Tel-10
Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon)
Start:
Dynamic DC
Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou
hodnotu rezistoru.

Tel-20
Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův zákon)
Start:
Dynamic DC
Suma napětí změřených na svorkách všech elementů ve smyčce je pro zvolený směr smyčky nulová
(napětí na rezistorech je dáno napětím napěťového zdroje). Posuvným ovladačem napětí je
nastaveno napětí, které se rozloží na jednotlivé rezistory. Poměr se změní, při změně hodnoty odporu
u rezistoru R1.

Tel-30
Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)]
Start:
Transient
Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na kapacitoru 1 F, co se stane,
když proud poklesne k nule a co se stane, když pak opět začne proud protékat obvodem. Druhý graf
ukazuje časový průběh nárůstu uložené energie. (pozn.: paralelní rezistor 1Tneovlivní nabíjení,
vyžaduje ho simulační program, ve kterém musí mít proudový zdroj uzavřenu galvanicky vodivou
smyčku)

Tel-40
Proud induktorem při připojení zdroje napětí [V(L1), I(L1)]
Start:
Transient:
Tranzientní analýza ukazuje, jaký proud protéká induktorem 1H po 4ms, po které bylo ke svorkám
induktoru připojeno konstantní napětí 10V. Co se stane, když napětí poklesne k nule (zkrat) a co se
stane, když pak opět začne napětí působit.

Tel-50
Nabíjení sériově spojených kapacitorů ze zdroje konstantního proudu
Start:
Transient
Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na dvou sériově spojených
kapacitorech 100 F a 200 F. Oba kapacitory jsou z počátku vybité. Třetí kapacitor C3 má hodnotu
66,667 F, což je ekvivalentní kapacita odpovídající náhradě sériově spojených kapacitorů C1 a C2. Je
patrno, že napětí vytvořené stejným proudem na ekvivalentním kapacitoru je součtem napětí na C1 a
na C2. Co by se stalo, kdyby byl některý z kapacitorů před pokusem nabit na počáteční napětí
(použijte nastavení IC).

Tel-60
Demonstrace Nortonova teorému
Start:
Dynamic DC
Přepínáním přepínače prokážeme ekvivalenci obvodu se zdrojem napětí se sériovým rezistorem a
obvodu s paralelně spojeným zdrojem proudu a rezistoru (konduktoru), a to i při zatěžování takového
zdroje libovolnou zátěží R3.

Tel-70
Náhrada zdroje (Theveninův teorém)
Start:
Dynamic DC
Obvod, který má uvnitř dělič napětí, lze nahradit zdrojem s redukovaným vnitřním napětím a
sériovým odporem. Odpor zátěže lze libovolně měnit až do hodnoty blížící se obvodu naprázdno.

Tel-75 Zobecněný Theveninův teorém
Start: Dynamic DC
Obvod ve stacionárním ustáleném stavu lze z pohledu libovolné dvojice svorek nahradit obvodem
s ideálním zdrojem napětí v sérii s rezistorem (nebo zdrojem proudu s paralelním rezistorem).
Ekvivalentní zdroj má napětí viděné na svorkách naprázdno a ekvivalentní odpor má velikost danou
hodnotou napětí naprázdno dělenou proudem nakrátko.

Tel-80 Přechodný děj při rozpojení obvodu s induktorem.
Start: Transient
Ke svorkám induktoru je periodicky připojován zdroj napětí. V čase spojení lineárně narůstá proud
induktorem. Po odpojení zdroje se energie nahromaděná v induktoru rozptýlí v rezistoru R1
v přechodném ději, kdy exponenciálně klesá proud a na rezistoru přechodně naroste napětí vysoko
nad napětí připojovaného zdroje.

Tel-90
Demonstrace principu superpozice
Start:
Dynamic DC
Postupným zkratováním zdrojů napětí a rozpojením zdroje proudu lze vytvořit dílčí příspěvky k
uzlovým napětím a ověřit, že výsledné řešení odpovídá součtu těchto příspěvků.

Tel-100 Demonstrace funkce D/A převodníku s žebříkem R-2R.
Start:
Dynamic DC
Přepínače dovolují nastavit sumární proud odpovídající binární kombinaci bitů určujících polohu
sepnutého přepínače.

