
JEDNOFÁZOVÝ JEDNOIMPULZOVÝ RIADENÝ USMERŇOVAČ BEZ A S NULOVOU 

DIÓDOU, S R-L ZÁŤAŽOU 

Simulačné meranie č. 2 

 

Úlohy: 

1.) Oboznámte sa so simulačnou schémou pre jednofázový jednoimpulzový riadený usmerňovač 

podľa obrázku. 

2.) Na jednofázovom jednoimpulzovom riadenom usmerňovači bez nulovej diódy ND a bez modelu 

rozptylovej indukčnosti transformátora Lσ, s R záťažou presledujte záťažné veličiny ud a id. Porovnajte 

tvary týchto veličín pri rôznych uhloch riadenia α1. 

3.) Nastavte α1 = 45º. Pridávajte postupne čoraz väčšiu induktívnu zložku L do záťaže a pozorujte ako 

sa časový priebeh prúdu id stále viac odchyľuje od priebehu napätia ud. Všímajte si, ako v priebehu 

napätia ud pribúda čoraz väčší úsek zo zápornej polperiódy. Pri dostatočnej časovej konštante záťaže 

τz skúmajte vplyv uhla riadenia α1 na tvar prúdu id a na veľkosť uhla vypnutia α2. Analyticky vysvetlite, 

prečo sa priebehy napätia na tyristore uv a napätia na záťaži ud navzájom určite musia dopĺňať do 

sínusovky. 

4.) Nastavte nasledujúce parametre: α1 = 45º, RZ = 10 Ω, LZ = 150 mH. Zmerajte strednú a efektívnu 

hodnotu napätia a prúdu na záťaži a odčítajte príslušný uhol vypnutia α2. Vypočítajte činiteľ tvaru 

napätia a prúdu záťaže.  

5.) Do zapojenia usmerňovača pridajte nulovú diódu ND. Sledujte už aj priebehy prúdu tyristora iV a 

prúdu nulovej diódy iND. Presvedčte sa, že pri čisto ohmickej záťaži sa nulová dióda neuplatní.  

6.) Zmerajte ako sa zmení činiteľ tvaru napätia a prúdu záťaže pri rovnako nastavených parametroch 

ako v bode 4.), pri zapojení usmerňovača s nulovou diódou.  

7.) Presledujte, aký vplyv na pozorované priebehy má zmena uhla riadenia usmerňovača.  

8.) Zmenou časovej konštanty záťaže prejdite z OPP do ONP, resp. opačne. 

9.) Do zapojenia usmerňovača pridajte model rozptylovej indukčnosti transformátora Lσ = 1,5 mH. 

Presledujte komutačný proces medzi tyristorom V a nulovou diódou ND. Zistite veľkosť komutačného 

uhla µ.  

Schéma zapojenia: 

 

Obr. 1 Programová schéma pre LTspice 


