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Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou DC/DC m nič  s transformátorem (spínaných zdroj ) 
velkého výkonu, s d razem na zvyšování účinnosti a jejich optimalizaci. Hlavní zam ení práce 
je pak na použití m niče s blokující topologií pro oblast velkých výkon , p estože bylo v oboru 
výkonové elektroniky doposud tradováno, že tato topologie pro velké výkony vhodná není. 
Tento typ m niče byl vybrán z d vodu potenciáln  lepších dosažitelných parametr , zejména 
účinnosti, v porovnání s propustným m ničem – u blokujícího m niče vznikají ztráty pouze na 
jednom magnetickém prvku (transformátoru) oproti dv ma (transformátor a tlumivka) u 
propustného m niče. Oproti rezonančním a kvazirezonančním m nič m je blokující m nič 
snadno regulovatelný v plném rozsahu výstupních veličin. Aby byl tento typ m niče výhodný i 
pro velké výkony, byly provedeny určité inovativní obvodové modifikace a použity moderní 
polovodičové i pasivní součástky. 

Teoretická část práce je v nována optimalizaci účinnosti blokujícího m niče, založené na 
analytickém ešení. Provozní parametry m niče - spínací frekvence a parametry transformátoru 
(sycení, počty závit ) jsou obvykle voleny odhadem nebo na základ  zkušenosti. Účelem této 
části práce však je matematicky p esné určení t chto parametr  tak, aby pro dané vstupní 
parametry byly dosaženy nejnižší možné celkové ztráty m niče. V určitém p ípad  bylo možné 
získat výsledné explicitní vztahy čist  analyticky, v ostatních p ípadech bylo voleno ešení 
posledního kroku výpočtu pomocí software. 

Pro ov ení navrhovaných ešení a postup  byl zkonstruován funkční vzorek spínaného 
zdroje s blokujícím m ničem o výkonu 12 kW. Zastav ný prostor bez sí ového filtru je pouze 
p ibližn  33x33x16 cm. Jsou použity polovodiče (tranzistory MOS-FET a diody) na bázi karbidu 
k emíku. Po oživení bylo dosaženo účinnosti DC/DC m niče 96,8 % pro plný výkon. Pro velký 
rozsah výstupních veličin bylo dosaženo vysoké účinnosti. V práci je zahnuto i jisté porovnání 
s propustným m ničem stejných parametr . Nejen z hlediska účinnosti se blokující varianta jeví 
jako velmi perspektivní. 
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Abstract 

This thesis focuses on optimization and increasing the efficiency of high-power DC/DC 
switching converters with transformer (switching power supplies). The work focuses mainly on 
using converters with flyback topology for high power, even though it is a common belief that 
this type of converter is not suitable for high power. This topology was selected because of 
potentially better achievable parameters, especially the efficiency, in comparison to a commonly 
used forward converter – in a flyback converter, losses are produced only in one magnetic 
component (transformer) in contrast to two components (transformer and inductor) in the 
forward converter. Compared to resonant and quasi-resonant converters, the flyback converter is 
easily controllable in the whole output voltage and current range. To make the flyback converter 
favorable for a high-power use, some innovative circuit modifications were made and modern 
semiconductor and passive components were used. 

Theoretical part of the work deals with efficiency optimization of the flyback converter, 
based on analytical solution. Operating parameters of the converter – switching frequency and 
parameters of the transformer (flux density and numbers of turns) are commonly only guessed or 
chosen from experience. The objective of this part is a mathematically exact determination of 
these parameters to achieve lowest total losses of the converter for given input parameters. In a 
certain case, it was possible to obtain the final solution analytically, in other cases the final 
solution step had to be done with a help of software. 

A prototype of a 12-kW switching power supply with a flyback converter was constructed to 
validate the proposed solutions and methods. The power supply fits into a space of only 
33x33x16 cm. Modern semiconductors based on the silicon-carbide (SiC) technology (MOS-
FET transistors and diodes) were used. After bringing the converter to a full-power operation, an 
efficiency of 96.8 % of the DC/DC converter was measured. High efficiency was obtained for a 
wide range of output parameters. A certain comparison with a forward converter with the same 
output parameters is done in the work. Not only from an efficiency point of view, the flyback 
converter seems very perspective. 

 

 

 

Keywords 

Flyback converter; switching power supply; high power; optimization; high efficiency; modern 
semiconductors. 

 

 

 

 

 

  



Bibliografická citace 

MARTIŠ, J. Zvyšování účinnosti a optimalizace výkonových pulzních měničů. Brno: Vysoké 
učení technické v Brn , Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. 110 s. 
Vedoucí dizertační práce: doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. 

 
 

  



Prohlášení 

Prohlašuji, že svou dizertační práci na téma „Zvyšování účinnosti a optimalizace 
výkonových pulzních m nič “ jsem vypracoval samostatn  pod vedením školitele dizertační 
práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdroj , které jsou všechny citovány 
v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedené dizertační práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvo ením této 
dizertační práce jsem neporušil autorská práva t etích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným 
zp sobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si pln  v dom následk  porušení 
ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetn  možných 
trestn právních d sledk  vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního 
zákoníku č. 40/2009 Sb. 

       

V Brn  dne  ……………………………           Podpis autora ……………………………….. 

 

 

 

 

Pod kování 

D kuji školiteli dizertační práce doc. Ing. Pavlu Vorlovi, Ph.D. za účinnou metodickou, 
pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady p i zpracování mé dizertační práce. 

 

V Brn  dne  ……………………………           Podpis autora ……………………………….. 

 

 



OBSAH 
1 ÚVOD .........................................................................................................................................................1 

2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY .................................................................................................3 

2.1 ZVYŠOVÁNÍ SPÍNACÍ FREKVENCE .....................................................................................................3 

2.1.1 PROBLÉM P EPÍNACÍCH ZTRÁT .................................................................................................3 

2.1.2 PROBLÉM SKIN-EFEKTU A PROXIMITY-EFEKTU ........................................................................4 

2.1.3 ZTRÁTY V JÁDRU TRANSFORMÁTORU ......................................................................................5 

2.2 TOPOLOGIE SILOVÉHO OBVODU .......................................................................................................5 

2.2.1 KLASICKÉ TOPOLOGIE S TVRDÝM SPÍNÁNÍM ............................................................................6 

2.2.2 REZONANČNÍ M NIČE ...............................................................................................................6 

2.2.3 KVAZIREZONANČNÍ M NIČE .....................................................................................................7 

2.3 ODLEHČOVACÍ OBVODY ....................................................................................................................9 

2.3.1 ZTRÁTOVÉ ODLEHČOVACÍ OBVODY .........................................................................................9 

2.3.2 BEZZTRÁTOVÉ ODLEHČOVACÍ OBVODY .................................................................................10 

2.4 POUŽITÍ MODERNÍCH SPÍNACÍCH SOUČÁSTEK A MATERIÁL .......................................................11 

2.4.1 TRANZISTORY A DIODY NA BÁZI KARBIDU K EMÍKU (SIC) ....................................................11 

2.4.2 TRANZISTORY MOS-FET NA BÁZI NITRIDU GALIA (GAN).....................................................12 

2.4.3 MAGNETICKÉ MATERIÁLY ......................................................................................................12 

2.5 RUŠIVÉ SIGNÁLY VZNIKAJÍCÍ RYCHLÝM SPÍNÁNÍM POLOVODIČ  ...............................................13 

2.6 BUDIČE MODERNÍCH TRANZISTOR  ...............................................................................................14 

2.7 KOREKCE ÚČINÍKU ..........................................................................................................................15 

3 CÍLE PRÁCE ..........................................................................................................................................17 

4 NAVRHOVANÉ EŠENÍ M NIČE .....................................................................................................18 

4.1 MYŠLENKA POUŽITÍ BLOKUJÍCÍHO M NIČE PRO VELKÉ VÝKONY ...............................................18 

4.2 POROVNÁNÍ VELIKOSTI TRANSFORMÁTORU BLOKUJÍCÍHO A PROPUSTNÉHO M NIČE ..............18 

4.2.1 P EDPOKLADY ........................................................................................................................18 

4.2.2 POROVNÁNÍ OBJEMU M DI P I STEJNÉM PR EZU JÁDRA TRANSFORMÁTORU ......................19 

4.2.3 POROVNÁNÍ ROZM R  TRANSFORMÁTOR  P I OPTIMÁLNÍM NÁVRHU ..................................21 

4.3 NAVRHOVANÁ VYLEPŠENÍ BLOKUJÍCÍHO M NIČE .........................................................................25 

4.3.1 NAP OVÉ ŠPIČKY NA SPÍNACÍM TRANZISTORU A JEJICH ELIMINACE ....................................25 

4.3.2 EŠENÍ PROBLÉMU PULZNÍHO PROUDU SEKUNDÁRNÍHO USM R OVAČE ..............................27 

4.3.3 NOVÝ BEZZTRÁTOVÝ ODLEHČOVACÍ ČLÁNEK PRO DVOUSPÍNAČOVÝ M NIČ ........................29 

4.4 EXPERIMENTÁLNÍ M NIČ 1,2 KW PRO OV ENÍ VHODNOSTI TOPOLOGIE ..................................31 

5 OPTIMALIZACE ÚČINNOSTI BLOKUJÍCÍHO M NIČE .............................................................33 

5.1 OPTIMALIZACE – REŽIM SPOJITÉHO TOKU ....................................................................................34 

5.1.1 PRINCIPY OPTIMALIZACE, UVAŽOVANÉ ZTRÁTY ....................................................................34 

5.1.2 VSTUPNÍ PARAMETRY OPTIMALIZACE ....................................................................................35 

5.1.3 VÝSTUPNÍ PARAMETRY OPTIMALIZACE ..................................................................................36 

5.1.4 ODVOZENÍ VZTAH  .................................................................................................................37 

5.1.5 HLEDÁNÍ MINIMA CELKOVÝCH ZTRÁT ...................................................................................45 

5.1.6 HLEDÁNÍ MINIMA POMOCÍ SOFTWARE ....................................................................................46 

5.2 OPTIMALIZACE – REŽIM NA HRANICI P ERUŠOVANÉHO TOKU – ANALYTICKÉ EŠENÍ .............50 



5.2.1 VSTUPNÍ PARAMETRY OPTIMALIZACE ....................................................................................50 

5.2.2 VÝSTUPNÍ PARAMETRY OPTIMALIZACE ..................................................................................51 

5.2.3 ODVOZENÍ VZTAH  .................................................................................................................51 

5.2.4 HLEDÁNÍ MINIMA CELKOVÝCH ZTRÁT ...................................................................................53 

5.2.5 PRAKTICKÝ POSTUP P I VÝPOČTU ..........................................................................................56 

5.2.6 URČENÍ DALŠÍCH PARAMETR  M NIČE ..................................................................................56 

5.3 OPTIMALIZACE – REŽIM NA HRANICI P ERUŠOVANÉHO TOKU – P ESN JŠÍ EŠENÍ ..................57 

5.3.1 HLEDÁNÍ MINIMA POMOCÍ SOFTWARE ....................................................................................58 

5.3.2 P ÍKLAD POROVNÁNÍ ZTRÁT V REŽIMU SPOJITÉHO A P ERUŠOVANÉHO TOKU......................59 

6 FUNKČNÍ VZOREK NETRADIČNÍHO BLOKUJÍCÍHO SPÍNANÉHO ZDROJE 12 KW .........61 

6.1 NÁVRH SPÍNANÉHO ZDROJE ............................................................................................................61 

6.1.1 KONCEPCE PRIMÁRNÍ ČÁSTI M NIČE, VÝB R TRANZISTOR  ..................................................61 

6.1.2 VÝB R PROVOZNÍCH PARAMETR  M NIČE .............................................................................63 

6.1.3 TEORETICKÉ ZTRÁTY DC/DC M NIČE ....................................................................................65 

6.1.4 DIMENZOVÁNÍ SOUČÁSTEK PRIMÁRNÍ ČÁSTI M NIČE ............................................................66 

6.1.5 SÍ OVÝ USM R OVAČ A FILTRACE .........................................................................................71 

6.1.6 NÁVRH HLAVNÍHO TRANSFORMÁTORU M NIČE .....................................................................73 

6.1.7 SEKUNDÁRNÍ USM R OVAČ A FILTR ......................................................................................76 

6.1.8 BUDIČE TRANZISTOR  ............................................................................................................80 

6.1.9 ÍDICÍ OBVODY .......................................................................................................................82 

6.1.10 POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ ..................................................................................................84 

6.2 REALIZACE FUNKČNÍHO VZORKU SPÍNANÉHO ZDROJE.................................................................87 

6.3 OŽIVENÍ A M ENÍ FUNKČNÍHO VZORKU SPÍNANÉHO ZDROJE ....................................................93 

6.3.1 OŽIVENÍ ZDROJE......................................................................................................................93 

6.3.2 NAM ENÉ OSCILOGRAMY .....................................................................................................96 

6.3.3 M ENÍ ÚČINNOSTI ...............................................................................................................100 

6.3.4 SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI REALIZOVANÉHO BLOKUJÍCÍHO M NIČE S PROPUSTNÝM M NIČEM .101 

7 ZÁV R ...................................................................................................................................................103 

LITERATURA .........................................................................................................................................105 

 
  



SEZNAM OBRÁZK  
 

Obr. 2-1: Proudová hustota ve vinutí a) se stejnosměrným proudem, b) vliv skin-efektu, c) vliv 

proximity-efektu, d) vliv externího pole. P evzato z [17]. ....................................................... 4 

Obr. 2-2: Dvojčinný můstkový propustný měnič. ............................................................................ 6 

Obr. 2-3: Jednočinný dvouspínačový propustný měnič. ................................................................. 6 

Obr. 2-4: Základní zapojení sériově-rezonančního měniče. ........................................................... 7 

Obr. 2-5: Kvazirezonanční měnič s transformátorem, p evzato z [18]. ......................................... 8 

Obr. 2-6: Průběhy kvazirezonančního měniče s transformátorem, p evzato z [18]. ...................... 8 

Obr. 2-7: Ztrátový odlehčovací obvod pro odlehčení a) vypínacího, b) zapínacího děje. .............. 9 

Obr. 2-8: Bezztrátový odlehčovací obvod pro jednospínačový měnič s transformátorem [7]. .... 10 

Obr. 2-9: Speciální SMD pouzdro tranzistoru GS66508T, rozměry cca 7x4,5x0,5 mm. .............. 12 

Obr. 2-10: Jednofázový můstkový usměrňovač se sběracím kondenzátorem a průběhy veličin, 
p evzato z [19]. ..................................................................................................................... 15 

Obr. 2-11: Základní zapojení obvodů pro a) pasivní, b) aktivní korekci účiníku. ........................ 16 

Obr. 2-12: Aktivní t ífázový usměrňovač. ..................................................................................... 16 

Obr. 4-1: Jednočinný dvojspínačový měnič a) pro blokující topologii, b) pro propustnou 
topologii. ............................................................................................................................... 19 

Obr. 4-2: Průběh proudu a) primárním, b) sekundárním vinutím transformátoru blokujícího 
měniče. ................................................................................................................................... 19 

Obr. 4-3: Závislost poměru objemů mědi transformátorů blokujícího a propustného měniče na 
st ídě. ..................................................................................................................................... 21 

Obr. 4-4: Závislost poměru objemů mědi transformátorů blokujícího a propustného měniče na 
koeficientu kΔI. ....................................................................................................................... 21 

Obr. 4-5: Standardní rozměry jádra transformátoru typu „EI“. .................................................. 22 

Obr. 4-6: Závislost poměru lineárních rozměrů transformátorů blokujícího a propustného 
měniče na st ídě p i optimálním návrhu. .............................................................................. 24 

Obr. 4-7: Závislost poměru lineárních rozměrů transformátorů blokujícího a propustného 
měniče na koeficientu kΔI p i optimálním návrhu.................................................................. 25 

Obr. 4-8: Základní zapojení blokujícího měniče se znázorněním rozptylové indukčnosti. ........... 25 

Obr. 4-9: Navrhované ešení obvodu pro bezztrátovou eliminaci p ekmitu na tranzistoru. ........ 26 

Obr. 4-10: Proud za usměrňovačem I2 a proud kondenzátorem IC pro blokující a propustný 

měnič. .................................................................................................................................... 27 

Obr. 4-11: Filtr sekundárního napětí blokujícího měniče typu C-L-C. ........................................ 28 

Obr. 4-12: Průběhy proudů p i interleavingu. .............................................................................. 29 

Obr. 4-13: a) Bezztrátový odlehčovací článek pro dvouspínačový měnič, b) průběhy veličin ..... 29 

Obr. 4-14: Zapojení silové části experimentálního vzorku měniče 1200 W. ................................ 31 

Obr. 4-15: Experimentální vzorky blokujícího měniče 1,2 kW. .................................................... 32 

Obr. 5-1: a) Jednospínačové, b) dvouspínačové zapojení blokujícího měniče. ............................ 33 

Obr. 5-2: Průběh indukce v režimu a) spojitého toku, b) p erušovaného toku. ............................ 35 

Obr. 5-3: Průběh proudu primárním vinutím blokujícího měniče. ............................................... 36 

Obr. 5-4: Průběh proudu sekundárním vinutím blokujícího měniče. ........................................... 38 

Obr. 5-5: Charakteristika tranzistoru v sepnutém stavu – lomená p ímka. .................................. 43 

Obr. 5-6: Zadávání vstupních parametrů pro výpočet. ................................................................. 48 

Obr. 5-7: Výpis výsledků. .............................................................................................................. 48 

Obr. 5-8: Vykreslení závislosti ztrát na činiteli k∆I. ...................................................................... 49 

Obr. 5-9: Ukázka části výpočtové tabulky pro hledání minima ztrát. ........................................... 49 



Obr. 5-10: Průběh proudu a) primárním, b) sekundárním vinutím – hranice p erušovaného toku.
 ............................................................................................................................................... 51 

Obr. 5-11: Vstupní hodnoty pro porovnání ztrát. ......................................................................... 59 

Obr. 5-12: Výsledné hodnoty – režim spojitého toku. ................................................................... 60 

Obr. 5-13: Výsledné hodnoty – hranice p erušovaného toku. ...................................................... 60 

Obr. 6-1: Primární část silového obvodu měniče. ........................................................................ 62 

Obr. 6-2: Znázornění p ekmitu p i vypnutí tranzistoru s odlehčovacím článkem. ....................... 64 

Obr. 6-3: Vstupní hodnoty pro výpočet optimálních parametrů. .................................................. 65 

Obr. 6-4: Schéma zapojení jednoho dílčího měniče (polovina silové části) ................................. 67 

Obr. 6-5: Teoretické průběhy veličin odlehčovacího článku ........................................................ 68 

Obr. 6-6: Zapojení t ífázového usměrňovače. .............................................................................. 71 

Obr. 6-7: Teoretický tvar fázového proudu odebíraného usměrňovačem. ................................... 73 

Obr. 6-8: Znázornění zapojení jednotlivých vinutí transformátoru. ............................................. 74 

Obr. 6-9: Fyzická konfigurace vinutí transformátoru. .................................................................. 74 

Obr. 6-10: Zapojení usměrňovače a LC filtru na sekundární straně. ........................................... 76 

Obr. 6-11: Proud filtračním kondenzátorem sekundárního usměrňovače. ................................... 78 

Obr. 6-12: Zvlnění napětí filtračního kondenzátoru usměrňovače. .............................................. 79 

Obr. 6-13: Zapojení budiče tranzistoru C2M0040120D. ............................................................. 81 

Obr. 6-14: Zapojení ídicích obvodů spínaného zdroje. ............................................................... 82 

Obr. 6-15: Bočník na sekundární straně zdroje. ........................................................................... 83 

Obr. 6-16: Primární strana pomocného zdroje. ........................................................................... 84 

Obr. 6-17: Sekundární strana pomocného zdroje. ........................................................................ 85 

Obr. 6-18: Osazená DPS budiče. .................................................................................................. 87 

Obr. 6-19: DPS primární strany měniče – pohled shora. ............................................................. 88 

Obr. 6-20: DPS primární strany měniče – pohled zdola. ............................................................. 88 

Obr. 6-21: Hotový výkonový transformátor blokujícího měniče. .................................................. 89 

Obr. 6-22: DPS usměrňovače a filtru – pohled shora. ................................................................. 89 

Obr. 6-23: DPS usměrňovače a filtru – pohled zdola. .................................................................. 90 

Obr. 6-24: Pomocný zdroj – pohled shora. ................................................................................... 90 

Obr. 6-25: Pomocný zdroj – pohled zdola. ................................................................................... 90 

Obr. 6-26: DPS ídicích obvodů. .................................................................................................. 91 

Obr. 6-27: Celková konstrukce spínaného zdroje. ........................................................................ 92 

Obr. 6-28: Ventilátory pro nucené chlazení. ................................................................................. 92 

Obr. 6-29: P ipojení mě icích sond k tranzistoru. ........................................................................ 94 

Obr. 6-30: Mě icí pracoviště pro oživování spínaného zdroje. .................................................... 94 

Obr. 6-31: Odrušovací kondenzátory (vlevo) a odrušovací ferity (vpravo). ................................ 95 

Obr. 6-32: Snímky zachycené termokamerou během oživování zdroje. ........................................ 96 

Obr. 6-33: Průběh uGS bez napětí v meziobvodu........................................................................... 96 

Obr. 6-34: Průběh uDS (tyrkysově) a i1 (růžově), plný výkon. ....................................................... 97 

Obr. 6-35: Průběh uGS (mod e) a uDS (tyrkysově) – celá perioda, plný výkon. ............................ 97 

Obr. 6-36: Vypínací děj – uGS (mod e) a uDS (tyrkysově), 200 ns/dílek, plný výkon. .................... 98 

Obr. 6-37: Vypínací děj – uGS (mod e) a uDS (tyrkysově), 40 ns/dílek, plný výkon. ...................... 98 

Obr. 6-38: Zapínací děj – uGS (mod e) a uDS (tyrkysově), 40 ns/dílek, plný výkon. ...................... 99 

Obr. 6-39: Vypínací děj – uGS (mod e) a uDS (tyrkysově), 200 ns/dílek, výkon 25 %. .................. 99 

Obr. 6-40: Odebíraný fázový proud, 4 ms/dílek, plný výkon. ..................................................... 100 

Obr. 6-41: Funkční vzorek zdroje s propustným měničem. ......................................................... 102 

 



SEZNAM TABULEK 
 

Tabulka 1: Namě ené hodnoty účinnosti DC/DC měniče. .......................................................... 100 

  



SEZNAM SYMBOL  A ZKRATEK 
∆B [T] Zm na indukce 
∆Bref [T] „Referenční“ zm na sycení v jádru 
∆I [A] Zm na proudu 
∆t [s] Délka pulzu 
a [m] Rozm r st edního sloupku transformátoru 
ablok,opt [m] Optimální rozm r st edního sloupku transformátoru blokujícího m niče 
aprop,opt [m] Optimální rozm r st edního sloupku transformátoru propustného m niče 
bc [m] Ší ka okna vinutí transformátoru 
Bmax [T] Maximální hodnota sycení 
Bmax,opt [T] Optimální hodnota maximální indukce jádra 
Bsat [T] Saturační indukce jádra transformátoru 
C [F] Elektrická kapacita 
Eoff [J] Vypínací ztrátová energie 
Eoff,ref [J] „Referenční“ hodnota vypínací energie tranzistoru 
Eon [J] Zapínací ztrátová energie 
f [Hz] Frekvence 
fopt [Hz] Optimální frekvence 
fopt [Hz] Optimální frekvence 
FR [-] Činitel zvýšení st ídavého odporu vinutí 
fr [Hz] Rezonanční frekvence 
fref [Hz] „Referenční“ frekvence pro určení ztrát v jádru 
i [A] Okamžitá hodnota proudu 
I [A] Elektrický proud (konstantní hodnota) 
I1,ef [A] Efektivní hodnota proudu primárního vinutí 
I1,st  [A] St ední hodnota proudu primárního vinutí 
I1ef,blok [A] Efektivní proud primárního vinutí transformátoru blokujícího m niče 
I1ef,prop [A] Efektivní proud primárního vinutí transformátoru propustného m niče 
I2,ef  [A] Efektivní proud sekundárního vinutí 
I2,st   [A] St ední hodnota proudu sekundárního vinutí 
I2ef,blok [A] Efektivní proud sekundárního vinutí transformátoru blokujícího m niče 
I2ef,prop [A] Efektivní proud sekundárního vinutí transformátoru propustného m niče 
IC,ef [A] Efektivní hodnota proudu kondenzátoru 
ID [A] Proud elektrody drain 
id [A] Okamžitá hodnota výstupního proudu usm r ovače 
iL1 [A] Okamžitá hodnota proudu tlumivky L1 
ILef [A] Efektivní hodnota proudu tlumivkou L 
ILmax [A] Maximální hodnota proudu tlumivkou L 
Imax [A] Maximální hodnota proudu 
Imin [A] Minimální hodnota proudu 
Iref [A] „Referenční“ proud pro vypínací energii tranzistoru 
Ist  [A] St ední hodnota proudu 
Itot [A] „Celkový“ proud (součet dílčích proud  všech závit  v okn  vinutí) 
Itot,AC  [A] St ídavá složka „celkového“ proudu 
Itot,DC [A] Stejnosm rná složka „celkového“ proudu 
ix [A] Okamžitá hodnota fázového proudu 
k∆I [-] Činitel šikmosti proudu 
k∆Iopt [-] Optimální hodnota činitele šikmosti proudu 
kf [-] Činitel ekvivalentní frekvence 



kp,Cu [-] Činitel pln ní m di vinutí 
L [H] Indukčnost 
l1z [m] St ední délka jednoho závitu vinutí transformátoru 
Lr [H] Rozptylová indukčnost 
lδ [m] Délka vzduchové mezery 
N [-] Počet závit  vinutí 
N1 [-] Počet závit  primárního vinutí 
N2 [-] Počet závit  sekundárního vinutí 
nc [-] Celkový počet jednotlivých drátk  všech závit  svazkového vodiče vinutí 
ntranz [-] Počet tranzistor  v m niči 
P [W] Výkon 
P1tranz [W] Ztrátový výkon na 1 tranzistoru 
PCu [W] Ztráty v m di (ve vinutí) 
PFe [W] Ztrátový výkon v jádru 
PFe,ref [W] „Referenční“ ztráty v jádru 
Pp ep [W] P epínací ztráty tranzistor  
Pp ep [W] P epínací ztráty tranzistoru 
PR [W] Ztrátový výkon na rezistoru 
Ptranz [W] Ztrátový výkon na všech tranzistorech 
Pved [W] Ztráty tranzistor  zp sobené vedením proudu 
Pved [W] Ztráty tranzistoru zp sobené vedením proudu 
Pvýst [W] Výstupní výkon 
Pztr,p ep [W] P epínací ztráty 
Rd [Ω] Diferenciální odpor tranzistoru v sepnutém stavu v cest  kolektor-emitor 
RDSon [Ω] Odpor tranzistoru v sepnutém stavu 
RthJ-H [K/W] Tepelný odpor mezi polovodičovým p echodem a chladičem 
s [-] St ída spínání 
SCu,P1 [m2] Pr ez m di jedné poloviny primárního vinutí 
SCu,S1 [m2] Pr ez m di jedné poloviny sekundárního vinutí 
SCu,tot [m2] Celkový pr ez všech závit  (m di) vinutí 
SCu1 [m2] Pr ez vodiče primárního vinutí transformátoru 
SCu1,prop [m2] Celkový pr ez všech závit  (m di) primárního vinutí propustného m niče 
SCu2 [m2] Pr ez vodiče sekundárního vinutí transformátoru 
SFe [m2] Pr ez feromagnetického jádra 
So [m2] Pr ez okna vinutí transformátoru 
So [m2] Pr ez okna vinutí 
t [s] Čas 
T [s] Perioda 
tdoff [s] Doba zpožd ní poklesu proudu tranzistoru (turn-off delay time) 
tf [s] Doba poklesu proudu tranzistoru (fall time) 
tfr [s] Doba dop edného zotavení diody (forward recovery) 
tnab [s] Doba nabíjení kondenzátoru odlehčovacího článku 
ton [s] Doba sepnutí tranzistor  
trr [s] Doba zp tného zotavení diody (reverse recovery) 
tvyb [s] Doba vybíjení kondenzátoru odlehčovacího článku 
U [V] Elektrické nap tí 
u [V] Okamžitá hodnota nap tí 
U1 [V] Vstupní nap tí (nap tí stejnosm rného meziobvodu) 
U1,max [V] Špičková hodnota usm rn ného nap tí 



U2 [V] Výstupní stejnosm rné nap tí 
uC1 [V] Okamžitá hodnota nap tí kondenzátoru C1 
Ud [V] Nap tí stejnosm rného meziobvodu 
uDS [V] Okamžitá hodnota nap tí drain-source tranzistoru 
UDSmax [V] Maximální záv rné nap tí drain-source 
uGS [V] Okamžitá hodnota nap tí mezi elektrodami gate a source 
uL1 [V] Okamžitá hodnota nap tí tlumivky L1 
Up [V] Prahové nap tí tranzistoru v sepnutém stavu v cest  kolektor-emitor 
Ur [V] Záv rné nap tí diody 
uT1 [V] Okamžitá hodnota nap tí kolektor-emitor tranzistoru T1 
VCu,blok [m3] Objem vinutí (m di) transformátoru blokujícího m niče 
VCu,prop [m3] Objem vinutí (m di) transformátoru propustného m niče 
ΔIL [A] Zvln ní proudu indukčností 
ΔTJ-H [K] Rozdíl teploty mezi polovodičovým p echodem a chladičem 
 [-] Celkový účiník odebíraného proudu 
m [H] Magnetická vodivost 
0 [H/m] Permeabilita vakua 

ρCu [Ωm] M rný odpor m di 
σ [A/m2] Proudová hustota 
ω [s-1] Úhlová frekvence 

   APFC 
 

Active power factor correction (aktivní korekce účiníku) 
FET 

 
Field-effect transistor (tranzistor ízený polem) 

GaN 
 

Gallium nitride (nitrid galia) 
HEMT 

 
High electron mobility transistor 

IGBT 
 

Insulated gate bipolar transistor 
MOS-FET Metal oxide semiconductor field-effect transistor 
PFC 

 
Power factor correction (korekce účiníku) 

SiC 
 

Silicon carbide (karbid k emíku) 
ZCS 

 
Zero-current switching (spínání v nule proudu) 

ZVS 
 

Zero-voltage switching (spínání v nule nap tí) 
 



 1 

1 ÚVOD 
V dnešní dob  se stále zvyšuje tlak na co nejvyšší účinnost p em ny energie za účelem 

snížení její spot eby. Spínané zdroje a m niče zejména vyšších výkon  jsou jist  oblastí, kde je 
možno nap . za pomoci moderních technologií a materiál  nebo optimalizací r zných částí či 
použitím r zných topologií a inovativních obvodových ešení dosáhnout snížení ztrátového 
výkonu a tím zvýšení účinnosti. Zejména vývoj výkonových spínacích polovodič  (tranzistor  a 
diod) jde stále velmi rychle dop edu i v dnešní dob . Na trhu jsou již pár let b žn  k dispozici 
spínací součástky na bázi karbidu k emíku (SiC), které kombinují vysoké záv rné nap tí a velký 
proud s vysokou rychlostí, p ičemž cena t chto součástek neustále klesá. To je činí výhodn jší 
z ekonomického hlediska a začínají být využívány i v pr myslu. Stále se ale objevují nové 
součástky, které mají nap . menší odpor v sepnutém stavu (u tranzistoru MOS-FET) nebo 
umož ují rychlejší p epínání. Práv  vyšší rychlost p epínání a s tím související menší ztrátová 
energie je klíčovým údajem p i porovnávání kvalit spínacích součástek, nebo  pak je umožn na 
v tší spínací frekvence m niče p i zachování nebo snížení ztrát polovodič  a je možné 
minimalizovat rozm ry a snižovat ztráty i u transformátor  a tlumivek. 

