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Abstrakt — Príspevok prezentuje realizáciu mikroprocesoro-

vého napäťového riadenia DC-DC meniča s mäkkým spínaním. 

Model DC-DC meniča spolu s navrhnutým riadením bol vytvore-

ný v programe Matlab/Simulink. Navrhnutý PI regulátor bol 

implementovaný na ARM mikroprocesore STM32F746. Činnosť 

riadeného jednosmerného meniča bola overená meraním na 

laboratórnom modeli 2-kW DC-DC meniča. Dosiahnuté výsledky 

sú zhodnotené v závere príspevku. 

Kľúčové slová — riadenie, dc-dc menič,  mäkké spínanie, 

mikroprocesor. 

Abstract — The paper presents the implementation of micro-

processor control of a soft-switching DC-DC converter. A model 

of a soft-switching DC-DC converter with voltage control was 

created in program MATLAB/Simulink. A continuous-time PI 

controller was transformed into a discrete-time PI controller and 

implemented on the STM32F746 ARM microprocessor. The 

abilities of the proposed PI controller were verified by measure-

ment on a laboratory model of a 2-kW DC-DC converter. 

Achieved results are discussed at the end of the paper.  

Keywords — control, DC-DC converter, soft-switching, 

microprocessor.  

I. ÚVOD 

 Od 70-tych rokov minulého storočia je s významným  

rozvojom výkonovej elektroniky spojené aj  postupné rozširo-

vanie nasadzovania výkonových polovodičových meničov 

v priemysle, ktoré vďaka efektívnemu riadeniu prináša výraz-

né úspory spotreby elektrickej energie. Analógové riadiace 

prvky predstavované tranzistormi a operačnými zosilňovačmi , 

ktoré boli teplotne a časovo nestále, boli neskôr nahradené 

integrovanými riadiacimi obvodmi, ktoré boli rovnako analó-

govými obvodmi, ale ich parametre a vlastnosti uţ boli pre 

pouţitie v riadení vhodnejšie. S rozvojom mikroprocesorovej 

techniky sa postupne aj v riadení výkonových polovodičových 

meničov začína upúšťať od analógových obvodov. Rozvoj 

mikroprocesorovej techniky priniesol do oblasti riadenia vý-

konových meničov prechod k digitálnej forme riadenia meni-

čov aj k zmenšovaniu rozmerov meničov. Nemenej významná 

je skutočnosť, ţe s rozvojom mikroprocesorovej techniky je 

spojené výrazné zvyšovanie výpočtového výkonu procesorov, 

čo umoţňuje veľký posun v riadení výkonových polovodičo-

vých meničov. V dnešnej dobe existuje veľa spoločností vyví-

jajúcich univerzálne, spoľahlivé a cenovo dostupné mikropro-

cesory, ktoré je moţné pouţiť pre efektívne riadenie výkono-

vých polovodičových meničov.  

 Tento článok sa zaoberá realizáciou mikroprocesorového 

riadenia polovodičového DC-DC meniča s mäkkým spínaním, 

ktorý bol bliţšie opísaný v [1] s vyuţitím ARM mikroproceso-

ra STM32F746. 

II. MENIČ S MÄKKÝM SPÍNANÍM 

Výkonová časť meniča (Error! Reference source not found.) 

sa skladá z mostíkového striedača s tranzistormi T1 -T4, ktoré 

zabezpečujú vytvorenie vysokofrekvenčného striedavého 

napätia s obdĺţnikovým priebehom pre napájanie 

vysokofrekvenčného transformátora.  

 

 
 

Obr. 1. Schéma DC-DC meniča s mäkkým spínaním Error! Reference 

source not found. 

 Transformátor (Error! Reference source not found.) zabezpeču-

je galvanické oddelenie výstupu od vstupu a zniţuje veľkosť 

napájacieho napätia riadeného usmerňovača. Riadený usmer-

ňovač sa skladá z tranzistora TS, ktorý slúţi na riadenie vý-

stupného prúdu a napätia meniča a zabezpečuje spínanie tran-

zistorov mostíka pri nulovom napätí,  prúde a vypínanie tran-

zistorov mostíka pri nulovom prúde. V rámci riadeného 

usmerňovača je realizovaná bezstratová odľahčovacia sieť 

tvorená diódami  Ds2, Ds1, cievkou Ls a kondenzátorom Cs, 

ktorá zabezpečuje vypínanie tranzistora TS pri nulovom napätí.  

 Za riadeným usmerňovačom je umiestnený výstupný LC 

filter s nulovou diódou tvorený kondenzátorom Co s kapacitou 

4,3 μF, tlmivkou Lo s indukčnosťou 4 µH a diódou D0, ktorý 

vyhladzuje priebeh výstupného napätia.    

