Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki
Ćwiczenie nr 20
SYMULACJA FILTRÓW PROSTOWNICZYCH
20.1 Wiadomości ogólne
Celem ćwiczenia jest symulacja cyfrowa i badania modeli prostych filtrów tętnień typu C i L oraz
złożonych RC, LC, CLC pracujących w układach prostowników (lub inaczej w przekształtnikach energii prądu
przemiennego na energię prądu stałego). W ćwiczeniu wykorzystano pakiet programów symulacyjnych PSpice
Student wersja 9.1.
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20.2 Opis ćwiczenia
Do analizy przygotowano trzy zbiory FILTR1.CIR, FILTR2.CIR, FILTR3.CIR.
Zbiór FILTR1.CIR zawiera model prostego filtru pojemnościowego C i złożonego filtru RC. W prostym filtrze
typu C mała rezystancja R1 reprezentuje sumę rezystancji przewodów, połączeń, uzwojeń transformatora
zasilającego i diod prostowniczych. Rezystancja ta ogranicza maksymalną wartość prądu ładowania
kondensatora filtru i w tym wypadku nie ma zasadniczego wpływu na jakość filtracji tętnień napięcia
wyjściowego. W układzie filtru złożonego RC dodatkowa rezystancja R1 ma wartość od kilkunastu omów do
kilku kiloomów i rezystancje obwodu wymienione wyżej (przewody, połączenia itp.) są w tym wypadku
pomijane w analizie. Na jakości filtracji tętnień napięcia wyjściowego takiego filtru ma tym razem wpływ tylko
dodatkowa rezystancja R1.
Zbiór FILTR2.CIR zawiera model prostego filtru indukcyjnego L.
Zbiór FILTR3.CIR zawiera model złożonego filtru CLC. Rezystor R1 pełni w układzie taką samą rolę jak
w prostym filtrze pojemnościowym.
Przykład tabulogramu pliku FILTR1.CIR.

Opis niektórych linii programu:
R1 3 4 10 - rezystor R1 włączony pomiędzy węzły 3 i 4 o rezystancji 10 omów
C1 4 0 100uF lub 100u - kondensator C1 włączony między węzły 4 i 0 o pojemności
100 mikrofaradów
TRAN 1ms 60 ms - analiza czasowa z zapisem wyników co 1 ms,
przy całkowitym czasie trwania analizy 60 ms
Vin1 1 0 sin(0 25 50) - sinusoidalne źródło napięcia Vin1 włączone pomiędzy
węzły 1 i 0 o amplitudzie napięcia 25 V i częstotliwości 50 Hz
Vin2 2 0 sin(0 25 50 10ms) - sinusoidalne źródło napięcia Vin1 włączone pomiędzy
węzły 2 i 0 o amplitudzie napięcia 25 V, częstotliwości 50 Hz i opóźnieniu 10 ms
(oznacza to, że sygnał źródła Vin2 jest w przesunięty w fazie względem sygnału ze źródła
Vin1 o kąt π
Rezystory ra i rb zamykają obwody prądu obciążenia źródeł Vin1 i Vin2 niezależnie od
stanu przewodzenia diod d1 i d2 i nie mają istotnego wpływu na uzyskane wyniki analizy

20.3 Program ćwiczenia
20.3.1 Badania symulacyjne prostego filtru pojemnościowego i złożonego filtru RC. Zbiór FILTR1.CIR.
Schemat układu przedstawiono na rys. 20.1.
a) Oszacować wartość rezystancji R1 w rzeczywistym układzie o mocy kilkunastu watów i napięciu
wyjściowym rzędu kilkunastu woltów (np. 10 W 24 V).
b) Wstawić do programu oszacowaną wartość rezystancji rezystora R1 oraz C1 = 100 μF i Ro = 300 Ω, czas
analizy 60 ms. Wykonać symulację wybierając rodzaj analizy Transient.
c) Posługując się linijką instrukcji:
- wykonać edycję przebiegów V(1), V(3), V(4)
(Trace, Add trace)
- usunąć przebiegi V(1), V(3)
(zaznaczyć nazwę przebiegu pod wykresem i wcisnąć Delete)
- zmienić zakres osi
(nacisnąć przycisk Zoom Area i zaznaczyć na wykresie pożądany obszar)
- włączyć kursory i zmierzyć amplitudę napięcia tętnień na odbiorniku Ro
(Trace, Kursor, Display)
- powrócić do podstawowego opisu osi
(Zoom Fit)
d) Wykonać symulację obwodu i wykonać edycję przebiegów I(R1) oraz I(Ro). Zmierzyć wartość maksymalną
pierwszego impulsu prądu I(R1) i porównać ją z wartością maksymalną 5 i 20 impulsu (w miarę potrzeby
należy zmienić czas trwania analizy).
d) Powtórzyć symulacje dla przyjętej w punkcie 20.3.1a wartości rezystancji R1 oraz dla:
C1 = 100 μF i Ro = 30 Ω,
C1 = 1000 μF i Ro = 300 Ω,
C1 = 1000 μF i Ro = 30 Ω
e) Zbadać działanie złożonego filtru RC przyjmując wartość rezystancji R1 = 10 Ω oraz
C1 = 100 μF i Ro = 300 Ω (czas trwania analizy 60 ms), C1 = 100 μF i Ro = 30 Ω (czas trwania analizy 60 ms),
C1 = 1000 μF i Ro = 300 Ω (czas trwania analizy 180 ms), C1 = 1000 μF i Ro = 30 Ω (czas trwania analizy 100 ms)
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20.3.2 Badania symulacyjne prostego filtru indukcyjnego L. Zbiór FILTR2.CIR.
Schemat układu przedstawiono na rys. 20.2.
a) Wykonać symulację obwodu i wykonać edycję przebiegów I(Ro) oraz V(4) w układzie dla następujących
parametrów elementów:
L1 = 30 mH i Ro = 20 Ω
L1 = 30 mH i Ro = 200 Ω
L1 = 90 mH i Ro = 20 Ω
L1 = 90 mH i Ro = 200 Ω
Zmierzyć amplitudę napięcia tętnień na odbiorniku Ro.
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20.3.3 Badania symulacyjne filtru złożonego CRC. Zbiór FILTR3.CIR.
Schemat układu przedstawiono na rys. 20.3.
a) Przyjąć oszacowaną w punkcie 20.3.1 wartość rezystancji R1 oraz C1 = 100 μF, L2 = 30 mH, C2 = 1000 μF,
Ro = 200 Ω. Wykonać symulację obwodu i zmierzyć amplitudę napięcia tętnień na odbiorniku Ro.
b) Zmienić wartość rezystancji obciążenia Ro = 100 Ω, powtórzyć symulację i zmierzyć amplitudę napięcia
tętnień na odbiorniku Ro.

