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USMĚRŇOVAČE     

Usměrňovač  je elektrické zařízení, které se používá k přeměně střídavého 
elektrického proudu na proud stejnosměrný.  

Protože elektronické obvody ke své činnosti obvykle potřebují stejnosměrný proud a 
k distribuci elektrické energie se využívá proud střídavý, bývá usměrňovač součástí 
většiny elektrických přístrojů a zařízení spotřební elektroniky, napájených z elektrické 
sítě.  

Další použití usměrňovačů je v napájecích soustavách elektrických trakčních 
vozidel (lokomotiv, tramvají, trolejbusů, vozů metra,…). 

Podle druhu usměrňovacího prvku se dělí usměrňovače na 

- Polovodičové (křemík, germanium, selen) 

- Elektronkové  

- Rtuťové (150KV a 10 000A) – trakční napájení 

Pro průmyslové účely se na přeměnu střídavého na stejnosměrný proud používalo 

dříve také spojení elektromotoru a dynama - motorgenerátor. 

V současnosti se používají téměř výhradně polovodičové usměrňovače na bázi 

křemíku. 

 

Z hlediska principu činnosti rozlišujeme tři typy usměrňovačů: 

- Neřízený usměrňovač (diodový) 

- Řízený usměrňovač (tyristorový) 

- Aktivní usměrňovač (IGBT tranzistory (PWM modulace) 

 

Z hlediska připojení na napájecí síť lze rozlišit usměrňovače: 

- Jednofázové 

- Třífázové 

- Více fázové 

 

Usměrněné napětí: 

Průběh okamžité hodnoty usměrněného napětí ud se vyznačuje střídavou složkou 

nasuperponovanou na jeho střední hodnotu. Usměrňovač vybírá jen určitou část 

křivky tak, aby výstupní napětí na zátěži bylo stejnosměrné. Pokud chceme mít 

výstupní dc napětí co nejméně zvlněné, musíme použít vícefázový usměrňovač. 

Z jednotlivých fází jsou vybírány ze sinusového průběhu jen části v oblasti maxima. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_rozvodn%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_rozvodn%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynamo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorgener%C3%A1tor
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Střední hodnota usměrněného napětí naprázdno Ud0 pro dvou a vícepulzní zapojení 

(q ≥ 2) je: 

 

Za usměrňovačem bývá často filtrační kondenzátor, který vyhladí tepavé výstupní 

napětí. Velikost kondenzátoru se volí podle zatížení zdroje. 

 

a) Jednocestné usměrňovače 

Je to nejjednodušší zapojení usměrňovače, kdy v sérii se zátěží je zapojena jedna 

výkonová polovodičová součástka – dioda. Obvod je napájen z jednofázového 

střídavého zdroje (sít   nebo transformátor) s harmonickým napětím:   

Propouští pouze jednu půlvlnu vstupního napětí – (50Hz). 

Má tudíž pouze poloviční účinnost a používá se především u zařízení s velmi nízkým 

odběrem proudu. Úbytek napětí, který vznikne na jedné diodě je 0,7V. Obvodem 

bude protékat pulzující stejnosměrný proud.  

 

1) Činná zátěž  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1. Jednocestný usměrňovač s odporovou zátěží     Obr.2. Průběhy veličin  

 

 

Střední hodnota usměrněného napětí naprázdno (ω.t = ϴ): 

 

Špičkové závěrné napětí na diodě (nutné pro její napěťové dimenzování): 
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2) Činná zátěž s kondenzátorem na výstupní straně 

K vyhlazení pulzujícího průběhu usměrněného napětí se používá kondenzátor C, 
který je zapojen na výstupní straně usměrňovače tj. paralelně k odporové zátěži R. 
 