Zrychlování p epínacích d j  spolu s výhodou vyšší účinnosti spolu bohužel nese i nevýhody 
ve form  mnohem v tšího projevování r zných parazitních jev , které se sice objevují i u m nič  
s pomalejšími součástkami, ale v mnohem menší mí e. Jedná se nap íklad o vysokofrekvenční 
zákmity p i p epínání tranzistor  (tzv. ringing), které mohou vést p i špatné konstrukci budiče a 
silového obvodu až k havárii, dále zvýšené ztráty ve vinutí transformátor  a tlumivek dané 
povrchovým jevem a jevem blízkosti (skin-efekt a proximity-efekt), zvýrazn ný vliv parazitních 
kapacit (budiče, silový transformátor), vznikající vysokofrekvenční zemní smyčky, které zavádí 
rušení, nutnost návrhu ídicích obvod  s ohledem na velkou odolnost v či rušivým nap tím atd. 

ešení t chto komplikací mnohdy nebývá jednoduchým úkolem a vyžaduje značnou zkušenost, 
teoretické znalosti a často i tv rčí myšlení ze strany pracovník  výzkumu a vývoje. Často je 
pot eba vyvíjet inovativní a netradiční obvodová ešení, která uvedené parazitní jevy potlačují a 
p itom nap . nesnižují účinnost. Další nevýhodou plynoucí z použití rychlých polovodič  je 
zvýšení úrovn  elektromagnetického rušení a vyza ování (zhoršená elektromagnetická 
kompatibilita). To je dáno strm jšími hranami nap tí a proudu, které se v obvodu vyskytují. Toto 
na jedné stran  znamená problém p i testech na elektromagnetickou kompatibilitu vyžadovaných 
legislativou (p ed uvedením výrobku do prodeje), na druhé stran  to m že p edstavovat i 
komplikaci pro vlastní obvody m niče ( ídicí a budicí obvody), které se mohou zarušit a poté se 
chovat nesprávn , nebo dokonce zap íčinit havárii m niče. Proto je snahou i omezování t chto 
zmín ných strmostí nap tí a proud , nap . s použitím r zných odlehčovacích obvod  (nejlépe 
bezztrátových) nebo jiných topologií m niče (zejména rezonanční a kvazirezonanční), u kterých 
klíčovou vlastností je m kké spínání polovodič . 

Jako hlavní nápl  této práce bylo zvoleno využití inovovaného blokujícího m niče pro 
vysoké výkony a jeho optimalizace. Autor práce se domnívá, že blokující m nič by mohl 
dosahovat srovnatelných, nebo i lepších výsledk , než b žn  používané propustné m niče. 
Blokující m nič je b žn  používán pouze pro menší výkony (maximáln  ádov  pár set W), kde 
je výhodný pro svoji jednoduchost, pro vyšší výkony se ale z d vodu r zných omezení a 
nevhodných vlastností dnes prakticky nepoužívá. Tyto nevhodné vlastnosti zahrnují nap . 
problém s pulzním výstupním proudem sekundárního usm r ovače a tím namáhání výstupních 
kondenzátor , zvln ní výstupního nap tí a dále p ekmity na spínacím tranzistoru. Často je jako 
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nevýhoda zmi ována značná velikost hlavního impulzního transformátoru. Jak ale bude ukázáno 
v práci, rozdíl ve velikosti transformátoru oproti propustnému m niči není p i správném návrhu 
značný. Blokující m nič má p i správném optimalizovaném návrhu potenciál pro vyšší účinnost, 
nebo  neobsahuje výstupní tlumivku jako b žn  používaný propustný m nič. Na této tlumivce 
vzniká další ztrátové teplo. U blokujícího m niče spojuje funkci transformátoru a tlumivky jediný 
vinutý prvek p i zachování plné regulovatelnosti výstupního nap tí a proudu (na rozdíl nap . od 
rezonančních m nič ). Bude ukázáno, že s použitím moderních součástek a inovativních 
obvodových ešení je možné výše zmín ná omezení a nevhodné vlastnosti potlačit nebo 
eliminovat. Také bude navrženo ešení bezztrátového kvazirezonančního odlehčovacího článku 
pro omezení strmosti hran p i vypínání tranzistor , tím dojde k omezení rušivého vyza ování a ke 
značnému poklesu p epínacích ztrát. 

Výkonový blokující m nič je výhodný zejména pro vyšší výstupní nap tí ( ádov  n kolik 
desítek až stovek V), je tedy velice vhodný pro perspektivní odv tví jako elektromobilita 
(nabíječe a rychlonabíječe trakčních akumulátor ) a obnovitelné zdroje (nap . DC/DC m niče pro 
fotovoltaickou aplikaci). Zde zvyšování účinnosti p ináší stále v tší výhodu, nebo  tyto odv tví 
se neustále rozvíjí a roste požadavek na množství p em n né energie. 

D ležitou součástí práce je i optimalizační postup, který navrhne vhodnou volbu spínací 
frekvence a parametr  transformátoru s danými součástkami a rozm ry transformátoru. Spínací 
frekvence je často volena p ed návrhem m niče empiricky nebo „od oka“, to stejné platí pro 
parametry transformátoru (volba sycení a zdvihu sycení). Taková volba ovšem znamená, že 
m nič v tšinou nebývá navržen optimáln  pro nejmenší celkové ztráty. Za účelem zodpov zení 
t chto otázek (jaká je optimální volba frekvence a parametr  transformátoru) byl vypracován 
optimalizační postup, založený zejména na analytickém ešení rovnic. ešení p edstavuje 
dvojrozm rný problém, nebo  první otázkou je volba vhodných parametr  transformátoru pro 
danou frekvenci na základ  určitého parametru a druhou otázkou je poté hledání frekvence, kde 
jsou nejmenší celkové ztráty. Jde o hledání minima funkce vyjad ující celkové ztráty. Do hledání 
minima ztrát jsou zahrnuty ztráty na tranzistorech (vedením a p epínací) a ztráty transformátoru 
(vinutí a jádro). Je zohledn n vliv zvýšení odporu vinutí vlivem skin efektu a zejména proximity 
efektu. Ztráty na diodách usm r ovače jsou uvažovány jako konstantní. 

Bude p edstaven experimentální funkční vzorek spínaného zdroje s blokující topologií o 
výkonu 12,6 kW, využívající r zná inovativní obvodová ešení pro zvýšení účinnosti, zlepšení 
parametr  či potlačení vyza ování rušivých signál . M nič bude navržen s použitím moderních 
součástek (tranzistor  a diod) na bázi karbidu k emíku (SiC). Bude porovnána účinnost 
s m ničem s propustnou topologií a totožnými výstupními parametry.  

D ležitou myšlenkou, uplat ovanou v pr b hu celé práce, je d raz na robustnost a 
jednoduchost použitých ešení. P edstavený neobvyklý výkonový blokující m nič nemá žádné 
omezení v regulovatelnosti výstupního nap tí a proudu, je ízený pomocí jednoduchého obvodu a 
není u n j pot eba ošet ovat žádné nebezpečné stavy. 
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2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
Současné trendy v oblasti výkonových spínaných zdroj  a m nič  se dají shrnout do 

následujících podkapitol. Cílem optimalizací a inovací spínaných zdroj  je obvykle zvýšení 
účinnosti, ale m že jím být i zmenšování rozm r , hmotnosti či ceny. V neposlední ad  je nutné, 
aby spínané zdroje spl ovaly legislativní požadavky, jako jsou úrovn  rušivého vyza ování 
(EMC) a účiník odebíraného proudu. Jedná se často o protich dné požadavky v či ostatním 
inovacím a je tedy vhodné ešit tyto problémy společn . 

Následující tvrzení jsou sice v tšinou platná obecn , popis se ale zam uje spíše na spínané 
zdroje a m niče vyšších výkon  ( ádov  1 kW a více), které jsou hlavní náplní této práce. 

2.1 Zvyšování spínací frekvence 
U spínaných zdroj  a m nič , které obsahují magnetické prvky (transformátor, tlumivka) je 

v tšinou účelem zvyšování frekvence zmenšení velikosti t chto prvk  nebo zmenšení jejich ztrát. 

Problém lze ilustrovat následující rovnicí: 

,
FeSB

tU
N




  (2.1) 

kde N je počet závit  vinutí na feromagnetickém jádru, U je p iložené konstantní nap tí b hem 
pulzu trvajícího po dobu Δt, ΔB je zm na indukce (sycení) v jádru a SFe je pr ez jeho sloupku. 

P i zvýšení frekvence se zkracuje doba pulzu Δt, pokud zachováme stejné sycení a rozm ry 
jádra, m žeme pro vinutí použít menší počet závit  s v tším pr ezem (p i stejném pr ezu okna 
vinutí), tím klesá jeho odpor a tedy i ztráty. M žeme také zachovat počet závit  a indukci, tím 
pak postačí menší pr ez sloupku jádra s výsledným zmenšením rozm r  i délky vodiče, čímž je 
do určité míry omezen i ztrátový výkon na vinutí i v jádru (menší objem). 

D vod pro zvyšování frekvence je tedy z ejmý, prakticky je ale zvyšování frekvence 
doprovázeno nep íznivými jevy, které jsou stručn  popsány v podkapitolách níže. Samotné 
zvýšení frekvence bez zohledn ní níže uvedených jev  by také mohlo být kontraproduktivní, pro 
optimální návrh spínaného zdroje je tedy tyto jevy nutné zohlednit a potlačit. 

2.1.1 Problém p epínacích ztrát 
Polovodičové spínací součástky se nechovají jako ideální spínače s nulovou dobou p echodu 

mezi stavem zapnuto a vypnuto. Zapínací a vypínací časy jsou konečn  malé, z čehož plyne 
určitá ztrátová energie, která se spínacím prvkem vyzá í b hem p epínání (spínací prvek je 
krátkodob  v lineárním režimu, kdy je na n m velké nap tí i proud). Ztrátový výkon, vyzá ený na 
spínacím prvku vlivem p epínacích ztrát, je p ímo úm rný frekvenci:  

  ,offonpřepztr, fEEP   (2.2) 

kde Eon je zapínací ztrátová energie, Eoff je vypínací ztrátová energie a f je spínací frekvence. 

P i zvyšování frekvence je tedy možné zmenšovat ztráty na magnetických prvcích, ale 
zvyšují se p epínací ztráty na polovodičích. Existuje zde určité optimum, které bude pro 
vybranou topologii ešeno dále v práci (viz kapitola 5). 
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P epínací ztráty je také možné omezit použitím moderních spínacích součástek (viz 
podkapitola 2.4), zm nou topologie silového obvodu (viz podkapitola 2.2) nebo nap . 
odlehčovacími obvody (viz podkapitola 2.3). 

2.1.2 Problém skin-efektu a proximity-efektu 
P i zvýšení frekvence je sice možné zmenšit stejnosm rný odpor vinutí transformátoru, ale 

roste st ídavý odpor vinutí, což je dáno vlivem skin-efektu (povrchový jev) a proximity-efektu 
(jev blízkosti). Tyto jevy zp sobují, že proud neteče celým pr ezem vodiče, ale pouze v jeho 
části a tím roste odpor vinutí, viz Obr. 2-1. Vliv t chto jev  je značn  závislý na frekvenci, se 
zvyšující se frekvencí značn  nar stá st ídavý odpor vinutí. 

 

Obr. 2-1: Proudová hustota ve vinutí a) se stejnosměrným proudem, b) vliv skin-efektu, c) vliv 

proximity-efektu, d) vliv externího pole. P evzato z [17]. 

Pro vinutí je tedy nutné používat svazkové vodiče (vysokofrekvenční lanka) nebo tenké 
plechy. Tím je omezen nár st st ídavého odporu vinutí, ale bohužel roste stejnosm rný odpor, 
protože část pr ezu vinutí musí být nahrazena izolací (mezi jednotlivými drátky svazkového 
vodiče, nebo mezi tenkými plechy). Roste také cena a náročnost výroby komponent . 

Vliv skin-efektu na odpor vinutí je možné pom rn  jednoduše a p esn  matematicky vyjád it. 
Bohužel u transformátor  a tlumivek se mnohem více projevuje vliv proximity-efektu. 
Vodiče tedy mohou splňovat podmínku pramenící ze skin-efektu, že jejich pr m r je v tší, 
než dvojnásobek hloubky vniku, a p esto m že docházet ke značnému navýšení st ídavého 
odporu vinutí. 

Proximity-efekt vzniká indukováním ví ivých proud  od jednoho vodiče do sousedních 
vodič  vinutí a tím je proud vytlačován do částí vodič , které jsou nejdále od st edu vinutí. 
Nejv tší vliv tohoto jevu je na krajích vinutí. Matematická analýza tohoto jevu je velmi složitá a 
existují r zné postupy pro odvození analytických vztah  pro výpočet zvýšení st ídavého odporu 
vinutí. Problematika je blíže komentována v literaturách [14], [15] a [16]. V t chto literaturách 
jsou odvozeny i výsledné analytické vztahy pro výpočet st ídavého odporu vinutí. Bohužel 
výsledky získané r znými postupy se pon kud liší, což jen potvrzuje složitost analýzy tohoto 
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jevu. V dnešní dob  je nejspíše nejlepší metodou počítačová simulace vlivu pomocí metody 
konečných prvk . 

U spínaných zdroj  je navíc problém v tom, že proudové pulzy tekoucí vinutím 
transformátoru jsou v tšinou obdélníkové (nebo tém  obdélníkové). Skin-efekt a proximity-efekt 
jsou frekvenčn  závislé, p ičemž se zvyšující se frekvencí se problém projevuje mnohem více. 
Korektní metodou by tedy bylo rozložení signálu na harmonické složky a výpočet zvýšení odporu 
a ztrát pro každou složku zvláš . 

2.1.3 Ztráty v jádru transformátoru 
P i zanedbání ztrát ví ivými proudy (u feritových materiál  jsou velmi malé) jsou ztráty 

v jádru PFe reprezentovány dominantn  ztrátami hysterezními. P i uvažování zjednodušujícího 
p edpokladu konstantního tvaru hysterezní smyčky feromagnetika (reálná odchylka nastává 
zejména blízko saturace) jsou pak tyto hysterezní ztráty úm rné první mocnin  frekvence f a 
druhé mocnin  st ídavé složky (zdvihu) indukce ΔB: 

  ,2Fe BfkP   (2.3) 

kde k je konstanta plynoucí z materiálu a rozm r  jádra. P i zachování zdvihu indukce ΔB tedy 
bohužel rostou ztráty v jádru p ímo úm rn  frekvenci. 

Dle rovnice (2.1) je počet závit  p i zachování indukce ΔB p ímo úm rný dob  pulzu Δt a 
tedy nep ímo úm rný frekvenci. Pokud pro dvojnásobnou frekvenci použijeme poloviční počet 
závit , m žeme je navinout vodičem o dvojnásobném pr ezu, odpor vinutí pak bude čtvrtinový 
a to stejné platí i pro ztráty na vinutí. Teoreticky tedy ztráty ve vinutí (bez zohledn ní skin- a 
proximity-efektu) budou p i zachování ΔB nep ímo úm rné druhé mocnin  frekvence a ztráty 
v jádru budou p ímo úm rné první mocnin  frekvence. 

Dostávají se zde tedy do konfrontace ztráty ve vinutí transformátoru, pro jejichž zmenšení je 
vhodné zvyšovat pracovní frekvenci, a ztráty v jádru, které jsou omezovány snižováním 
frekvence. Oboje ztráty jsou potom navíc závislé na volb  parametru ΔB. Nabízí se zde otázka 
optimálního návrhu transformátoru pro minimalizaci ztrát, tento problém je pro vybranou 
topologii ešen v kapitole 5. 

2.2 Topologie silového obvodu 
DC/DC m niče, používané u spínaných zdroj , mohou obsahovat r zné zapojení primární i 

sekundární části. Vždy je p ítomen transformátor a r zný počet polovodičových spínacích 
součástek v r zném zapojení (tranzistor  a diod). Dále silový obvod m že obsahovat tlumivky a 
kondenzátory v r zném počtu, u nichž m že (ale nemusí) být využíváno jevu rezonance. 
Topologická zapojení obsahují pouze bezztrátové prvky, nevyskytují se v nich tedy rezistory (ty 
mohou být použity v pomocných obvodech, což ale nem ní topologii silového obvodu). 

Zm nou topologie silového obvodu je možné dosáhnout zlepšení parametr  spínaného zdroje 
pro danou aplikaci. 
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2.2.1 Klasické topologie s tvrdým spínáním 
Klasické topologie DC/DC m niče, využívané pro spínané zdroje vyšších výkon , jsou 

dvojčinný m stkový propustný m nič (viz Obr. 2-2) a jednočinný dvojspínačový propustný 
m nič (viz Obr. 2-3). 

 

Obr. 2-2: Dvojčinný můstkový propustný měnič. 

 

 

Obr. 2-3: Jednočinný dvouspínačový propustný měnič. 

Mezi vlastnostmi t chto dvou zapojení m nič  existují určité rozdíly, ty ale nebudou blíže 
komentovány, protože jsou již dob e známy. Detailní popis t chto topologií je uveden v [1]. 
Existují samoz ejm  další varianty zapojení propustných m nič  s tvrdým spínáním (často 
vhodn jší zejména pro menší výkony – nap . m nič typu „push-pull“ nebo p lm stkový m nič). 
Jedná se o známé obvody a cílem této práce není provád t jejich ucelený p ehled a dále proto 
nejsou popisovány.  

D ležitou společnou vlastností výše uvedených topologií je, že se jedná o m niče s tvrdým 
spínáním, pracující v tšinou s obdélníkovými pr b hy nap tí a proud . Jejich nevýhodami jsou 
tedy pom rn  vysoké p epínací ztráty tranzistor  a také vysoká úrove  rušivého vyza ování 
(strmé hrany nap tí) zejména p i použití moderních rychlých polovodič . Naopak jejich výhodou 
je snadná regulovatelnost výstupních veličin (nap tí a proud) v plném rozsahu pouze pomocí 
zm ny ší ky pulzu (PWM). Jedná se tedy o univerzáln  použitelné topologie, které ale nejsou 
optimalizovány pro specifickou aplikaci a tak nemusí dosahovat tak dobrých parametr , jako 
sofistikovan jší topologie. 

2.2.2 Rezonanční m niče 
Rezonanční m nič obsahuje rezonanční obvod (prvky L a C), p ičemž m nič je provozován 

na rezonanční frekvenci rezonančního obvodu nebo v její t sné blízkosti. Rezonanční obvod je 
v nejjednodušším p ípad  tvo en pouze jednou kapacitou a jednou indukčností, m že ale 
obsahovat více prvk . 
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Základní myšlenkou pro použití rezonančního m niče je omezení p epínacích ztrát 
tranzistor  – spínání v pr chodu proudu nulou tzv. ZCS (zero current switching), nebo spínání 
bez nap tí tzv. ZVS (zero voltage switching), p ípadn  i omezení rušivého vyza ování vlivem 
menší strmosti nap tí a proud . Bohužel využití t chto výhod je u v tšiny zapojení rezonančních 
m nič  spojeno s jejich hlavní nevýhodou – omezená či žádná regulovatelnost výstupních 
veličin. Další nevýhodou je zvýšená složitost zapojení. Zjednodušen  lze problém vysv tlit tak, 
že nap . p i použití regulace zm nou ší ky pulzu již nedochází ke spínání polovodič  v nule 
nap tí či proudu a tím výrazn  nar stají p epínací ztráty. M nič m že být schopen práce i v tomto 
režimu, ale výhoda malých p epínacích ztrát se vytrácí. U určitých typ  m nič  lze použít 
nap íklad i regulaci pomocí zm ny spínací frekvence, kdy je zachováno spínání v nule, ale 
objevují se další problémy. 

Zapojení rezonančních m nič  existuje celá ada, p ičemž v souvislosti s výzkumem jsou 
objevována stále nová zapojení, nebo jsou vylepšována stávající zapojení. Tato zapojení 
disponují r zným rozsahem regulace, r zn  velkým potlačením p epínacích ztrát a r znou 
složitostí. Bývají také použity rozličné zp soby ízení. Jedná se o velmi rozsáhlou problematiku, 
kterou bohužel není možné pln  obsáhnout v tomto textu. 

Základní zapojení sériov -rezonančního m niče je uvedeno na Obr. 2-4. M stkový 
tranzistorový m nič spíná na rezonanční frekvenci, dané prvky CR a LR. Indukčnost m že být i 
rozptylová indukčnost transformátoru. Jedná se o zapojení, které velmi výrazn  omezuje 
p epínací ztráty polovodič  (čistý režim ZCS) a tedy dosahuje vysoké účinností. Bohužel toto 
základní zapojení není možné regulovat. P íklady dalších zapojení rezonančních m nič  jsou 
uvedeny v 0 a [3]. 

 

Obr. 2-4: Základní zapojení sériově-rezonančního měniče. 

Jak již bylo ečeno, zapojení rezonančních m nič  existuje celá ada. Jejich detailní rozbor 
ale není možné zahrnout na n kolika stranách, proto není p edm tem tohoto p ehledu současného 
stavu problematiky. 

2.2.3 Kvazirezonanční m niče 
Kvazirezonanční m niče jsou velmi podobné rezonančním m nič m v tom, že obsahují 

alespo  jeden rezonanční obvod s prvky L a C. Od rezonančních m nič  se ale odlišují tím, že 
rezonanční obvod pracuje v rezonanci pouze část spínací periody a rezonanční frekvence bývá 
jiná (zpravidla vyšší), než spínací. 

Hlavním d vodem volby kvazirezonančního m niče, podobn  jako u rezonančního m niče, 
je omezení p epínacích ztrát polovodič . Zapojení kvazirezonančních m nič  op t existuje celá 
ada a jsou p edm tem stále probíhajícího výzkumu. N které typy je možné určitým zp sobem 



 8 

regulovat p i zachování spínání v nule, p íklad zapojení takového m niče je uveden na Obr. 2-5, 
jeho pr b hy jsou na Obr. 2-6. Tento typ m niče je možno regulovat zm nou spínací frekvence. 
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Obr. 2-5: Kvazirezonanční měnič s transformátorem, p evzato z [18]. 
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Obr. 2-6: Průběhy kvazirezonančního měniče s transformátorem, p evzato z [18]. 
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2.3 Odlehčovací obvody 
Další možností modifikace silového obvodu m niče je použití odlehčovacích obvod . Tyto 

obvody zlepšují vlastnosti topologií s tvrdým spínáním tak, že omezují p epínací ztrátové energie 
polovodič  a zmenšují strmosti hran nap tí v obvodu. Zmenšení strmostí hran je velmi výhodné 
pro omezení rušivého vyza ování, n kdy je dokonce nutné pro zajišt ní správné funkce vlastních 
obvod  spínaného zdroje (budiče tranzistor  a ídicí elektronika). Vlivem velkých rušivých 
nap ových strmostí u moderních polovodič  m že docházet k nesprávné funkci (zarušení). 

Odlehčovací obvody se vyznačují tím, že umož ují omezit vypínací energii i strmost nár stu 
nap tí na tranzistoru po jeho vypnutí, umož ují také omezit zapínací energii, ale již ne strmost 
sestupné hrany nap tí p i zapínání tranzistoru. Pro omezení strmosti sestupných hran je nutné 
použít zapojení rezonančního či kvazirezonančního m niče se spínáním v nule nap tí (ZVS). 
Zapínací d j se u spínaných zdroj  zpravidla neodlehčuje, protože strmost nár stu proudu po 
zapnutí bývá omezena rozptylovou indukčností transformátoru (tím jsou zapínací ztráty do 
značné míry omezeny) a pro omezení strmosti sestupné nap ové hrany na tranzistoru nejsou 
odlehčovací články bez další modifikace silového obvodu použitelné. 

Odlehčovací obvody d líme na ztrátové a bezztrátové (rezonanční) nebo na pasivní 
(obsahující prvky R, L, C, D) a aktivní (obsahující navíc jeden nebo více pomocných tranzistor ). 

2.3.1 Ztrátové odlehčovací obvody 
Jedná se o klasický typ odlehčovacích obvod , používají se zpravidla u menších výkon  

nebo u zdroj  a m nič  starší konstrukce. Energie uložená do odlehčovacího prvku se každou 
spínací periodu vyzá í na rezistoru, čímž vzniká ztrátové teplo a je snižována účinnost m niče. 

Ztrátové odlehčovací obvody jsou tém  vždy pasivní, což znamená, že neobsahují další 
spínací tranzistor. Základní zapojení ztrátových odlehčovacích obvod  jsou uvedena na 
následujícím obrázku: 

 

Obr. 2-7: Ztrátový odlehčovací obvod pro odlehčení a) vypínacího, b) zapínacího děje. 

