
NEPRIAMY JEDNOSMERNÝ MENIČ 

S ASYMETRICKÝM POLOMOSTÍKOM - SIMULÁCIA 

 

Úloha: 

 

Nepriamy jednosmerný menič s asymetrickým polomostíkom 

 

1.) Zapojte a uveďte do činnosti zložený nepriamy jednosmerný menič; pozostávajúci 

     z polomostíkového striedača, vysokofrekvenčného transformátora s prevodom 1:1, 

     a jednoimpulzového neriadeného usmerňovača s nulovou diódou a výstupným LC 

     filtrom; podľa schémy zapojenia. Na vstup zloženého meniča priveďte jednosmerné 

     napájacie napätie UV = 50 V a spínaciu frekvenciu meniča nastavte na fS = 4 kHz. 

 

2.) Uveďte menič do chodu naprázdno (odpojte R záťaž), a na primárnej strane meniča 

     preskúmajte priebehy veličín uP, iP, iT1 a iD1. Porovnajte tvary týchto priebehov pri 

     zmene striedy z postupne v celom rozsahu riadenia. Zistite pri tom aj vstupný príkon 

     meniča PVST a vysvetlite na čo sa spotrebúva. 

 

3.) Na menič pripojte odporovú záťaž, pričom hodnotu odporu nastavte tak, aby pri 

     maximálnej striede z(max) bola veľkosť vstupného prúdu meniča IV(max) = 3 A 

     (PVST(max) = 150 W). Presledujte a vzájomne porovnajte priebehy veličín primárnej 

     strany meniča uP, iP, iT1, iD1 a sekundárnej strany meniča iS, iLF, iCF, iZ. Pozorujte tvary 

     týchto priebehov pri zmene striedy z postupne v celom jej rozsahu. Taktiež pri tom 

     zisťujte aj PVST a PVÝS (výstupný výkon meniča  na záťaži) a vypočítajte účinnosť 

     meniča η. 

 

4.) Nakonfigurujte topológiu meniča tak, aby vzhľadom na výstup predstavoval spínaný 

     zdroj prúdu (L výstupný filter). Nastavte striedu z = 0,3 a presledujte tvar priebehu iZ = 

     = iLF pri rôznych veľkostiach filtračnej indukčnosti LF (1,5; 4,5; 6; 37,5 mH). Tiež 

     sledujte tvary priebehov prúdov primárnej strany meniča iP, iT1, iD1 a prúdu iS. 

 

5.) Nakonfigurujte topológiu meniča tak, aby vzhľadom na výstup predstavoval spínaný 

     zdroj napätia (LC výstupný filter). Pre filtračnú indukčnosť zvoľte malú hodnotu LF = 

     = 1,5 mH. Nastavte striedu z = 0,3 a preskúmajte tvar priebehu napätia na záťaži uZ 

     (zhodný s tvarom prúdu záťaže iZ), iLF a iCF; pri rôznych veľkostiach filtračnej kapacity 

     CF (2, 8, 28, 42 μF). 

 

6.) Pre striedu z = 0,2 a z = 0,4 zmerajte zaťažovaciu charakteristiku nepriameho 

     jednosmerného meniča ako zdroja napätia. Pritom parametre výstupného filtra zvoľte 

     LF = 1,5 mH a CF = 42 μF. Pri meraní nepresiahnite veľkosť prúdu záťaže IZ = 4 A. 

 

7.) Zrealizujte meranie (výpočet) účinnosti meniča η pri troch rôznych veľkostiach 

     spínacej frekvencie fS (4, 3, 2 kHz). Strieda nech je pri tom konštantná z = 0,4; 

     pomocou RZ udržujte konštantnú hodnotu výstupného prúdu meniča IZ = 3 A. 

     Vo výstupnom filtri nastavte LF = 1,5 mH a CF = 14 μF. Pri meraní prioritne 

     sledujte priebehy veličín primárnej strany meniča, pričom sa zamerajte hlavne na 

     priebeh magnetizačného prúdu vysokofrekvenčného transformátora. Zanalyzujte 

     a vysvetlite vplyv veľkosti magnetizačného prúdu transformátora a veľkosti spínacích 

     strát na výsledne namerané hodnoty účinnosti tohto “vysokofrekvenčného“ meniča. 



 

 

Schéma zapojenia: 

 

 

 
Obr. 1 Programová schéma pre LTspice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