 

 

          Obr.3. Náhradní schéma zapojení         Obr.4. Časové průběhy veličin 

 
 
 
 
Ventil V je polarizován v propustném směru, je-li okamžitá hodnota napětí zdroje 

u > ud. Začne téci ventilem proud iv. Pokud je ventil sepnut, potud se na zátěži 

objeví napětí zdroje. Za vrcholem kladné půlvlny napětí zdroje je u<ud a kondenzátor 
se začne vybíjet do odporu s průběhem podle exponenciály. Současně s poklesem 
napětí klesá i celkový proud tekoucí odporem. V okamžiku, kdy kondenzátor dodává 
celý proud do odporu │iC│=│iR│, proud ventilem iV klesl k nule a ventil vypnul. Obvod 
RC je oddělen od pájecího zdroje. Rozdílem okamžitých hodnot napětí na 
kondenzátoru a napětí zdroje je polovodičová dioda polarizována ve zpětném 
(závěrném) směru. Při opětovném nárůstu napětí zdroje do kladných hodnot dojde 
ke splnění podmínky u > ud a ventil opět sepne. Z obr.4 je zřejmé vyhlazení průběhu 
usměrněného napětí ud, které bude tím lepší, čím větší bude časová konstanta 

zátěže τ, která je rovna součinu R.C. Dioda vede proud kratší interval než π, jak je 

tomu v případě odporové zátěže bez kondenzátoru. 
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b) Dvoucestné usměrňovače 

1) Dvoucestný usměrňovač s půleným vinutím napájecího 
transformátoru 

Tento druh zapojení usměrňovače se často používá pro malé výkony a malá napětí.  
 

 

 

      Obr.5. Obvodové schéma     Obr.6. Průběhy obvodových veličin 

Dvoucestný usměrňovač je napájen z jednofázového transformátoru, jehož 
sekundární vinutí je opatřeno středním vývodem (odbočkou). Tento vývod je připojen 
k jednomu přívodu zátěže. Druhý přívod zátěže je připojen k uzlu diod. V tomto 
zapojení usměrňovače prochází proud každou polovinou sekundárního vinutí 
transformátoru jen po dobu jedné poloviny periody.  

 

2) Dvoucestný můstkový usměrňovač  

Usměrňovač v můstkovém zapojení je v podstatě sériové spojení dvou 

jednocestných usměrňovačů. Na vstupní svorky dvou usměrňovačů zapojených 

s opačnou polaritou ventilů, je přiváděno společné napájecí napětí. Používají se 

jednofázová a třífázová zapojení usměrňovačů. 
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                           Obr.9. Průběhy veličin 

Vstupní proud i1 v jednotlivých vodičích bude procházet oběma směry a pro 
odporovou zátěž bude úměrný napájecímu napětí. Proud v obvodu usměrňovače 
bude procházet vždy tou dvojicí ventilů, na kterých je kladné napětí. Každá dvojice 
ventilů povede za dobu jedné periody proud v intervalu 180°. Střední hodnota 
usměrněného napětí naprázdno je: 

 

Špičkové závěrné napětí na diodě je rovno amplitudě napájecího napětí: 

 

c) Třífázový jednocestný usměrňovač 

Trojpulzní usměrňovač je v praxi napájen z trojfázového transformátoru, jehož 
primární vinutí může být zapojeno buď do hvězdy, nebo do trojúhelníka. Sekundární 
vinutí je vždy zapojeno do hvězdy se středním vývodem. Napájecí napětí 
usměrňovače tvoří trojfázovou souměrnou soustavu se vzájemným fázovým 

posunem 2π/3. Obecně určuje napětí n-té fáze m-fázového napájecího zdroje výraz: 

  

Obr.7. Obvodové schéma    Obr.8. Náhradní schéma 
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Kladné hodnoty napětí vytvářejí v každé větvi proud v přímém směru diody. Ve 
vodivém stavu je vždy ta dioda, která je připojena k fázovému napětí s největší 
okamžitou hodnotou. Následující zapojení a průběhy jsou pro odporovou zátěž. 

  

 

Obr.10. Schéma zapojení     Obr.11.Průběhy veličin 

Průběh usměrněného napětí ud je obalovou křivkou kladných půlvln napětí u1, u2, u3.  

Střední hodnota usměrněného napětí: 

 

Špičkové závěrné napětí na diodě je rovno amplitudě sdruženého napětí: 
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Přehled zapojení usměrňovačů 
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