
A1M14SP2 Min.

ELEKTRICKÉ STROJE A P ŘÍSTROJE 2
Soubor kontrolních otázek k části elektrické p řístroje

1. Základní rozdělení kontaktních spínacích přístrojů pro malé a nízké napětí-
přehled klíčových parametrů a vymezení pracovních oblastí.

2. Kategorie užití spínacích přístrojů a jejich účel při rozhodování o aplikaci přístroje.

3. Základní silové a ovládací obvody s elektromagnetickými stykači.

4. Jisticí nadproudové relé, princip jeho činnosti a využití.

5. Základní elementy polovodičových spínacích přístrojů a jejich vlastnosti
(vybrané charakteristiky).

6. Náhradní schéma a mezní pracovní body V-A charakteristik tyristorového spínače

7. Výkonové ztráty bezkontaktních spínačů.

8. Rozdělení bezkontaktních spínačů dle způsobu zapínání
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9. Základní systematika v označování topologie výkonového spínacího obvodu s 
diodami a tyristory.
10. Aplikace bezkontaktních spínačů z hlediska bezpečnosti.

11. Základní požadavky na řídicí obvody tyristorových spínačů.

12. Princip činnosti fázovacího obvodu pro řízení tyristoru.

13. Obvody fázového řízení tyristorů s UJT tranzistory.

14. Integrované obvody pro fázové řízení triaků a tyristorů-
základní vlastnosti, současné typy.

15. Nulové spínače – základní princip jejich činnosti, schéma řídicího   
obvodu pro spínání v nule (vybrané zapojení).

16. Tyristorové spínače s komutačním obvodem – základní zapojení, 
aplikace ve střídavých obvodech 
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17. Principiální zapojení řídicího a výkonového obvodu spínače s GTO 
tyristorem, požadavky na řídicí obvod.

18.Odlehčovací obvody polovodičových spínačů – princip působení, filozofie návrhu

19. Jištění polovodičových spínačů proti nadproudu a zkratu – přiřazení pojistek

20. Základní vlastnosti spínačů s tranzistory  FET, IGBT resp. IGCT

21. Náhradní schéma MOSFETu z hlediska mezielektrodových kapacit a jejich
vliv na řídicí obvody.

22. „Inteligentní“ výkonové tranzistory MOSFET (SMART-FET)
- základní vlastnosti, funkce. 

23. Přepěťové ochrany spínačů s FET .

24. Budicí obvody tranzistorů MOSFET  - základní vlastnosti – vybrané zapojení
25. Inteligentní řídicí obvod pro IGBT – základní vlastnosti