Odlehčovací obvod pro odlehčení vypínacího d je tranzistorového spínače na Obr. 2-7 a) je 
tvo en prvky R1, D2 a C2. Po vypnutí tranzistoru se otev e dioda D2 a kondenzátor C2 se nabíjí 
konstantním výstupním proudem spínače, nap tí na tranzistoru tedy roste lineárn  a jeho strmost 
je dána velikostí kapacity a výstupního proudu. Vypínací energie tranzistoru je omezena tím, že 
se nemusí vypínat do plného nap tí meziobvodu Ud, ale pouze do malé hodnoty rostoucího nap tí 
na C2 (vypínací doba je kratší, než doba nár stu nap tí na C2). Po op tovném sepnutí tranzistoru 
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se kondenzátor C2 vybije p es rezistor R1. Časová konstanta R1 C2 musí být kratší, než doba 
sepnutí. V tší kapacita C2 více omezí strmost a vypínací energii, ale roste ztrátový výkon na R1. 

Odlehčovací obvod pro odlehčení zapínacího d je tranzistorového spínače na Obr. 2-7 b) je 
tvo en prvky L1, D2, C2 a R1. Cívka L1 je p esytka. Proud po sepnutí tranzistoru nenaroste 
okamžit , ale až po p esycení L1, tranzistor se tedy zapíná s tém  nulovým proudem. Po vypnutí 
tranzistoru je energie uložená v L1 p em n na na teplo v R1. Kondenzátor C2 slouží pro eliminaci 
indukčnosti rezistoru R1, která by mohla zp sobit p íliš velké nap ové p ekmity p i vypínání 
tranzistoru. 

2.3.2 Bezztrátové odlehčovací obvody 
Jedná se o perspektivní ešení pro moderní spínané zdroje. Bezztrátové odlehčovací obvody 

omezují ztrátovou energii i strmost nap tí p i vypínání tranzistor , samy ale teoreticky 
neprodukují žádný ztrátový výkon, d sledkem čehož je zvýšena účinnost spínaného zdroje. 

Bezztrátové obvody v podstat  vždy obsahují bezztrátové prvky L a C a neobsahují rezistory. 
V podstat  se dá íci, že pracují v kvazirezonančním režimu, protože určitou část periody spolu 
prvky L a C tvo í rezonanční obvod, který umož uje rekuperovat energii v odlehčovacím prvku. 
Na rozdíl od rezonančních a kvazirezonančních topologií m nič  je p i použití bezztrátových 
odehčovacích obvod  zpravidla zachována plná regulovatelnost m niče. V určitých pracovních 
bodech ale mohou odlehčovací obvody pracovat mén  efektivn  a režim provozu m niče se 
začíná blížit p vodní topologii s tvrdým spínáním. 

Bezztrátové odlehčovací obvody bývají realizovány jako pasivní (bez pomocných 
tranzistor ) i aktivní (obsahující jeden nebo více pomocných tranzistor ). Aktivní odlehčovací 
obvody nap íklad rozši ují rozsah regulace m niče, p i kterém pracují účinn . 

Efektivní ešení pasivního bezztrátového odlehčovacího článku pro jednospínačový m nič je 
uvedeno na Obr. 2-8. Zapojení bylo p evzato z [7]. Zapojení je použitelné pro blokující i 
propustný m nič s transformátorem. U propustného m niče je ješt  vhodné dopln ní 
demagnetizačního vinutí transformátoru. 

 

Obr. 2-8: Bezztrátový odlehčovací obvod pro jednospínačový měnič s transformátorem [7]. 

Princip funkce zapojení je následující: Po vypnutí tranzistoru T1 nem že proud primárním 
vinutím transformátoru TR1 zaniknout okamžit , uzav e se tedy p es diodu D2, která se otev e. 
Kondenzátor C2 je tím efektivn  p ipojen paraleln  k primárnímu vinutí TR1 a nabije se ve sm ru 
šipky na kladnou hodnotu nap tí. Velikost nap tí je dána obvody p ipojenými k ostatním vinutím 
transformátoru (nap . usm r ovač sekundární strany blokujícího m niče). Po sepnutí tranzistoru 
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T1 se levý konec kondenzátoru C2 p ipojí na zem (0 V), na jeho pravém konci se tedy objeví 
záporné nap tí. Tím dojde k otev ení diody D1 a prvky C2, L1 jsou tím efektivn  p ipojeny 
paraleln , tím mezi nimi započne probíhati rezonanční d j. Po ub hnutí rezonančního p lkmitu 
mezi C2 a L1 dojde k obrácení nap tí na C2, tím je tedy nabit „proti sm ru“ šipky. V tomto stavu 
kondenzátor již z stane až do vypnutí tranzistoru, jelikož dalšímu pokračování rezonance je 
zabrán no zav ením diody D1. Pokud by rezonanční d j m l tendenci končit tak, že C1 se nabije 
na hodnotu vyšší, než nap tí Ud, dojde na okamžik k otev ení diody D2 a k rekuperaci části 
energie. Po vypnutí tranzistoru dojde ihned k otev ení diody D2, na pravém konci C2 je tedy 
nap tí +Ud, na jeho levém konci je nap tí menší, než Ud, v ideálním p ípad  0 V. Na tranzistoru 
se tedy ihned po vypnutí objeví pouze malé nap tí (podle nabití C2), tím je omezena vypínací 
energie i úrove  rušení vlivem omezení výšky nap ové hrany. 

Stejn  jako rezonanční a kvazirezonanční m niče, tak i bezztrátové odlehčovací obvody jsou 
p edm tem současného výzkumu. P íklady dalších bezztrátových odlehčovacích obvod  jsou 
uvedeny v [8] (pasivní odlehčovací obvod) a [9] (aktivní odlehčovací obvod). 

2.4 Použití moderních spínacích součástek a materiál  
Účinnost dnešních spínaných zdroj  je do značné míry podpo ena i výzkumem a vývojem 

v oblasti součástek a materiál . U tranzistor  a diod sm uje výzkum sm rem ke zkracování 
p epínacích čas  (a z toho plynoucího zmenšení p epínacích ztrát), ke zmenšení úbytku 
v sepnutém stavu, p ípadn  ke zvýšení záv rného nap tí. Také dochází ke zlepšování vlastností 
magnetických materiál  (jader pro transformátory a tlumivky), zmenšování ztrát kondenzátor  
(sériový odpor resp. ztrátový činitel) a v neposlední ad  k minimalizaci rozm r  všech 
komponent , včetn  zlepšování pouzd ení součástek. Inovace se týkají také možností odvodu 
tepla a chlazení – nap . elektricky izolační tepeln  vodivé materiály a zalévací hmoty, u nichž je 
d raz na velkou tepelnou vodivost. Také se zvyšují povolené pracovní teploty komponent . 

2.4.1 Tranzistory a diody na bázi karbidu k emíku (SiC) 
Jedná se o technologii, která je již n jakou dobu (cca 10 let) na trhu, ale stále dochází k 

razantnímu zlepšování parametr  a snižování ceny t chto součástek. Pr kopníkem v této oblasti 
je firma Cree, v dnešní dob  ale vyrábí součástky na bázi karbidu k emíku již n kolik výrobc . 

Tranzistory MOS-FET, vyráb né technologií SiC, se od klasických k emíkových (Si) MOS-
FET  odlišují zejména možností dosažení mnohem vyššího záv rného nap tí p i zachování velmi 
nízkého odporu v sepnutém stavu a velmi krátkých p epínacích čas . SiC MOS-FETy se b žn  
vyrábí v nap ových hladinách 1200 a 1700 V, ale byl již vyvinut vzorek na nap tí 15 kV, viz 
[10]. U klasické Si technologie strm  roste odpor v sepnutém stavu p i záv rném nap tí vyšším 
než 600 V, proto nejsou tyto klasické MOS-FETy p íliš vhodné pro m niče a spínané zdroje 
vyšších výkon , pracujících z nap tí meziobvodu, získaného usm rn ním t ífázové sít  (560 V). 
Jako p íklad dosažitelných možností technologie SiC lze uvést tranzistor CAS300M12BM2 od 
výrobce Cree/Wolfspeed, který dosahuje následujících parametr : záv rné nap tí 1200 V, odpor 
v sepnutém stavu 4,2 mΩ, spojitý proud p i 90 °C 293 A, spínací časy 76/68/168/43 ns, klasické 
šroubové modulové pouzdro 62x106x30 mm, obsahující celou v tev m niče. 

Diody na bázi karbidu k emíku se vyrábí jako Schottkyho diody. To znamená, že mají 
zanedbatelnou dobu zotavení v záv rném sm ru trr, zotavovací časy jsou v podstat  dány pouze 
parazitními kapacitami p echodu, které jsou u t chto diod malé. Na rozdíl od b žných 
k emíkových Schottkyho diod, které se b žn  vyrábí na nap tí maximáln  200 V, je možné SiC 
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Schottky b žn  vyrobit na nap tí 1700 V, ale stejn  jako u SiC MOS-FET  je maximální 
dosažitelné nap tí mnohem vyšší. Nevýhodou SiC diod je pon kud vyšší úbytek nap tí 
v propustném sm ru, než u klasických k emíkových diod, což je dáno v tší ší kou zakázaného 
pásu (vyšší prahové nap tí) a v tší rezistivitou materiálu (v tší sériový odpor). 

2.4.2 Tranzistory MOS-FET na bázi nitridu galia (GaN) 
Tranzistory na bázi nitridu galia (GaN HEMT – high electron mobility transistor) se dnes 

používají zejména ve vysokofrekvenčních aplikacích (v radiotechnice) jako koncové zesilovače 
výkonu. Na rozdíl od MOS-FET  na bázi karbidu k emíku (SiC), GaN MOS-FETy zatím nejsou 
p íliš rozší eny v aplikacích pro výkonovou elektroniku. Nicmén  výkonové spínací GaN MOS-
FETy existují a vyznačují se zejména extrémn  krátkými p epínacími časy (pod 10 ns). 
Dosažitelné parametry dostupných tranzistor  jsou p ibližn  650 V, 60 A [11]. Jako p íklad lze 
uvést parametry tranzistoru GS66508T od firmy GaN Systems: Záv rné nap tí 650 V, odpor 
v sepnutém stavu 50 mΩ, spojitý proud p i 100 °C 25 A, spínací časy 4,1/3,7/8/5,2 ns. Tyto 
tranzistory musí mít z d vodu minimalizace parazitních indukčností speciální malé ploché SMD 
pouzdro, viz následující obrázek. 

 

Obr. 2-9: Speciální SMD pouzdro tranzistoru GS66508T, rozměry cca 7x4,5x0,5 mm. 

Z d vodu extrémní rychlosti t chto tranzistor  je velmi kritický geometrický návrh plošného 
spoje a správný návrh budiče. Snadno se m že stát, že dojde k vysokofrekvenčnímu rozkmitání 
tranzistoru a tím k jeho zničení. Extrémní strmosti nap tí zp sobují velmi vysokou úrove  
rušivého vyza ování a kapacitních proud , tekoucích p es parazitní kapacity. Snadno dochází 
k narušení funkce vlastních obvod  spínaného zdroje. Toto jsou nejspíše d vody, proč tyto 
tranzistory nejsou zatím p íliš rozší eny v praktických aplikacích. Také záv rné nap tí (b žn  
maximáln  650 V) není dostačující pro m niče vyšších výkon , pracujících na nap ové hladin  
usm rn né t ífázové sít . 

2.4.3 Magnetické materiály 
V oblasti výkonových magnetických materiál  (jader pro transformátory a tlumivky) vývoj 

sm uje ke zmenšování hysterezních ztrát a ztrát ví ivými proudy, p ípadn  ke zvyšování 
maximální magnetické indukce v jádru. Zde ovšem není vývoj tak výrazný, jako nap íklad u 
polovodič . 

Magnetické materiály používané ve výkonové elektronice lze rozd lit na ferity (p ičemž pro 
spínané zdroje jsou používány výhradn  manganato-zinečnaté ferity) a na prachová jádra. Ferity 
jsou používány zejména pro konstrukci transformátor , protože mají nízké ztráty a vysokou 
permeabilitu. Jsou také občas používány pro konstrukci filtračních tlumivek p i vyšších 
frekvencích a p i v tším zvln ní proudu. Ferity nedosahují p íliš velké hodnoty saturační indukce, 
b žná je hodnota Bsat 0,4 T. Jako p íklad moderního nízkoztrátového feritu lze uvést materiál 
3C97 (CF297), vlastnosti tohoto a n kolika dalších moderních materiál  jsou shrnuty v [12]. 

Prachová jádra jsou tvo ena miniaturními částečkami feromagnetického materiálu, elektricky 
izolovaných od sebe pojicí hmotou. Tato jádra se vyznačují vyšší hodnotou saturační indukce 
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(p ibližn  do 1 T, „koleno“ charakteristiky je velmi pozvolné), ale také mívají vyšší ztráty 
st ídavým sycením, než ferity. Tyto materiály jsou vhodné pro konstrukci stejnosm rných 
filtračních tlumivek – také z toho d vodu, že již obsahují „rozprost enou“ vzduchovou mezeru 
mezi feromagnetickými částečkami. Klasickým p íkladem jsou železoprachová jádra, která ale 
mají pom rn  velké ztráty st ídavým sycením, a tak nejsou pro moderní spínané zdroje 
s požadavkem vysoké účinnosti p íliš vhodná. Jako p íklad vhodn jšího moderního prachového 
materiálu s nízkými ztrátami lze uvést materiál s obchodním označením „KoolMu“ od firmy 
Magnetics (na bázi slitiny AlSiFe). 

2.5 Rušivé signály vznikající rychlým spínáním polovodič  
Spolu se zrychlováním p epínacích d j  a zvyšováním výkonu (nap tí a proudu) rostou i 

problémy spojené se strmostí hran nap tí a proudu v m niči. Tyto problémy lze rozd lit do dvou 
skupin, a to nároky kladené na geometrický návrh silových obvod  a pak problémy spojené 
s vyza ováním či zanášením rušivých signálu, a  už cestou p es parazitní kapacity r zných prvk , 
nebo i vzduchovou vazbou (p es elektrické či magnetické pole). Tyto problémy lze vyjád it 
pomocí dvou základních rovnic: 

t

u
Ci
d

d
  (2.4) 

t

i
Lu
d

d
  (2.5) 

Rovnice (2.4) popisuje pr chod proudu parazitní kapacitou C p i strmosti nap tí du/dt. 
Strmosti nap tí u moderních polovodič  p i tvrdém spínání nez ídka dosahují hodnoty 
100 kV/µs. Poté i p es parazitní kapacitu nap . 0,1 pF, která m že značit jen blízké umíst ní 
vodič , potečou proudové špičky o velikosti 10 mA. Toto m že stačit pro paralyzování funkce 
ídicích obvod . Parazitní kapacity budič  výkonových tranzistor  jsou často ádov  vyšší (až 

desítky pF), což m že znamenat souhlasné proudové špičky ádov  i jednotky Ampér. I když je 
v tšinou možné tyto proudové špičky svést do zem , je kladen velký nárok na rozložení zem  a 
zemnicích bod , jinak by mohlo i na krátkém spoji zem  vlivem jeho indukčnosti vznikat značné 
rušivé nap tí, které by op t mohlo ovlivnit funkci ídicích obvod  a budič . Stejný jev zp sobuje 
problém s pronikání rušivých proudových a nap ových špiček zp t do sít  a do zát že. Izolační 
podložky tranzistor , které je izolují od chladiče (ten má zpravidla potenciál zem  – vodič PE), 
mívají také kapacitu v ádu pF a tím p es n  mohou procházet rušivé proudové impulzy v ádu 
stovek mA. To samé platí pro kapacitu hlavního výkonového transformátoru, kde kapacity bývají 
ješt  ádov  vyšší. Tyto proudové impulzy se ší í po p ívodních vodičích a vodičích k zát ži a 
zp sobují problém s elektromagnetickou kompatibilitou. Nutné je použití sí ových filtr , často 
ale ani tyto filtry kompletn  ne eší problém s elektromagnetickou kompatibilitou, jelikož nejsou 
dokonalé a mechanismy ší ení rušivých signál  jsou často velmi komplikované. 

Rovnice (2.5) primárn  popisuje problém nap ových p ekmit  a zákmit  vznikajících 
v silovém obvodu p i zanikání proudu (vypínání tranzistor ) vlivem parazitních indukčností 
spoj . Plochu a tím indukčnost proudových smyček v silových obvodech je nutno minimalizovat, 
a to tím d kladn ji, pokud jsou použity velmi rychlé spínací součástky. Často hrají významnou 
roli i centimetry spoj . Indukčnosti smyček se pohybují v ádu desítek nH, strmosti zániku 
proudu p i vypínání moderních polovodič  jsou ale tak vysoké, že i na takto malé indukčnosti se 
vybudí p ekmit v ádu n kolika desítek, n kdy i stovek Volt . Proto je velmi kritický d kladný 
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geometrický návrh silového obvodu, nutné je spojení praktických a teoretických znalostí. 
Problém je o to složit jší, že v obvodu existují i parazitní kapacity (zejména kapacity p echod  
tranzistor  a diod), které s uvedenou parazitní indukčností tvo í rezonanční obvod. Rezonanční 
frekvence takových parazitních obvod  často bývá v desítkách až stovkách MHz, což na jedné 
stran  umoc uje problém rušivého vyza ování (místo jednoho zákmitu se objeví tlumené kmitání 
s desítkami kmit ), na stran  druhé m že p i špatném návrhu silových a budicích obvod  dojít 
k zesílení t chto kmit  (kladná zp tná vazba) a tím k destrukci výkonových polovodič . 

Sekundárn  rovnice (2.5) popisuje vznik magnetické složky rušivých signál , kdy proudové 
smyčky v silovém obvodu se chovají jako vysílač a smyčky v jiných obvodech jako p ijímač. 
Vznikající rušení m že zp sobit problém zejména v ídicích obvodech, kde jsou rozhodovací 
úrovn  v ádu jednotek V. Je nutno minimalizovat plochu všech spoj  a stínit ídicí obvody. Také 
je nutné dbát na správné geometrické p ipojení m icích sond osciloskopu, musí se zamezit 
smyčkám vodič , nap . p ipojení zemnícího vodiče sondy pomocí klipsu. Mnohem vhodn jší je 
p ímé p ipojení sondy pomocí krátkých vodič . 

Problémy se strmostmi nap tí a proudu je možné do určité míry ešit pomocí výše uvedených 
rezonančních a kvazirezonančních zapojení v silové části, bohužel i se všemi plynoucími 
nevýhodami (zejména omezení iditelnosti a zvýšení komplexity). V tšinou se jedná o 
kompromis, neexistuje žádné všeobjímající ešení, volené zapojení je nutné p izp sobit aplikaci. 

2.6 Budiče moderních tranzistor  
Na budiče moderních tranzistor  MOS-FET na bázi SiC a GaN, ale i rychlých typ  

k emíkových (Si) MOS-FET , jsou kladeny pom rn  vysoké nároky, hlavn  co se týče rychlosti 
a odolnosti v či rušení. V tšinou nelze použít klasické tovární budiče, určené nap . pro buzení 
tranzistor  IGBT. 

Požadavky kladené na budiče moderních rychlých tranzistor  MOS-FET: 

 Krátká doba p eb hu výstupního nap tí ( ádov  do 100 ns) 
 Jiné úrovn  výstupního nap tí, dle konkrétního typu tranzistoru (b žn  u SiC FET  

+20 V a -5 V, u GaN FET  +7 V a 0 V) 
 Vysoká odolnost v či indukovaným rušivým signál m, vznikajícím velmi strmými 

hranami nap tí na tranzistorech (u GaN FET  strmost p es 100 kV/µs) 
 Vysoká odolnost v či souhlasnému rušení – strmé hrany nap tí mezi primární a 

sekundární stranou budiče 
 Koncový stupe  budiče s nízkým výstupním odporem, zejména ve vypnutém stavu, 

pro zamezení zakmitávání vlivem Millerova jevu 
 Nízké parazitní indukčnosti, krátké spoje k tranzistoru 
 Nízká parazitní kapacita mezi primární a sekundární stranou budiče 

Návrh kvalitního budiče rychlého tranzistoru není jednoduchou záležitostí a často je nutné 
návrh budiče upravovat po otestování v reálném m niči. Je nutné spojení teoretických a 
praktických znalostí. Často se vyskytují jevy, jejichž p esný vliv lze teoreticky pouze velmi 
obtížn  p edvídat. 

P íklad relativn  jednoduchého budiče, vyvinutého pro tranzistory SiC MOS-FET ve 
funkčním vzorku m niče, je uveden v kapitole 6.1.8. 
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2.7 Korekce účiníku 
Nejjednodušší typ sí ového usm r ovače se sb racím kondenzátorem, který je používán u 

spínaných zdroj , odebírá ze sít  siln  neharmonický proud s pom rn  velkým zastoupením 
neužitečných vyšších harmonických složek. V d sledku masového rozší ení spínaných zdroj  
v posledních p ibližn  dvaceti letech bylo nutné zm nit legislativu, protože docházelo ke 
zkreslování pr b hu nap tí v síti a k jalovým odb r m proudu. Došlo ke zp ísn ní požadavk  na 
harmonické složky odebíraného proudu a na celkový účiník odb ru. 

Pokud má spínaný zdroj napájený z jedné fáze na výstupu dodávat výkon konstantní v čase 
(není vždy požadováno, nap . u nabíječky baterií to není nutné), musí obsahovat prvek, který 
akumuluje energii a dodává ji, i když vstupní fázové nap tí prochází nulou. Takovým prvkem 
obvykle bývá filtrační kondenzátor, p ipojený ke stejnosm rnému meziobvodu DC/DC m niče. 
Nejjednodušším zp sobem, jak získat stejnosm rné nap tí pro dobíjení tohoto kondenzátoru, je 
použití pouze diodového m stku. Zapojení takového usm r ovače, včetn  pr b h  veličin, je 
znázorn no na následujícím obrázku: 

 

Obr. 2-10: Jednofázový můstkový usměrňovač se sběracím kondenzátorem a průběhy veličin, 
p evzato z [19]. 

Lze vid t, že takový usm r ovač odebírá ze sít  proud ve tvaru krátkých pulz  (pr b h 
označený ix na Obr. 2-10), který se ani zdaleka neblíží harmonickému. Celkový účiník 
odebíraného proudu se obvykle pohybuje kolem hodnoty  = 0,5. 

Proto bylo nutné vyvinout p ídavné obvody, které zajistí lepší účiník odebíraného proudu. 
Nejprve se používala pasivní korekce účiníku, což není nic jiného, než tlumivka za azená mezi 
usm r ovač a filtrační kondenzátor – viz Obr. 2-11 a). Toto ešení ovšem u jednofázových zdroj  
není p íliš efektivní (dosahuje se účiníku asi  = 0,7 pro smysluplné hodnoty indukčnosti) a 
tlumivka pracuje se sí ovým kmitočtem, je tedy pom rn  rozm rná a t žká. 

Lepším ešením je použití aktivní korekce účiníku (APFC – Active power factor correction). 
U jednofázových spínaných zdroj  se v podstat  jedná o zvyšující m nič, za azený mezi 
usm r ovač a filtrační kondenzátor – viz Obr. 2-11 b). Tento m nič je ízen tak, aby ze sít  
odebíral sinusový proud, účiník se blíží hodnot  1. Proud tekoucí do filtračního kondenzátoru 
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tedy není konstantní, ale vzhledem k velké hodnot  kapacity nedochází k p íliš velkému zvln ní 
nap tí. 

 

Obr. 2-11: Základní zapojení obvodů pro a) pasivní, b) aktivní korekci účiníku. 

Použitím aktivní korekce účiníku se zajistí dodržení norem pro tvar odebíraného proudu 
v nízkofrekvenční oblasti, ale jelikož se jedná o další m nič, zvýší se bohužel úrove  rušení ve 
vysokofrekvenční oblasti. Také se snižuje účinnost zdroje ztrátami na tomto zvyšujícím m niči, 
který v nejjednodušším p ípad  pracuje v režimu tvrdého spínání, takže ztráty mohou být 
pom rn  velké. 

Proto se výzkum a vývoj v oblasti spínaných zdroj  zam uje také na tento obvod aktivní 
korekce účiníku – omezení jeho rušivého vyza ování a zvýšení účinnosti. P íklad vylepšeného 
obvodu APFC je uveden v [13]. 

Pro šestipulzní m stkový usm r ovač, používaný pro usm rn ní t ífázové sít , je situace 
pon kud p ízniv jší ve prosp ch pasivní korekce účiníku. Teoreticky lze s šestipulzním 
usm r ovačem s LC-filtrem dosáhnout účiníku odebíraného proudu až 0,95 [19], což je již dobrá 
hodnota. Navíc je frekvence zvln ní nap tí na tlumivce 300 Hz (oproti 100 Hz u jednofázového 
usm r ovače) a zvln ní nap tí je mnohem menší, pot ebná indukčnost tlumivky tedy vychází 
ádov  menší a tak je použití tohoto typu usm r ovače efektivní. Problémem m že být 

obdélníkový tvar odebíraného proudu, který obsahuje pom rn  dost energie na vyšších 
harmonických složkách, což m že být v rozporu s legislativou. Nicmén  pro pr myslové 
aplikace, kde jsou normy mírn jší, se stále tento typ šestipulzního usm r ovače s LC-filtrem 
používá. Pokud je požadován harmonický tvar odebíraného proudu, používá se zpravidla 
zapojení „aktivního usm r ovače“ – viz Obr. 2-12. Toto zapojení má výhodu v tom, že umož uje 
i vracet výkon do sít , je tedy vhodné nap . pro pohony s rekuperací. 

 

Obr. 2-12: Aktivní t ífázový usměrňovač. 
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3 CÍLE PRÁCE 
 

1) Analýza vhodnosti použití blokujícího m niče pro velké výkony a srovnání velikosti 
transformátoru s propustným m ničem 

Autor práce se domnívá, že by vhodnou topologií i pro velké výkony mohl být blokující 
m nič, p ičemž by mohl dosahovat srovnatelných nebo i lepších výsledk , než b žné 
propustné m niče. Tento typ m niče tedy bude analyzován a porovnán s propustným 
m ničem s cílem posouzení vhodnosti jeho použití pro oblast velkých výkon . 

 
2) Návrh inovativních ešení umožňujících zvýšení účinnosti blokujícího m niče a ov ení 

realizovatelnosti t chto ešení 
Cílem tohoto bodu je nalezení možných ešení eliminujících nedostatky blokujícího 
m niče nebo zvyšujících jeho účinnost. M že se jednat nap . o inovativní obvodové 
zm ny silové části či r zné p ídavné obvody. Velmi vhodné bude i využití pokroku 
v oblasti moderních polovodič  i pasivních součástek. Bude zkonstruován funkční vzorek 
o výkonu cca 1 kW pro ov ení navrhovaných ešení. 

 
3) Vy ešení optimalizačních úloh – současná, matematicky provázaná, optimalizace 

transformátoru a spínacího kmitočtu s ohledem na minimalizaci celkových ztrát 
v m niči 

Spínací frekvence m niče spolu s parametry transformátoru bývají často voleny pouze 
odhadem nebo na základ  zkušenosti. Cílem tohoto bodu bude analytické vyjád ení všech 
ztrát DC/DC m niče a hledání celkového minima výsledné funkce. 

 
4) Návrh, realizace a m ení funkčního vzorku netradičního spínaného zdroje 12 kW 

s blokujícím m ničem 
Po ov ení realizovatelnosti topologie blokujícího m niče dle bodu 2) bude za pomoci 
výsledk  optimalizace z bodu 3) navržen a realizován funkční vzorek spínaného zdroje 
s blokujícím m ničem o výkonu 12 kW. Cílem tohoto bodu bude zjišt ní reáln  
dosažených parametr  m niče o takto vysokém výkonu (zejména účinnost) a ov ení, zda 
se p i n m neobjevují n jaké nep íznivé parazitní jevy. 
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4 NAVRHOVANÉ EŠENÍ M NIČE 

4.1 Myšlenka použití blokujícího m niče pro velké výkony 
V p ehledu topologií používaných pro velké výkony v kapitole 2.2 není blokující m nič 

v bec uveden, protože se pro vyšší výkony (více než cca 300 W) prakticky v bec nepoužívá. 
O topologii blokujícího m niče se traduje, že není vhodná pro velké výkony a jsou pot ebné velké 
rozm ry transformátoru. V neposlední ad  m že být problémem pulzní proud za sekundárním 
usm r ovačem, který zp sobuje velké namáhání sekundárního filtračního kondenzátoru. 