Tel-110 Demonstrace vlivu kompenzace účiníku
Start:
Dynamic AC
Výpočet činných výkonů na zdroji a na rezistoru R1 při zapnuté a vypnuté kompenzaci účiníku)

Tel-120 Přechodné děje a frekvenční charakteristika v RC a RL obvodech.
Start:
Transient & AC
Frekvenční amplitudová a fázová charakteristika a přechodný děj v obvodech RC a RL prvého řádu.
Vypočítejte odpovídající časové konstanty a ověřte na grafech frekvenční a časové analýzy.

Tel-130
Start:

RL obvod druhého řádu (model transformátoru)
Transient & AC

Frekvenční i časová analýza ukazuje kombinaci efektu derivačního a integračního RL obvodu
(širokopásmový obvod)

Tel-140 Paralelní rezonanční obvod
Start:
Transient & AC
Paralelní rezonanční obvod buzený stejnosměrným zdrojem přes spínač, tlumený paralelní kombinací
rezistorů.
Frekvenční analýza téhož obvodu ukazuje rezonanční kmitočet a činitel jakosti Q.

Tel-150 Sériový rezonanční obvod
Start:
Transient & AC
Sériový rezonanční obvod buzený krátkými napěťovými impulsy V2 (možno odečíst kmitočet vlastních
kmitů a činitel tlumení). Frekvenční analýza se zdrojem V2 ukazuje rozkmit napětí na setrvačných
elementech (Q=64) a rezonanční kmitočet. Časová analýza se zdrojem V1 ukazuje vznik záznějů při
buzení sinusovým signálem posunutým vůči kmitočtu rezonančnímu (90 Hz).

Tel-160
Start:

Homogenní vedení s různým zakončením a různými impulsy
Transient

Tel-170 V/A charakteristika diody
Start:
DC
Obvod pro demonstraci průběhu voltampérové charakteristiky křemíkové diody. Grafický výstup je
zvolen pro dva pohledy: 1. Průběh charakteristiky v plném rozsahu použitelných napětí a 2. Průběh
v oblasti propustné polarizace a malých závěrných napětí.

Tel-180 Simulace měření charakteristik unipolárního tranzistoru MOS
Start:
Dynamic DC
Unipolární tranzistor s indukovaným kanálem

Tel-190 Výstupní charakteristiky unipolárního tranzistoru
Start:
DC
V režimu proměnného napětí uDS v intervalu 0… 10 V, je po krocích 10 mV nastavováno napětí uGS.
V grafu lze odečíst přibližnou hodnotu prahového napětí.

Tel-200 Výstupní charakteristiky bipolárního tranzistoru
Start:
DC
V režimu proměnného napětí uCE v intervalu 0… 10 V, je po krocích 50 A nastavován proud iB.
V grafu lze odečíst přibližnou hodnotu proudového zesilovacího činitele.

Tel-210
Vstupní charakteristiky bipolárního tranzistoru
Start:
DC
V režimu krokem nastavovaného napětí uCE v intervalu 0… 10 V, je po krocích 10 A nastavován
proud iB a zobrazena voltampérová charakteristika přechodu B-E. V grafu lze s použitím linearizace
odečíst přibližnou hodnotu vstupního odporu tranzistoru v zapojení se společným emitorem.

Tel-220 Generátor PWM
Start:
Transient
Obvod s komparátorem generuje pulsně-šířkově modulovaný signál odpovídající sinusovému
analogovému vstupnímu signálu, který lze zrekonstruovat integrací PWM.

Tel-222 Spínač s unipolárním MOS FETem
Start:
Transient
Spínání zátěže 10 ke zdroji 10 V. Rychlost sepnutí a výkon na spínači v sepnutém a přechodovém
čase.

Tel-224 Spínání induktivní zátěže bipolárním tranzistorem
Start:
Transient
Bipolární tranzistor jako spínač:
1. Diodová ochrana tranzistoru před přepětím v okamžiku rozpojení spínače
2. Viditelný efekt zotavení nasyceného tranzistoru při vypínání (zpoždění poklesu napětí na bázi)

Tel-230 Můstkový diodový spínač
Start:
Transient
Se Schottkyho diodami jeden z nejrychlejších spínačů malých signálů

