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11B) St ídavý proud
- vznik a pr b h
- hodnoty st ídavého proudu
- srovnání se stejnosm rným proudem
- použití st ídavého proudu
St ídavý proud vzniká elektromagnetickou indukci v závitu, který
se otá í v magnetickém poly mezi dv ma póly elektromagnetu.
Póly mají takový tvar, aby indukované nap tí ve smy ce m lo
tvar sinusoidy.
St ídavý proud se vyrábí v alternátorech. Alternátor má dv
to ivá magnetická pole. Jedno vzniká ve statoru je-li alternátor
zatížen, pak totiž prochází trojfázovým vinutím trojfázový proud.
Druhé magnetické pole je vybuzeno na rotoru. Ob magnetické
pole se to í stejn , tj. synchronn .

Velikost nap tí ve smy ce je:

U0=Bm.L.V.sin

Bm - maximální indukce ve vzduchové meze e [T]
l - délka vodi e (m)
V - obvodová rychlost (m/s)
- úhel, který svírá smy ka s vodorovnou rovinou
Sm r indukovaného nap tí ur íme podle pravidla pravé ruky.

kmito et (frekvence)
zna ka: f

jednotka: Hz

f = 1/t [Hz]

po et otá ek za 1s

T = 1/f

= 2 f - úhlový kmito et

Hodnoty st ídavého proudu:
okamžitá hodnota

maximální hodnota

efektivní hodnota

st ední hodnota

I = Imax.sin
U = Umax.sin
Imax = 2.I = 1,41.U
Umax = 2.U = 1,41.U
I = Imax/√2 = 0,707.Imax
U = Umax/√2 = 0,707.Umax
Iav = 2/ = 0,63.Imax
Uav = 2/ = 0,63.Imax

St ídavý proud ve srovnání s proudem stejnosm rným m ní periodicky svou velikost a sm r. Efektivní
hodnota vyvolá stejné tepelné ú inky jako stejný stejnosm rný proud. St ední hodnota st ídavého proudu
vyvolá stejné chemické ú inky jako stejný stejnosm rný proud.
St ídavý elektrický proud je nejvíce používaný zdroj elektrické energie. Používá se k napájení elektromotor a
dále jsou jím napájena tém všechna elektrická za ízení v pr myslu i domáctnosti.
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