Naopak blokující m nič obsahuje pouze jeden vinutý prvek (transformátor) na rozdíl od dvou 
prvk  (transformátor a tlumivka) u propustného m niče. Z tohoto d vodu se autor práce 
domnívá, že u blokující topologie by mohla být dosažitelná vyšší účinnost, práv  z d vodu, 
že nevznikají ztráty na dvou vinutých prvcích, ale pouze na jednom. 

V následujících podkapitolách je nejprve uvedeno porovnání velikosti transformátoru 
blokujícího a propustného m niče, které je podloženo matematickými výpočty. Je ukázáno, že 
transformátor blokujícího m niče je p i optimálním návrhu pouze mírn  v tší, než transformátor 
jednočinného propustného m niče. Poté jsou rozebrány jednotlivé problémy blokujícího m niče a 
navrženo jejich ešení, a  už pomocí inovativních obvodových zapojení, použitím moderních 
součástek, nebo kombinací obojího. Nakonec jsou p edstaveny dosažené výsledky 
s experimentálním funkčním vzorkem m niče s blokující topologií o výkonu 1,2 kW a s použitím 
navrhovaných ešení z následující podkapitoly 4.3. 

4.2 Porovnání velikosti transformátoru blokujícího a propustného 
m niče 

V této podkapitole bude stručn  uvedeno porovnání velikostí transformátor , založené na 
matematických vztazích. Budou uvedeny pouze d ležité informace a dílčí výsledky. 

4.2.1 P edpoklady 
P edpokládejme, že následující parametry jsou dány a jsou pro oba m niče stejné: 

 Výstupní výkon Pvýst, 

 spínací frekvence f, 

 st ída spínání s, 

 zdvih sycení v jádru ΔB, 

 maximální hodnota sycení v jádru Bmax, 

 proudová hustota v m di σ. 

Pro výpočty je z d vodu zjednodušení uvažována jednotková účinnost m niče. Prakticky u 
m nič  vyšších výkon  bývá účinnost v tší, než 90 %. P edpoklad tedy zanáší určitou malou 
chybu, pro účely relativního porovnání je ale naprosto dostačující. 

Pokud nebude uvedeno jinak, p edpokládá se použití jednočinného dvojspínačového m niče 
pro buzení primárního vinutí transformátoru pro oba typy m nič , viz Obr. 4-1. Propustný m nič 
je možno zapojit i jako dvojčinný, v tom p ípad  se očekávají menší rozm ry transformátoru. 
Dvojčinný m nič ovšem disponuje určitými problémy, které snižují jeho robustnost, nap . 
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problém jednostranného p esycování jádra transformátoru v p ípad  nedokonalé symetrie 
budicích pulz  (m že nastat i vlivem funkce regulační struktury) a problém „falešného“ 
p iotevírání tranzistor  vlivem Millerova jevu p i sepnutí prot jšího tranzistoru ve v tvi. 
Problémy již byly popsány v [20]. Autor se v této dizertační práci v nuje zám rn  pouze 
jednočinným aplikacím. 

 

Obr. 4-1: Jednočinný dvojspínačový měnič a) pro blokující topologii, b) pro propustnou 
topologii. 

Pro porovnání vycházíme z možnosti práce blokujícího m niče se spojitým tokem 
transformátoru, pr b hy proud  vinutími ukazuje Obr. 4-2. U propustného m niče se 
zjednodušen  uvažují obdélníkové pr b hy proud . 

 

Obr. 4-2: Průběh proudu a) primárním, b) sekundárním vinutím transformátoru blokujícího 

měniče. 

Pro popis tvaru pr b h  proudu u blokujícího m niče je stejn  jako v kapitole 5 
(Optimalizace účinnosti blokujícího m niče) zaveden činitel „šikmosti“ proudu kΔI: 

max

min

max

ΔI 1
I

I

I

I
k 


  (4.1) 

4.2.2 Porovnání objemu m di p i stejném pr ezu jádra transformátoru 
Pro účely výpočtu objemu m di vinutí je nejvhodn jší bez újmy na obecnosti zavést 

p edpoklad, že primární i sekundární vinutí transformátoru budou jednozávitová, N1 = N2 = 1, 
p ičemž velikosti vstupního a výstupního nap tí i proudu budou plynout z této podmínky, z 
principu funkce dané topologie a z výkonu. 

Po vyjád ení vztahu pro efektivní hodnotu proudu pulz  na Obr. 4-2 lze odvodit vztah pro 
efektivní hodnotu proudu jednozávitovým primárním vinutím transformátoru blokujícího m niče 
I1ef,blok. Detailn jší odvození vztah  je uvedeno v kapitole 5.1.4. 
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Analogicky lze odvodit efektivní hodnotu proudu jednozávitovým sekundárním vinutím 
transformátoru blokujícího m niče I2ef,blok: 
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 k

BfS

sP
I  (4.3) 

Efektivní hodnota proudu jednozávitovým primárním vinutím transformátoru propustného 
m niče I1ef,prop p i uvažování čist  obdélníkových proudových pulz : 

BfS

sP
I






Fe

výst
prop1ef,  (4.4) 

Analogicky pro sekundární vinutí: 

BfS
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I






Fe

výst
prop2ef,  (4.5) 

Všimn me si, že vztahy (4.4) a (4.5) jsou stejné. To je očekávatelné, nebo  tvary proudových 
i nap ových pulz  na primárním i sekundárním vinutí propustného m niče jsou stejné, pro 
jednotkové počty závit  se proudy musí p ímo rovnat. 

Srovnání objem  m di 
Objem m di m žeme porovnat tak, že porovnáme celkové efektivní hodnoty proudu v okn  

transformátoru, p ičemž p i konstantní proudové hustot  stejný pom r platí i pro objem m di: 
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 (4.6) 

Pro lepší p edstavu je na následujících obrázcích ešení znázorn no graficky. Obr. 4-3 
ukazuje závislost pom ru objem  m di transformátor  na st íd  spínání s. Koeficient zohled ující 
šikmost proudu blokujícího m niče kΔI je p itom volen 0,5 (Imax je dvojnásobkem Imin), stejná 
hodnota byla použita i p i návrhu experimentálního vzorku o výkonu 1200 W. 

Na Obr. 4-4 je závislost pom ru objem  m di na činiteli šikmosti proudu kΔI. St ída spínání 
je volena 0,35. 
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Obr. 4-3: Závislost poměru objemů mědi transformátorů blokujícího a propustného měniče na 

st ídě. 

 

Obr. 4-4: Závislost poměru objemů mědi transformátorů blokujícího a propustného měniče na 

koeficientu kΔI. 

K Obr. 4-4 nutno poznamenat, že koeficient kΔI p ímo souvisí se zm nou (st ídavou složkou) 

indukce ΔB, 
max

ΔI
B

B
k


 . Pro malé hodnoty kΔI klesá ΔB a tím roste pot ebný počet závit  

blokujícího, ale i propustného m niče, a tím u obou m nič  roste absolutní objem m di. 

Pro reálné hodnoty veličin nap . s = 0,35 a kΔI = 0,5 je pom r VCu,blok/VCu,prop roven 1,23. 
P ipome me, že je to pro stejnou velikost jádra, na kterém tedy vinutí blokujícího m niče o 
stejném výkonu bude zabírat o 23 % více místa. Toto není p íliš zásadní rozdíl. 

4.2.3 Porovnání rozm r  transformátor  p i optimálním návrhu 
Optimálním návrhem rozumíme takový návrh transformátoru, kdy vinutí p i zvolené 

proudové hustot  a činiteli pln ní m di pro daný výkon p esn  zaplní celý prostor (okno) pro 
vinutí na jádru, p ičemž velikost jádra je prom nná. 

K d íve uvedeným p edpoklad m ješt  dále p edpokládejme daný činitel pln ní m di v okn  
pro vinutí kp,Cu a použití standardních jader typu „EI“ pro transformátory obou m nič  se 
čtvercovým pr ezem st edního sloupku (rozm ry a × a). 
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Standardní rozm ry jádra typu EI jsou následující: 

 

Obr. 4-5: Standardní rozměry jádra transformátoru typu „EI“. 

Celkový pr ez m di obou vinutí transformátoru (primár a sekundár) je v p ípad  
optimálního návrhu roven pr ezu okna pro vinutí násobeného činitelem pln ní m di. V p ípad  
typizovaného jádra typu „EI“ je tento pr ez m di roven (viz Obr. 4-5): 

2
Cup,totCu,
4

3
akS   (4.7) 

Propustný m nič 
Jak již bylo uvedeno d íve, u propustného m niče jsou ob  vinutí rovnocenná, v p ípad  

optimálního návrhu tedy bude každé vinutí zabírat polovinu okna. Tedy nap íklad pro primární 
vinutí platí: 

2
Cup,propCu1,
8

3
akS   (4.8) 

Jelikož p edpokládáme jednozávitové vinutí, udává p edchozí rovnice p ímo pr ez vodiče. 

Ze základního vztahu pro proudovou hustotu plyne: 

  2
Cup,propCu1,prop1ef,
8

3
akSI  (4.9) 

Ze vztahu (4.4) vyjád íme pr ez jádra SFe: 
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Nyní dosadíme za I1ef,prop z (4.9): 
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Jelikož pr ez jádra SFe je roven a2, m žeme za n j dosadit a získáme následující vztah pro 
optimální rozm r jádra propustného m niče aprop,opt: 

4
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výst
optprop,

8

3
Bfk

sP
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(4.12) 

Blokující m nič 
U blokujícího m niče je situace pon kud složit jší, protože již nem žeme íci, že vinutí jsou 

rovnocenná a každé zabírá polovinu okna pro vinutí p i zachování konstantní proudové hustoty. 
Prostor pro vinutí zde musíme rozd lit podle pom r  efektivních proud . 

Pro primární vinutí platí: 
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Nyní dosadíme za I1ef,blok a I2ef,blok ze vztah  (4.2) a (4.3): 
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Pokračujeme podobn  jako u propustného m niče, ze vztahu (4.2) vyjád íme pr ez jádra 
SFe: 
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Ze základního vztahu pro proudovou hustotu plyne: 
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Nyní dosadíme za I1ef,blok do vztahu (4.15): 
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Jelikož pr ez jádra SFe je roven a
2, m žeme za n j dosadit a následn  odvodit vztah pro 

optimální rozm r jádra blokujícího m niče ablok,opt: 
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(4.18) 

Srovnání rozm r  transformátor  
Podílem vztah  (4.18) a (4.12) získáme pom r lineárních rozm r  transformátor  blokujícího 

a propustného m niče: 
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Pro lepší p edstavu je na následujících obrázcích ešení znázorn no graficky. Obr. 4-6 
ukazuje závislost pom ru lineárních rozm r  transformátor  na st íd  spínání s p i optimálním 
návrhu. Koeficient zohled ující šikmosti proud  blokujícího m niče kΔI je p itom volen 0,5 (Imax 
je dvojnásobkem Imin), stejná hodnota byla použita i p i návrhu experimentálního vzorku o 
výkonu 1200 W. 

Na Obr. 4-7 je závislost pom ru objem  m di na činiteli šikmosti proudu kΔI p i optimálním 
návrhu. St ída spínání je volena 0,35. 

 

Obr. 4-6: Závislost poměru lineárních rozměrů transformátorů blokujícího a propustného měniče 

na st ídě p i optimálním návrhu. 
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Obr. 4-7: Závislost poměru lineárních rozměrů transformátorů blokujícího a propustného měniče 

na koeficientu kΔI p i optimálním návrhu. 

Pro reálné hodnoty veličin nap . s = 0,35 a kΔI = 0,5 je pom r ablok/aprop roven 1,053. 
Lineární rozm r transformátoru blokujícího m niče je tedy pouze o 5,3 % v tší, než 
transformátoru propustného m niče stejného výkonu (a tedy jeho objem je p ibližn  o 
17 % v tší). Tímto je tedy vyvrácena domn nka o značných rozm rech transformátoru 
blokujícího m niče. 

4.3 Navrhovaná vylepšení blokujícího m niče 
Blokující m nič má určité problematické vlastnosti, které jej činí na první pohled nevhodnou 

topologií pro vyšší výkony. N které problémy mají také z ejm  historický p vod, pramenící 
z d ív jší nedostupnosti součástek, které by je mohly efektivn  ešit nebo potlačit. 

V dalších podkapitolách jsou rozebrány jednotlivé problémy a je navrženo jejich ešení, a  
už pomocí inovativních obvodových ešení, použitím moderních součástek, nebo kombinací 
obojího. 

4.3.1 Nap ťové špičky na spínacím tranzistoru a jejich eliminace 
Obr. 4-8 ukazuje základní jednospínačové zapojení blokujícího m niče. Je znázorn na 

rozptylová indukčnost transformátoru Tr, označená Lr. 

 

Obr. 4-8: Základní zapojení blokujícího měniče se znázorněním rozptylové indukčnosti. 
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B hem vypínání tranzistoru klesá proud s velmi vysokou strmostí di/dt. Na rozptylové 

indukčnosti poté vznikne nap ový p ekmit ∆U podle vztahu 
t

i
LU

d

d
r  . I když rozptylová 

indukčnost nemusí být v absolutní hodnot  nijak velká, strmost di/dt bývá velmi vysoká a tím se i 
na malé indukčnosti vybudí velký p ekmit. Pokud by velikost p ekmitu nebyla nijak ošet ena, 
došlo by ve v tšin  p ípad  k p ekročení maximálního záv rného nap tí tranzistoru a tím k jeho 
zničení. 

B žný zp sob omezení velikosti nap ového p ekmitu je s použitím tlumicích článk  typu 
RC, RCD apod. Tyto tlumicí články ma í energii uloženou v rozptylové indukčnosti Lr na 
rezistoru a tím snižují účinnost m niče. 

Navrhované zapojení pro eliminaci p ekmitu je znázorn no na Obr. 4-9. Zm na zapojení 
spočívá v dopln ní prvk  D1, C3 a vinutí N3 transformátoru Tr. Toto zapojení je použitelné i pro 
propustný m nič (samoz ejm  s jiným zapojením sekundární strany), kde eliminuje problém 
s rozptylovou indukčností mezi primárním a demagnetizačním vinutím. 

 

Obr. 4-9: Navrhované ešení obvodu pro bezztrátovou eliminaci p ekmitu na tranzistoru. 

Princip funkce zapojení je následující: Kapacita kondenzátoru C3 je tak velká, aby na n m 
b hem spínací periody nedocházelo ke značnému zvln ní nap tí. Vinutí N1 a N3 mají stejný počet 
závit  a jsou fázována tak, aby mezi jejich konci, které jsou p ipojeny ke kondenzátoru C3, 
nevznikala žádná st ídavá složka nap tí a tím se kondenzátor b hem periody nebyl nucen 
p ebíjet. Kondenzátor C3 se v ustáleném stavu musí nabít na hodnotu nap tí meziobvodu U1, 
protože st ední hodnota nap tí na všech vinutích je z principu nulová. 

Ve schématu na Obr. 4-9 je silnou čarou vyznačena smyčka s malou parazitní indukčností. 
Po vypnutí tranzistoru p ebírá proud usm r ovací dioda D2 na sekundární stran . Proud 
primárním vinutím N1 ale neklesne okamžit  z d vodu existence rozptylové indukčnosti Lr. 
Dojde k otev ení diody D1 a vyznačenou smyčkou začne procházet proud. Špičková hodnota 
nap tí na tranzistoru je tedy omezena na 2U1 bez ohledu na velikost rozptylové indukčnosti 
Lr. 

Pro usm rn nou jednofázovou sí  je velikost nap tí v meziobvodu p ibližn  350 V (p i 
zohledn ní tolerance nap tí sít ). Tranzistor tedy vidí pracovní špičkové nap tí 700 V. B žné 
tranzistory MOS-FET dosahují dobrých parametr  do záv rného nap tí p ibližn  650 V, pro toto 
zapojení tedy nejsou p íliš vhodné. Jedná se ale o aplikaci, kde je velice vhodné použití 
tranzistor  MOS-FET na bázi karbidu k emíku, ty se b žn  vyrábí se záv rným nap tím 
1200 V, p i kterém dosahují velmi dobrých parametr  – viz podkapitola 2.4.1 na stran  11. 
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Pro eliminaci p ekmit  na tranzistorech je samoz ejm  možné i použití dvouspínačového 
jednočinného m niče, jak je uvedeno nap . na Obr. 4-1. Takové zapojení ale p ináší komplikaci 
ve form  nutnosti dvou budič  tranzistor , p ičemž alespo  jeden musí být galvanicky odd lený, 
ale zase jsou špičkové hodnoty nap tí na tranzistorech omezeny pouze na nap tí meziobvodu. 
Jedná se tedy o topologii vhodnou pro vyšší výkony a zejména spínané zdroje napájené 
z usm rn né t ífázové sít . Rovn ž v tomto p ípad  je velmi vhodné použít tranzistory na bázi 
karbidu k emíku z d vodu nap ového dimenzování p i zachování vysoké rychlosti p epínání. 

Výše uvedené zapojení p ináší výhodu v jednoduchosti a použití pouze jednoho spínacího 
prvku bez nutnosti galvanického odd lení budicího signálu. Toto zapojení bude použito u 
experimentálního vzorku m niče 1,2 kW – viz kapitola 4.4 na stran  31. 

4.3.2 ešení problému pulzního proudu sekundárního usm rňovače 
U blokujícího m niče b hem doby sepnutí tranzistoru primární strany klesá výstupní proud 

sekundárního usm r ovače k nule. To má za následek mnohem v tší namáhání filtračního 
kondenzátoru sekundární strany efektivním proudem než u propustného m niče, kde je proud 
filtrován tlumivkou a zvln ní proudu je mnohem menší. Problém je ilustrován na následujícím 
obrázku: 

 

Obr. 4-10: Proud za usměrňovačem I2 a proud kondenzátorem IC pro blokující a propustný 

měnič. 

Optimalizace výstupního filtru 
Tradičn  jsou jako filtrační kondenzátory na sekundární stran  používány elektrolytické 

kondenzátory. Tyto kondenzátory se vyznačují velkou objemovou hustotou energie resp. 
kapacity, ale mají pom rn  velký vnit ní odpor a nezvládají p íliš velké proudy. Obvykle je u 
blokujícího m niče nutné použít v tší kapacitu, než by byla pot ebná z d vodu zvln ní nap tí, 
aby nedošlo k p eh átí kondenzátor  efektivním proudem. Pokud bychom toto ešení cht li použít 
na velký výkon, bylo by nutné použít velmi rozm rnou „baterii“ elektrolytických kondenzátor , 
na které by navíc vznikal ztrátový výkon a tím by docházelo ke snížení účinnosti m niče. 

Jako vhodné alternativní ešení se jeví použití svitkových kondenzátor  pro filtraci 
sekundárního nap tí blokujícího m niče. Takové kondenzátory zvládají vysoké hodnoty 
efektivního proudu, ale na druhou stranu dosahují mnohem menších kapacit, než kondenzátory 
elektrolytické. Díky vývoji v poslední dob  došlo k navýšení objemové hustoty energie a 
kapacity t chto svitkových kondenzátor . I tak ale p i použití kondenzátor  rozumné velikosti 
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m že dosahovat zvln ní výstupního nap tí ádu jednotek procent. Toto je pro v tšinu aplikací 
nep ijatelné. 

Svitkové kondenzátory tedy eší problém dimenzování kondenzátoru na efektivní hodnotu 
proudu. Ukazuje se, že problém zvln ní nap tí je možné velmi efektivn  ešit p ídavným 
LC-filtrem, tím tedy vznikne zapojení typu C-L-C. Toto zapojení je znázorn no na následujícím 
obrázku. 

 

Obr. 4-11: Filtr sekundárního napětí blokujícího měniče typu C-L-C. 

První kondenzátor filtru, označený C1 na Obr. 4-11, je svitkový a musí být dimenzovaný na 
velkou hodnotu efektivního proudu. Zvln ní nap tí je filtrováno filtrem L-C2. Mohlo by se zdát, 
že již zde máme p ídavnou filtrační tlumivku, podobn  jako u propustného m niče, a tím mizí 
výhoda blokujícího m niče. Jelikož ale zvln ní nap tí na C1 dosahuje ádu jednotek procent, 
m že být indukčnost tlumivky L ádov  menší, než indukčnost filtrační tlumivky pro propustný 
m nič, u n hož je „zvln ní“ nap tí p ed tlumivkou srovnatelné s výstupním (obdélníkové pulzy). 
Tím pádem m že být tlumivka L rozm rov  velmi malá a bude na ní vznikat zanedbatelný 
ztrátový výkon. Filtr L-C2 navíc nemusí mít takový útlum, jako LC filtr propustného m niče, 
protože na jeho vstupu je mnohem menší zvln ní nap tí. Praktická ukázka návrhu p ídavného 
filtru je v kapitole 6.1.7 na stran  76. 

Vícefázové azení m nič  
Problém efektivního proudu kondenzátorem je možné ešit i jiným zp sobem – vícefázovým 

azením m nič  neboli „interleavingem“. Toto ešení by mohlo být výhodné zejména pro vysoké 
výkony, kde již realizace jediného m niče na plný výkon je nepraktická a je vhodné výkon 
rozd lit do více menších m nič . Pak už je snadné pomocí ídicího algoritmu fázov  posunout 
spínání t chto m nič . Ukázka pr b h  proud  se dv ma a t emi m niči p i použití interleavingu 
je na Obr. 4-12. Sčítáním jednotlivých proud  dochází ke zmenšení zvln ní výstupního proudu za 
paraleln  azenými usm r ovači a tím ke zmenšení efektivní hodnoty proudu kondenzátoru. 
Filtrační kondenzátor musí být společný pro všechny m niče. 
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Obr. 4-12: Průběhy proudů p i interleavingu. 

4.3.3 Nový bezztrátový odlehčovací článek pro dvouspínačový m nič 
V rámci práce bylo vyvinuto zapojení bezztrátového pasivního odlehčovacího článku, který 

je vhodný pro dvouspínačový blokující i jednočinný propustný m nič. Toto zapojení ideov  
vychází ze zapojení pro bezztrátový odlehčovací článek jednospínačového m niče, které je 
uvedeno na Obr. 2-8 na stran  10 v kapitole 2. Zapojení odlehčovacího článku včetn  pr b h  
veličin je uvedeno na následujícím obrázku: 

 

Obr. 4-13: a) Bezztrátový odlehčovací článek pro dvouspínačový měnič, b) průběhy veličin 
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Černou barvou je na Obr. 4-13 a) vyznačeno klasické zapojení dvouspínačového m niče, 
červenou barvou je vyznačeno p ídavné zapojení bezztrátového kvazirezonančního 
odlehčovacího článku. Teoretické pr b hy veličin odlehčovacího článku jsou znázorn ny na Obr. 
4-13 b). 

Princip funkce zapojení je následující a lze jej rozd lit na dv  části: 

1) Odlehčovací d j 

Tento d j je na Obr. 4-13 označen jako doba tvyb. P edpokládejme, že kondenzátor C1 je 
z p edchozího d je nabit na hodnotu nap tí Ud (to samé platí i pro C2). Také p edpokládejme, že 
proud primárním vinutím transformátoru TR je pro krátký časový okamžik tvyb konstantní 
(prakticky bude spln no vlivem existence rozptylové indukčnosti TR). Po vypnutí tranzistoru T1 
ihned p evezmou proud primárního vinutí diody D2 a D4, dioda D5 je polarizována v záv rném 
sm ru a prvky L1, D5 se na odlehčovacím d ji nijak nepodílí. Nap tí na tranzistorech T1, T2 tedy 
nenaroste po jejich vypnutí okamžit , ale roste se strmostí danou kapacitou kondenzátor  C1, C2 a 
proudem primárním vinutím transformátoru TR. Tímto je zajišt no odlehčení vypnutí tranzistor . 
Nap tí na C1 a C2 klesá až k nule (nap tí na tranzistorech T1, T2 vyroste na hodnotu Ud) a poté se 
otev ou nulové diody D1 a D3. Tyto diody jsou otev eny, dokud nezanikne proud primárním 
vinutím TR (dokud nedojde k demagnetizaci jeho rozptylové indukčnosti). Tím je dokončen 
odlehčovací d j. 

2) Resetovací d j 

Tento d j je na Obr. 4-13 označen jako doba tnab a je iniciován sepnutím tranzistor  T1 a T2. 
Jelikož jsou z odlehčovacího d je kondenzátory C1 a C2 vybity na nulové nap tí, dojde po sepnutí 
tranzistor  k otev ení diody D5 a na tlumivce L1 se na okamžik objeví plné nap tí Ud. Prvky C1, 
L1, C2 jsou nyní zapojeny v sérii a začne mezi nimi probíhat rezonanční d j. Rezonanční 
frekvence je dána indukčností L1 a sériovou kombinaci C1 a C2 (p i jejich stejné hodnot  je to 
polovina kapacity). Prob hne rezonanční p lkmit, kdy dojde k obrácení nap tí na tlumivce L1 a 
k nabití kondenzátor  C1 a C2 na hodnotu nap tí Ud. Pokud by rezonanční d j m l pokračovat, 
musela by se obrátit polarita proudu tlumivkou L1. Tomu je ale zabrán no zav ením diody D5. 
Kondenzátory C1 a C2 tedy z stanou nabity na hodnotu nap tí Ud a resetovací d j je dokončen. 

Správná funkce zapojení je podmín na dobou p lkmitu tnab kratší, než doba sepnutí 
tranzistor  tzap. Tím je dán rozsah regulovatelnosti st ídy m niče, kdy odlehčovací článek pracuje 
s nejlepší efektivitou. P i dob  sepnutí tzap kratší, než doba p lkmitu tnab, dochází k neúplnému 
nabití kondenzátor  C1 a C2, vypínací d j tranzistor  tedy není pln  odlehčen (nap tí po vypnutí 
tranzistoru skokem naroste na určitou hodnotu). Žádný další negativní jev tento režim nep ináší, 
pouze se m nič začíná dostávat do b žného režimu tvrdého spínání. P i malé st íd  jsou také 
menší vodivé ztráty na tranzistorech, nár st p epínacích ztrát by tedy nem l p sobit p íliš 
nep ízniv  s ohledem na celkové ztráty. Regulovatelnost m niče není tímto odlehčovacím 
článkem nijak omezena. 
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4.4 Experimentální m nič 1,2 kW pro ov ení vhodnosti topologie 
Pro ov ení realizovatelnosti a vhodnosti topologie blokujícího m niče pro vyšší výkon a 

navrhovaných ešení uvedených v kapitole 4.3 byl sestaven experimentální funkční vzorek. 

Byly zvoleny následující parametry: 

 Vstupní nap tí: 300 V (možno napájet z usm rn né jednofázové sít ) 
 Výstupní nap tí: 60 V 
 Výstupní proud: 20 A 
 Výkon: 1200 W 
 Spínací frekvence: 160 kHz 
 Jmenovitá st ída spínání: 0,35 
 Režim spojitého toku, Bmax = 0,3 T, ΔB = 0,15 T (tedy činitel šikmosti kΔI = 0,5) 

Pro realizaci m niče byla použita následující ešení: 

 Polovodiče (tranzistory i diody) z karbidu k emíku SiC 
 Jednotranzistorový m nič s obvodem pro bezztrátové omezení p ekmitu na 

tranzistoru dle kapitoly 4.3.1 
 Výstupní CLC filtr se svitkovými kondenzátory 

Schéma zapojení silové části m niče je na následujícím obrázku:  

 

Obr. 4-14: Zapojení silové části experimentálního vzorku měniče 1200 W. 

