs jelek között. 
Következésképpen megjelentek a tényleges ISZM frekvenciaváltók, több feszültségszintű 
frekvenciaváltók, melyeket amplitúdó modulációs frekvenciaváltóknak is neveznek (PAM-pulse 
amplitude modulation) és újabban megjelentek a feszültség vagy áram térvektor modulációs 
frekvenciaváltók is. 

8.1.1. Impulzus szélesség modulációs váltóirányítók 

A 8.5. ábra egy ilyen megvalósítást mutat, ahol a teljesítménykör általában egy teljesen vezérelt 
háromfázisú hídkapcsolás, teljesítmény bipoláris, MOSFET vagy IGBT tranzisztorokkal megvalósítva, 
[18], [19]. A különálló félvezető kapcsoló elemekkel való megvalósítással is lehet manapság 
találkozni. Ez a megoldás nagyon közkedvelt a kis és közép teljesítményű alkalmazásoknál. A kimeneti 
áram vagy feszültség hullámformája a lehet legegyszerűbb, két feszültség szinttel. Elég nagyszámú 
ISZM impulzust véve figyelembe egy félperiódus alatt a terhelés áramának vagy feszültségének 
fazorja akármilyen – a terhelés által megkívánt – trajektórián (útvonalon) mozgatható. Amennyiben a 
PWM frekvencia elég nagy, a komparáló függvényt nem kell szinkronizálni a modulációs függvénnyel. 
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8.5. ábra. ISZM-vezérelt váltóirányító (inverter) 

Az összes belső sajátkommutációs frekvenciaváltó, mely ISZM modulációval működik feszültség 
jellegű inverter. Megfelelő vezérlő technikát alkalmazva áram jellegű karaktert is kaphatunk. A 8.1. 
táblázat egy lehetséges osztályozást mutat az ISZM inverterek általános jelleggörbéi szempontjából, 
[18], [19]. 

8.1. táblázat. Az impulzusszélesség-modulációs vezérlésű váltóirányítók osztályozása 

ISZM feszültség 
inverterek 

Szinkron inverterek 
Szabályozás nélkül Feszültség jellegű 

Áramkétpontszabályozással Áram jellegű 

Aszinkron inverterek Áram jellegű 

Állandó frekvenciájú komparáló függvénnyel működő frekvenciaváltókat szinkron átalakítóknak 
nevezzük, lásd 5.4.2.2 alfejezet. A terhelés kapcsain megjelenő nagyfrekvenciás jel, mely a komparáló 
jellel szinkronizált impulzusokból áll, állandó frekvenciával és változó kitöltési tényezővel 
jellemezhető. A nagyfrekvenciás feszültség jel alapharmonikusa arányos a modulációs függvénnyel. 
Ezen átalakítók nagy előnye, hogy megfelelnek az elektromágneses kompatibilitás követelményeinek, 
a nagyfrekvenciás szűrők alkalmazása is a terhelés oldalán elfogadható és a terhelő kör 
jelleggörbéjének megváltozása nem befolyásolja a magas frekvenciájú kimeneti áramkomponenst. 

Azon frekvenciaváltók melyek az ő vezérlő áramköreikben bipozícionális (kétpont) áram szabályozást 
alkalmaznak aszinkron frekvenciaváltókként vannak megnevezve, mivel a terhelés kapcsain 
megjelenő nagy frekvenciás jel frekvenciája és kitöltési tényezője is változó, lásd 5.4.2.2 alfejezet. A 
feszültség impulzusok semmivel sincsenek szinkronizálva, oly módon vannak generálva, hogy a 
terhelés áramának alapharmonikusa kövesse az áram referencia jelet és ugyanennek az áramnak a 
nagyfrekvenciás komponense egy előre definiált követési sávba essen. Ebben az esetben az 
elektromágneses kompatibilitás követelményei nehezebben teljesülnek, nagyobb beruházásra van 
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szükség a szűrő áramkörökre nézve a terhelés oldalán és a rendszerek jól működése nagyban függ a 
rendelkezésre álló feszültség tartaléktól. 

A 8.6. ábra egy ISZM-vezérelt váltóitányító blokkvázlatát ismerteti, [18], [19]. 

 
8.6. ábra. ISZM feszültség jellegű inverter vezérlésének blokk diagramja 

 
8.7. ábra. Áramszabályozású ISZM-vezérelt váltóirányító 
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Az ISZMáramkör az 5.4.2.2 fejezetben leírtak alapján generálja az átalakító félvezető kapcsoló elemei 
számára a vezérlő impulzusokat. Ezek az impulzusok egy előzetes feldolgozás után (vezérlő áramkör) 
jutnak a tranzisztorokra. Itt általában az erősítésük és a galvanikus leválasztásuk történik meg. Az 
inverter áramkörében semmiféle (belső) visszacsatolás nincsen, tehát a rendszer automatikusan a 
terhelés feszültségét szabályozza. 

A 8.7. ábra a szinkron feszültség jellegű inverter egy lehetséges átalakítását mutatja áram jellegű 
inverterré, [18], [19]. A bemenő mennyiségek a terhelés áramfazorját előállító háromfázisú 
ortogonális komponensek. Az eltérés alapján a terhelő körben mért áramhoz képest az 
áramszabályozó blokk állítja elő a terhelés által megkívánt feszültség fazor háromfázisú 
komponenseit. A vezérlés másban nem tér el a 8.6. ábra által bemutatott verzióhoz képest. A ISZM 
generátor adja a vezérlő impulzusokat az inverter számára, mely állandó frekvenciájú feszültség 
impulzusokkal működik és a referenciának megfelelően generálja a terhelő áramot. Tehát egy 
automatikus áramszabályozással van dolgunk, ahol a teljesítményköri rész a klasszikus módon 
működik. 

