
Požadavky ke zkoušce z předmětu 13VPS

VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ SYSTÉMY

1. Výkonové polovodičové součástky (diody, tyristory, tranzistory bipolární, unipolární,  IGBT): sta
tické charakteristiky, vliv teploty, typové parametry a jejich dosahované hodnoty, dynamické para
metry, řízení, oblast použití.

2. Usměrňovače v uzlovém a můstkovém zapojení (jednofázovém, trojfázovém) s R, RL, RC zátěží, 
neřízené a  řízené:  průběhy napětí  a  proudu (usměrněného,  na součástce,  síťového),  střední 
hodnota usměrněného napětí,  řídicí  charakteristika,  oblast  přerušovaného a  nepřerušovaného 
proudu, zvláštní zapojení usměrňovačů – polořízené můstky, dvanáctipulsní můstek: průběhy, po
užití.

3. Usměrňovač s motorickou zátěží: práce ve dvou kvadrantech, invertorový režim, způsoby přecho
du, čtyřkvadrantový usměrňovač a řízení přechodu mezi kvadranty, příčiny a následky selhání ko
mutace.

4. Střídavé měniče napětí s R a RL zátěží: průběhy výstupního napětí a proudu, efektivní hodnota vý
stupního napětí, řídicí charakteristika, kritický úhel, měniče v trojfázovém zapojení, oblast použití.

5. Přímý stejnosměrný (pulsní) měnič: snižující, zvyšující a kombinované zapojení, řídicí charakteris
tika, f-z diagram a způsoby řízení, měnič s motorickou zátěží, brzdění motoru, čtyřkvadrantový 
měnič. 

6. Tranzistorový stejnosměrný spínač: trajektorie pracovního bodu při spínání R a RL zátěže, odleh
čovací obvody.

7. Tranzistorové střídače malého výkonu pro spínané zdroje: jednočinné zapojení, dvojčinné zapo
jení uzlové a půlmůstkové.

8. Tranzistorové střídače jednofázové a trojfázové v můstkovém zapojení: průběhy výstupního napě
tí a proudu při R a RL zátěži, vstupní proud, efektivní hodnota výstupního napětí a její řízení, pulz
ně šířková modulace, střídač s asynchronním motorem, práce ve čtyřech kvadrantech. Tříhladi
nový střídač, použití. Rezonanční střídače.

9. Nepřímé měniče kmitočtu, řízení otáček a brzdění asynchronního motoru.

10.Přímé měniče kmitočtu – cyklokonvertory: zapojení, průběhy výstupního napětí a proudu, kmi
točtový rozsah, aplikace.

11. Účiník výkonových polovodičových systémů, vliv fázového posunu a spektra síťového proudu. 
Způsoby zlepšování účiníku. Pulzní (tranzistorový) usměrňovač.

12. Aktivní filtry – sériový, paralelní. Možnosti zlepšování kvality elektrické energie.

13. Zdroje nepřerušovaného napájení. Základní typy, statické a dynamické chování.

14.Technické požadavky na elektrotechnické výrobky – bezpečnost, podmínky uvedení výrobku na 
trh. Požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí. 

15.Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu elektrického zařízení. Emise, odolnost. Základní 
druhy zkoušek EMC.
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