
Útotra 9: Usměrňovací diody

Útot měření:

V jednofazovém můstkovém usměrňovači určete závislost zák|adnich provozních parametru

diod na zátěži.
1. Seznamte se s typickými pruběhy napětí a proudů v usměrňovači'

2. Stanovte závislásti spietóveno a efektivního proudu diodou na vstupu usměrňovače

na výstupu stejnosměrného proudu usměrňovače (střední hodnota). Měření provedle

pro 
-usměrňováč 

s kapacitním filtrem a se zaÍazenou \ nezaÍazenou nárazovots

tlumivkou. Zároveň pózorujte vliv vnitřního odporu zdroje napájejícího usměrňovač

na naměřené hodnoty.

Schéma měření:

popis obvodu:
TRl: autotransforrruítor 0+250V / 10A
TR2: transformátor 2:L, zanedbatelný vnitřní odpor
A1 : elekEomagrreticlsý, měření efektivní hodnoty
42: magnetoelektricky, měření střední hodnoty
V: magnetoelektrický, měření střední hodnoty

C: 4x4000pF / 150V' parale|ně
L: 4x14mH l 4A,ttaspolečném jáďe, nuÚÉ wažovatvzájernnou indukčnost M
Usměrňovač: 4x diody 32N30ov
Vnitřní odpor zdroje O'lQ; 10A/1V

Postup měření:

V usměrňovači, jehož zapojenije požadovaýmzpůsobem modifikováno (nárazová tlumivka,

vnitřní odpor ždroje) štáno,.t. závislosti sledovaných proudů na zatěžovacim proudu

usměrňovače. Proud zátěže I.. nastavujte vrozsahu 0,1-:1A skrokem 0,1A pouze odporem

RZ, autotransformátorem po dobu měření nehýbejte. Špičkoý proud Ipeat určete pomocí

ořiloskop,, (kanál l). Naměřené výsledky zobecněte formou závislosti poměru proudů (I.il..,

Ip"*/I..) na časové konstantě RC na výstupu filtru. odpor R v onstantu

Řc próa.t avuje zatěžovaci odpor R2, jeho hodnotu určíte : IJ1I"".

rypůte průběhv proudu odóbíraného usměrňovačem ze pomocí

oš.ito.toiu a řádn8 okomentujte. Pozorujte vliv nárazové tlumivky na zastoupení vyšších

harmonictých složek odebíraného proudu. K tomu vyrržijte funkci matematického kanálu



a

FFT (rych|á Fourierova transformace). Proveďte alespoň pro dvě velikosti tlumivky'
Současně pozorujte vliv vnitřního odporu zdroje (transformátoru2..1) na pruběhy proudů.

Doplňující informace:

Pro určení velikosti nárazové tlumivky je nutné uvažovat vzájemnou indukčnost M
jednotlivých sekcí vinutí. KaŽdá sekce má indukčnost l4mH, činitel vazby r považujeme
b|izký jedné (vzhledem ke konstruk ci jádra |ze rozpty|ov'ý tok zanedbat).

L:L1'l
M:K

Znaménko + určuje souhlasné (+) nebo nesouhlasné (-) zapojení magnetických toků. Při
souhlasném sériovém spojení dvou sekcí tedy dostaneme výslednou indukčnost:

L: T4 + 14 + ZJtq.A : 56mH.

Typické závislosti:

závis|osti proL=OmH

Zobecněné poměry proudů Ip"utll,. a I"1I., pro časové konstanty 0-5 vteřin. Nárazová tlumivka
neni zapojena' Povšimněte si, že pro qýstupní stejnosměrný proud 1A na zátěŽije špičkový
odběr ů 5x vyšší. To je dtieŽité si uvědomit napŤik|ad při navrhování instalací pro
kancelářské prostory, kde se předpokládá masivni používání těchto zdrojů ve výpočetní
technice.
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Pozorované průběhy:

Průběh odebíraného proudu usměrňovačem (kanál
zapojeni bez nárazové tlumivky. Z matematického
harmonických. hlavně 3,,5. a 7. harmonické.

1) a zvlněné v'ýstupní napětí (kaná| 2),
kanálu je patrný vysoký obsah vyšších

Stejné průběhy tentokrát se zapojenou tlumivkou 14mH. odebíraný proud z transformátoru
má mnohem větší obsah zák|adni frekvence 50Hz, blíží se harmonickému pniběhu.
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