A 8.8. ábra által bemutatott áramszabályozású feszültség inverternek is az az előnye, hogy a 
feszültség impulzusoknak a terhelés kapcsain állandó frekvenciájuk van. A modulációs jelek 
(függvények) feldolgozása a klasszikus ISZM áramkörben ezért másképp történik. Az ortogonális 
áramkomponensei az előírt terhelési áram fazorjának először háromfázisú rendszerbe vannak 
transzformálva egy transzformációs blokk segítségével. Továbbá a mért és előírt áram eltérést 
minden egyes fázishoz egy bipozicionális áramszabályozó veszi át, mely előállítja azokat a feszültség 
referenciákat, melyeket a becslő blokkban kétfázisú rendszerbe alakítanak át a ISZM áramkör 
elvárásának megfelelően. A vezérlési rendszer sokkal komplexebb, de egy jobb dinamikát biztosít, 
mivel a szabályozó kör gyakrabban működik. Ebben az esetben is a feszültség jellegű inverter áram 
jellegű karaktert ölt az automatikus vezérlésnek köszönhetően. 
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8.8. ábra. Áramszabályozású ISZM-vezérelt feszültség inverter 

Egy a fentiektől eltérő verziót mutat a 8.9. ábra. Ebben az esetben a vezérlő és szabályozó kör 
hagyományos kétpont szabályozót alkalmaz, lásd 5.4.2.2 alfejezet. A kétfázisú referencia áramjel 
rendszer háromfázisúba alakítódik át, miután a bipozicionális áram szabályozó direkt generálja a 
félvezető kapcsolók vezérlő impulzusait. Itt is az áram automatikus vezérlésével van dolgunk. Mind a 
frekvenciája, mind a kitöltési tényezője a terhelés kapcsain megjelenő feszültség impulzusának 
időben változó lehet a referencia jel pillanatnyi értékének megfelelően. E miatt a nagyfrekvenciás 
harmonikus tartalom is magasabb a terhelés körében. Ellenben a vezérlő kör egyszerű és elfogadható 
dinamikát kölcsönöz a rendszernek. 

257 
 



 
8.9. ábra. Közvetlen áram-kétpontszabályozású ISZM-vezérelt feszültség inverter 

Mivel az ISZM váltóirányítók szinte egyeduralkodókká váltak a kis és középteljesítményeken, hadd 
fogalmazzunk meg néhány útmutatást ezek tervezéséhez. A következő általános ajánlásokat érdemes 
figyelembe venni: 

1. Meg kell pontosan határozni a feszültségek és áramok változási értékeit, mint effektív érték, 
frekvencia, hullámforma, szabályozási intervallum, stb., az alkalmazás függvényében. 

2. Megfelelő teljesítmény áramköri konfiguráció kiválasztása (4.1 és 4.2 alfejezetek). 
3. A megfelelő vezérlő és védőáramkörök kiválasztása (4.3 alfejezet). 
4. Az alkalmazáshoz passzoló modulációs eljárás kiválasztása (5.4.2.2 alfejezet). 
5. A valós idejű védelmi stratégia kiválasztása és a hibák kvalitatív diagnosztizálása 
6. Blokkséma szintű tervezés megvalósítása 
7. Modell alapú szimulációs vizsgálatok végzése 
8. A numerikus vezérlő megtervezése hardver és szoftver szinten 
9. Gyakorlati megvalósítás és üzembe helyezés 

Figyelembe véve, hogy a legtöbb ISZM frekvenciaváltóról üzemelő terhelés négynegyedes működést 
kíván, blokk szinten egy modern megvalósítást mutat a 8.10. ábra.  

258 
 



 
8.10. ábra. ISZM-vezérelt váltóirányító négynegyedes működését megvalósító vezérlő struktúra 

Amennyiben ahogy a legtöbb IPM modul esetében is történik, ha az egyenirányító a bemeneti részen 
nem vezérelt, akkor a négynegyedes üzem elérése érdekében szükségünk van egy impulzusvezérelt 
ellenállásra a közbenső egyenáramú körben. Ebben az esetben a kimenethez csatlakozó terhelés 
négynegyedes üzemre képes, de az átalakító csak egy negyedes üzemre képes. A megtermelődő 
energia – amikor a terhelés generátor üzembe lép – elvész, hővé alakul az impulzus vezérelt 
ellenálláson. Ha az áramváltó kétnegyedes üzemre képes, akkor az energia áramlás iránya 
megfordítható és a rendszer négynegyedes üzemre képes. Az egyenirányító megvalósításához két 
egyenirányítóból álló együttest lehet alkalmazni hálózati kommutációval vagy az egyiket 
kondenzátoros kommutációval úgy, lásd 6.1 és 6.2 alfejezetek. A modern megoldás azonban 
egységnyi teljesítménytényezőjű ISZM egyenirányító alkalmazása, lásd 6.3 alfejezet. Várható, hogy 
ezek a modulok is intergráltan fognak megjelenni a közeljövőben. 

8.1.2. Több feszültségszintű ISZM váltóirányítók 

Az előző alfejezetben tárgyalt impulzus szélesség modulációs frekvenciaváltók 
teljesítményelektronikai áramköre rendkívül egyszerű, de van egy nagy hátrányuk is, hogy hard 
típusú belső saját kommutációval működnek viszonylag nagy kommutációs veszteségekkel. Ebből 
kifolyólag nagyfeszültségű alkalmazásnál, nem lehet nagyfrekvenciás moduláló jeleket alkalmazni 
vagy másképpen a kimeneti jel fazorja nem vezethető egy körhöz közeli trajektórián (útvonalon). 
Ennek az a hatása, hogy a kimeneti feszültség alapharmonikusa rendkívül torzított. Egy alternatív 
megoldást a több feszültség szintet alkalmazó frekvenciaváltós megoldás jelenti, ahol nem 
alkalmaznak ISZM modulációt (PAM – Pulse Amplitude Modulation). Ebben az esetben azonban több 
egyenfeszültségű tápfszültségre van szükség, valósra vagy mesterségesre és a vezérlő áramkör pedig 
sokkal bonyolultabb és drágább lesz. 
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8.11. ábra. Három feszültség szintes amplitúdó modulációs háromfázisú inverter 

A 8.11. ábra egy háromfázisú amplitúdó modulációs három feszültség szinttel üzemelő 
frekvenciaváltó áramköri elrendezését mutatja. A betápláló áramkör egyszerűsítése érdekében, a null 
szintű feszültséget mesterséges módon állítják elő egy kapacitív osztó segítségével, [117]. 