Kondenzátory C1 a C2 jsou elektrolytické filtrační kondenzátory meziobvodu – pot ebné p i 
napájení m niče z jednofázové usm rn né sít  (usm r ovač není ve schématu zakreslen). 
Kondenzátor C4 je bezindukční blokovací kondenzátor. Smyčka T1-C3-D1-C4 musí být co 
nejkratší (musí mít co nejmenší plochu), na její parazitní indukčnosti závisí velikost nap ového 
p ekmitu na tranzistoru. Jednočinné zapojení m niče s tranzistorem T1, kondenzátorem C3, 
diodou D1 a transformátorem TR1 s pomocným vinutím je realizováno podle navrhovaného ešení 
obvodu pro bezztrátovou eliminaci p ekmitu na tranzistoru, viz kapitola 4.3.1. Tranzistor T1 je 
MOS-FET na bázi karbidu k emíku s parametry UDSmax 1200 V, ID 20 A, RDSon 0,12 Ω (p i 
100 °C). Na sekundární stran  je usm r ovač s paraleln  zapojenými diodami z karbidu k emíku 
D2, D3, D4 (16 A 600 V), za ním následuje CLC filtr se svitkovými kondenzátory C5-C8 dle ešení 
navrhovaného v kapitole 4.3.2. 

Transformátor TR1 je realizován na feritovém jádru ETD4917, vn jší rozm ry 
transformátoru jsou pouze p ibližn  5x5x4 cm pro výkon 1,2 kW. Transformátor pracuje 
v režimu spojitého toku s parametry Bmax = 0,3 T, ∆B = 0,15 T. Činitel šikmosti proudu k∆I je tedy 
0,5. Tlumivka L1 na sekundární stran  je navinuta na železoprachovém jádru o pr m ru 16 mm. 
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ídicí obvod m niče je založen na jednoúčelovém IO UC3845. Tento obvod není ve 
schématu zakreslen. Jelikož zde ale primárním úkolem bylo ov ení funkce silové části, nebude 
ídicí obvod dále komentován. 

Na Obr. 4-15  m žeme vid t první experimentální verzi funkčního vzorku (vlevo), jehož 
p dorysné rozm ry jsou 10,5x15 cm. Vpravo je poté vid t již hotový spínaný zdroj (obsahuje i 
sí ový usm r ovač, filtr, pomocný zdroj atd.), využívající navrženou topologii blokujícího 
m niče. 

Oživení nebylo doprovázeno v tšími problémy a potvrdila se správná funkce všech 
navrhovaných ešení. Byla zm ena účinnost DC/DC m niče 94,5 % pro plný výstupní výkon. 
Tímto byla potvrzena vhodnost topologie blokujícího m niče pro vyšší výkony. 

 

Obr. 4-15: Experimentální vzorky blokujícího měniče 1,2 kW. 
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5 OPTIMALIZACE ÚČINNOSTI BLOKUJÍCÍHO M NIČE 
P i návrhu m niče existují parametry, které obvykle bývají voleny na základ  zkušenosti či 

kvalifikovaného odhadu. Jedná se nap íklad o pracovní frekvenci m niče, st ídavou složku sycení 
v jádru transformátoru a stejnosm rné p edsycení jádra (u blokujícího m niče v režimu spojitého 
toku). Z t chto parametr  mohou být spočítány další parametry nutné pro realizaci m niče, jako 
počty závit  vinutí transformátoru, efektivní a špičkové hodnoty proud  a ztrátové výkony na 
r zných prvcích m niče (tranzistory, vinutí transformátoru, jádro transformátoru). 

Zejména pro m niče vyšších výkon  dá smysl vytvo it postup, který povede k optimální 
volb  výše uvedených parametr  bez nutnosti odhadování či n kolikanásobného p epracování 
návrhu pro nalezení nejlepšího ešení. 

Optimalizaci je nutno svázat n kterými pevn  danými vstupními údaji, které souvisí 
s velikostí a p ípadn  cenou komponent  m niče. Pokud by toto omezení neexistovalo, je z ejmé, 
že nejmenší ztráty by nastaly p i použití transformátoru s extrémními rozm ry a tranzistor  
s velice malými vodivými i p epínacími ztrátami. Proto jsou jako pevné vstupní parametry určeny 
velikost (rozm ry) a materiál jádra transformátoru a typ tranzistor , z n hož plynou výchozí 
hodnoty vodivých a p epínacích ztrát. 

Vztahy budou odvozovány analyticky, p ičemž bude snaha o co nejmenší náročnost 
p ípadného nutného částečného numerického ešení, s d razem na uživatelskou p ív tivost. 
V n kterých p ípadech lze výsledné vztahy odvodit čist  analyticky. Vztahy a ešení je tedy 
možné jednoduše a rychle aplikovat. To je velice vhodné zejména ve stádiu vývoje za ízení, kdy 
je nap . pot eba porovnat více r zných variant celkových návrh . 

Následující ešené optimalizace je možno použít pro jednospínačové (Obr. 5-1 a)) i 
dvouspínačové (Obr. 5-1 b)) zapojení blokujícího m niče. Volba typu zapojení se provádí 
vstupním parametrem počet tranzistor  ntranz (1 nebo 2). Jednospínačové zapojení uvedené na 
Obr. 5-1 a) je pouze teoretické, pro zapojení s reálným transformátorem je pot eba n jakým 
zp sobem omezit nap ový p ekmit na tranzistoru (viz kapitola 4.3.1). 

 

Obr. 5-1: a) Jednospínačové, b) dvouspínačové zapojení blokujícího měniče. 
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5.1 Optimalizace – režim spojitého toku 
V této kapitole bude ešena optimalizace blokujícího m niče v obecné podob , kdy m nič 

pracuje v režimu spojitého toku transformátoru s r zným tvarem proudových pulz  (r zný pom r 
ΔB ku Bmax – bude vysv tleno dále), p ičemž v krajním p ípad  m že m nič pracovat i na hranici 
p erušovaného toku (ΔB = Bmax), pokud takový režim povede k nejvyšší účinnosti m niče. 
Hodnota Bmax je zde pevn  dána a je volena jako nejvyšší bezpečná provozní hodnota pro daný 
materiál (aby bylo zamezeno saturaci), tím je zaručeno nejlepší využití jádra transformátoru. 

5.1.1 Principy optimalizace, uvažované ztráty 
Cílem optimalizačního postupu je určit takové parametry m niče p i daných vstupních 

parametrech, p i kterých jsou celkové ztráty DC/DC m niče nejmenší. Jednotlivé zdroje ztrát jsou 
sečteny a poté je hledáno celkové minimum výsledných ztrát. 

Hledání celkového minima ztrát je založeno na hledání minima funkce dvou prom nných – 
činitele šikmosti proudu k∆I a frekvence f (koeficient k∆I bude vysv tlen dále). Minimum funkce 
je hledáno pomocí parciální derivace funkce, která je poté položena rovna nule. V tomto bod  
existuje lokální minimum nebo maximum p vodní funkce. T chto bod  m že existovat více, ale 
na základ  úvahy je ponechán pouze jeden výsledek (nap . frekvence nem že být záporná apod.) 

Uvažovány jsou následující ztráty: 

 Ztráty vedením na tranzistorech 
 P epínací ztráty tranzistor  
 Ztráty ve vinutí transformátoru 
 Ztráty v jádru transformátoru 

U p epínacích ztrát tranzistor  jsou uvažovány pouze vypínací. Hlavní transformátor vždy 
vykazuje určitou rozptylovou indukčnost, která je sice relativn  malá, ale vzhledem ke spínacím 
čas m tranzistor  MOS-FET zamezí strmému nár stu proudu b hem zapínání tranzistoru, ten se 
tedy zapíná s relativn  velmi malým proudem. Zapínací ztráty tedy nelze p esn  určit, jelikož 
závisí na rozptylové indukčnosti transformátoru (p edem není známa), ale jist  budou mnohem 
menší, než p i plném proudu. Proto nejsou uvažovány. 

Optimalizační postup nepracuje se ztrátovým výkonem na usm r ovací diod  na sekundární 
stran . Ztrátový výkon diody je určen zejména jejím úbytkem nap tí v propustném sm ru a 
st ední hodnotou proudu. Jelikož st ední hodnota proudu diodou je rovna výstupnímu proudu, 
který je vstupním parametrem návrhu m niče, je ztráta na diod  v podstat  určena a je tém  
nezávislá na ostatních parametrech m niče. Na diod  mohou vznikat určité p epínací ztráty, 
bývají ale v porovnání s vodivými ztrátami malé a zejména je nelze vyjád it s uspokojivou 
p esností (záleží na spoust  dalších veličin jako je nap . strmost zániku proudu, která závisí na 
rozptylové indukčnosti transformátoru, navíc zohled ovat dop edné zotavení (forward recovery) 
je tém  nemožné, jelikož v tšina výrobc  diod jej ani nijak nespecifikuje). 

U transformátoru jsou uvažovány pouze hysterezní ztráty v jádru, jelikož ztráty ví ivými 
proudy jsou u feritového materiálu velmi malé – velký m rný odpor. 

Účinnost m niče je uvažována jednotková (100 %). U m nič  velkých výkon  reálná 
účinnost zpravidla dosahuje více než 95 %, toto zjednodušení tedy nemá zásadní vliv na p esnost 
výsledk . 
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V optimalizaci je umožn na práce transformátoru v režimu spojitého toku (indukce B neklesá 
k nule), viz Obr. 5-2 a). Minimální hodnota indukce je výsledkem optimalizace. Pokud tato vyjde 
nulová nebo záporná, znamená to, že optimální režim je na hranici p erušovaného toku, viz  
Obr. 5-2 b). Režim čist  p erušovaného toku (kdy indukce a proudy vinutími jsou nulové po 
určitou část periody) není pro m niče vysokých výkon  vhodný, protože p ináší pouze zvýšení 
efektivních hodnot proud  bez další výhody. 

 

Obr. 5-2: Průběh indukce v režimu a) spojitého toku, b) p erušovaného toku. 

5.1.2 Vstupní parametry optimalizace 
Transformátor: 

 pr ez jádra SFe 
 pr ez okna So 
 ší ka okna bc 
 maximální pracovní hodnota sycení Bmax (<Bsat) 
 ztráty v jádru PFe,ref p i výchozí frekvenci fref a sycení ∆B = ∆Bref 
 činitel pln ní m di kp,Cu 
 pr m r drátk  lankového vodiče dc 
 m rný odpor m di vinutí ρCu (p i uvažované provozní teplot ) 
 st ední délka jednoho závitu l1z 

Tranzistory: 

 počet ntranz (1 nebo 2) 
 prahové nap tí Up 
 diferenciální odpor Rd 
 vypínací energie Eoff,ref p i výchozím proudu Iref 

Celkové parametry: 

 nap tí meziobvodu U1 
 výkon P 
 st ída spínání s 
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5.1.3 Výstupní parametry optimalizace 
Výstupní parametry samotného optimalizačního postupu jsou následující dva: 

 činitel šikmosti proudu k∆I 
 optimální pracovní frekvence fopt 

Pomocí t chto dvou parametr  je možné určit všechny další pot ebné parametry m niče, viz 
vysv tlení níže. 

Činitel šikmosti proudu k∆I autor práce definuje následujícím vztahem: 

 (5.1) 

Veličina Imin je velikost proudu primárním vinutím transformátoru na počátku pulzu, Imax je 
velikost proudu primárním vinutím transformátoru na konci pulzu, viz Obr. 5-3 a ΔI = Imax – Imin. 

Činitel k∆I nabývá hodnot od 0 do 1, p ičemž 0 nabývá, pokud jsou pulzy čist  obdélníkové 
(Imin = Imax) a 1 nabývá pro trojúhelníkové pulzy (Imin = 0). 

 

Obr. 5-3: Průběh proudu primárním vinutím blokujícího měniče. 

D vody volby činitele k∆I jako první optimalizační prom nné jsou následující: 

Protože st ída spínání tranzistor  m niče je brána jako vstupní parametr (konstanta), je tvar 
primárního proudu p esn  definován činitelem k∆I. Jelikož i st ední hodnota tohoto pr b hu je 
známá (odpovídá st ednímu proudu primárního meziobvodu, který je definován výkonem zdroje 
a vstupním nap tím, obojí jsou vstupní veličiny), je pr b h p esn  určen i co do absolutní 
velikosti. Z tohoto pr b hu tedy dokážeme vypočítat nap . jeho efektivní hodnotu nebo špičkový 
proud Imax na konci pulzu, z t chto veličin je možné určit ztráty na tranzistorech (vedením + 
vypínací) a ztráty na vinutí transformátoru, které jsou závislé na odporu vinutí a efektivním 
proudu. 

Dále u blokujícího m niče prochází proud v dob  sepnutí tranzistor  pouze primárním 
vinutím, všechen primární proud je tedy magnetizační. Pokud uvažujeme magnetický obvod 
transformátoru jako lineární (což p i nutnosti vložení vzduchové mezery do jádra transformátoru 
u blokujícího m niče bude dostatečn  p esn  spln no) a p esycení magnetického obvodu nesmí 
nastat, poté lze íci, že indukce v jádru transformátoru je p ímo úm rná protékajícímu proudu (v 

dob  sepnutí tranzistor ) podle vztahu 
Fe

m)(
)(

S

tiN
tB


  (N je počet závit , i(t) je okamžitá 

velikost protékajícího proudu, m je magnetická vodivost a SFe je pr ez sloupku jádra). Indukce 

max

min

max

ΔI 1
I

I

I

I
k 
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v jádru má tedy stejný tvar jako proud. Pozn.: b hem doby vypnutí tranzistor  prochází proud 
sekundárním vinutím, indukce tedy neklesne po vypnutí tranzistor  k nule, ale postupn  klesá na 
počáteční hodnotu. Tvar jejího pr b hu je tedy trojúhelníkový a je závislý na celkovém proudu 
primárního a sekundárního vinutí transformátoru (tzn. na „ampérzávitech“), viz Obr. 5-2 a). 
Minimální a maximální hodnota indukce je tedy úm rná velikostem Imin a Imax. Protože 
maximální hodnota indukce Bmax je dána, dokážeme pomocí parametru k∆I spočítat i minimální 
hodnotu indukce Bmin a st ídavou indukci (zdvih indukce) ΔB. Práv  na parametru ΔB jsou 
závislé hysterezní ztráty transformátoru, ty je tedy možné podle činitele šikmosti proudu k∆I 
p esn  vyjád it. Ze známosti ΔB je rovn ž již možné vyjád it počty závit  vinutí transformátoru. 

Jak tedy bylo výše vysv tleno, lze pomocí činitele šikmosti proudu k∆I vyjád it všechny 
pot ebné ztráty m niče. Toho bude využito v následujícím postupu. 

Cílem dalšího postupu je vyjád it pot ebné veličiny a ztráty pomocí vstupních 
parametr  a činitele k∆I. 

5.1.4 Odvození vztah  
St ední hodnoty proudu primárním vinutím I1,st  a sekundárním vinutím I2,st  jsou u 

blokujícího m niče dány: 

1
stř1,

U

P
I   (5.2) 

2

stř2,
U

P
I   (5.3) 

Následující vztahy budou odvozeny obecn  pro st ední hodnotu proudu Ist , poté do nich 
budou dosazeny st ední velikosti proud  na primární a sekundární stran . 

Vyjád ení proud  Imin, Imax (viz Obr. 5-3) pomocí činitele k∆I a st ední hodnoty proudu: 
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„Zm nu proudu“ ΔI lze vyjád it: 
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   (5.6) 

Výpočet efektivní hodnoty proudu pomocí st ední hodnoty (vstupní parametr): 
Následující výpočet je platný pro tvar proudu primárního i sekundárního vinutí blokujícího 

m niče, pouze u sekundárního proudu se místo st ídy s dosadí 1 – s (sekundárním vinutím 
prochází proud, pokud je vypnuta primární strana). Tvar proudu sekundárním vinutím je uveden 
na následujícím obrázku. 
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Obr. 5-4: Průběh proudu sekundárním vinutím blokujícího měniče. 

Pro pr b h na Obr. 5-4 byly použity stejné hodnoty proud  Imax, Imin jako pro proud 
primárním vinutím na Obr. 5-3. To samoz ejm  u reálného m niče neplatí, pr b h je uveden pro 
účely odvození efektivní hodnoty proudu. U jednozávitových vinutí nastává shoda mezi proudy 
Imax a Imin u primárního a sekundárního vinutí. Odvození vztahu pro efektivní hodnotu je platné i 
pro tvar proudu sekundárním vinutím, kde proud b hem pulzu klesá (nikoli roste) jako u 
primárního vinutí. Je to dáno tím, že výpočet efektivní hodnoty je nezávislý na sm ru pohybu 
času (integruje se druhá mocnina funkce – integrál, neboli plocha pod k ivkou, je stejná, pokud je 
funkce horizontáln  zrcadlov  p evrácená). Časový posun signálu (jeho fáze) také nemá vliv na 
velikost efektivní hodnoty. Následující odvození lze tedy použít pro oba tvary proudu, 
samoz ejm  s dosazením r zných hodnot Imax a Imin (pro reálné parametry m niče) a také st ídy. 

Časový pr b h proudu b hem doby sepnutí dle Obr. 5-3 je dán následujícím vztahem: 
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kde T je perioda spínání a t je čas od počátku periody. 

Efektivní hodnota proudu je vypočtena pomocí následujícího vztahu: 
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Po dosazení za proud i(t) z rovnice (5.7) a úprav  získáváme následující vztah pro efektivní 
hodnotu proudu: 
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Výpočet efektivní hodnoty „celkového“ proudu v okn  pomocí výkonu a činitele 
šikmosti proudu k∆I (za p edpokladu konstantní proudové hustoty, shodné pro ob  
vinutí) 

Pro výpočet ztrát ve vinutí pot ebujeme znát zejména efektivní hodnotu „celkového proudu“ 
v okn  transformátoru Itot, která je rovna součtu efektivních hodnot dílčích proud  všech závit  
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v okn  vinutí transformátoru. Pomocí tohoto celkového proudu a odporu jednozávitového vinutí 
(se zohledn ním činitele pln ní m di v okn  transformátoru a navýšení st ídavého odporu) je 
možné vyjád it ztráty ve vinutí. 

Jako první budou vyjád eny počty závit  (N1 primárním vinutím, N2 sekundárním vinutím) a 
efektivní proudy vinutími (primární I1,ef a sekundární I2,ef), z čehož poté bude určen celkový 
proud Itot. Pro výpočet efektivních hodnot proud  byl použit vztah (5.9). 

Z p ímé úm ry mezi indukcí a proudem a ze vztahu (5.1) plyne: 

ΔImax kBB   (5.10) 

Poté: 
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Výpočet „celkového proudu“: 
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FeΔImax

1
tot  (5.15) 

Pro výpočet ztrát ve vinutí se zohledn ním skin a proximity efektu je pot eba znát 
stejnosm rnou Itot,DC a st ídavou Itot,AC složku celkového proudu, protože pouze st ídavá složka 
zp sobuje p ídavné ztráty na zvýšeném odporu vinutí. Pro ztráty plynoucí ze stejnosm rné složky 
se použije stejnosm rný odpor vinutí. 

V následujícím vztahu se počítá „celkový“ stejnosm rný proud v okn  vinutí. Pom r st ídavé 
a stejnosm rné složky proudu v primárním a sekundárním vinutí u blokujícího m niče není 
stejný, zde se tedy ve výsledku počítá s určitou „pr m rnou“ hodnotou tohoto pom ru. To m že 
do výpočt  zanášet určitou chybu, ale vzhledem k nep esnosti vztahu pro určení st ídavého 
odporu (viz kapitola 2.1.2 na stran  4) to jist  nebude velký problém. 
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Pro efektivní hodnoty složek proudu, které jsou ortogonální, platí: 
2
ACtot,

2
DCtot,

2
tot III   (5.17) 

Poté: 

2
DCtot,

2
totACtot, III   (5.18) 

Nyní známe všechny složky celkového proudu vinutím. 

Ztráty ve vinutí transformátoru (za p edpokladu konstantní proudové hustoty) 
Ztráty ve vinutí PCu budou vyjád eny pomocí jednozávitového vinutí, protékaného celkovým 

efektivním proudem Itot. Aby bylo možné takto ztráty vyjád it, je podmínkou konstantní proudová 
hustota v primárním i sekundárním vinutí transformátoru. 

Budou zavedeny dv  nové veličiny: Celkový pr ez m di vinutí SCu,tot, který je dán 
následujícím vztahem 

p,CuototCu, kSS   (5.19) 

a činitel zvýšení st ídavého odporu vinutí FR, který zohled uje vliv skin a proximity efektu u 
st ídavé složky proudu vinutím Itot,AC a je dán vztahem 

,
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R
F   (5.20) 

kde RAC je st ídavý odpor vinutí a RDC je stejnosm rný odpor vinutí. 

Pro výpočet činitele zvýšení st ídavého odporu vinutí FR existují r zné analytické postupy, 
viz nap . literatura [14], [15], [16]. Analytický výpočet vlivu povrchového jevu (skin efekt) a jevu 
blízkosti (proximity efekt) není p íliš jednoduchá záležitost, vztahy uvád né v literatu e vždy 
vykazují určitou odchylku od reality. 

Činitel FR zde bude vyjád en pomocí vztahu, uvedeného v literatu e [14]: 
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  (5.21) 

kde ω = 2πf je úhlová frekvence, 0 je permeabilita vakua, nc je celkový počet jednotlivých 
vodič  ve vinutí (součin počtu drátk  ve svazku lankového vodiče a počtu závit  lankového 
vodiče), dc je pr m r jednoho jednotlivého vodiče vf lanka, k je činitel rozložení pole ve 
vícevinu ových transformátorech (normáln  roven 1) a bc je ší ka okna vinutí. 



 41 

Po dosazení frekvence místo úhlové frekvence: 
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  (5.22) 

Tento vztah platí pro harmonický (sinusový) pr b h proudu ve vinutí. Dle [14] je možné pro 
pulzní pr b h (vyskytující se u v tšiny m nič ) dosadit místo frekvence tzv. efektivní frekvenci, 
která je vyšší než pracovní a zohled uje vliv harmonických: 
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 Bude zaveden činitel efektivní frekvence kf, který značí pom r efektivní a pracovní 
frekvence. Efektivní frekvenci lze tedy poté vyjád it: 

fkf  fef  (5.24) 

Činitel kf lze dle [14] vyjád it následujícím vztahem: 

  ,43

61
f 



k  (5.25) 

kde Δ vyjad uje pom rov  část periody, po kterou trvají hrany pr b hu proudu (pr b h proudu 
nem že nikdy být čist  obdélníkový s hranami o nekonečné strmosti kv li existenci rozptylové 
indukčnosti transformátoru). Pro Δ = 0,03 (neboli 3 %, m že být hodnota blízko reality u 
spínaných zdroj ) vychází kf = 2,65. Tato hodnota bude použita u všech p ípadných konkrétních 
výpočt . 

Po dosazení (5.24) do (5.23): 
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Zavedeme substituční konstantu: 
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Celkový počet jednotlivých drátk  nc se týká každého vinutí transformátoru. Jelikož v okn  
vinutí zabírá primární a sekundární p ibližn  stejnou plochu, m žeme nc vyjád it p ibližn  jako 
počet drátk , který by byl nutný k zapln ní poloviny celkové plochy m di v okn  vinutí: 
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Poté m žeme psát: 
2

RR 1 fKF   (5.29) 
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Ztráty ve vinutí jsou vyjád eny následujícím vztahem: 
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Tento vztah postupn  upravujeme: 

    2
R

2
DCtot,

2
R

2
tot

totCu,

1zCu2
ACtot,R

2
DCtot,

totCu,

1zCu
Cu 1 fKIfKI

S

l
IFI

S

l
P 








  

   







































 











2

R

2

FeΔImax

1

2
R

22
ΔI

2

FeΔImax

1

totCu,

1zCu
Cu

111
3

1

fK
SkBf

P

fKssk
SkBf

P

S

l
P


  

   

    





































2
ΔI

2

2
ΔI

2

2
ΔI

2

2R2

22

Femax

1

Cup,o

1zCu

11
1

1
3

1
3

1

k

K
ss

k

K
ss

kf

ss
K

ss
f

SB

P

kS

l

RR


 (5.31) 

Zavedeme substituční konstanty: 
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 2s 1 ssK   (5.33) 

Poté m žeme psát: 
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Ztráty v jádru transformátoru 
Jako vstupní parametr optimalizace figurují „referenční“ (výchozí) ztráty v jádru PFe,ref p i 

výchozí frekvenci fref a sycení ∆B = ∆Bref. Tuto hodnotu je možné určit z katalogového listu 
uvažovaného jádra, nebo určit v závislosti na objemu jádra a m rných objemových ztrátách 
daného feritového materiálu. 

P i výpočtu jsou uvažovány pouze hysterezní ztráty ve feromagnetiku (ví ivé ztráty se u 
feritu tém  neprojevují, protože má velký m rný odpor). Tyto ztráty jsou úm rné frekvenci (p i 
konstantní hodnot  ΔB) a jsou úm rné druhé mocnin  st ídavé složky indukce ΔB

2 (p i konstantní 
frekvenci), jelikož závisí na ploše hysterezní smyčky a plocha je úm rná druhé mocnin  
lineárního rozm ru. Toto platí za p edpokladu, že nejsou uvažovány zm ny tvaru hysterezní 
smyčky v závislosti na ΔB a Bmax. Takové zm ny se sice v praxi mírn  projevují (zejména pokud 
se blíží maximální hodnota sycení Bmax saturaci), pokud by ale tyto zm ny byly zohled ovány, 
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byly by výsledné vztahy a jejich odvození extrémn  komplikované. Navíc v tšinu takových jev  
nelze vyjád it analyticky (plynou z nelineárních vlastností materiálu) nebo pouze p ibližn  (nap . 
interpolací), p esné zohledn ní t chto nelinearit by tedy bylo spíše otázkou numerického ešení, 
které ale není p edm tem této optimalizace. 

Pro ztráty v jádru PFe lze s ohledem na výše uvedené závislosti psát: 
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refref

refFe,Fe 
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f
PP  (5.35) 

Abychom mohli do vztahu dosadit činitel k∆I, rozší íme zlomek 2
maxB : 
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Dosazením vztahu (5.10) získáme: 
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  (5.37) 

Zavedeme substituční konstantu 

2

ref

max

ref

refFe,

Fe 










B

B

f

P
K  (5.38) 

Poté 

2
ΔIFeFe kfKP   (5.39) 

Ztráty na tranzistorech 
Jak již bylo uvedeno výše, u tranzistor  jsou uvažovány vodivé ztráty a ztráty vypínací. 

Vodivé ztráty jsou počítány pomocí výkonu na nap ovém úbytku tranzistoru v sepnutém stavu, 
který je nahrazen úbytkem na nelinearit  typu lomená p ímka, viz Obr. 5-5. 

 

Obr. 5-5: Charakteristika tranzistoru v sepnutém stavu – lomená p ímka. 
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Pro určení této charakteristiky jsou nutné dva parametry, a to prahové nap tí Up a 
diferenciální odpor Rd. Taková charakteristika byla zvolena z d vodu, aby bylo možné 
optimalizaci použít pro tranzistory MOS-FET i IGBT. U tranzistor  MOS-FET, které jsou 
charakterizovány pouze odporem v sepnutém stavu, je hodnota Up nulová. U IGBT je možné 
dosadit pouze saturační nap tí za Up (poté Rd = 0), nebo provést kompletní náhradu 
charakteristiky lomenou p ímkou (nejp esn jší náhrada). 

Ztráty vedením proudu Pved na tranzistorech s výše uvedenou charakteristikou jsou 
definovány následujícím vztahem: 

2
ef1,dstř1,pved IRIUP   (5.40) 

U p epínacích ztrát je zohled ována pouze vypínací ztrátová energie Eoff. Je to z d vodu, že 
p i zapínání tranzistoru není nár st proudu okamžitý, ale strmost je omezena existencí rozptylové 
indukčnosti transformátoru. Vzhledem k extrémn  rychlým spínacím čas m moderních 
tranzistor  MOS-FET a SiC MOS-FET nestihne b hem zapínací doby proud primárním vinutím 
transformátoru p íliš nar st. Tím pádem se tranzistor zapíná s relativn  velmi malým proudem a 
zapínací ztráty jsou značn  omezeny. Míru poklesu zapínacích ztrát nelze p esn  určit (také 
protože ješt  neznáme reálné parametry transformátoru, zejména jeho rozptylovou indukčnost), 
lze pouze konstatovat, že budou mnohem menší než vypínací. Z t chto d vod  nejsou 
uvažovány. 

