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Otázky ke zkoušce z předmětu: A1B14VE1 - VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA 1 

 

 

A Výkonové polovodičové součástky, dimenzování, elektromagnetická kompatibilita 
 

A1 Neřízené součástky, VA charakteristika a dynamické vlastnosti diody, ztráty. 

A2 Součástky s řízeným zapínáním, výstupní a vstupní VA charakteristika tyristoru. 

A3 Dynamické vlastnosti, podmínky úspěšného zapnutí a vypnutí tyristoru, ztráty. 

A4 Vypínatelné součástky (tranzistory, IGBT, GTO tyristory), dynamické vlastnosti, ztráty. 

A5 Konstrukční provedení a chlazení polovodičových součástek. 

A6 Sériové a paralelní řazení diod a tyristorů. 

A7 Napěťové a proudové dimenzování polovodičových součástek. 

A8 Zpětné vlivy výkonových polovodičových měničů na střídavou napájecí síť,  

pracovní diagram řízeného usměrňovače, kompenzace jalového výkonu. 

A9 Účinky vyšších harmonických a jejich filtrace, odrušení. 

 

 

B Usměrňovače 
 

B1 Jednofázový jednopulsní usměrňovač s RC zátěží. 

B2 Jednofázový jednopulsní usměrňovač s RL zátěží, nulová dioda. 

B3 Komutace jednofázového jednopulsního usměrňovače s RL zátěží a nulovou diodou. 

B4 Jednofázový jednopulsní usměrňovač se zátěží obsahující zdroj napětí. 

B5 Usměrňovače v uzlovém zapojení, trojpulsní uzlový usměrňovač. 

B6 Usměrňovače v můstkovém zapojení, jednofázový můstkový usměrňovač.  

B7 Trojfázový můstkový usměrňovač, generátory zapalovacích impulsů. 

B8 Reverzační usměrňovače, zapojení silových obvodů, řízení bez okruhových proudů. 

B9 Řízení reverzačních usměrňovačů s okruhovými proudy. 

 

 

C Střídavé měniče napětí, stejnosměrné měniče, střídače, měniče kmitočtu 
 

C1 Klasifikace výkonových polovodičových měničů, výkonové polovodičové součástky 

obvykle používané pro jejich konstrukci, příklady aplikací. 

C2 Jednofázový střídavý měnič napětí s R, L a RL zátěží, řídicí charakteristiky. 

C3 Stejnosměrný měnič napětí s RL zátěží, zvlnění proudu. 

C4 Stejnosměrný měnič napětí s aktivní zátěží, nepřerušovaný a přerušovaný proud. 

C5 Komutační obvody tyristorového spínače pro pulsní měnič, vícefázové pulsní měniče. 

C6 Vícekvadrantové pulsní měniče. 

C7 Napěťové střídače. 

C8 Proudové střídače. 

C9 Nepřímé a přímé měniče kmitočtu. 

 

 



D Průběh a hodnocení zkoušky 

 

 

Laboratorní cvičení: 
 

Z laboratorních cvičení je možno ke zkoušce získat maximálně 25 bodů 

a to za úspěšně vykonaný test, zpracování referátů, znalosti, aktivitu a docházku na cvičení. 

 

 

Zkouška: 
 

Každý uchazeč si vytáhne kombinaci tří otázek, vždy po jedné ze skupin A, B, C, 

následuje písemná příprava cca 15 minut a ústní zkouška. 

Každá otázka je ohodnocena 0 až maximálně 25 body. 

 

 

Podmínky úspěšného složení zkoušky: 
 

a) zápočet ze cvičení, 

b) ohodnocení každé otázky alespoň 5 body, 

c) dosažení alespoň 50 bodů celkem. 

 

 

Výsledné hodnocení úspěšně vykonané zkoušky: 
 

A (výborně) ………………..  90  až 100 bodů, 

B (velmi dobře) ……………  80  až   89 bodů, 

C (dobře) …………………..  70  až   79 bodů, 

D (uspokojivě) ……………..  60  až   69 bodů, 

E (dostatečně) ……………...  50  až   59 bodů. 

 

 

 

 

Mnoho zdaru přeje 
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