 
8.12. ábra. Lebegőkondenzátoros, három feszültség szintes inverter 

A 8.12. ábra ugyancsak egy háromfázisú invertert ismertet, mely ugyancsak három feszültség szinttel 
üzemel, de lebegő kondenzátorokkal ellátva mindegyik fázison, [117]. 
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8.13. ábra. Lebegőkondenzátoros, négy feszültség szintes inverter 

A 8.12. ábra által ismertett látható három feszültségszintes váltóirányító áramkör négy 
feszültségszintes kiterjesztését mutatja a 8.13. ábra. 

A 8.14. ábra egy még összetetteb hat feszültség szinttel dolgozó váltóirányító áramköri rajzát 
ismerteti, ahol ugyancsak kapacitív feszültség osztók segítségével lehet a hat feszültség szintet 
előállítani, [122]. Természetesen ezeket a feszültség szinteket független feszültség forrásokkal is elő 
lehet állítani, de a megoldás sokkal költségesebb lesz. 
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8.14. ábra. Kapacitív feszültség osztókat alkalmazó hat feszültségszintes háromfázisú váltóirányító 

A 8.2. táblázat ismertetit a 8.14. ábra hat feszültségszintű váltóirányítójának vezérlési sémáját. 

8.2. táblázat. A hat feszültségszintű váltóirányító vezérlési sémája 

Feszültség Tranzisztorok állapotai 
T5A T4A T3A T2A T1A T’5A T’4A T’3A T’2A T’1A 

5 Ud 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
4 Ud 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
3 Ud 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
2 Ud 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
1 Ud 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
0 Ud 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
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A hat feszültségszintű inverter uAB vonali feszültségének alakját mutatja a 8.15. ábra. 

 
8.15. ábra. A hat feszültségszintű inverter uAB vonali feszültségének alakja és alapharmonikusa 

szinuszos alapjel esetén 

Nagyon egyszerű vezérlést kell figyelembe venni, moduláció alkalmazása nélkül, mely vezérlés 
biztosítja az átalakító energetikai jóságát. A több feszültség szintes frekvenciaváltók sikerrel 
alkalmazhatók a váltakozó/egyen átalakítók esetében is.  

 
8.16. ábra. Egyenirányító három feszültség szintes, lebegő kondenzátoros inverterrel megvalósítva 

A 8.16. ábra egy ilyen átalakító áramköri rajzát mutatja, mely egy háromfázisú hálózatra csatlakozik, 
lebegő kondenzátorokkal és három feszültség szinttel, [118]. 

8.1.3. Feszültség vagy áram térvektor modulációs váltóirányítók 

A feszültség vagy áram térfazor modulációs frekvenciaváltók a rendszer dinamikai tulajdonságainak 
javításából jöttek létre a vezérlőjelek előállítási idejének drasztikus lecsökkentésével. Vegyük újból 
egy teljesen vezérelt háromfázisú frekvenciaváltó esetét (8.17. ábra). 
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8.17. ábra. Háromfázisú hídkapcsolású teljesen vezérelt egyszerű váltóirányító 

Klasszikus PWM vezérlés esetén, egy szinuszoidális feszültség alapharmonikusnak a terhelés kapcsain 
történő előállítása során – amely változtatható effektív értékkel és frekvenciával jellemezhető – elég 
időigényes feldolgozásnak kell végbemenni a vezérlési oldalon. Ez a modulációs jel komparáló 
függvénnyel történő komparálását jelenti, amelyet követően a vezérlő impulzusokat elő kell állítani, 
majd azokat erősíteni (8.18. ábra). 

 
8.18. ábra. A váltóirányító egy fázisának ISZM vezérlése 

A hagyományosnak mondható, sok időt igénybe vevő vezérlés alternatívája lehet a kapcsolási 
állapotok megnevezése egy előzetes táblázatból, ahogy ez a 8.37 ábrából is következik. 

8.3. táblázat. A kommutációs állapotok térvektor modulációs inverterek esetében 

Sz. A B C UA0 UB0 UC0 URS UST UTR S1 S2 S3 S4 S5 S6 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x 
2 0 0 1 0 0 Ud 0 −Ud Ud x     x 
3 0 1 0 0 Ud 0 −Ud Ud 0    x x  
4 0 1 1 0 Ud Ud −Ud 0 Ud     x x 
5 1 0 0 Ud 0 0 Ud 0 −Ud  x x    
6 1 0 1 Ud 0 Ud Ud −Ud 0 x x     
7 1 1 0 Ud Ud 0 0 Ud −Ud   x x   
8 1 1 1 Ud Ud Ud 0 0 0 x x x x x x 

Az állapotok időbeli eloszlását és a feszültség térfazor diszkrét pozícióit 8.19. ábra szemlélteti. 
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8.19. ábra. A kapcsolási állapotok időbeli eloszlása és a kimeneti feszültségfazor pozíciói 

 
8.20. ábra. A feszültség térfazor lehetséges pozíciói egy öt feszültség szintes amplitúdó modulációs 

(PAM) feszültség inverter esetében 
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A fenti elv alapján működő frekvenciaváltókat térfazor modulációs (SVM – Space vector modulation) 
invertereknek nevezzük. A módszer ugyan jó dinamikát tulajdonít az átalakító rendszernek, biztos 
működésű és viszonylag egyszerű. Éppen ezért intenzív kutatások folynak világszerte a módszer 
finomítását illetően. 

A módszer jól használható az amplitúdó modulációs inverterek esetében is (PAM), ahol a PWM 
moduláció használata túl lassú lenne, és az implementálása is nagyin nehezen megvalósítható. A 8.39 
ábra egy térfazor modulációs vezérlési módot mutat egy öt szintes frekvenciaváltó esetében a 
kimeneti feszültség térfazor megvalósítható állapotainak megjelölésével, [2]. A 8.21. ábra pedig a 
fázis feszültségek időbeli lefolyását mutatja a térfazor direkt modulációja során, a 8.20. ábra által 
megadott állapotokkal összhangban. 