Do optimalizace vstupuje parametr „referenční“ (výchozí) vypínací energie Eoff,ref p i 
výchozím proudu Iref. Tato energie je odečtena z katalogového listu tranzistoru. Je uvažována 
lineární závislost vypínací energie na proudu (prakticky je p ibližn  spln no). Ztráty jsou p ímo 
úm rné spínací frekvenci f. 

Pro p epínací ztráty Pp ep lze poté psát: 

f
I

I
EP 

ref

max,1

refoff,přep  (5.41) 

Celkové ztráty jednoho tranzistoru P1tranz jsou poté dány vztahem: 

f
I

I
EIRIUPPP 

ref
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refoff,
2
ef1,d1,střppřepved1tranz  (5.42) 

Po vyjád ení efektivního a maximálního proudu pomocí st edního: 
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Ztrátový výkon na všech n tranzistorech (ntranz = 1 nebo 2): 
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Pro zjednodušení zavedeme následující substituční konstanty: 
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Poté: 
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   (5.48) 

Celkové ztráty 
Celkové ztráty Pcelk jsou definovány následujícím vztahem: 

tranzFeCucelk PPPP   
(5.49) 

Po dosazení z (5.34), (5.39) a (5.48): 
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 (5.50) 

5.1.5 Hledání minima celkových ztrát 
Funkce pro celkové ztráty Pcelk je funkcí dvou prom nných, f a k∆I. Pokud chceme najít 

minimum (lokální extrém) takové funkce, tak musíme provést parciální derivace podle obou 
prom nných, poté tyto derivace položíme rovny nule, tím získáme soustavu dvou rovnic o dvou 
neznámých a tuto soustavu vy ešíme. Teoreticky bychom tak mohli najít i maximum nebo tzv. 
sedlo funkce (plochy), ale z fyzikálních princip  plyne (a prakticky se i ukazuje), že v našem 
p ípad  se jedná skutečn  o lokální minimum. 

Parciální derivace podle frekvence f: 
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 (5.51) 

Parciální derivace podle k∆I: 
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Dostáváme soustavu dvou nelineárních rovnic o dvou neznámých: 
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Tato soustava je bohužel analyticky ne ešitelná. 

Ukazuje se, že explicitn  je možné vyjád it pouze frekvenci z první rovnice. Rovnici 
vynásobíme f

 3, to je ekvivalentní operace za p edpokladu nenulové hodnoty frekvence (vždy 
spln no) a upravíme: 
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Tento vztah m žeme použít pro získání optimální pracovní frekvence, pokud si zvolíme 
hodnotu činitele šikmosti proudu k∆I. 

Pokud bychom nyní dosadili získaný vztah pro frekvenci (5.55) do druhé rovnice (5.54), 
dostali bychom rovnici o jedné neznámé k∆I. Obdrželi bychom ovšem velmi složitou rovnici o 
vysokém ádu, která není analyticky ešitelná. 

Autor práce se mnoha zp soby pokoušel alespoň o p ibližné ešení soustavy rovnic 
s pomocí r zných zjednodušení a aproximací. Ukázalo se ovšem, že soustavu není možné 
rozumným zp sobem analyticky ešit. Tém  vždy vznikala chyba výsledku, která pro 
n které hodnoty vstupních parametr  byla nep ijatelná. Výsledné vztahy také často byly 
pom rn  složité a uživatelsky nep ív tivé. Z tohoto d vodu bylo zvoleno jednoduché ešení 
pomocí software, jak bude ukázáno v následující podkapitole. 

5.1.6 Hledání minima pomocí software 
V obecném p ípad  bychom hledali minimum funkce dvou prom nných Pcelk (5.50) nebo 

ešení soustavy dvou rovnic (parciálních derivací) o dvou neznámých (5.53), (5.54). Jelikož ale 
bylo možné z jedné rovnice explicitn  vyjád it optimální hodnotu frekvence pro danou hodnotu 
činitele k∆I (5.55), zjednodušuje se hledání ešení pouze na „jednorozm rný“ problém, protože 
pro každou hodnotu činitele k∆I už víme optimální frekvenci. 

Pro nalezení optimálních parametr  bylo autorem práce zvoleno jednoduché ešení v b žném 
tabulkovém procesoru, programu Microsoft Excel. Toto ešení bylo zvoleno z d vodu, že tento 
software je dnes dostupný na naprosté v tšin  počítač , prost edí je uživatelsky p ív tivé a 
jednoduché a je zde velká šance, že vytvo ený soubor bude kompatibilní mnoho let dop edu. 
Pokud by z n jakého d vodu bylo pot eba vytvo it nové ešení, lze postupovat podle níže 
uvedeného postupu tém  v každém tabulkovém procesoru či jiném software (Matlab apod.). 
Samoz ejm  by bylo možné problém ešit i iteračními metodami – nap . p lení intervalu, metoda 
sečen, tečen apod. Autorem práce ale bylo zvoleno jednoduché robustní ešení uvedené dále. 
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Postup ešení 
ešení spočívá ve vytvo ení tabulky – souboru hodnot k∆I od 0 do 1 s určitým krokem (zde 

zvolen krok 0,01), p ičemž pro každou hodnotu k∆I se spočítá optimální frekvence dle vztahu 
(5.55) a poté hodnota celkových ztrát Pcelk dle vztahu (5.50). Hodnoty k∆I mimo uvedený rozsah 
(od 0 do 1) nemají fyzikální význam, omezením rozsahu je tedy automaticky tato podmínka 
spln na a není ji pot eba kontrolovat. Poté je z hodnot Pcelk pomocí funkce minimum vybrána 
nejmenší hodnota a výsledné optimální hodnoty frekvence f a činitele k∆I jsou vypsány do tabulky 
výsledk . Rovn ž jsou pro p ehlednost vypsány i jednotlivé složky ztrát a z výpočtové tabulky 
jsou vykresleny grafické závislosti jednotlivých složek ztrát na činiteli k∆I. 

Nakonec jsou ješt  pro snadn jší návrh m niče vypočítány následující hodnoty: 

Počet primárních závit  transformátoru N1 dle (5.11): 
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Počet sekundárních závit  transformátoru N2 dle (5.12): 
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Efektivní proud primárním vinutím (tedy i tranzistory) I1,ef, získaný úpravou vztahu (5.13) 
(dosazení za I1,st ): 
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Efektivní proud sekundárním vinutím I2,ef, získaný úpravou vztahu (5.14) (dosazení za I2,st ): 

1
3

1

1

2
ΔI

2

ef2, 


 k
sU

P
I  (5.57) 

Proudová hustota ve vinutí σ: 

,
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(5.58) 

kde celkový proud je vypočten podle vztahu (5.15): 
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Pr ez m di primárního vodiče SCu1: 
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Pr ez m di sekundárního vodiče SCu2: 


ef2,

Cu2

I
S   (5.60) 

Následující obrázky ukazují části grafického rozhraní výpočtového Excel souboru. 
Výpočtový soubor je p iložen v elektronické p íloze k práci – soubor Optimalizace.xls. Tento 
soubor kombinuje obecné ešení pro spojitý tok transformátoru dle kapitoly 5.1 a ešení pro 
hranici p erušovaného toku dle kapitoly 0. 

 

Obr. 5-6: Zadávání vstupních parametrů pro výpočet. 

 

 

Obr. 5-7: Výpis výsledků. 
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Obr. 5-8: Vykreslení závislosti ztrát na činiteli k∆I. 

 

 

Obr. 5-9: Ukázka části výpočtové tabulky pro hledání minima ztrát. 
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5.2 Optimalizace – režim na hranici p erušovaného toku – 
analytické ešení 

Jak bylo ukázáno v p edchozí kapitole, p i uvažování obecných pracovních podmínek 
blokujícího m niče (prom nný tvar proudových pulz  – prom nná k∆I) není možné získat 
matematicky p esné analytické vztahy pro určení optimální frekvence a činitele šikmosti proudu 
k∆I. Z tohoto d vodu muselo být zvoleno alespo  částečn  numerické ešení. 

Jak ovšem bude ukázáno dále, pokud budeme uvažovat pouze p ípad práce m niče na hranici 
p erušovaného toku transformátoru (neboli k∆I = 1) a zvýšený odpor vinutí zahrneme pouze do 
konstanty, pak je možné získat matematicky p esné a relativn  jednoduché vztahy pro optimální 
parametry transformátoru a pracovní frekvenci m niče. 

Činitel k∆I se tedy v tomto p ípad  nepočítá (je roven 1), ale není pevná hodnota 
maximálního sycení Bmax – je počítána jeho optimální hodnota jako výstupní parametr 
optimalizace. Stále se tedy jedná o problém hledání minima funkce dvou prom nných.  

I když v režimu p erušovaného toku m že být nepatrn  horší účinnost m niče (p íklad 
viz podkapitola 5.3.2), m že být n kdy jeho použití vhodn jší z následujících d vod : 

 Nenucené (m kké) zotavení usm r ovací diody na sekundární stran , jelikož proud 
diodou p ed op tovným sepnutím tranzistoru pomalu klesne k nule. D sledkem jsou 
mnohem menší nap ové p ekmity na diod , zjednodušení (či eliminace) odlehčovacích 
článk  a omezení rušivého elektromagnetického vyza ování m niče. Je také možné 
použít pomalejší diodu, která mívá menší úbytek, a tím mírn  pomoci účinnosti m niče. 

 Tranzistor se zapíná opravdu s nulovým proudem, proud po sepnutí roste velmi pomalu 
(v porovnání se sepnutím v režimu spojitého toku, kdy je strmost nár stu proudu 
omezena pouze rozptylovou indukčností transformátoru, a je tedy mnohem v tší). Tím 
pádem je zapínací energie p esn  dána pouze energií uloženou v parazitní kapacit  
tranzistoru (a p ípadn  transformátoru), která je velmi malá. Je možné zpomalit zapínání 
tranzistoru za účelem omezení rušivého vyza ování pouze s nepatrným vlivem na 
účinnost. 

5.2.1 Vstupní parametry optimalizace 
Vstupní parametry jsou podobné jako v p edchozím obecném p ípad  (kapitola 5.1), ale 

nezadává se maximální sycení Bmax, jelikož je počítáno jako výstupní parametr (prom nná). 
Pokud po výpočtu vyjde Bmax v tší, než je maximální p ípustná hodnota pro daný materiál, je 
možné do vztahu pro optimální frekvenci (5.86) (strana 56) dosadit požadovanou hodnotu Bmax. 
Naopak se jako vstupní parametr zadává činitel zvýšení odporu vinutí vlivem skin a proximity 
efektu kR (odlišen od p edchozího činitele zvýšení st ídavého odporu FR, který platí jen pro 
st ídavou složku proudu, zde uvád ný činitel kR jednoduše značí pom r sériového odporu vinutí 
transformátoru p i pulzním pr b hu proudu v m niči k odporu pro stejnosm rný proud). 

Vstupní parametry jsou následující: 

Transformátor: 

 pr ez jádra SFe 
 pr ez okna So 
 ztráty v jádru Pj,ref p i výchozí frekvenci fref a sycení ∆B = ∆Bref 
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 činitel pln ní m di kp,Cu 
 m rný odpor m di vinutí ρCu (p i uvažované provozní teplot ) 
 st ední délka jednoho závitu l1z 
 činitel zvýšení odporu vinutí vlivem skin a proximity efektu kR 

Tranzistory: 

 počet ntranz (1 nebo 2) 
 prahové nap tí Up 
 diferenciální odpor Rd 
 vypínací energie Eoff,ref p i výchozím proudu Iref 

Celkové parametry: 

 nap tí meziobvodu U1 
 výkon P 
 st ída spínání s 

5.2.2 Výstupní parametry optimalizace 
Výstupní parametry samotného optimalizačního postupu jsou následující dva: 

 špičková hodnota sycení Bmax 
 optimální pracovní frekvence fopt 

Pomocí t chto dvou parametr  je možné určit všechny další pot ebné parametry m niče. 
Postup výpočtu t chto dalších parametr  bude uveden na záv r optimalizačního postupu 
(podkapitola 5.2.6). 

5.2.3 Odvození vztah  

Ztráty ve vinutí transformátoru 
P i práci blokujícího m niče na hranici p erušovaného toku mají pr b hy proud  primárním 

a sekundárním vinutím tvar dle Obr. 5-10. St ída s je dána jako pom r 
T

ton , kde ton je doba 

sepnutí tranzistor . 

 

 

Obr. 5-10: Průběh proudu a) primárním, b) sekundárním vinutím – hranice p erušovaného toku. 
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Jak již bylo ečeno, tento režim práce m niče m žeme jednoduše zohlednit dosazením  
k∆I = 1 do vztah  z kapitoly 5.1 (Optimalizace – režim spojitého toku). Po dosazení do vztahu 
(5.9) získáme vztah pro výpočet efektivní hodnoty výše uvedených pulz  (pro proud 
sekundárním vinutím se místo s dosadí 1 – s): 
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2stř
ef 

s

I
I  (5.61) 

Po dosazení k∆I = 1 do (5.15) získáme vztah pro výpočet „celkového proudu“ v okn  
transformátoru: 
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Dále pokračujeme analogicky k postupu v p edchozí kapitole, akorát proud není rozd lován 
na stejnosm rnou a st ídavou složku, protože zde zavedený koeficient kR jednoduše značí pom r 
sériového odporu vinutí pro vysokofrekvenční pulzní pr b h k odporu pro stejnosm rný proud. 

Pro ztráty ve vinutí transformátoru platí (počítají se jako ztráty na jednozávitovém vinutí, 
protékaném proudem Itot): 
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Po dosazení z (5.62): 
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Zavedeme substituční konstantu (Pozor, konstanty mají z d vodu p ehlednosti stejné 
označení jako v p edchozí kapitole optimalizace pro spojitý tok, ale jejich hodnoty se liší): 
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Poté: 
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Ztráty v jádru transformátoru 
Ze vztahu (5.37) m žeme pro ztráty v jádru PFe po dosazení za k∆I = 1 p ímo psát: 
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Zavedeme substituční konstantu 

2
refref

refFe,

Fe
Bf

P
K


  (5.68) 

Poté 
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Ztráty na tranzistorech 
Ze vztahu (5.44) m žeme pro ztráty na tranzistorech Ptranz po dosazení za k∆I = 1 p ímo psát: 



















sIU

fP
E

sU

P
R

U

P
UnP

ref1

1
refoff,2

1

2
1

d

1

1
ptranztranz

2

3

4
 (5.70) 

Zavedeme substituční konstanty 
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Poté 

fKKP  přepvedtranz  
(5.73) 

5.2.4 Hledání minima celkových ztrát 
Celkové ztráty Pcelk jsou definovány následujícím vztahem: 

tranzFeCucelk PPPP   (5.74) 

Po dosazení z (5.66), (5.69) a (5.73): 
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Jedná se o funkci dvou prom nných Bmax a f. Za účelem hledání minima takové funkce 
musíme provést parciální derivace podle obou prom nných. Nejprve tedy derivujeme podle Bmax 
a uvažujeme frekvenci jako konstantu: 
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(5.76) 
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Nyní položíme derivaci rovnu nule a vyjád íme Bmax: 
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(5.77) 

Rovnici vynásobíme 3
maxB , což m žeme ud lat za p edpokladu jeho nenulové hodnoty. 

Nulová hodnota maximálního sycení je ovšem fyzikáln  nemožná. 
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Nyní tento výsledek dosadíme do rovnice (5.75) a získáme: 
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Nyní provedeme derivaci rovnice podle f: 
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Derivaci položíme rovnu nule a vyjád íme frekvenci: 
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Po dosazení substitučních konstant dle (5.65), (5.68) a (5.72) dostáváme výsledný vztah pro 
konkrétní vstupní parametry: 
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Po úprav : 
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 (5.82) 

Jak si m žeme všimnout, ve vztahu figuruje činitel zvýšení odporu vinutí kR pod t etí 
odmocninou. Tato hodnota je sice uživatelsky volena, což bylo nutné zjednodušení pro získání 
analyticky odvozených výsledných vztah , ale volba hodnoty tohoto činitele nebude mít p íliš 
velký vliv na výslednou frekvenci. 

Pokud do vztahu pro optimální hodnotu sycení Bmax,opt (5.78) dosadíme vztah pro optimální 
frekvenci (5.81), získáme: 

4
Fe2

přep

FeCu

Cu
optmax,

K
K

KK

K
B




  
  

Po úprav  získáme jednoduchý vztah: 
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Po dosazení za Kp ep z (5.72) a KFe z (5.68): 
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Po úprav : 
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  (5.84) 

M žeme si všimnout, že ve vztahu v bec nefiguruje činitel zvýšení odporu vinutí kR (jehož 
hodnota musí být uživatelsky volena, činitel figuruje pouze ve výsledném vztahu pro frekvenci a 
to pod t etí odmocninou). U výsledné hodnoty Bmax tedy nevhodnou volbou tohoto činitele 
nebude zp sobena žádná chyba. 
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5.2.5 Praktický postup p i výpočtu 
Vztah pro optimální frekvenci (5.82) je odvozen pro hodnotu Bmax, která není nijak omezena. 

V praxi ovšem jsme omezeni maximální provozní hodnotou sycení pro daný materiál (pro ferit 
obvykle 0,3 – 0,35 T). Proto p i výpočtu optimálních parametr  dá smysl jako první vyčíslit 
optimální hodnotu Bmax dle vztahu (5.84). Hodnotu p ípadn  omezíme shora na maximální 
p ípustné sycení pro daný materiál. Ze vztahu (5.78) je možné vyjád it optimální frekvenci, 
pokud již víme hodnotu Bmax: 
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(5.85) 

Po dosazení za substituční konstanty: 
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5.2.6 Určení dalších parametr  m niče 
Nyní tedy známe optimální pracovní frekvenci m niče fopt a optimální hodnotu maximálního 

sycení Bmax,opt. 

Počty primárních N1 a sekundárních závit  N2 transformátoru získáme dosazením za k∆I = 1 
do vztah  (5.11) a (5.12): 
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Efektivní proudy primárním vinutím I1,ef (tedy i proud tranzistory) a sekundárním vinutím 
I2,ef získáme dosazením za k∆I = 1 do vztah  (5.56) a (5.57): 
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Jednotlivé složky ztrát (na vinutí transformátoru, v jádru transformátoru a v tranzistorech) 
získáme dosazením do p íslušných vztah  pro ztráty, tedy (5.66), (5.69) a (5.73). 
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5.3 Optimalizace – režim na hranici p erušovaného toku – p esn jší 
ešení 

Analytické ešení uvedené v p edchozí kapitole je sice matematicky p esné, ale vliv zvýšení 
st ídavého odporu vinutí je zahrnut pouze do konstanty, kterou musí uživatel p edem zvolit. 
Pokud bychom cht li p esn jší ešení s uvažováním závislosti st ídavého odporu vinutí na 
frekvenci dle (5.26), musíme upravit vztah pro ztráty ve vinutí PCu. Pak se ukazuje, že je nutné 
poslední krok ešení provést numericky či softwarov . Lze vycházet ze vztahu (5.34), který 
byl obecn  odvozen pro spojitý tok, p ičemž za činitel k∆I dosadíme 1. Tím získáme následující 
vztah: 
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 (5.91) 

Substituční konstanty Ks a KR jsou stejné jako v optimalizaci pro spojitý tok (vztahy (5.33) a 
(5.27)), tedy 
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Vysv tlení koeficient  v konstant  KR viz komentá  ke vztahu (5.21) (strana 40). 

Oproti vstupním parametr m uvedeným v p edchozí kapitole 5.2 je tedy nutné zadávat ješt  
následující dva parametry: 

 ší ka okna bc 
 pr m r drátk  lankového vodiče dc 

Zavedeme ješt  substituční konstantu KCu2 (odlišení od KCu v p edchozí kapitole): 
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Poté: 
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Nyní m žeme op t dosadit do vztahu pro celkové ztráty (vztahy pro PFe a Ptranz jsou p evzaty 
z p edchozí kapitoly 5.2, vztahy (5.69) a (5.73)): 
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Hledání minima funkce dvou prom nných op t probíhá standardním zp sobem, provedeme 
parciální derivace podle jednotlivých prom nných a ty položíme rovny nule. Teoreticky bychom 
tak mohli najít i maximum nebo tzv. sedlo funkce (plochy), ale z fyzikálních princip  plyne (a 
prakticky se i ukazuje), že v našem p ípad  se jedná skutečn  o lokální minimum. 
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Dostáváme soustavu rovnic: 
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Tato soustava bohužel nemá analytické ešení. 

Explicitn  lze vyjád it buď z první rovnice Bmax nebo z druhé rovnice f: 
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5.3.1 Hledání minima pomocí software 
Pro ešení byl použit stejný postup jako p i optimalizaci pro režim spojitého toku. Je 

vygenerován soubor hodnot Bmax od 0 do 0,5 (vyšší hodnoty pro aplikaci ve spínaných zdrojích 
nemají smysl) s krokem 0,01 a pro každou hodnotu je spočítána optimální frekvence dle vztahu 
(5.102). Poté jsou z t chto dvou hodnot vypočítány hodnoty celkových ztrát Pcelk dle vztahu 
(5.96), pomocí funkce minimum je vybrána nejnižší hodnota a do tabulky jsou vypsány výsledné 
optimální parametry. ešení bylo op t provedeno v programu Microsoft Excel, jelikož je b žn  
k dispozici na v tšin  počítač , grafické prost edí je uživatelsky p ív tivé a je zaručena 
kompatibilita na pom rn  dlouhou dobu. Výpočet byl implementován do stejného souboru jako 
p edchozí ešení pro spojitý tok, pro jednu sadu vstupních hodnot tedy soubor vypíše optimální 
parametry pro spojitý tok i pro provoz na hranici p erušovaného toku. 

Op t jako v p edchozím p ípad  jsou do tabulky krom  optimální frekvence a sycení 
vypsány i jednotlivé složky celkových ztrát, výsledné počty závit  vinutí transformátoru, 
efektivní proudy vinutími, pr ezy vodič  a proudová hustota. Je také vykreslen graf závislosti 
jednotlivých složek ztrát na hodnot  Bmax. 
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Výpočtový soubor je p iložen v elektronické p íloze k práci – soubor Optimalizace.xls. Tento 
soubor kombinuje obecné ešení pro spojitý tok transformátoru dle kapitoly 5.1 a ešení pro 
hranici p erušovaného toku dle kapitoly 0. 

5.3.2 P íklad porovnání ztrát v režimu spojitého a p erušovaného toku 
Následující obrázky ukazují p íklad porovnání ztrát v optimálním pracovním bod  p i režimu 

provozu blokujícího m niče se spojitým tokem a na hranici p erušovaného toku. Optimální 
výpočty jsou generovány pomocí výše popisovaného Excel souboru, který pracuje 
s optimalizačními vztahy uvedenými v této kapitole. Vstupní parametry jsou voleny stejné, 
jaké budou použity pro realizaci funkčního vzorku m niče 12,6 kW (parametry jsou pro 
polovinu m niče, tedy i poloviční výkon, výsledný m nič bude obsahovat dva paraleln  pracující 
dílčí m niče). 

Pro optimální pracovní bod jsou celkové ztráty pro m nič pracující v režimu spojitého toku 
p ibližn  99 W, kdežto pro hranici p erušovaného toku jsou p ibližn  111 W (jedná se op t 
o ztráty na polovin  m niče). Určitý rozdíl zde tedy je, ale není zásadní. Provozovat m nič na 
hranici p erušovaného toku n kdy m že být výhodn jší z jiných d vod , uvedených v kapitole 
5.2. 

 

Obr. 5-11: Vstupní hodnoty pro porovnání ztrát. 
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Obr. 5-12: Výsledné hodnoty – režim spojitého toku. 

 

 

Obr. 5-13: Výsledné hodnoty – hranice p erušovaného toku. 
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6 FUNKČNÍ VZOREK NETRADIČNÍHO BLOKUJÍCÍHO 
SPÍNANÉHO ZDROJE 12 KW 
Pro účely ov ení realizovatelnosti a výhodnosti blokujícího m niče pro velké výkony v ádu 

desítek kW byl navržen, zkonstruován a zm en funkční vzorek sí ového spínaného zdroje 
o výkonu 12,6 kW. Maximální výstupní parametry zdroje jsou p ibližn  400 V / 30 A, p ičemž je 
požadována regulovatelnost (omezení) nap tí i proudu v plném rozsahu. M nič bude používat 
moderní polovodičové součástky na bázi karbidu k emíku a také bezztrátové odlehčovací obvody 
zvyšující jeho účinnost, které byly vyvinuty v rámci práce. Na záv r bude mimo jiné zm ena i 
účinnost m niče v r zných pracovních bodech, čímž bude doložena vhodnost topologie pro 
aplikace vyžadující velký rozsah regulace výstupních veličin. 

6.1 Návrh spínaného zdroje 
Na ústavu UVEE FEKT je k dispozici starší funkční vzorek spínaného zdroje, využívající 

jednočinnou propustnou topologii, s maximálními výstupními parametry 420 V, 30 A. Spínaný 
zdroj m l sloužit jako on-board (vestavný) nabíječ pro akumulátor elektromobilu. Tento zdroj 
také využívá polovodiče s technologií karbid k emíku. Bylo tedy zvoleno, že konstruovaný 
vzorek blokujícího spínaného zdroje bude mít stejné parametry, aby bylo p ípadn  možné srovnat 
účinnosti t chto dvou vzork . 

Spínaný zdroj tedy bude mít následující základní parametry: 

 Napájení z t ífázové sít  3x 400 V, 50 Hz 
 Výstupní nap tí regulovatelné 0 – 420 V stejnosm rné 
 Výstupní proud regulovatelný 0 – 30 A (omezení proudu) 
 Maximální výstupní výkon tedy je 12,6 kW 

6.1.1 Koncepce primární části m niče, výb r tranzistor  
Pro realizaci funkčního vzorku byly zvoleny moderní tranzistory MOS-FET na bázi karbidu 

k emíku (SiC). Tyto tranzistory v sob  kombinují velké záv rné nap tí (b žn  1200 V, mén  
často 1700 V i více), velmi rychle spínací časy (desítky ns) a malý odpor v sepnutém stavu 
(b žn  0,1 Ω a mén ) spolu se schopností sepnout pom rn  velký proud (desítky A). Takové 
součástky jsou velice vhodné pro realizaci spínaného zdroje velkého výkonu, který je schopen 
pracovat s nap tím v meziobvodu, získaným usm rn ní b žné t ífázové sít  3x 400 V (tedy 
565 V za b žných podmínek). 

Tyto tranzistory se vyrábí buď v menších vývodových plastových pouzdrech typu TO-220 
nebo TO-247, p ípadn  jsou dnes k dispozici i v tší moduly se šroubovými vývody, které se 
vyrábí až do proudu 300 A (nap . typ CAS300M12BM2 od firmy Cree). Tyto v tší moduly jsou 
ale v tšinou pomalejší (delší spoje uvnit , pop . paralelní spojení více čip ), nemají vhodné 
vnit ní zapojení (v tšinou to jsou celé v tve, zde budou použity pouze jednotlivé spínače) a také 
jsou dosti drahé. Z tohoto d vodu byly pro realizaci zvoleny tranzistory v pouzdru TO-247. 
S dvojicí t chto tranzistor  v zamýšleném jednočinném dvouspínačovém zapojení silového 
obvodu ale nelze z d vodu možností chlazení dosáhnout požadovaného výkonu zdroje (12 kW), 
proto pro realizaci m niče byly zvoleny dva paraleln  pracující jednočinné dvouspínačové 
m niče. To tedy znamená celkem 4 kusy tranzistor . Jednospínačové zapojení m niče v jakékoli 
podob  zde není použitelné z d vodu nap ového dimenzování tranzistor . 
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Pro realizaci m niče byly vybrány následující tranzistory: 

Typ: C2M0040120D 

 

 Tranzistory MOS-FET z karbidu k emíku (SiC) od výrobce Cree 
 Pouzdro: TO-247 
 Odpor v sepnutém stavu p i 100 °C: RDSon = 0,06 Ω 
 Spojitý proud p i 100 °C: ID = 40 A 
 Záv rné nap tí: UDSmax = 1200 V 
 Vypínací doba tdoff (tf) = 26 (34) ns 

Na následujícím obrázku je uvedeno schéma zapojení primární části m niče: 

 

Obr. 6-1: Primární část silového obvodu měniče. 

