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Měření na jednofázovém můstkovém usměrňovači 
 

Úkol měření: 

Změřte řídicí charakteristiky jednofázového můstkového usměrňovače pracujícího do odporové (R) 
a do odporově-indukční (RL) zátěže. 

 

Schéma pro měření: 

230 V ~

V1 V3

V4 V2

R

LK

Ud(AV)

Id(AV)

u2(t)

id(t)

ud(t)

 
 

Použité přístroje a pomůcky: 

jednofázový transformátor 230V/50V, 500 W 

tyristory MT-63-600 (V1-V4) 

ss voltmetr (magnetoelektrický) → Ud(AV) 

ss ampérmetr (magnetoelektrický) → Id(AV) 

indukčnost (L) 4×7.5A 

reostaty (R): 90 Ω / 5 A, 14 Ω / 12 A, 3.6 Ω / 25 A 

přípravek s přepínačem (K) 

osciloskop Tektronix TDS210 připojený k notebooku 

napěťová sonda s galvanickým oddělením Tektronix SI-9000 

proudová sonda Tektronix 1146A 

 

Teoretický rozbor: 

Řídicí charakteristika je závislost střední hodnoty usměrněného napětí Ud(AV) na řídicím úhlu α. Jedno-
fázový můstkový usměrňovač pracující do R i RL zátěže je řiditelný v rozsahu od 0° do 180°. 

Pro R zátěž očekáváme, že tvar časového průběhu napětí na zátěži bude shodný s tvarem časového 
průběhu proudu zátěží a že řídicí charakteristika bude odpovídat teoreticky odvozenému vztahu 

d(AV) d(AV)0
1 cos

2
U U

α+= , kde Ud(AV)0 je hodnota usměrněného napětí při plném otevření můstku, tj. 

řídicím úhlu 0°. 
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Pro RL zátěž v režimu nepřerušovaného proudu očekáváme, že řídicí charakteristika bude odpovídat 

teoreticky odvozenému vztahu d(AV) d(AV)0 cosU U α= . V režimu přerušovaného proudu nelze střední 

hodnotu napětí na zátěži Ud(AV) explicitně jednoduše vyjádřit. 

Aby se nám lépe provádělo vyhodnocování, bylo by dobré určit mez přerušovaného proudu. 

 

Naměřené hodnoty: 

 

 

 

 

Příklad výpočtu pro R zátěž: 

Změřili jsme hodnotu usměrněného 
napětí při plném otevření tyristorů 
Ud(AV)0 = 45 V. 

Hodnota usměrněného napětí Ud(AV)teor. 

např. pro řídicí úhel α = 18° se spočítá: 

d(AV)teor. d(AV)0
1 cos

2
1 cos18
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Příklad výpočtu pro RL zátěž: 

Změřili jsme hodnotu usměrněného 
napětí při plném otevření tyristorů 

Ud(AV)0 = 44 V. 

Hodnota usměrněného napětí Ud(AV)teor. 

např. pro řídicí úhel α = 18° se spočítá: 

d(AV)teor. d(AV)0 cos

44.0 cos18 V 41.8 V

U U α= =
= ⋅ ° =

 

 

 

 

Pozn.: Šedivě jsou podbarvené hodnoty na mezi přerušovaného proudu. 

  

R zátěž 

  
Ud(AV) 

změřené 
 

Ud(AV) 
vypočtené 

tα (ms) α (°) Ud(AV) (V) Id(AV) (A) Ud(AV)teor. (V) 

0 0 45.0 8.5 45.0 
1 18 44.0 8.4 43.9 
2 36 41.0 7.9 40.7 
3 54 36.5 7.0 35.7 
4 72 31.0 6.0 29.5 
5 90 24.0 4.6 22.5 
6 108 16.4 3.2 15.5 
7 126 9.4 1.8 9.3 

8 144 4.4 0.9 4.3 
9 162 1.4 0.3 1.1 

10 180 0.0 0.0 0.0 

RL zátěž 

  
Ud(AV) 

změřené 
 

Ud(AV) 
vypočtené 

tα (ms) α (°) Ud(AV) (V) Id(AV) (A) Ud(AV)teor. (V) 