 
8.21. ábra. Egy térfazor modulációs (SVM) vezérlésűöt feszültségszintes inverter kimeneti fázis 

feszültségeinek alakulása 

A térfazor direkt modulációja egy igen modern vezérlési forma az inverterek esetében, de alkalmazási 
kérdésköröket vet fel, ami miatt intenzív kutatás alatt áll napjainkban. 
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9. Váltakozó áramú átalakítók 
 

 

9.1. Váltakozó áramú szaggatók 
 

9.1.1. Triakos váltakozó áramú szaggatók 

 

9.1.2. ISZM váltakozó áramú szaggatók 

 

 

9.2. Közvetlen frekvencia átalakítók 
 

 

9.2.1. Természetes kommutációs közvetlen frekvencia átalakítók, ciklokonverterek 

 

 

9.2.2. Sajátkommutációs közvetlen frekvencia átalakítók, mátrixkonverterek 

 

 

9.3. Példák és alkalmazások (?) 
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10. Alkalmazások 
Jelen fejezet a teljesítményátalakítók néhány alkalmazási területét mutatja be a villamos hajtásoktól 
automatizált gyártósorokon át intelligens robotokig. 

10.1. A statikus átalakítók alkalmazása a villamos hajtásokban 
A statikus átalakítók mind az egyenáramú, mind a váltakozó áramú hajtások esetében nagyon széles 
körben alkalmazottak. A vezérlési mód sok esetben változik az alkalmazástól függően. A hajtás 
felépítését tekintve nagy különbség nincs az egyenáramú és váltakozó áramú hajtások között. Az 
iparban előszeretettel alkalmaznak aszinkron motorokat frekvenciaváltóval táplálva (10.1. ábra: 
fénykép, 10.2. ábra: elvi felépítés). 

 
10.1. ábra. Balra aszinkronmotor, jobbra frekvenciaváltó 

 
10.2. ábra. ISZM vezérlésű villamos hajtás rendszer elvi felépítése 

A 10.3. ábra egy automatizált téglacsomagoló rendszert szemléltet. Láthatjuk, hogy minden egyes 
mozgatás egy szállítószalag-motor együttessel valósítható meg. Az egyes mozgásokat egy központi 
vezérlő rendszer hangolja össze.  
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10.1.1. Ipari automatizálás villamos hajtások alkalmazásával 

 
10.3. ábra. Automatizált tégla csomagoló sor (Danfoss) 

Hasonlóan valósítható meg egy ipari emelő rendszer is (10.4. ábra). Ez a rendszer lehet teljesen vagy 
félig automatizált, illetve operátor által üzemeltetett, aki az irány és a sebesség megválasztását végzi. 

 
10.4. ábra. Ipari emelő rendszer 

A 10.5. ábra egy ipari címkéző rendszert ismertet a hozzá tartozó hajtásokkal. A szállítószalagot egy 
szinkron motoros frekvenciaváltós hajtás működteti. A címkeszalagot továbbító és a címkéket 
felragasztó rendszert két ugyancsak frekvenciaváltós szervomotoros hajtás működteti. A rendszer 
programozása egy magasabb szintű központi vezérlőn keresztül lehetséges, amely felügyeli a 
frekvenciaváltók működését. A szabályzórendszer a soron elhelyezett helyzet és fordulatszám 
érzékelőkre támaszkodik. 

A 10.6. ábra egy automatizált csomagoló és szállító sort ábrázol. Az ábrán két különböző típusú 
szállítószalag-motor együttes is látható; míg a csomagoló fóliát szervomotorok mozgatják, addig a 
szállítószalag működtetését egy frekvenciaváltós aszinkron motoros hajtás biztosítja. Akárcsak a 
korábbi esetben, az Emerson rendszere itt is magasabb szintű szabályozást tartalmaz, és a központi 
számítógépes egységen lehet a programozás elvégezni. 
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10.5. ábra. Automatizált címkéző sor (Emerson) 

 
10.6. ábra. Csomagoló és szállító sor (Emerson) 
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10.1.2. Ipari robotok 

A hajtásrendszerek finomodásával mára a gyártósorokon egyre nagyobb számban alkalmaznak ipari 
robotokat. Nagyon könnyen újrakonfigurálhatók a vezérlő rendszereiken keresztül és gyorsan 
adaptálhatók a megváltozott folyamatokhoz. Mi több, a pontosságuk és sebességük is rendkívül 
sokat javult az elmúlt évtizedben. Elég, ha csak az autóiparra gondolunk, ahol a gyártósorokon 
hegesztő robotok sorával találkozhatunk. 

A 10.7. ábra egy általános ipari robot vezérlő rendszerének felépítését ismerteti. A rendszer alapja a 
magasabb szintű szabályozási és az alacsonyabb szintű vezérlési feladatok összehangolása, melyeket 
ma már egyaránt nagysebességű mikroprocesszoros rendszerek oldanak meg, biztosítva a robotok 
nagy sebességét és pontosságát. 

 
10.7. ábra. Egy ipari robot vezérlő rendszere (Freescale) 

A 10.8. ábra néhány ipari robotkar típust ábrázol a főbb gyártóktól, míg a 10.9. ábra és a 10.10. ábra 
a robotkarok két jellegzetes alkalmazási területét, az autóipari összeszerelést és a laboratóriumi 
precíziós műveleteket illusztrálja. 

 
10.8. ábra. Ipari robotkar típusok a főbb gyártóktól 
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10.9. ábra. Gépkocsi összeszerelés ABB robotokkal 

 
10.10. ábra. KUKA robotokat alkalmazó alkatrész összeszerelés 

Az ipari robotok főbb alkalmazási területei a következők: 

• automatizált összeszerelő sorok, 
• rakodó és csomagoló rendszerek, 
• rövid távú szállítási és raktározási feladatok, 
• hegesztés (ív- és ponthegesztés egyaránt), 
• festés, 
• hőkezelési feladatok, 
• kohászati alkalmazások, 
• vágás, csiszolás, polírozás. 

Szinte minden gyártási folyamatban előnyös az ipari robotok felhasználása, így kalmazási területük 
rendkívül széles: az űrtechnikától a repüléstechnikán át a hadiiparig, mezőgazdaságtól az 
egészségügyi alkalmazáson át a kohászatig terjed.  
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10.1.3. Intelligens robotok 

A villamos hajtások egy másik fontos alkalmazási területe az intelligens vagy mobil robotok 
hajtásrendszerének kialakítása, ahol a különböző mozgásokat a teljesítményátalakító-motor (gyakran 
egybeépített) egységek végzik. 