III. RIADENIE SPÍNAČOV MENIČA 

 Riadenie meniča je uskutočňované podľa Riadiace signály 

tranzistorov meniča Error! Reference source not found.. 

Tranzistory striedača sú spínané frekvenciou 50Khz, pri 50% 

striede, pričom experimentálne bola nastavená veľkosť bez-

pečnostnej medzery na 1μs, čo zohľadňuje čas, počas ktorej sa 
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stihnú vybiť výstupné kapacity IGBT tranzistorov a oneskore-

nie riadiacich signáloch vplyvom galvanického oddelenia 

riadiacich vstupov a budičov tranzistorov. 

 Tranzistor riadeného usmerňovača pracuje so 100kHz 

PWM, pričom  spínanie tranzistora je zosynchronizované so 

spínaním jednotlivých uhlopriečok striedača. Vypnutie tran-

zistora TS nastáva pred vypnutím danej vetvy striedača (pre 

fyzikálny model meniča je strieda ohraničená na maximálnu 

hodnotu 0,7), čím nastáva pokles prúdu primárnej strany trans-

formátora pre zabezpečenie vypnutia tranzistorov striedača pri 

nulovom prúde. 

 
Obr. 2. Riadiace signály tranzistorov meniča Error! Reference source 

not found.  

IV. RIADIACI MIKROPOČÍTAČ ST32F746 

Pre realizáciu riadiacej časti meniča sme zvolili vývojový 

kit Nucleo-144 s  mikroprocesorom STM32F746 (Obr.3), 

ktorý obsahuje procesor typu ARM Cortex M7 s perifériami 

potrebnými pre riadenie zvoleného meniča. Mikropočítač 

umoţňuje pracovať na maximálne moţnej frekvencii jadra 

procesora 216 MHz, s maximálnym výpočtovým výkonom 

462 DMIPS, pričom mikropočítače s procesormi ARM rady M 

sú špecializované na pouţitie v embedded zariadeniach.  

Tento typ riadiacej dosky bol zvolený z  dôvodov: 

 zlomkovej ceny vývojového kitu oproti 

TMS320F28335, 

 HAL kniţnica umoţňuje jednoduchý prechod na iný 

ARM procesor od firmy ST, 

 vývojové prostredie Cube MX, ktoré slúţi na nasta-

venie základných vlastností periférií mikropočítača 

vo forme generovania zdrojového kódu pre nastave-

nie registrov procesora, 

 voľne pouţiteľné vývojové prostredia (do 32 KB), 

 v rámci dosky je integrovaný programátor 

s moţnosťou digitálnej emulácie sériového portu 

a podporou debug módu. 

 
Obr. 3. Vývojový kit STM32 Nucleo-144  

V. SIMULAČNÉ POROVNANIE REGULÁCIE NAPÄTIA 

POMOCOU PI REGULÁTORA  

 Pre potreby verifikácie návrhu napäťovej regulácie vý-

stupného napätia DC-DC meniča bol v rámci simulačného 

programu MATLAB/Simulink zostavený simulačný model 

meniča, ktorý je zobrazený na Error! Reference source not 

found.. Model meniča je zostavený zo 4 blokov. Tieto bloky 

sú: výkonová časť meniča,  A/D prevodník výstupného napä-

tia, A/D prevodník výstupného prúdu za LC filtrom meniča 

a regulátor napätia. 

 
Obr. 4. Simulačný model DC-DC meniča  

 
Obr. 5. Simulačná schéma výkonovej časti DC-DC meniča 

 Blok výkonovej časti meniča, ktorého parametre sú uvede-

né v tab.I, je zobrazený na Error! Reference source not 

found.. Pre snímanie napätia a prúdu sú pouţité 12 bitové A/D 

prevodníky, ktorých simulačné schémy sú zobrazené na Er-

ror! Reference source not found. a Error! Reference 

source not found.. Frekvencia snímania výstupných veličín je 

1MHz, pričom ako výstupná hodnota pre reguláciu je pouţitá 

priemerná hodnota z posledných 10 nameraných hodnôt na 

odfiltrovanie zvlnenia výstupného napätia a prúdu. 

