
TROJFÁZOVÝ PLNORIADENÝ MOSTÍKOVÝ USMERŇOVAČ 

S R–L ZÁŤAŽOU - SIMULÁCIA 

 

 

Úloha: 

 

 

Trojfázový plnoriadený mostíkový usmerňovač s R–L záťažou 

 

1.) Oboznámte sa so simulačnou schémou pre trojfázový mostíkový usmerňovač. Zvoľte 

      fázové napájacie napätie UA = UB = UC = 55V. 

  

2.) Preskúmajte priebehy záťažných veličín uZ a iZ pri R záťaži. Porovnajte tvary týchto 

     priebehov pri rôznych uhloch riadenia α1, a to v OPP aj ONP a stanovte hraničný 

     uhol riadenia 1H kedy sa dostávate na HPP. 

 

3.) Porovnajte prúdy tyristorov iV4 a iV6 so záťažným prúdom iZ pri rôznych uhloch 

     riadenia 1 v OPP aj ONP. 

 

4.) Nastavte uhol riadenia 1 = 75º a pridávajte do záťaže postupne väčšiu indukčnosť. 

     Stanovte, pri akej časovej konštante τ ste sa dostali približne na HPP. 

 

5.) Pri uhle riadenia 1 = 60º, R–L záťaži a v ONP zmerajte UZstr, UZef, IZstr, IZef, 

     a vypočítajte činiteľ tvaru napätia záťaže ktU a prúdu záťaže ktI. 

     

6.) V ONP pozorujte prúdy tyristorov iV1 a iV4 pri rôznych uhloch riadenia 1 a určte ich 

     vzájomný fázový posun φV1-V4. Taktiež porovnajte priebeh fázového prúdu iA s prúdmi 

     tyristorov V1 a V4. 

 

7.) V ONP aj v OPP vzájomne porovnajte priebehy uZ a uV1 (napätie na tyristore V1); iZ 

      a iA (prúd prvej fázy); a takisto aj prúdov tyristorov iV1 a iV6; pri R–L záťaži, pričom  

      z ONP do OPP prejdite zmenou uhla riadenia 1. Sledujte a vysvetlite, ako sa  

      jednotlivé dvojice priebehov navzájom dopĺňajú. 

 

8.) Do obvodu usmerňovača pridajte protinapätie Ui a preskúmajte chod usmerňovača 

     v striedačovom režime (striedač so sieťovou komutáciou).  

     Nastavte uhol riadenia 1 = 120º, protinapätie Ui = 100 V (Obr .1). Pozorujte činnosť 

     usmerňovača v ONP aj OPP, pričom zmenu medzi ONP a OPP dosiahnete zmenou 

     indukčnosti záťaže. Presvedčte sa, že výkon na jednosmernej strane  usmerňovača je 

     teraz záporný a v OPP je počas nulového úseku prúdu napätie na záťaži rovné 

     protinapätiu. 

 



Simulačná schéma: 

 

 
Obr. 1 Programová schéma pre LTspice 

 
.SUBCKT SCR  A G K 

R_RF         H E 100E06   

Q_QN         E H M  NOUTCS20-22  

Q_QP         H E A POUTCS20-22  

D_DF         H E ZFCS20-22  

D_DGK        H M ZGKCS20-22  

D_DR         A E ZRCS20-22  

R_RR         A E 66.5E06  

R_RK         K M 0.0047  

R_RG         G H 3.16  

R_RGK        H M 27.9  

R_snubber  A S 100 

C_snubber  S K 22n  

 

.MODEL ZRCS20-22 D 

+IS=7.2E-15 

+IBV=5.0E-06 

+BV=2200 

.MODEL ZFCS20-22 D 

+IS=7.2E-15 

+IBV=5.0E-06  

+BV=2200 

.MODEL ZGKCS20-22 D 

+IS=7.2E-15  

+IBV=5.0E-06  

+BV=6 

.MODEL NOUTCS20-22 NPN 

+IS=7.2E-12  

+BF=100 

+RC=0.14  

+CJE=1.09E-09  

+CJC=218.0E-12  

+TF=2.0E-06 

.MODEL POUTCS20-22 PNP 

+IS=7.2E-12  

+BF=1.00  

+CJE=218.0E-12 

+TF=60E-06 

 

.ENDS 