A 10.11. ábra a Freescale Mechatronics Robot alkotórészeit ismerteti, ezek közé tartozik az 
energiaellátási modul, az elektronikus vezérlő modul és a mozgásokat végrehajtó mechanikai 
modulok, melyek átalakító-motor egységekből állnak. 

 
10.11. ábra. A Freescale Mechatronics Robot alkotórészei 

A 10.12. ábra a Honda ASIMO (Advanced Step in Innovative MObility) nevű emberszerű intelligens 
robotját ábrázolja. 

 
10.12. ábra. A Honda ASIMO intelligens emberszerű robot 

Az ASIMO robotok lábainak mozgatását kefenélküli egyenáramú motoros hajtások végzik. 
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10.2. Teljesítményátalakítók alkalmazása a villamos vontatásban 
A közlekedésben a teljesítményelektronika alkalmazásának két fő területe a több évtizedes 
hagyományra visszatekintő kötöttpályás villamos vontatás, valamint napjaink egyik leggyorsabban 
fejlődő területe, a közúti villamos és hibrid járművek. 

10.2.1. Kötöttpályás villamos vontatás 

A vasút villamosítása 3 párhuzamos technikai útvonalon indult el és ezek a megoldások ma is együtt 
élnek az európai vasúthálózatban. A kialakult eltérő rendszerek európai alkalmazási területeit a 
10.13. ábra ismerteti. 

 
10.13. ábra. Az európai villamosított vasúti áramrendszerek 

Európában a 25 kV feszültségű 50 Hz frekvenciájú (ipari periódusú) váltakozó áramú rendszer a 
legelterjedtebb, és ez fejlődik a leggyorsabban, köszönhetően annak, hogy a nagysebességű vasutak 
esetében szinte egyeduralkodó. A váltakozó áramú vasúti rendszer kifejlesztése Kandó Kálmán 
nevéhez fűződik. 

A városi közlekedésben a XIX. század utolsó éveiben tért hódító egyenáramú rendszer (a városi 
villamos) nagyvasúti alkalmazásának határt szab az alkalmazható felsővezetéki feszültség (1500 V, 
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illetve állandóan sorba kapcsolt motorok esetén 3000 V), amely a megengedhető határok között 
tartandó feszültségesés miatt sok alállomást igényel. Természetesen a nagyon sok (egyszerű villamos 
berendezésű) járművet igénylő városi közlekedésben a mai napig ezt a megoldást alkalmazzák. 
Megmaradtak a korábban kiépített nagyvasúti egyenáramú hálózatok is: Lengyelországban, 
Olaszországban, Spanyolországban, Szlovéniában, Belgiumban, Oroszország egyes részein, stb. a 
3 kV-os rendszer, Hollandiában és a Dél-Franciaországban az 1500 V-os rendszer, de a mai, korszerű 
járművek már itt is jórészt váltakozó áramú motorokkal készülnek, illetve az újépítésű, különösen a 
nagysebességű vasutak a 25 kV-os váltakozó áramú rendszert alkalmazzák. 

Ugyancsak tovább él a XX. század elején a német ipar által kifejlesztett és az általa akkoriban 
befolyásolt területeken, konkrétan a mai német, osztrák, svéd, norvég, és svájci vasutak hálózatán, 
kiépített 15 kV feszültségű, 16 2/3 Hz frekvenciájú (csökkentett periódusú) váltakozó-áramú 
rendszer. 

10.1. táblázat. A főbb európai áramrendszerek összehasonlítása 

Szempont 25 kV 50 Hz 3 kV 15 kV 16 2/3 Hz 
Energiaellátás országos erőműről,  

120/25 kV-os 
alállomás,  
kis transzformátorok,  
egyszerűbb alállomás 

országos erőműről,  
120/20/3 kV-os 
alállomás,  
igényesebb 
zárlatvédelem, 
egyenirányítás 

saját erőmű igény,  
önköltségű energia,  
nagyobb 
transzformátorok,  
meddő teljesítmény 

Feszültségesés 24 % 33 % 20 % 
Tápvezeték 
keresztmetszet 

100-150 mm2 300-400 mm2 100-150 mm2 

Alállomások távolsága 50 km 20 km 50 km 
cos(ϕ) rosszabb - jobb (XL kisebb) 
Korrózióvédelem - elektrolízis - 
Fázisjavítás kondenzátoros - kondenzátoros 
Zavarás felharmonikusok - felharmonikusok 

A 10.1. táblázat az európai áramrendszerek főbb jellemzőis hasonlítja össze. 

10.2.2. Siemens Eurosprinter többáramnemű mozdonycsalád 

A Siemens az EuroSprinter mozdonycsaládot az európai igényeknek megfelelően fejlesztette ki. A 
mozdonycsalád fejlesztése 1992-ben kezdődött, a gyártás 1996 óta tart. Bár az továbbfejlesztett 
Vectron mozdonycsalád értékesítését a Siemens megkezdte 2012-ben, az EuroSprinter továbbra is az 
egyik legmodernebb megoldást jelenti, köszönhetően többek között a kétfrekvenciás működést 
biztosító tejesítményelektronikának. 

A MÁV is rendelkezik EuroSprinter mozdonyokkal, ahol a 470-es sorozatszámot és nem hivatalosan a 
Taurus nevet viselik. A MÁV EuroSprinterei ES 64 U2 típusú, a betű és szám jelek az alábbiakat jelölik: 

• ES – Eurosprinter 
• 64 – 6400 kW névleges teljesítmény 
• U – univerzális (teher- és személyszállító) mozdony 
• 2 – kétfrekvenciás (50 és 16 2/3 Hz) 
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Az ES64U2 típusazonosítású mozdonyok univerzális felhasználásra, nagyobb terhelésű és sebességű 
személyszállító- illetve nehéz tehervonatok továbbítására készültek. A mozdonyok a DB, ÖBB, MÁV és 
GySEV vonalakon való közlekedés feltételeire vannak felkészítve. 