0.0 0.0 44.0 8.0 44.0 
1.0 18.0 41.5 7.5 41.8 

2.0 36.0 35.5 5.4 35.6 
3.0 54.0 25.4 3.8 25.9 
4.0 72.0 11.8 2.1 13.6 
4.2 75.6 10.6 1.8 10.9 
5.0 90.0 7.3 1.3 --- 
6.0 108.0 4.4 0.8 --- 
7.0 126.0 2.0 0.4 --- 
8.0 144.0 0.7 0.2 --- 

9.0 162.0 0.1 0.1 --- 

10.0 180.0 0.0 0.0 --- 



30.3.2017  Pavel Kobrle 

- 3 - 
 

Graf: 

 
 

Oscilogramy: 
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Časové průběhy vybraných veličin jednofázového můstkového usměrňovače 

s R zátěží při řídicím úhlu α = 54° 



30.3.2017  Pavel Kobrle 

- 4 - 
 

Časové průběhy vybraných veličin jednofázového můstkového usměrňovače 

s RL zátěží při řídicím úhlu α = 108° (přerušovaný proud) 
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Časové průběhy vybraných veličin jednofázového můstkového usměrňovače 

s RL zátěží při řídicím úhlu α = 54° (nepřerušovaný proud) 
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Zhodnocení: 

Podle zadání úlohy jsme změřili řídicí charakteristiky jednofázového můstkového usměrňovače pracu-
jícího do odporové a do odporově-indukční zátěže. Přesvědčili jsme se, že můstek je skutečně řiditelný 
od 0°do 180°. 

Ačkoliv jsme neměřili napětí na sekundáru transformátoru, jednoduchým výpočtem se lze přesvědčit, 
že jeho efektivní hodnota je skutečně 50 V, jak je na transformátoru napsáno. Platí totiž, že střední 
hodnota výstupního napětí plně otevřeného jednofázového můstkového usměrňovače Ud(AV)0 se spočítá 

pro R zátěž pomocí efektivní hodnoty vstupního harmonického napětí U2 jako d(AV)0 2
2 2

U U
π

= . Pro 

avizovaných 50 V na sekundáru transformátoru vychází d(AV)0
2 2

50 V 0.9 50 V 45 VU
π

= = ⋅ = . Tutéž 

hodnotu jsme opravdu naměřili. 

Z oscilogramu pro R zátěž je patrné, že se nejedná o čistě odporovou zátěž, neboť tvar proudu není 
totožný s tvarem napětí. Je to pochopitelné, poněvadž navinutý odporový vodič, z něhož jsou vyrobe-
ny použité reostaty, vykazuje i malou indukčnost.  

Naměřená řídicí charakteristika pro R zátěž je téměř shodná s teoreticky vypočtenou. 

Během měření řídicí charakteristiky pro RL zátěž jsme pro snazší vyhodnocování určili mez přerušo-

vaného proudu (αmez = 75.6°). Naměřenou řídicí charakteristiku s teoreticky vypočtenou je totiž možné 

srovnávat pouze při práci s nepřerušovaným proudem. Naměřená řídicí charakteristika pro RL zátěž 
při nepřerušovaném proudu je prakticky totožná s teoreticky vypočtenou. V oblasti přerušovaného 
proudu se zdá být tvar řídicí charakteristiky reálný. 

Žádné chyby měření jsme neurčovali, protože nám šlo pouze o tvary charakteristik a průběhů, nikoliv 
o zcela přesné hodnoty veličin. K proložení naměřených dat jsme využili aproximační metodu nej-
menších čtverců. 

Kalendářní data na oscilogramech neodpovídají skutečnosti, úloha byla změřena ve čtvrtek 30. března 
2017. 

 

 

Poznámka vyučujícího: 

Jelikož se v předmětech Výkonová elektronika 1, Základy výkonové elektroniky, Teorie a aplikace vý-
konových měničů a Výkonová elektronika 2 neakceptují protokoly v elektronické podobě, je vytištěný 
protokol k nahlédnutí zájemcům v laboratoři T2:G1-22. 

 