 

 
Obr. 6. Simulačná schéma napäťového A/D prevodníka 

 
Obr. 7. Simulačná schéma prúdového A/D prevodníka 
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TABLE I.  PARAMETRE DC-DC MENIČA 

Parameter Value Unit 

Výstupný výkon POUT 2 kW 

Vstupné napätie VIN 300 V 

Spínacia frekvencia fS of T1 – T4 50 kHz 

Výstupné napätie VO 40 V 

Výstupný prúd IO 50 A 

Prevod transofrmátora TR 5 - 

Kapacita výstupného filtra CO 27 µF 

Indukčnosť výstupného filtra LO 4 µH 

Kapacita odľahovacej siete CS 220 nF 

Indukčnosť odľahčovacej siete LS 300 nH 

VI. MIKROPROCESOROVÉ RIADENIE 

Regulácia výstupného napätia meniča je zabezpečovaná PI 

regulátorom. V práci [1] je opísaný návrh PI regulátora, ktoré-

ho diskrétna forma definovaná rovnicou (1) bola pouţitá pri 

realizácii mikroprocesorového riadenia tohto meniča. 

 (1) 

Parametre K1 a K2 diskrétneho PI regulátora boli získané  Tus-
tinovou aproximáciou podľa  (2): 

 (2) 

pričom vzorkovacia perióda Tsample v (2) bola nastavená na 
spínaciu periódu sekundárneho tranzistora TS, na dvojnásobok 
spínacích frekvencií fs primárnych tranzistorov T1 - T4: 

 (3) 

Riadiaci algoritmus bol implementovaný v ARM mikro-
procesore STM32F746. V Tab. II sú uvedené parametre dis-
krétneho PI regulátora. 

TABLE II.  PARAMETRE DISKRÉTNEHO PI REGULÁTORA 

Parameter Hodnota Jednotka 

Vzorkovací čas Tsample 10 µs 

Dominantná čas. konštanta τ 35 µs 

Zosilnenie K1 0,0095 - 

Zosilnenie K2 -0,007 - 

VII. VERIFIKÁCIA A POROVNANIE 

Činnosť navrhnutého PI regulátora bola overená simulá-
ciou v programe MATLAB / Simulink. Programová schéma 
riadenia DC- DC meniča je uvedená v (1) a parametre PI regu-
látora sú uvedené v Tab. II. Dosiahnutá odozva DC- DC meni-
ča je zobrazená na obr. 8. Poţadovaná hodnota výstupného 
napätia bola 10 V. Doba nastavenia výstupného napätia je cca. 
150 µs.  

 

Obr. 8. Výstupné napätie DC-DC meniča získané simuláciou Error! 

Reference source not found. 

 

Obr. 9. Merané výstupné napätie a prúd DC-DC meniča  

Pri realizácii sme na meniči pracovali pri zníţenom napá-
janí striedača meniča na 100V. Menič bol zaťaţovaný dvoma 
reostatmi a pre zistenie presnosti regulácie sme ako poţadova-
nú hodnotu nastavovali hodnotu, ktorú očakávame v dátovom 
registri A/D prevodníka. Pre overenie navrhnutej regulačnej 
štruktúry sme testovali menič pri skokovej zmene poţadova-
ného napätia, pričom ako poţadované napätie bola hodnota na 
A/D prevodníku snímača napätia 1000, čo predstavuje 10V. 
Na Error! Reference source not found. je uvedený priebeh 
výstupného napätia a prúdu meniča nameraného osciloskopom 
Tektronix MSO 4034. 

VIII. ZÁVER 

V príspevku je opísaný spôsob digitálneho riadenia polo-

vodičového DC-DC meniča s mäkkým spínaním pomocou 

mikroprocesora STM32F746. Priebehy výstupného napätia 

a prúdu dosiahnuté meraním na laboratórnom modeli DC-DC 

meniča potvrdili funkčnosť navrhnutého PI regulátora podľa 

simulačných výsledkov riadenia DC-DC meniča s navrhnutým 

riadením vytvoreným v programe Matlab/Simulink. 
K hlavným výhodám digitálneho VMC riadenia oproti 

analógovému VMC riadeniu patrí: 

 zvýšenie presnosti daného riešenia, z dôvodu závis-
losti analógových obvodov od starnutia a vonkajších 
vplyvov prostredia ako je napr.teplota,  

 moţnosť komunikácie s externými zariadeniami ako 
aj moţnosť implementácie pokročilých riadiacich al-
goritmov a nelineárnych metód riadenia ako je adap-
tívna PI regulácia, [13-19] 
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  niţší počet súčiastok [12]. 

Naopak nevýhodou pouţitia mikroprocesorov v riadení 
meniča oproti analógovým obvodom je: 

 obmedzenie maximálne spínacej frekvencie tranzisto-
rov meničov v závislosti od obmedzení mikroproce-
sora, 

 vyššia cena, 

 pomalšia reakcia na preťaţenie meniča [12]. 
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