 
10.14. ábra. A MÁV 470 007 pályaszámú Siemens ES64U2 „Taurus” kétáramnemű mozdonya 

Az EuroSprinter mozdonyok futóműve nagyteljesítményű villamos mozdonyok számára készült. Az 
ES 64 U2 típusú mozdony alkalmazási területének megfelelően, amely az európai nagysebességű 
vonalakra, de az ívekkel telitűzdelt alpesi-, és kevésbe jó minőségű vonalakra is kiterjed, a futómű 
kialakítása szempontjából kompromisszumot kellett találni. Az alkalmazott Siemens SF 1 forgóvázak 
úgynevzett HAB-forgóvázak (nagysebességű forgóváz féktengellyel, németül Hochleistungsantrieb 
mit Bremswelle). A mindegyik tengely hajtásáról egy 1,6 MW-os aszinkronmotor gondoskodik. 

 
10.15. ábra. Az EuroSprinter ES64U2 váltó-váltó teljesítményátalakítója (egy forgóváz) 
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Az EuroSprinter mozdonyok a korszerű félvezető-technikát kihasználva háromfázisú 
aszinkronmotoros hajtásrendszerrel készülnek. A mozdony teljesítményátalakítója egy összetett 
váltó-váltó teljesítményátalakító, mely a hálózat váltakozó feszültségét a vontatómotorok 
táplálásához szükséges váltakozó feszültséggé alakítja. A működés alapelve, hogy a felső vezeték 
váltakozó feszültségét számítógéppel vezérelt GTO tirisztoros négynegyedes egyenirányítói 
egyenfeszültséggé alakítják át, majd ebből állítják elő az ISZM-vezérelt váltóirányítók a 
vontatómotorok számára szükséges háromfázisú váltakozó feszültséget. 

A mozdony főtranszformátora egyfázisú olajtranszformátor, amely a mozdony közepén a padló alatt 
helyezkedik el. A mag a tekercseléssel, valamint a közbenső kör szívókör-tekercsei egy acélházban 
vannak beépítve. A mag kétoszlopos szerkezetű, amelynél mindegyik oszlop villamosan három részre 
van osztva. Így a hat elválasztott szekunder tekercselés és a felette koncentrikusan hat 
párhuzamosan kapcsolt nagyfeszültségű tekercselés szimmetrikusan rendezhető el. A vontatási 
tekercsek kétféle bevezetéssel rendelkeznek, amelyek a primer feszültségtől függően átkapcsolhatók. 
Ez az átkapcsolás a segédüzemi tekercsnél, vonatfűtési tekercsnél és a 200 V-tekercselésnél, továbbá 
a szívókör tekercseinél is végbemegy.  

A váltó-váltó teljesítményátalakító a főtranszformátor egyfázisú váltakozó feszültségének villamos 
átalakítását végzi, amelynek során változtatható feszültségű és frekvenciájú háromfázisú feszültséget 
állít elő az aszinkron vontatómotorok táplálásához. Vontatáskor a hálózatoldalon lévő három 
négynegyedes GTO tirisztoros egyenirányító látja el energiával a két közbenső kört, fékezéskor pedig 
a fékezési energiát visszatáplálja a hálózatba.  

A négynegyedes egyenirányítók (németül Vierquadrantsteller, 4QS) feszültségnövelő kapcsolással 
működnek, a teljesítményelektronikájuk GTO-tirisztor alapú, és működésük a közbenső kör 
feszültségére szabályozott. A négynegyedes egyenirányítók és az ISZM-vezérelt váltóirányítók 
(németül Pulswechselrichter, PWR) között az egyenfeszültségű közbenső kör (németül 
Gleichspannungszwischenkreis) teremti meg a kapcsolatot. A (motorköri) váltóirányító a közbenső 
köri egyenfeszültségből változtatható feszültségű és frekvenciájú háromfázisú feszültséget állít elő az 
aszinkron vontatómotorok táplálásához. Az impulzusszélesség-modulációs vezérlésnek köszönhetően 
a váltóirányító kimenő áramalakja jó közelítéssel szinuszos. 

10.2.3. Sinkanszen 

A Sinkanszen (japánul „Új Fővonal”) Japán nagysebességű vasúthálózata, mely a magyar villamosított 
vasúthálózathoz hasonlóan 25 kV effektív feszültségű, viszont 60 Hz frekvenciájú. A Sinkanszen 
rendszerben közlekedő egyik újabb típust, az N700-ast ismerteti a 10.16. ábra. 
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10.16. ábra. A Sinkanszen N700-as típusú nagysebességű motorvonat 

A Sinkanszen N700, mint a nagysebességű vonatok átalában, nem rendelkezik különálló mozdonnyal, 
hanem motorvonat kialakítású, és a szerelvény több forgóváza is hajtott. A vonat hajtása 4 
aszinkronmotorból álló egységekre van tagolva, melyek önálló teljesítményátalakítókkal 
rendelkeznek a motorok szabályozott táplálásához (10.17. ábra). 

 
10.17. ábra. A Sinkanszen N700 egy váltó-váltó teljesítményátalakítója 

Az N700 váltó-váltó átalakítói IGBT-ket használnak a teljesítménykapcsolóként. Maguk az átalakítók a 
vonat transzformátorából származó 60 Hz frekvenciájú váltakozó feszültséget szabályozott módon 
egyenirányítják, és egy háromfázisú ISZM-vezérelt váltóirányító (az N77 esetén Variable Voltage 
Variable Frequency inverternek nevezik, VVVF) táplálja meg az egy egységhez tartozó négy 
aszinkronmotort. 
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10.2.4. Közúti járművek villamos hajtásai 

 

 

10.3. Statikus teljesítményátalakítók alkalmazása a villamos hevítésben 
A villamos hevítő rendszerek általában teljesítményelektronikát alkalmazanak a hevítő beavatkozó 
elem villamos energiával történő ellátására. A villamos energia hővé történő alakításának az alábbi 
módjait alkalmazzák a villamos hevítő és fűtő rendszerekben: 

• Indukciós hevítés 
• Rezisztív hevítés 
• Hevítés infravörös sugárzással; 
• Dielektromos fűtés; 
• Hevítés villamos ív keltésével 
• Hevítés plazmával 
• Elektronsugaras hevítés; 
• Hevítés lézersugarak alkalmazásával 

10.3.1. Indukciós hevítés 

Ebben az alfejezetben az indukciós hevítés teljesítményelektronikáját ismertetjük, mely ma az 
iparban és a háztartásban sokoldalú formában alkalmazott villamos hevítési eljárás. Fő alkalmazási 
területe a fémfeldolgozó ipar. Mivel a fűtött munkadarabhoz történő hőbevitel tiszta és gyors, a 
környezetvédelem lényegesen megnövekedett követelményeinek is eleget tesz. A környezet nincs 
kitéve termikus és atmoszférikus megterhelésnek. Az eljárás különleges előnye abban a lehetőségben 
rejlik, hogy a hő magában a munkadarabban jön létre. 

