
ŠPECIÁLNE VARIANTY JEDNOKVADRANTOVÉHO 

PRIAMEHO JEDNOSMERNÉHO MENIČA – SIMULÁCIA 

 

 

Úlohy: 

 

 

A) Znižovaco–zvyšovací priamy jednosmerný menič 

 

1.) Oboznámte sa so simulačným zapojením vysokofrekvenčného znižovaco–zvyšovacieho 

     jednokvadrantového priameho jednosmerného meniča s R záťažou. 

 

2.) Zrealizujte základnú simulačnú analýzu danej topológie. Najskôr vzájomne porovnajte 

     priebehy uGE_T1 (riadiace napätie tranzistora), iT1 (prúd tranzistora), iD1 (prúd diódy) 

     a iL1 (prúd cievky); a následne pridajte medzi sledované priebehy aj priebeh iCF (prúd 

     kondenzátora) a iRZ (prúd záťaže). Odsledujte a vysvetlite, ako sa všetky tieto prúdy 

     postupne skladajú. 

 

3.) Nastavením striedy z = 0,75 prejdite zo znižovacej prevádzky meniča do zvyšovacej. 

     Presledujte priebehy jednotlivých veličín meniča uGE_T1, iT1, iD1, iL1, iCF, iRZ 

     a porovnajte ich s priebehmi nameranými pri znižovacej prevádzke meniča. 

 

4.) Zistite vplyv zmeny hodnoty kapacity kondenzátora CF a indukčnosti cievky L1 na 

     priebehy jednotlivých veličín meniča. Zakreslite tieto priebehy pre rôzne kombinácie 

     hodnôt daných prvkov. Na základe súboru odmeraných kombinácií vysvetlite účinky. 

 

5.) Pre vami zvolenú najvhodnejšiu kombináciu LC prvkov zmerajte riadiacu (prenosovú) 

     charakteristiku jednokvadrantového jednosmerného meniča. 

 

 

Simulačná schéma zapojenia (Úloha A): 

 

 
Obr. 1 Simulačná schéma zvyšovaco-znižovacieho meniča 



B) Sepic priamy jednosmerný menič 

 

1.) Oboznámte sa so simulačným zapojením vysokofrekvenčného sepic 

      jednokvadrantového priameho jednosmerného meniča s R záťažou. 

 

2.) Zrealizujte základnú simulačnú analýzu danej topológie. Najskôr vzájomne porovnajte 

     priebehy uGE_T1 (riadiace napätie tranzistora), iL1 (prúd cievky L1), iT1 (prúd tranzistora) 

     a iC1 (prúd kondenzátora C1); následne pridajte medzi sledované priebehy aj priebeh iL2 

     (prúd cievky L2) a iD1 (prúd diódy); a nakoniec pridajte aj priebeh iCF (prúd 

     kondenzátora CF) a iRZ (prúd záťaže). Odsledujte a vysvetlite, ako sa všetky tieto prúdy 

     postupne skladajú. 

 

3.) Nastavením striedy z = 0,75 prejdite zo znižovacej prevádzky meniča do zvyšovacej. 

     Presledujte priebehy jednotlivých veličín meniča uGE_T1, iL1, iT1, iC1, iL2, iD1, iCF, iRZ 

     a porovnajte ich s priebehmi nameranými pri znižovacej prevádzke meniča. 

 

4.) Zistite vplyv zmeny hodnôt kapacít a indukčností daných LC prvkov na priebehy 

     jednotlivých veličín meniča. Zakreslite tieto priebehy pre rôzne kombinácie hodnôt 

     daných prvkov. Na základe súboru odmeraných kombinácií vysvetlite účinky. 

 

5.) Pre vami zvolenú najvhodnejšiu kombináciu LC prvkov zmerajte riadiacu (prenosovú) 

     charakteristiku jednokvadrantového jednosmerného meniča. 

 

 

 

Simulačná schéma zapojenia (Úloha B): 

 

 
Obr. 2 Simulačná schéma SEPIC meniča 

 


