
JEDNOFÁZOVÝ STRIEDAVÝ MENIČ NAPÄTIA S R-L ZÁŤAŽOU 

Simulačné meranie č. 3 

 

Úlohy: 

1.) Oboznámte sa so simulačnou schémou pre jednofázový striedavý menič podľa obrázku. 

2.) Na jednofázovom striedavom meniči napätia s čisto ohmickou záťažou sledujte priebeh záťažného 

prúdu iz a napätia na záťaži uz. Preskúmajte tvary týchto veličín pri riadení meniča v plnom rozsahu 

α1. 

3.) Nastavte uhol riadenia α1 medzi 45º až 90º a pridávajte do obvodu záťaže postupne čoraz väčšiu 

indukčnosť L. Pozorujte, aké zmeny nastanú v priebehu napätia uz a ako sa priebeh prúdu iz čoraz viac 

odlišuje od priebehu uz. Pre dva zvolené parametre α1, RZ, LZ zmerajte Uze, Ize, α2 a zapíšte ich.  

4.) Pri dostatočne veľkej časovej konštante záťaže presledujte tvary napätia a prúdu v záťaži pri 

zmenách uhla riadenia α1. Overte si, že je rozsah riadenia pri R–L záťaži zdola obmedzený hodnotou 

ϕ. Pozorujte ako sa tvar prúdu iz pri zmenšovaní α1 až na hodnotu α1min stáva sínusovkou posunutou 

voči napätiu uz o uhol ϕ. Zmerajte uhol α1min = ϕ a udajte číselnú hodnotu pomeru XLz/RZ aj časovej 

konštanty záťaže.  

5.) Pri R záťaži pre α1 = 0º nastavte efektívnu hodnotu prúdu Ize0 = 1 A. Súčasne zmerajte efektívnu 

hodnotu napätia Uze0. Následne nastavujte uhol riadenia α1 od 0º až do 180º, skokovite po 18º. Pri 

každom nastavenom uhle riadenia zmerajte aktuálnu efektívnu hodnotu záťažného prúdu I zeα1.  

6.) Vypočítajte veličinu amer
2 = (Izeα1/Ize0)2 potrebnú pre zostrojenie riadiacej charakteristiky 

striedavého meniča napätia. Nameranú riadiacu charakteristiku (závislosť amer
2 = f(α1) ) vykreslite vo 

forme grafu.  

7.) Do toho istého grafu vykreslite iným druhom čiary riadiacu charakteristiku získanú výpočtom 

podľa vzťahu pre avyp 
2 = f(α1), ktorý je uvedený v závere. 

Schéma zapojenia: 

 

Obr. 1 Programová schéma pre LTspice 

  



Užitočné vzorce: 

Simuláciou sa parametre a2 určí nasledovne: 

𝑎𝑚𝑒𝑟
2 = (

𝐼𝑧𝛼1
𝐼𝑧0

)
2

 

kde: 

IZα1 je efektívna hodnota prúdu záťaže pri uhle fázového riadenia α1 

IZ0 je efektívna hodnota prúdu záťaže pri nulovom uhle fázového riadenia α1 

 

Výpočtom sa parametre a2 určí nasledovne: 

𝑎𝑣𝑦𝑝
2 = 1 −

𝛼1

𝜋
+
sin 2𝛼1

2𝜋
 

kde: 

α1 je uhol fázového riadenia 