 
10.18. ábra. Indukciós hevítő tekercs és felhevített munkadarab 
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Az indukciós hevítés során a hevítendő anyagban örvényáramokat keltenek egy megfelelően 
elhelyezett tekercs áramának változtatása által. A hevítő tekercsben folyó váltakozó áram váltakozó 
mágneses teret kelt a tekercs körül, ami a vezetőképes munkadarabban örvényáramokat indukál, az 
örvényáramok pedig felhevítik a munkadarabot. Az induktív hevítésnél tehát feltétel, hogy a 
munkadarab vezetőképes legyen, illetve befolyásolja a rendszer hatásfokát a bőrhatás (skin effect) 
miatt az anyagra jellemző behatolási mélység. 

Egy megfelelő nagy mágneses mező felépítéséhez az hevítő tekercs áramának nagyon nagynak 
kellene lennie (1-10 kA), ami normális esetben a tekercs átolvadásával járna; összehasonlításként: 
egy 2 kW-os fűtőkemencében mindössze 10 A folyik. A tekercs átolvadásának megakadályozása 
végett az meneteket (vörös)réz csövekből készítik, amelyek így a saját vízhűtésükre is képesek. A 
nagyon nagy áramok alkalmazása elkerülhető azonban a hevítő áram frekvenciájának növelésével. A 
háztartási és ipari áramhálózatok 50 Hz frekvencián működnek, az indukciós hevítésben viszont az 
alkalmazástól függően 50-től 1000000 Hz-ig terjedő frekvenciával folyik a munka. Felmerül a kérdés, 
miért van szükség egy ilyen nagy frekvenciára, miért nem oldható meg minden felhevítési feladat egy 
bizonyos frekvencián. E mögött egy fizikai ok áll fenn, az úgynevzett bőrhatás, ami miatt az 
elektromos áram, különösen a váltakozó áram csak a vezetők/munkadarabok peremrétegeiben 
folyik, vagyis a munkadarab közepe elvileg hideg marad (csak a hővezetés melegíti, az örvényáramok 
elkerülik). A réteg vastagsága, amelyben az áram folyik, függ a frekvenciától. Kis frekvenciákon a 
réteg vastag, azaz, a munkadarabot az áram szinte a munkadarab közepéig átfutja, ennek 
következtében átmelegíti. Nagyon nagy frekvenciák esetén az áram csak a felületen folyik és a 
bemelegítési mélység a 0-1 mm tartományban található. Ez a hatás kihasználható az alkalmazási 
esettől függő megfelelő frekvencia alkalmazásához. 

Az indukciós hevítés főbb alkalmazási területei a következők: 

• Acél és színesfémek olvasztása 1500°C-ig terjedő hőmérsékletekkel. 
• A kovácsoláshoz 1250°C-ra hevítés. 
• Kilágyítás és normalizálás a hidegalakítás után 750–950°C hőmérsékletekkel. 
• Acél és öntvény munkadarabok felületi edzése 850–930°C hőmérsékleteknél (megeresztés 

200–300°C), lágy- és keményforrasztás 1100°C-ig terjedő hőmérsékletekkel, valamint 
különleges területek, mint pl. ragasztáshoz, szinterezéshez felhevítés. 

A fentiek tükrében tehát az indukció hevítésnél a villamos energia forrása a 50 Hz-es váltakozó áramú 
hálózat, és ezt az energiát ugyancsak váltakozó áram formában, de rendszerint nagyobb vagy jóval 
nagyobb frekvencián használjuk fel: követkeésképpen váltó-váltó átalakítóra van szükségünk. Az 
ISZM-vezérelt átalakítókban a félvezető kapcsolóelemek általában „hard” kommutációs módban 
működnek, azonban ez minden esetben kapcsolási veszteségeket eredményez. A kapcsolási 
frekvencia növelése kisebb transzformátorok és szűrők alkalmazását és így nagyobb teljesítmény-
sűrűségű átalakítók építését teszi lehetővé, azonban a kapcsolási veszteségek gyorsan növekednek, 
lerontva ezzel az átalakító hatásfokát. A kapcsolóelemekre eső veszteség csökkenthető „snubber” 
áramkör alkalmazásával, viszont ez az átalakító teljes veszteségét nem csökkenti, csak a veszteség 
keletkezésének helyét változtatja meg. 
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10.19. ábra. Az indukciós hevítőrensdzer blokkvázlata 

Az induktív hevítéshez tehát nagyfrekvenciás nagy hatásfokú átalakítóra van szükség. Ennek a 
feltételnek a rezonáns átalakítók felenek meg leginkább (lásd 5.5 alfejezet). A rezonáns átalakítóknál 
a kapcsolási séma lényege, hogy a kapcsolást akkor végezzük el, amikor a kimenő áram vagy 
feszültség értéke 0, azaz lágy (soft) kommutációt alkalmazunk. Hogy ezek a nullátmenetek biztosan 
kialakuljanak, a kimenetet L-C rezonáns áramkörré kell alakítani. 

 
10.20. ábra. Egy indukciós főzőlap blokkvázlata 

 

 

 

 

 

 

10.3.2. Rezisztív hevítés  

 

 

 

281 
 



10.3.3. Villamos hevítés dielektrikumban 

 

 

10.3.4. Speciális alkalmazások a villamos hegesztések és hőkezelések területén 

 

 

10.4. Hálózatkondícionáló átalakítók 
 

 

10.5. További speciális alkalmazások 
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11. Animációk 
Néhány áramkör, illetve tranziens jelenség bemutatása animációk segítségével. 