Zapojení je tvo eno dv ma dvouspínačovými jednočinnými m niči, jejichž základní zapojení 
je vyznačeno černou barvou. Každý m nič pracuje do samostatného primárního vinutí 
transformátoru, tím je díky existenci rozptylové indukčnosti mezi vinutími zajišt no alespo  
p ibližné rozd lení proud  mezi m niče, pokud by tranzistory nevypínaly p esn  ve stejnou dobu 
(nap . z d vodu r zného zpožd ní budič  nebo samotných tranzistor ). Sekundární strana 
transformátoru s usm r ovačem není zakreslena, ta bude ešena zvláš  v další podkapitole.  

Pro zvýšení účinnosti spínaného zdroje omezením vypínací ztrátové energie tranzistor  bylo 
použito zapojení bezztrátového kvazirezonančního odlehčovacího obvodu vyvinuté v rámci 
práce, které je použitelné pro jednočinné dvouspínačové zapojení silového obvodu blokujícího, 
ale i propustného m niče. Zapojení odlehčovacích obvod  je ve schématu na Obr. 6-1 vyznačeno 
červenou barvou. Popis principu funkce zapojení je uveden v kapitole 4.3.3 na stran  29. 
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6.1.2 Výb r provozních parametr  m niče 
Pro výpočet optimálních parametr  m niče podle optimalizačního postupu ješt  musíme 

zvolit n které parametry: 

 St ída spínání s = 0,35 
Maximální st ída pro jednočinný dvouspínačový m nič je 0,5. Tato hodnota nesmí nikdy 
být p ekročena, je tedy dobré st ídu omezit v ídicím obvodu na mírn  nižší hodnotu, 
nap . 0,47. Jmenovitá provozní st ída pak musí být s rezervou nižší, aby bylo možné 
vykrýt zvln ní nap tí v meziobvodu, pokles vstupního nap tí (tolerance sít  10 %) a 
p ípadné úbytky nap tí a ztráty v m niči. 

 Nap tí meziobvodu U1 = 540 V 
Jedná se o st ední hodnotu získanou m stkovým usm rn ním t ífázové sít  3x 400 V. 
Bude použita tato hodnota, jelikož v meziobvodu bude použita podkritická hodnota 
kapacity z d vodu zlepšení účiníku odb ru, viz podkapitola 6.1.5. 

 Parametry jádra: 
Pro realizaci m niče bylo zvoleno jádro typu U9330 z materiálu CF297 (N97), více viz 
podkapitola 6.1.6. Jelikož se do optimalizačního výpočtu zadávají hodnoty pouze pro 
jeden dvouspínačový m nič (celkem použity dva) a každý m nič bude mít svoje primární 
vinutí na jednom sloupku transformátoru, budou zadány parametry pouze pro tuto jednu 
polovinu vinutí. Parametry jsou následující: Pr ež jádra SFe = 860 mm2, maximální 
hodnota sycení Bmax = 0,35 T, délka okna vinutí bc = 90 mm, výška okna vinutí 10 mm, 
činitel pln ní m di kp,Cu = 0,28, st ední délka jednoho závitu l1z = 160 mm, pr m r 
drátk  svazkového vodiče dc = 0,1 mm, referenční hodnota ztrát PFe,ref = 19 W p i 
fref = 100 kHz a ΔBref = 0,2 T. 

Musíme ješt  znát vypínací ztrátovou energii tranzistor . Tuto hodnotu bychom pro b žné 
tvrdé vypínání odečetli z katalogového listu tranzistoru. Jelikož zde ale bude využit bezztrátový 
odlehčovací článek, vyznačený na Obr. 6-1 červenou barvou, bude vypínací energie mnohem 
menší. 

P esn jší určení vypínací energie p i použití odlehčovacího článku není možné, bude 
odhadnuta alespo  hrub . Problém bude vysv tlen na horním spínači s tranzistorem T1 (ostatní 
spínače se chovají identicky) na Obr. 6-1. Teoreticky by vypínací energie byla tém  nulová, 
jelikož odlehčovací kondenzátor C1 je p ed vypnutím tranzistoru ideáln  nabit na nap tí 
meziobvodu Ud. Po vypnutí tranzistoru se ihned otev e dioda D2 a nap tí na tranzistoru začne 
postupn  r st se strmostí danou proudem a kapacitou kondenzátoru. Tranzistor by se tedy 
teoreticky vypínal do tém  nulového nap tí (ZVS – zero voltage switching), jelikož kapacita 
kondenzátoru je volena tak, aby doba nár stu nap tí byla mnohem delší, než vypínací doba. 
Prakticky to ale není úpln  pravda, protože vlivem existence parazitní indukčnosti smyčky T1-C1-
D2-C3 dojde i tak k n jakému zákmitu na tranzistoru ihned po jeho vypnutí. Problém je ilustrován 
na následujícím obrázku. 
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Obr. 6-2: Znázornění p ekmitu p i vypnutí tranzistoru s odlehčovacím článkem. 

Z praxe je známo, že nap ové p ekmity na podobných parazitních smyčkách na DPS 
dosahují ádov  desítek V, u rychlých tranzistor  to m že být i 100 V (i více). Vypínací ztrátovou 
energii m žeme velmi hrub  odhadnout tak, jako by se tranzistor vypínal do nap tí 100 V 
(p edpokládaná p ibližná hodnota p ekmitu po vypnutí). 

Abychom mohli odhadnout vypínací energii, pot ebujeme ješt  ádov  znát vypínací proud 
tranzistoru. Je totiž t eba znát „konstantu úm rnosti“ mezi proudem a vypínací energií, která 
ovšem pro velký rozsah proudu pon kud kolísá. Není t eba tedy proud znát p esn , protože 
vztahy použité v optimalizačním postupu dopočítávají vypínací energii podle variovaného 
vypínacího proudu (optimalizační výpočty). Pokud použijeme vztahy (5.2) a (5.5) a dosadíme za 
kΔI = 0,5 (hodnota ve st edu uvažovaného rozsahu), dostáváme Imax = 50 A. Pro takový proud a 
nap tí 600 V m žeme z katalogového listu k použitým tranzistor m C2M0040120D odečíst 
vypínací energii 0,5 mJ. Odhadneme, že pokud by se tranzistor vypínal do nap tí 100 V (viz 
výše), bude vypínací energie hrubým odhadem 0,1 mJ. 

Odlehčovací článek značn  omezuje vypínací ztrátovou energii tranzistoru, ale zapínací 
z stává stejná, relativn  je tedy v či vypínací energii v tší. U p edpoklad  k optimalizaci bylo 
vy čeno, že zapínací energie se nezohled uje. P i použití odlehčovacího článku m žeme zapínací 
energii zohlednit alespo  p ibližn  pomocí energie uložené v kapacit  tranzistoru. Tato energie je 
0,03 mJ dle katalogového listu. Tím tedy dostáváme celkovou energii, která bude použita jako 
vstupní hodnota pro optimalizaci Eoff,ref = 0,13 mJ p i proudu Iref = 50 A (energie je značená 
Eoff, ale zde v této hodnot  byla zohledn na i zapínací energie). 

Zadání vstupních hodnot do souboru pro výpočet optimálních parametr , vytvo eném 
v rámci práce (viz kapitola 5.1.6), vypadá následovn : 
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Obr. 6-3: Vstupní hodnoty pro výpočet optimálních parametrů. 

Z t chto hodnot vypočte program optimální frekvenci fopt = 56 kHz a činitel šikmosti proudu 
kΔIopt = 0,57. Teoretické ztráty na polovin  m niče (bez usm r ovacích diod) p i t chto 
parametrech jsou 99 W. 

Zde bohužel nastává rozpor, protože m nič byl realizován na základ  starší verze 
optimalizačních vztah  (jiný vztah pro st ídavý odpor), také byl dosazen menší pr m r drátk  
svazkového vodiče, než s jakým byl m nič opravdu realizován a menší hodnota činitele efektivní 
frekvence. Výše uvedený výpočet je zde ponechán pouze z d vodu korektnosti a ukázky postupu 
získání parametr . Jak ale bude ukázáno dále u teoretického výpočtu ztrát, liší se teoretické 
ztráty s reáln  zvolenými parametry pouze o 2 W na polovinu m niče. 

Reálné parametry m niče jsou následující: 

 Reálná pracovní frekvence  f = 70 kHz 
 Reálný činitel šikmosti proudu  kΔI = 0,6 

6.1.3 Teoretické ztráty DC/DC m niče 
Dle vztah  odvozených v kapitole 5.1 m žeme pro zvolené parametry spočítat jednotlivé 

ztráty na prvcích m niče. Ztráty jsou vypočítány na základ  reáln  použitých parametr  a týkají 
se poloviny m niče: 

 Ztráty ve vinutí ze vztahu 5.34   PCu = 15,9 W 
 Ztráty v jádru ze vztahu 5.39  PFe = 13,7 W 
 Ztráty vedením ze vztahu 5.48   Pved = 51,9 W 
 P epínací ztráty ze vztahu 5.48   Pp ep = 19,2 W 

Celkový teoretický ztrátový výkon na polovin  m niče je 101 W, na celém m niči tedy 202 W. 
V tomto výkonu není zohledn na ztráta na diodách sekundárního usm r ovače. M žeme si 
všimnout, že teoretický celkový ztrátový výkon na polovin  m niče je pouze o 2 W vyšší, než 
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by byl ve vypočteném optimálním bod , zm nou parametr  by tedy účinnost m niče nem la 
být znateln  snížena. 

6.1.4 Dimenzování součástek primární části m niče 
Zde budou určeny konkrétní hodnoty a parametry součástek, ztrátové výkony apod. 

Dimenzování tranzistor  
Jak již bylo specifikováno d íve v podkapitole 6.1.1, v m niči budou použity 4 kusy 

tranzistor  MOS-FET z karbidku k emíku, typ C2M0040120D od výrobce Cree v pouzdru 
TO-247. Nyní bude spočítán ztrátový výkon na každém tranzistoru a ov ena realizovatelnost 
chlazení. 

Výpočty zde budou provedeny pouze pro polovinu celého m niče, tedy pro jeden 
dvouspínačový jednočinný m nič, pracující s výkonem 6,3 kW (polovina z celkového výkonu 
12,6 kW). 

St ední hodnota proudu odebíraná z meziobvodu: 
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Špičková hodnota proudu (dle rovnice 5.5): 
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Tranzistor má specifikovaný maximální pulzní proud 160 A, takže spočtená hodnota je 
v po ádku. 

Efektivní hodnota proudu (dle rovnice 5.9): 
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Ztráty vedením proudu: 
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P epínací ztráty (dle rovnice 5.41): 
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Celkové ztráty na jednom tranzistoru: 

W36W8,9W2,26přepved1tranz  PPP   

Tepelný odpor čip-pouzdro, odečtený z katalogového listu tranzistoru, je 0,34 K/W. Tepelný 
odpor keramické podložky, která bude použita pro elektrickou izolaci a tepelné spojení 
tranzistoru s chladičem, je p ibližn  0,6 K/W. Celkový tepelný odpor mezi čipem a chladičem 
RthJ-H je tedy 0,94 K/W. Oteplení čipu tranzistoru v či chladiči ΔTJ-H je poté dáno vztahem: 
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K8,33K/W94,0W36HthJ1tranzHJ   RPT   

Tato hodnota je naprosto v po ádku. Pokud se bude udržovat teplota chladiče do 70 °C, bude 
očekávaná teplota čipu tranzistoru jen mírn  nad 100 °C a je zde i rezerva v p ípad  odchylky 
reálné hodnoty od vypočtené. 

Nap ov  tranzistory vyhoví s rezervou, jejich maximální záv rné nap tí je 1200 V, 
provozní nap tí je rovno maximální hodnot  nap tí v meziobvodu (565 V) plus p ípadný p ekmit 
(do 100 V). 

Dimenzování nulových diod 
Z d vodu p ehlednosti je na následujícím obrázku op t uvedeno schéma zapojení poloviny 

silové části (jeden dílčí m nič): 

 

Obr. 6-4: Schéma zapojení jednoho dílčího měniče (polovina silové části) 

Nulové diody jsou ve schématu na Obr. 6-4 označeny D1 a D3. Špičkový proud t chto diod je 
roven vypínacímu proudu tranzistor , tedy 54 A. St ední hodnota proudu závisí na výkonu 
vraceném do meziobvodu, v krajním p ípad  by tento proud byl roven st ední hodnot  proudu 
odebíraného tranzistory, tedy 11,7 A, ale v takovém p ípad  by nedocházelo k žádnému p enosu 
výkonu, reálná hodnota st edního proudu bude mnohem menší. Diody by m ly mít zanedbatelnou 
dobu dop edného zotavení tfr, doba zp tného zotavení trr není za b žných podmínek p íliš 
kritická, protože diody jsou již zav ené, když se tranzistory zapínají. U blokujícího m niče by ale 
v krajním p ípad  mohlo dojít i k nucenému zp tnému zotavení diod, nap . pokud by byl výstup 
naprázdno a p erušená nap ová vazba (st ída spínání by byla plná). Proto pro jistotu volíme 
celkov  rychlé diody. Byly vybrány diody z karbidu k emíku, jelikož mají zanedbatelné spínací 
časy (dány pouze parazitní kapacitou p echodu). Jedná se o typ diod STPSC15H12D od výrobce 
ST Microelectronics. Tyto diody jsou dimenzovány na st ední proud 15 A, opakovatelný 
špičkový proud 58 A, záv rné nap tí 1200 V a mají typický úbytek v propustném sm ru 1,35 V. 
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Výpočet a dimenzování kvazirezonančního odlehčovacího článku 
Teoretické pr b hy veličin na prvcích odlehčovacího článku, vyznačeného na Obr. 6-4 

červenou barvou, jsou znázorn ny na Obr. 6-5. Detailn jší rozbor funkce zapojení je proveden 
v kapitole 4.3.3 na stran  29. Prvky R1 a D6 jsou pouze ochranné, jejich účel bude uveden dále. 

 

 

Obr. 6-5: Teoretické průběhy veličin odlehčovacího článku 

Návrh kondenzátoru: 

Následující výpočty budou provedeny pro kondenzátor C1, ale jsou platné i pro další 
kondenzátory C2, C5, C6 na Obr. 6-1. Z doby nár stu nap tí na tranzistoru (neboli doby vybíjení 
odlehčovacího kondenzátoru C1), označené tvyb na Obr. 6-5, se určí pot ebná kapacita 
odlehčovacího kondenzátoru. Pokud by se tato doba stanovila p íliš krátká, nedošlo by 
k dostatečnému omezení vypínací ztrátové energie tranzistoru, jelikož by doba nár stu nap tí 
byla srovnatelná s vypínací dobou tranzistoru. Pokud by se doba určila p íliš dlouhá, vznikaly by 
zbytečn  velké nároky na hodnoty odlehčovacího kondenzátoru a zejména resetovací tlumivky 
L1, protože by tyto prvky musely akumulovat v tší množství energie, tím by byly rozm rn jší a 
vznikala by v nich v tší výkonová ztráta. 

Vypínací doby tranzistoru tdoff a tf jsou 26 a 34 ns. Pokud bude doba nár stu (doba tvyb) 
zvolena cca 300 ns, bude dostatečn  delší, než vypínací doby tranzistoru a zárove  ádov  kratší, 
než doba spínací periody (p i 70 kHz je to cca 14 s). 

Vypínací proud tranzistoru je 54 A, b hem doby tvyb nem že dojít ke znatelné zm n  proudu, 
je jí zamezeno pom rn  velkou indukčností transformátoru a krátkou dobou trvání nár stu nap tí. 
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Proud tedy budeme brát konstantní b hem doby tvyb. Kapacita se určí ze základního vztahu pro 
kondenzátor: 
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Z ady volíme kapacitu 33 nF. 

Proudové dimenzování kondenzátoru: Kondenzátorem teče proud 54 A po dobu 300 ns. Poté 
ješt  po zapnutí tranzistoru dochází k „resetování“ odlehčovacího článku, tento d j ale trvá déle 
p i mnohem menším proudu, k efektivnímu proudu tedy nep ispívá výraznou m rou, navíc 
hodnotu nepot ebujeme znát p esn  (pouze rámcov  pro výb r typu kondenzátoru). Efektivní 
hodnotu proudu IC1,ef pak určíme pomocí špičkového proudu a odmocniny z doby vedení proudu 
ku period : 
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To je pom rn  velká hodnota, b žné metalizované polypropylenové svitkové kondenzátory 
(typ MKP) by už nemusely vyhov t, proto byl zvolen typ kondenzátoru WIMA FKP1, který má 
elektrody vinuté p ímo hliníkovou folií, nikoli jen napa ené na svitku. Jsou to kondenzátory 
určené pro VF pulzní a rezonanční aplikace. Kondenzátor je dimenzován na 1600 V (jde o 
stejnosm rné nap tí, povolená hodnota st ídavého nap tí je menší a dále se snižuje s frekvencí). 

Návrh cívky: 

Po sepnutí tranzistor  prob hne mezi kondenzátory C1, C2 a cívkou L1 rezonanční p lkmit, 
který nabije kondenzátory, aby byly p ipraveny na odlehčení dalšího vypínacího d je tranzistor . 
Doba trvání tohoto p lkmitu, označená tnab na Obr. 6-5, musí být pro správnou funkci 
odlehčovacího obvodu kratší, než doba sepnutí tranzistor . Po skončení p lkmitu je zabrán no 
pokračování rezonančního kmitání zav ením diody D5 na Obr. 6-4. Prvky D6 a R1 plní pouze 
ochrannou funkci, aby na diod  D5 nevznikal p íliš velký nap ový p ekmit p i jejím zav ení, 
zp sobený konečnou dobou zp tného zotavení diody trr. 

Doba sepnutí tranzistor  p i jmenovité st íd  0,35 a spínací frekvenci 70 kHz je 5 s. Doba 
rezonančního p lkmitu by se v ideálním p ípad  volila jen mírn  kratší, než doba sepnutí 
tranzistor , tím by v odlehčovacím článku byly nejmenší efektivní a špičkové hodnoty proud . 
St ída spínání tranzistor  se ale zkracuje s klesajícím výstupním nap tím zdroje, pak by pro 
menší hodnoty výstupního nap tí nedocházelo k plnému resetování odlehčovacího článku a ten 
by pak fungoval pouze omezen . Proto je volen kompromis a doba p lkmitu tnab byla stanovena 
na 2,5 s. Doba teoretického celého kmitu rezonančního obvodu je pak dvojnásobek, tedy 5 s, 
z čehož plyne rezonanční frekvence odlehčovacího článku 200 kHz (p evrácená hodnota 
periody). V pr b hu rezonančního p lkmitu jsou kondenzátory pomocí otev ené diody D5 
zapojeny sériov , pro výpočet pot ebné indukčnosti cívky je tedy použita poloviční hodnota 
kapacity. Indukčnost cívky se určí z Thomsonova vztahu: 
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Pr b h proudu cívkou L1 je naznačen na Obr. 6-5. Špičkovou hodnotu proudu ILmax lze určit 
pomocí reaktance cívky a Ohmova zákona, který u harmonických pr b h  platí jak pro efektivní, 
tak pro špičkové hodnoty: 
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Efektivní hodnota pr b hu ILef se určí podle následujícího vztahu: 
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Pro realizaci indukčnosti bylo vybráno feritové jádro ETD2910, které má pr ez st edního 
sloupku SFe = 76 mm2. Pot ebný počet závit  se určí ze špičkového proudu a maximální hodnoty 
sycení Bmax, která byla stanovena na 0,25 T: 
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Pr ez m di vodiče vinutí se určí pomocí efektivního proudu a proudové hustoty σ, která 
byla stanovena na 3 A/mm2: 
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Cívku je nutno vinout VF svazkovým vodičem (lankem) z d vodu pr chodu VF proudu. 
Nakonec bylo ov eno, že je na kost ičce dostatek místa pro vinutí (jinak by bylo nutné vzít v tší 
jádro a p epočítat závity). Do jádra se musí vložit vzduchová mezera tak, aby byla dosažena 
požadovaná indukčnost. 

Dimenzování diod odlehčovacího článku: 

Diody D2 a D4 (viz Obr. 6-4) musí být dimenzovány na špičkovou hodnotu proudu rovnu 
vypínacímu proudu tranzistoru, protože po dobu nár stu nap tí tranzistoru (označenou tvyb na 
Obr. 6-5) p ebírají plný vypínací proud, tedy 54 A. St ední hodnota proudu t chto diod je dána 
vynásobením špičkové hodnoty pom rem doby tvyb ku period  T, což je p ibližn  1,2 A. To je 
relativn  malá hodnota, diody tedy zejména musí být schopny vydržet špičkový proud 54 A 
s rozumným úbytkem nap tí v propustném sm ru. Byl vybrán stejný typ diod z karbidu k emíku 
jako pro nulové diody tranzistor , tedy STPSC15H12D. 

Dioda D5 (viz Obr. 6-4) musí být dimenzována na špičkovou hodnotu proudu odlehčovací 
cívkou L1, tedy 11,3 A. St ední hodnota proudu je stejná jako v p edchozím p ípad , tedy 1,2 A. 
Zde z d vodu menší špičkové hodnoty proudu vyhoví slabší diody. Byly op t vybrány diody 
z karbidu k emíku, typ C4D05120A od výrobce Cree. 

Dioda D6 pouze zachytává p ípadné p ekmity na diod  D5, které díky její rychlosti budou 
velmi krátké a s malou energií. Byla vybrána b žná malá rychlá k emíková dioda typu STTH112 
s parametry 1200 V, 1 A, 75 ns. Tato dioda není montována na chladiči. 

Rezistor R1 zabra uje proudovým ráz m do diody D6 p i zapnutí tranzistoru v p ípad , že by 
se odlehčovací kondenzátor C2 mírn  p ebíjel na opačnou polaritu, což se m že stát z d vodu 
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existence parazitních indukčností spoj  v obvodu (nulová dioda D3 se neotev e okamžit ). Jeho 
hodnota byla zkusmo stanovena na 150 Ω / 2 W a ukázalo se, že m nič takto pracuje bez 
problému. Rezistor byl do zapojení p idán až následovn  (zapojen do série s D6), na DPS tedy pro 
n j není pozice. 

6.1.5 Síťový usm rňovač a filtrace 
Klasické zapojení usm r ovače s filtračním kondenzátorem velké kapacity odebírá ze sít  

nesinusový pulzující proud a tím nedosahuje p íliš dobrého účiníku (b žné jsou hodnoty kolem 
 = 0,7). Účiník takového usm r ovače se dá výrazn  zlepšit za azením filtrační tlumivky mezi 

šestipulzní usm r ovací diodový m stek a filtrační kapacitu (dá se dosáhnout hodnoty až 
 = 0,95 [19]), ovšem tím výrazn  roste velikost a hmotnost za ízení. 

Nejsofistikovan jší ešení, které umož uje dosáhnout tém  harmonického tvaru odebíraného 
proudu a účiníku blížícímu se 1, využívá obvod aktivní korekce účiníku (PFC), viz kapitola 2.7 
na stran  15. Toto zapojení je v podstat  další m nič se všemi náležitostmi ( ídicí obvody, budiče 
atd.), proto pro realizaci funkčního vzorku nebude využito – znamenalo by zbytečnou složitost 
navíc. 

Pro realizaci funkčního vzorku bylo zvoleno kompromisní a pon kud netradiční ešení, které 
využívá pouze šestipulzního usm r ovače a kondenzátoru, jehož kapacita je ale malá, tzv. 
podkritická [19]. Základní zapojení použitého usm r ovače je uvedeno na následujícím obrázku: 

 

Obr. 6-6: Zapojení t ífázového usměrňovače. 

Podkritická kapacita kondenzátoru znamená, že proud id, tekoucí z usm r ovače, neklesá 
k nule. Fázový proud ix má potom tvar kladných a záporných obdélníkových pulz , které jsou 
více či mén  zkreslené v závislosti na velikosti kapacity kondenzátoru C. Teoreticky bychom 
tedy cht li velmi malou kapacitu kondenzátoru, jen takovou, aby vykryla VF pulzní odb r m niče 
(tzn. jen „blokovací“ kapacita), potom by odebíraný proud m l nejlepší tvar. 

Prakticky je ale malá kapacita kondenzátoru tém  nepoužitelná z následujících d vod : 

 Na teoretickém harmonickém pr b hu nap tí v síti bývají superponovány r zné 
p echodové d je a krátké nap ové špičky, které vznikají p ipojováním a odpojováním 
zát ží, reakcí ochran atd. Pokud je v meziobvodu použita klasicky velká kapacita 
filtračního kondenzátoru, nemají tyto nap ové špičky dost energie na to, aby se 
výrazn ji projevily na nap tí meziobvodu. Pokud je ale kapacita kondenzátoru velmi 
malá, tyto špičky pronikají tém  nezm n ny a m žou zp sobit destrukci m niče. 



 72 

 Reálná sí  vykazuje vždy určitou sériovou indukčnost. Problém zde nastává zejména p i 
náhlém odlehčení odb ru proudu z meziobvodu, které m že nastat nap . p i odpojení 
zát že nebo reakci ochrany m niče. Energie akumulovaná v sériové indukčnosti sít  se 
poté vybije do kondenzátoru, čímž zp sobí navýšení jeho nap tí. Nejv tší problém 
nastává p i velké indukčnosti sít  (nap . delší venkovní vedení), malé kapacit  
kondenzátoru a v tším proudovém odb ru, kdy by náhlé odlehčení meziobvodu tém  
jist  znamenalo destrukci m niče p ep tím. 

 Indukčnost sít  spolu s kapacitou kondenzátoru meziobvodu tvo í rezonanční obvod. Za 
určitých okolností m že dojít k nestabilit  regulátor  m niče, vedoucí k vybuzení a 
zesílení kmit  v tomto parazitním rezonančním obvodu. V krajním p ípad  m že rozkmit 
nap tí dosahovat až dvojnásobku jmenovité hodnoty nap tí v meziobvodu, s d sledkem 
op t zničení součástek m niče. V tší kapacita kondenzátoru vede na razantn  menší 
jakost tohoto parazitního rezonančního obvodu. 

B žná hodnota sériové indukčnosti sít  se pohybuje v ádu stovek H, s rezervou m žeme 
počítat s indukčností 1 mH. Velikost nap ového p ekmitu na kondenzátoru p i náhlém odlehčení 
sít  m žeme spočítat z rovnosti energií v indukčnosti sít  a kapacit  kondenzátoru. Ve vztahu je 
použita pouze hodnota „p íbytku“ nap tí na kondenzátoru ∆U. Kdyby energie zvyšující nap tí na 
kondenzátoru pocházela pouze z indukčnosti sít , tak by se pro výpočet energie kondenzátoru 
musel použít rozdíl kvadrát  nap tí. Ale protože p i nabíjení kondenzátoru dodává energii nejen 
sériová indukčnost, ale i samotný zdroj nap tí (z náhradního schématu sít ), po úprav  vychází 
skutečn  následující vztah: 
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Ze vztahu m žeme vyjád it pot ebnou kapacitu kondenzátoru: 
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Nap ový p ekmit p i odlehčení by určit  nem l být v tší, než 100 V. Dosadíme tedy do 
vztahu tuto hodnotu spolu s maximální indukčností sít  1 mH. Jako proud bude dosazen odb r p i 
plném výkonu m niče, tedy I = 12,6 kW / 540 V = 23 A: 
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K dispozici jsou svitkové kondenzátory 20 F / 800 V / 15 Aef. Protože m nič obsahuje 
celkem 4 tranzistorové spínače, bude vhodné použít 4 tyto kondenzátory, které budou zárove  
sloužit jako blokovací pro jednotlivé spínače. Celková reáln  použitá kapacita v meziobvodu 
bude tedy 80 μF. 

Teoretický tvar fázového proudu s ideální sítí, plným výkonem a uvedenou kapacitou 
v meziobvodu 80 µF je na následujícím obrázku (výstup ze simulace). 
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Obr. 6-7: Teoretický tvar fázového proudu odebíraného usměrňovačem. 