11.1. Bipoláris teljesítmény tranzisztor vezérlő áramköre 

 
11.1. ábra. Bipoláris teljesítmény tranzisztor optikai úton leválasztott vezérlő áramkörének 

működése, a működési ciklus lépései, a feszültségek és a kialakuló áramok 
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11.2. A hagyományos teljesítmény tirisztor működése 

 
11.2. ábra. A hagyományos tirisztor működésének bemutatása a munkapontjának egy pozitív 

szinusz félperiódus alatt lezajló vándorlásán keresztül 
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11.3. Egyenirányító áramkör működése 

 
11.3. ábra. Az egyfázisú kétutas kétütemű egyenirányító működése 

 

11.4. Tirisztoros vezérelt egyenirányító működése 

 
11.4. ábra. Tirisztoros vezérelt egyenirányító működése 
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12. Nevezéktan 
A dokumentumban alkalmazott jelölésrendszer, a fizikai mennyiségek és mértékegységeik, valamint 
az egyes rövidítések, feloldásaik és magyar megfelelőik ismertetése. 

12.1. Fizikai mennyiségek jelölései és mértékegységei 
 
Jelölés Mértékegység Elnevezés, megjegyezés 
C [F] kapacitás 
f [Hz] frekvencia 
i(t) [A] időben változó áram 
I [A] időben állandó áram 
L [H] induktivitás 
P [W] teljesítmény 
R [Ω] ellenállás 
u(t) [V] időben változó feszültség 
U [V] időben állandó feszültség 
Z [Ω] impedancia 
α, β, γ [rad] geometriai szög 
Φ [Wb] mágneses fluxus 
ω [rad/s] szögsebesség vagy körfrekvencia 
Ψ [Wb] tekercsfluxus 

 

12.2. Rövidítések 
 
ASBS Asymmetrical Silicon Bilateral Switch (aszimmetrikus szilícium kétoldalú kapcsoló) 
ASIC Application-Specific Integrated Circuit (alkalmazás-specifikus integrált áramkör) 
AST Asymmetric Thyristors (aszimmetrikus tirisztor) 
BJT Bipolar Junction Transistor (bipoláris tranzisztor) 
CCM Continuous Conduction Mode (folytonos áramvezetési üzemmód) 
DCM Discontinuous Conduction Mode (szaggatott vezetési üzemmód) 
DIAC Diode for Alternating Current (diak, váltakozó áramú dióda) 
FBSOA Forward Bias Safe Operation Area (biztonságos működési tartomány a rács-emitter 

kör nyitóirányú előfeszítése során) 
FET Field Effect Transistor (térvezéslésű tranzisztor) 
GBJT Giant Bipolar Junction Transistor (óriás bipoláris tranzisztor) 
GTO Gate Turn-Off thyristor (rácson kikapcsolható tirisztor) 
HEMT High Electron Mobility Transistor (nagy elektron mobilitású tranzisztor, lásd még 

HFET) 
HFET Heterostructure Field-Effect Transistor (azonos a HEMT-vel) 
HVIC High Voltage Integrated Circuit (nagyfeszültségű integrált áramkörök) 
IC Integrated Circuit (integrált áramkör) 
IFM Impulzusfrekvencia-moduláció (lásd még PFM) 
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor (szigetelt vezérlő elektródájú vagy térvezérlésű 

bipoláris tranzisztor) 
IGCT Integrated Gate-Commutated Thyristor (integrált rácson vezérelhető tirisztor) 
IGFET insulated-Gate Field-Effect Transistor (szigetelt vezérlő elektródájú térvezérlésű 

286 
 



tranzisztor, a MOSFET általánosabb alternatívája) 
IPEM Integrated Power Electronic Modules (integrált teljesítmény modul) 
IPM Intelligent Power Modules (intelligens teljesítmény modul) 
ISZM Impulzuszzélesség-moduláció (lásd még PWM) 
JFET Junction FET (záróreteges térvezéslésű tranzisztor) 
MCT MOS-Controlled Thyristor (térvezérlésű tirisztor) 
IPEM Integrated Power Electronic Modules (integrált teljesítmény modul) 
IPM Intelligent Power Modules (intelligens teljesítmény modul) 
ISZM Impulzuszzélesség-moduláció (lásd még PWM) 
JFET Junction FET (záróreteges térvezéslésű tranzisztor) 
MCT MOS-Controlled Thyristor (térvezérlésű tirisztor) 
MESFET Metal-Semiconductor Field Effect Transistor (fém-félvezető térvezérlésű tranzisztor) 
MISFET Metal-Insulator-Semiconductor FET Field-Effect Transistor (fém-szigetelő térvezérlésű 

tranzisztor, az MOSFET elnevezés alternatívája) 
MOSFET Metal-Oxid-Semiconductor Field-Effect Transistor (fém-oxid-félvezető térvezérlésű 

tranzisztor) 
PFM Pulse Frequency Modulation (impulzusfrekvencia-moduláció, IFM) 
PWM Pulse Width Modulation (impulzusszélesség-moduláció, lásd ISZM) 
PUT Programmable Unijuction Transistor (programozható egyrétegű tranzisztor) 
RBSOA Reverse Bias Safe Operation Area (biztonságos működési tartomány a rács-emitter kör 

nyitóirányú előfeszítése során) 
RCT Reverse Conducting Thyristor (záróirányban vezető tirisztor) 
RSC Random Switching Control (kétpontszabályozás) 
SBS Silicon Bilateral Switch (kétoldalú szilícium kapcsoló) 
SCR Silicon-Controlled Rectifier (a General Electric által gyártott tirisztorok elnevezése) 
SCS Silicon Controlled Switch (tirisztor tetróda, szó szerint vezérelt szilícium kapcsoló) 
SIT Static Induction Transistor (statikus indukciójú tranzisztor) 
SITh Static Induction Thyristor (statikus indukciójú tirisztor) 
SOA Safe Operating Area (biztonságos működési tartomány) 
SPIC Smart Power Integrated Circuits (intelligens teljesítmény integrált áramkörök) 
SUS Silicon Unilateral Switch (egyoldalú szilícium kapcsoló) 
SVM Space Vector Modulation (térvektor-moduláció) 
TRIAC Triode for Alternating Current (triak, váltakozó áramú trióda) 
UJT Unijunction Transistor (egyátmenetű tranzisztor) 
ZVS Zero Voltage Switching (nulla átfolyó árammal véghezvitt kapcsolás) 
ZCS Zero Current Switching (nulla feszültség mellett történő kapcsolás) 
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