Je tedy vid t určité zkreslení proudu vlivem kapacity kondenzátoru, je ale stále p ijatelné. 

Další obvodové prvky, znázorn né na Obr. 6-6, jsou sí ový filtr a obvod soft start. Vzhledem 
k pom rn  malé kapacit  kondenzátoru v meziobvodu na n m m že vznikat v tší vf zvln ní 
nap tí vlivem spínání tranzistor  m niče, toto zvln ní se m že dostávat p es usm r ovač zp t do 
sít  a mohlo by zp sobit pom rn  vysokou úrove  rušení. Pro praktický dlouhodob jší provoz by 
tedy sí ový filtr byl nutností, pro krátkodobé laboratorní testování zdroje je možné jej zatím 
vypustit. Obvod soft start je nutný pro omezení nárazového nabíjecího proudu kondenzátoru p i 
p ipojení m niče do sít . 

Jako samotný šestipulzní usm r ovač bude použit hotový modul se šroubovými vývody, 
dimenzovaný na 60 A / 1600 V. 

6.1.6 Návrh hlavního transformátoru m niče 
Po p edb žných výpočtech bylo stanoveno, že transformátor je realizovatelný na 

následujícím typu jádra: 

Jádro transformátoru: U9330 

 

 Transformátor bude složen z dvojice U-jader 
 Materiál: CF297 (N97) 
 Pr ez jádra: 860 mm2 
 Celkové rozm ry okna pro vinutí: 36x96 mm 
 Rozm ry jednoho U jádra: 93x76x30 mm 

Vinutí bude provedeno na obou sloupcích jádra, p ičemž na každém sloupku bude 
samostatné primární vinutí pro jednu polovinu m niče.  

Transformátor bude navržen podle parametr  zvolených v kapitole 6.1.2, tedy f = 70 kHz, 

Bmax = 0,35 T a kΔI = 0,6, neboli st ídavé sycení v jádru T2,0ΔImax  kBB . 

Počet primárních závit : 
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Maximální výstupní nap tí zdroje je 420 V. Toto nap tí již není možné usm rnit pouze 
jednou diodou s b žným záv rným nap tím 1200 V (více viz následující podkapitola 6.1.7), proto 
musí být sekundární vinutí rozd leno na poloviny, p ičemž každá bude po usm rn ní vytvá et 
210 V. 

Počet sekundárních závit  jednoho vinutí určíme následovn : 
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Na Obr. 6-8 je principiální schéma zapojení silové části, p ičemž je znázorn no zapojení 
jednotlivých částí vinutí transformátoru. Vinutí jsou d lená proto, aby bylo možné části vinutí 
mezi sebou prokládat a tím dosáhnout menší rozptylové indukčnosti transformátoru. 

 

Obr. 6-8: Znázornění zapojení jednotlivých vinutí transformátoru. 

Na Obr. 6-9 je uvedena fyzická konfigurace jednotlivých částí vinutí. I když mají sloupky 
jádra čtvercový pr ez, musela být zvolena válcová kost ička, protože siln jší vodiče by nebylo 
možné ohnout s malým polom rem kolem hran jádra. 

 

Obr. 6-9: Fyzická konfigurace vinutí transformátoru. 
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Teoretickou proudovou hustotu transformátoru σ m žeme získat jako podíl „celkového 
proudu“ v okn  Itot vypočteného dle vztahu 5.15 a celkového pr ezu m di v okn  SCu,tot (vztah  
5-19). Tímto získáme hodnotu σ = 3,3 A/mm2. 

Z podkapitoly 6.1.4 víme, že efektivní hodnota proudu jedním tranzistorem je 20,9 A. Stejná 
efektivní hodnota proudu protéká i jednou polovinou primárního vinutí (P1). Pr ez m di jedné 
poloviny primáru SCu,P1 se spočítá následovn : 
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Z d vodu rozložení vinutí tak, aby jedna část vinutí zaplnila jednu celou (nebo tém  celou) 
vrstvu, bylo zvoleno, že každá dílčí část primárního vinutí (P1a, P1b, P2a, P2b) bude vinuta 3x 
paraleln  svazkovým vodičem 70x0,15 mm. Polovina vinutí je tedy tvo ena šesti vodiči 
s celkovým pr ezem 7,4 mm2. Bohužel u tohoto vinutí byl použit v tší pr m r drátk  
svazkového vodiče, což bude určitým zp sobem navyšovat ztráty ve vinutí. 

Efektivní hodnota proudu poloviny sekundárního vinutí I2,ef se určí podle vztahu 5.14, 
p ičemž jako hodnota výstupního proudu I2,st  se dosazuje plná hodnota 30 A, protože vinutí 
budou v sérii: 
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Pr ez m di jedné poloviny sekundáru SCu,S1 se spočítá následovn : 
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Z d vodu rozložení vinutí tak, aby jedna část vinutí zaplnila jednu celou (nebo tém  celou) 
vrstvu, bylo zvoleno, že každá dílčí část sekundárního vinutí (S1a, S1b, S2a, S2b) bude vinuta 4x 
paraleln  svazkovým vodičem 180x0,1 mm. Polovina celého sekundárního vinutí je tedy tvo ena 
osmi vodiči s celkovým pr ezem 11,3 mm2. Tímto menším pr ezem je bohužel zvýšena 
proudová hustota na 3,6 A/mm2, op t s d sledkem navýšení ztrát ve vinutí. 

Celková délka vzduchové mezery transformátoru lδ se spočítá nap . s použitím Ampérova 
zákona, p ičemž je nutné dosadit dvojnásobek špičkového proudu jedním tranzistorem, protože 
jádro je magnetováno ob ma polovinami primáru. Magnetický odpor feritu je zanedbán, 
vzhledem k pom rn  velké výsledné délce mezery je možné toto zjednodušení učinit. 
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Vložená mezera mezi poloviny jádra transformátoru potom bude dosahovat poloviční délky, 
tedy 3,1 mm, jelikož v magnetickém obvodu reáln  budou dv  mezery. 

M ením bylo zjišt no, že mezi poloviny jádra je nutno vložit mezeru nikoli 3,1 mm, ale 
5 mm, aby bylo dosaženo požadované indukčnosti. P vod tohoto jevu bude souviset 
s nehomogenitou pole ve vzduchové meze e (vydutí siločar vn  p dorysu mezery) a možná také 
pom rn  velkou blízkostí obou sloupk  jádra, kdy se část toku m že r znými zp soby uzavírat 
mezerou mezi sloupky (p es okno vinutí). 
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6.1.7 Sekundární usm rňovač a filtr 
Schéma zapojení sekundárního usm r ovače a filtru je uvedeno na následujícím obrázku: 

 

Obr. 6-10: Zapojení usměrňovače a LC filtru na sekundární straně. 

Dílčí sekundární vinutí transformátoru S1, S2 jsou usm rn ny diodami D1, D2 a výstupy jsou 
spojeny do série. Prvky R1, C3 a R2, C4 plní funkci tlumicích článk , které omezují p ekmity na 
diodách p i jejich vypnutí (p i sepnutí tranzistor  na primární stran ). Kondenzátory C1 a C2 
teoreticky nejsou nutné, prakticky by vlivem rozdílných vlastností diod (zejména parazitní 
kapacity) a parazitních kapacit vinutí transformátoru nemuselo docházet k rovnom rnému 
rozd lení nap tí mezi sériov  zapojené diody, tyto kondenzátory zajistí rozd lení nap tí na 
diodách. Jsou použity svitkové kondenzátory o hodnot  470 nF / 630 V. Kondenzátor C5 je hlavní 
filtrační kondenzátor blokujícího m niče. Za n j je ješt  zapojen p ídavný LC filtr L1 a C6, který 
je nutný z d vodu velkého zvln ní nap tí na C5, viz dále. 

Dimenzování usm rňovacích diod 
Maximální výstupní nap tí zdroje je 420 V, na jednu polovinu usm r ovače tedy p ipadá 

210 V. Pracovní záv rné nap tí diod (v dob  sepnutí tranzistor ) Ur je dáno součtem výstupního 
nap tí dílčího usm r ovače a nap tí transformovaného z primární strany (dosazena špičková 
hodnota usm rn ného nap tí U1,max):  
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Je nutno ješt  zohlednit toleranci sít , dynamiku regulace a hlavn  nap ové p ekmity na 
diod , které b žn  mohou dosahovat více než 50 % pracovního záv rného nap tí. Z tohoto 
d vodu je nutné použít diody se záv rným nap tím 1200 V. Tímto je také zd vodn na nutnost 
použití dvou usm r ovač  v sérii, protože diody na více než 1200 V nejsou p íliš b žné, také 
mívají mnohem horší parametry. 

Proudov  diody dimenzujeme na st ední hodnotu proudu, která je zde rovna výstupnímu 
proudu, tedy 30 A. 

Jsou k dispozici diody z karbidu k emíku, typ C4D20120D. Jedná se o 2 čipy v 1 pouzdru, 
p i paralelním spojení jsou diody schopny bezpečn  usm rnit st ední proud asi 20 A. Teoreticky 
by tedy stačily 2 kusy t chto dvoudiod. Protože ale diody z karbidu k emíku mají pom rn  velký 
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diferenciální odpor, budou zapojeny 3 kusy pouzder paraleln  (6 dílčích čip  paraleln ), 
s výhodou zmenšení úbytku v propustném sm ru a tím zvýšení účinnosti. 

Tlumicí články 
Diody z karbidu k emíku, pracující na Schottkyho principu, jsou velmi rychlé a doba 

zp tného zotavení je v podstat  dána parazitními kapacitami p echodu. Očekává se tedy, že 
nap ové p ekmity budou menší a m kčí, než u b žných k emíkových rychlých diod. Tím jsou 
zmenšené nároky na tlumicí články. 

P i zjednodušujícím p edpokladu obdélníkového pr b hu nap tí, p iloženého na sériový RC 
článek, je ztrátový výkon v rezistoru dán vztahem: 

  fUCP  2
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Ve vztahu je použita energie kondenzátoru související se zm nou nap tí, násobená dv ma, 
protože b hem jedné periody obsahuje pr b h 2 hrany (p ebíjení jedním a druhým sm rem). Je 
tedy vid t, že ztrátový výkon na rezistoru nezávisí na hodnot  odporu, ale pouze na kapacit  
kondenzátoru. Dá tedy smysl si určit maximální dovolený ztrátový výkon, z n j prvn  dopočítat 
kapacitu kondenzátoru, hodnota rezistoru je poté volena spíše zkusmo už na hotovém vzorku tak, 
aby nap ový p ekmit byl co nejmenší (teoreticky je tém  nemožné popsat všechny parazitní 
d je a kmitání, vznikající p i vypínání diody, a spočítat hodnotu rezistoru pro kritické tlumení). 
Ze vztahu tedy bude vyjád ena kapacita kondenzátoru a dopočítána její hodnota. Dovolený 
ztrátový výkon na rezistoru byl zvolen 4 W (u b žných k emíkových diod by dle praktických 
zkušeností u takového výkonu zdroje bylo nutné volit vyšší ztrátový výkon na rezistorech). 
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Reáln  bývá ztrátový výkon na rezistoru menší, a to zejména pokud se časová RC konstanta 
článku začíná blížit dob  trvání hran nap tí, což prakticky často nastává. Poté je možné nap . 
zv tšit hodnotu kondenzátoru a tím dosáhnout lepšího tlumení se stejným ztrátovým výkonem, 
jako byl p edpokládán. V této konkrétní aplikaci je navíc jedna hrana nap tí značn  zpomalena 
odlehčovacím článkem na primární stran . 

P vodn  byly zvoleny dva paraleln  spojené rezistory 100 Ω / 2 W, s výslednou hodnotou 
50 Ω. P i praktických testech ale byly hodnoty rezistor  sníženy na 39 Ω (tedy 19,5 Ω paraleln ), 
kdy byly nejmenší p ekmity na diodách. Kapacita kondenzátoru mohla být navýšena na 330 pF 
bez p eh ívání rezistor . V tom p ípad  byla časová konstanta RC článku cca 6 ns, což je tém  
jist  mén , než doba trvání hran nap tí z transformátoru, pak ztrátový výkon na rezistorech klesá 
oproti výpočtu. 

Filtrační kondenzátor 
Na filtrační kondenzátor blokujícího m niče, označený C5 na Obr. 6-10, jsou kladeny velké 

nároky, co se týče proudového dimenzování (ve srovnání s filtračním kondenzátorem 
propustného m niče). U b žných nízkovýkonových blokujících m nič  bývá jako filtrační 
kapacita použit elektrolytický kondenzátor, nebo jejich paralelní kombinace. Tyto kondenzátory 
se vyznačují velkou m rnou kapacitou (energií), takže je možno dosáhnout malého zvln ní 
výstupního nap tí, na druhou stranu tyto kondenzátory nevydrží p íliš velké proudy (mají velký 
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vnit ní sériový odpor). U m niče velkého výkonu, ešeného v této práci, by bylo nutné použít 
velkou „baterii“ elektrolytických kondenzátor  s d sledkem navýšení velikosti celého zdroje a 
hlavn  zvýšení ztrát (snížení účinnosti). 

U blokujícího m niče velkého výkonu m že být výhodné použití svitkového 
polypropylenového kondenzátoru jako hlavní filtrační kapacity. Tyto kondenzátory se vyznačují 
velkou proudovou zatížitelností p i malých rozm rech, na druhou stranu bohužel dosahují 
mnohem menších kapacit než elektrolytické kondenzátory, což vede k velkému zvln ní 
výstupního nap tí. V dnešní dob  jsou k dispozici speciální vysokokapacitní svitkové 
kondenzátory (typ označovaný jako „DC-link capacitor“) za rozumnou cenu, jejichž použití je 
velmi výhodné v této aplikaci (tyto kondenzátory jsou vhodné pouze pro stejnosm rné aplikace, 
nejsou stav né na v tší st ídavou složku nap tí). Navíc jak bude ukázáno dále, za kondenzátor je 
možné za adit ješt  p ídavný LC filtr, který p i malých rozm rech velmi efektivn  potlačí zvln ní 
nap tí, poté je možné volit velkou hodnotu zvln ní nap tí na hlavním filtračním kondenzátoru (v 
ádu n kolika procent výstupního nap tí) a tím snížit pot ebnou kapacitu. 

Tvar proudu, tekoucího filtračním kondenzátorem, je stejný jako tvar proudu sekundárním 
vinutím (který je znázorn n na Obr. 5-4 na stran  37 v kapitole 5.1.4), který je ale posunutý 
stejnosm rn  tak, aby jeho st ední hodnota byla nulová (podmínka pro ustálený stav na kapacit ). 
Proud tedy vypadá p ibližn  následovn : 

 

Obr. 6-11: Proud filtračním kondenzátorem sekundárního usměrňovače. 

V závislosti na velikosti činitele šikmosti proudu kΔI m že šikmá část pr b hu končit i pod 
nulou, pro p ibližný výpočet zvln ní i tak postačí počítat s nábojem, který musí být 
kondenzátorem dodán b hem doby ton. B hem této doby jsou zav ené diody usm r ovače, 
odebíraný proud je vykrýván kondenzátorem a je tedy roven záporn  vzatému výstupnímu 
proudu I2, v našem p ípad  30 A. 

Pot ebná kapacita se poté dá vyjád it ze základního vztahu pro kondenzátor. Zvln ní nap tí 
ΔU pro první p iblížení volíme 10 V: 
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U proudového dimenzování kondenzátoru m žeme vycházet z vypočtené efektivní hodnoty 
proudu sekundárního vinutí I2,ef (viz podkapitola 6.1.6), ze kterého matematicky odstraníme 
stejnosm rnou složku. Efektivní hodnota st ídavé složky pr b hu, která je rovna efektivní 
hodnot  proudu kondenzátorem IC,ef a stejnosm rná složka I2 spolu tvo í tzv. ortogonální funkce, 
které neobsahují stejné harmonické složky a je poté možné pro efektivní hodnoty psát: 
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Po vyjád ení hledané hodnoty efektivního proudu kondenzátorem: 

    A27A30A6,40
222

2
2
,2,  III efefC   

K dispozici jsou kondenzátory 20 F / 800 V / 15 Aef. Jedná se o MKP svitky typu 
„DC-link“ v krabicovém pouzdru o rozm rech 28x37x42 mm, typ B32776E8206K000 od 
výrobce Epcos. Kapacitou by vyhov l 1 kus, ale z d vodu proudového dimenzování je nutné 
zapojit dva tyto kondenzátory paraleln . Výsledná hodnota zvln ní nap tí se zmenší na: 
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P ídavný LC filtr 
Tvar pr b hu zvln ní nap tí na kondenzátoru je dán integrálem z proudu (Obr. 6-11) a zde 

má pon kud složit jší tvar, který je p ibližn  znázorn n na následujícím obrázku: 

 

Obr. 6-12: Zvlnění napětí filtračního kondenzátoru usměrňovače. 

Pokud budeme uvažovat čist  konstantní nap tí na druhém filtračním kondenzátoru C6 (viz 
Obr. 6-10), bude tvar pr b hu nap tí na filtrační tlumivce stejný, jako pr b h zvln ní na prvním 
kondenzátoru, tedy pr b h na Obr. 6-12 s nulovou st ední hodnotou. Pro výpočet zvln ní proudu 
filtrační tlumivkou musíme vycházet z integrálu z tohoto pr b hu, tedy z plochy pod k ivkou 
části pr b hu nad, nebo pod nulou. Tato plocha se dá velmi p ibližn  vyjád it jako plocha 
trojúhelníku, který má základnu rovnu polovin  periody T a výšku rovnu polovin  zvln ní nap tí 
ΔU. 
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Poté m žeme určit pot ebnou indukčnost. Jako zvln ní proudu ΔIL byla dosazena desetina 
výstupního proudu, tedy 3 A. 
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Pro výpočet kapacity kondenzátoru LC filtru m žeme vycházet z mezní frekvence filtru, 
která je dána Thomsonovým vztahem. Jedná se o filtr druhého ádu, tedy útlum je závislý na 
druhé mocnin  pom ru vstupní a mezní frekvence. Toto platí pro harmonický pr b h nap tí, 
kondenzátor nicmén  bude takto navržen, i když pr b h zvln ní není p íliš harmonický – postačí 
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p ibližný návrh. Pokud bude zvolena mezní frekvence filtru 10 kHz, bude útlum p i 70 kHz 
p ibližn  50x, což dostačuje s velkou rezervou. Kapacitu kondenzátoru LC filtru určíme 
z Thomsonova vztahu: 
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Tlumivka je realizována na železoprachovém toroidním jádru o vn jším pr m ru 3 cm, na 
které je navinuto 6 závit  vinutých 2x paraleln  pevným lakovaným vodičem 1,6 mm. Zde není 
nutné používat svazkový vodič vzhledem k malému zvln ní proudu. 

Jako kondenzátor LC filtru bylo použito sériové spojení dvou elektrolytických kondenzátor  
100 F / 350 V. Op t z d vodu malého zvln ní proudu je zde možné použít elektrolytické 
kondenzátory, s výhodou malých rozm r . 

Tím je hotové dimenzování celé silové části m niče. 

6.1.8 Budiče tranzistor  
Pro tranzistory z karbidu k emíku C2M0040120D bylo vyvinuto inovované zapojení budiče, 

které vychází z klasického jednoduchého zapojení budiče s budicím transformátorkem. Nové 
zapojení disponuje všemi pot ebnými parametry pro buzení tranzistor  z karbidu k emíku p i 
zachování jednoduchosti a robustnosti. 

Tranzistory MOS-FET z karbidu k emíku mají pon kud speciální požadavky na kvalitu 
budicího signálu. Je vhodné je spínat nap tím 20 V (oproti 12-15 V pro b žné MOS-FETy), 
p ičemž se ani špičkov  nesmí p ekročit maximální hodnota nap tí 25 V, což m že hrozit vlivem 
p ekmitu nap tí p i náb žné hran  (sepnutí). Naopak vypínat tranzistory je vhodné záporným 
nap tím -5 V (oproti často používaným 0 V pro b žné MOS-FETy), p ičemž se ani špičkov  
nesmí p ekročit hodnota nap tí -10 V, což m že hrozit vlivem p ekmitu nap tí p i sestupné hran  
(vypnutí). 

Také je vhodné, aby budič byl schopen na výstupu generovat strm jší nap ové hrany, než 
b žn  používané budiče (doba trvání hran p i výstupu naprázdno by m la být cca do 50-100 ns). 
Tranzistory z karbidu k emíku mají menší strmost p evodní charakteristiky, p i delším trvání hran 
by se tedy zapínaly a vypínaly p íliš dlouho (dlouhá doba pr chodu nap tí na hradle lineární 
oblastí) s d sledkem navýšení p epínacích ztrát. 

Samoz ejm  budič musí být schopen dodat velké špičkové proudy nutné pro p ebíjení 
kapacity hradla. V p ípad  použitého typu tranzistor  C2M0040120D je doporučená hodnota 
odporu v sérii s hradlem 2,5 Ω, budič by tedy m l být schopen dodat špičkový proud tém  10 A. 

V zapojení silové části m niče jsou použity 4 výkonové tranzistory. Dolní tranzistory mají 
společný source, teoreticky by je tedy bylo možné budit jedním budičem, ale prakticky je to 
velmi nevhodné, protože mezi jejich source se mohou vlivem rychlého spínání objevovat 
pom rn  značné nap ové špičky. Horní tranzistory sice pracují topologicky paraleln , ale nemají 
společný source z d vodu d leného primárního vinutí transformátoru. Z t chto d vod  je nutné 
použít pro buzení každého tranzistoru vlastní budič (tedy celkem 4 ks budič ). 

Protože p enášená st ída je pouze do 50 %, je možné pro p enos signálu použít budicí 
transformátorek. Inovované schéma zapojení budiče je ukázáno na následujícím obrázku, vzniklo 
pom rn  značnou modifikací b žn  používaného zapojení pro buzení k emíkových MOSFET . 
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Obr. 6-13: Zapojení budiče tranzistoru C2M0040120D. 

Jako první bylo nutné vy ešit vypínání tranzistoru záporným nap tím. Za tím účelem bylo na 
budicí transformátorek TR1 p idáno další sekundární vinutí a součástky D2, C3, D3, které vytvá í 
pot ebné záporné nap tí. Kapacita kondenzátoru C3 musí být volena tak, aby na n m nevznikalo 
znatelné zvln ní nap tí vlivem p ebíjení hradla kondenzátoru, ale zárove  nesmí být p íliš velká, 
aby ideáln  b hem prvního budicího pulzu došlo k plnému nabití C3. Hlavní sekundární vinutí 
musí vytvá et nap tí dostatečné pro pokrytí celého pot ebného budicího rozkmitu na hradle, tedy 
25 V (+ úbytek na D4, D5). 

Další modifikací bylo p idání dalších dvou tranzistor  na primární stranu budiče. B žn  se 
používá pouze jeden tranzistor, který p ipojí primární vinutí k napájecímu nap tí a po jeho 
vypnutí je vinutí demagnetizováno do Zenerovy diody. Toto zapojení p ináší nevýhodu v tom, že 
opačná polarita nap tí není po vypnutí tranzistoru T1 primárnímu vinutí vnucena zdojem nap tí, 
ale vzniká pr chodem magnetizačního proudu p es Zenerovu diodu (Zenerovo nap tí). Proto 
vlivem existence parazitních kapacit součástek (pomocný spínací tranzistor, transformátorek, 
dioda sekundární strany) m že být sestupná hrana pon kud zpomalena. Druhou nevýhodou je 
výkon ma ený na Zenerov  diod , který m že značn  navyšovat pot ebný p íkon budiče a tím 
snižovat celkovou účinnost spínaného zdroje. Proto bylo zvoleno zapojení, které b hem doby 
vypnutí hlavního tranzistoru tvrd  vybije parazitní kapacity sepnutím pomocného tranzistoru T2, 
p ičemž je umožn na demagnetizace vinutí zp t do napájecího nap tí p es diodu D1 a tím je 
energie v magnetizační indukčnosti transformátorku vrácena zp t do napájení. Tranzistory T1, T2, 
T3 jsou malé MOS-FETy, které by z d vodu rychlosti m ly mít malé parazitní kapacity a náboj 
hradla, ale zárove  musí dodat pot ebné špičkové proudy (10-20 A). 

Budič se napájí nap tím VCC = 15  V. Sepnutí výkonového MOS-FETu probíhá p ivedením 
log. 1 (=VCC) na vstupní svorku SIG budiče. Tím se otev ou tranzistory T1 a T3 a primární vinutí 
transformátorku TR1 je p ipojeno k napájení VCC. P es tranzistory T1 a T3 p ímo prochází 
transformovaný špičkový proud, nutný k sepnutí (nabití) hradla výkonového tranzistoru. 
Výkonový tranzistor se otevírá p es zapínací odpor R7. 

P i p ivedení log. 0 na vstup SIG dojde k zav ení T1, T3 a sepnutí T2. Tím jsou rychle vybity 
parazitní kapacity a je umožn na demagnetizace primárního vinutí TR1 do napájení. P es 
tranzistor T2 neprochází transformovaný špičkový vybíjecí proud hradla výkonového tranzistoru, 
protože ten je vytvá en pomocí tranzistoru T4 na sekundární stran  budiče (princip obdobný 
b žnému zapojení budiče). Výkonový tranzistor se vypíná p es otev ený tranzistor T4 a vypínací 
odpor R4. Vypínací odpor je za azen v emitoru T4 (nikoli až p ed hradlem výkonového 
tranzistoru) pro eliminaci zakmitávání b hem vybíjení kapacity hradla. 
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Na výstupní svorky je ješt  p idán transil D6, který o ezává p ípadné p ekmity nap tí p i 
náb žné hran . 

Budicí transformátorek je navinut na dvou feritových toroidních jadérkách T1605 (pr m r 
16mm, výška 5mm) vedle sebe. Primární vinutí má 11 závit , sekundární 20 závit  a pomocné 4 
závity, vodič je tenký drát s teflonovou izolací. Vinutí musí být rozprost ena rovnom rn  p es 
sebe z d vodu minimalizace rozptylové indukčnosti. Fotografie hotového budiče, kde je vid t i 
budicí transformátorek, jsou v kapitole 6.2. 

6.1.9 ídicí obvody 
Schéma zapojení ídicích obvod  je uvedeno na následujícím obrázku: 

 

Obr. 6-14: Zapojení ídicích obvodů spínaného zdroje. 

Základem zapojení je jednoúčelový integrovaný obvod UCC38C45, který je vylepšenou 
(zrychlenou) verzí klasického obvodu UC3845. Tento obvod pracuje na principu tzv. „current-
mode control“, neboli ízení v proudovém režimu. To znamená, že IO v sob  neobsahuje 
kompletní pulzn -ší kový modulátor, ale rampa pro PWM komparátor se bere p ímo ze signálu 
odpovídajícímu proudu v primárním silovém obvodu. Výhody tohoto ešení jsou velmi rychlá 
odezva proudové smyčky a z principu plynoucí omezení špičkové hodnoty proudu. Nevýhodou je 
zarušitelnost a možná nestabilita vlivem p ekmit  na proudovém signálu. IO v sob  navíc 
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obsahuje omezení st ídy výstupních pulz  na hodnotu mírn  pod 50 %, tím je zaručena ochrana 
silového obvodu a budič , které s vyšší st ídou jak 50 % pracovat nemohou. 

Signál o proudu se bere z konektoru CT, kam je p ipojen proudový transformátor, jehož 
primární strana je jeden pr vlek obou silových vodič , vedoucích k polovinám primárního vinutí. 
Sekundární vinutí má 110 závit  tenkého lakovaného vodiče. Jádro transformátoru je toroidní 
T2510 (pr m r 25mm, výška 10mm). Rezistory R24 a R25 tvo í bočník, na n mž se p i plném 
špičkovém proudu ob ma primárními vinutími (cca 100 A) vytvá í úbytek nap tí 1 V. To je 
maximální hodnota nap tí, na kterou reaguje komparátor uvnit  IO. Toto nap tí je filtrováno 
prvky C15, R27, C16 (je nutné odstranit špičku na začátku pulzu, která vzniká p ebíjením 
parazitních kapacit silového obvodu, ale zárove  nesmí být p íliš zkreslen tvar pulzu). Časová 
konstanta tohoto filtru je p ibližn  200 ns. 

Obvod kolem IC2B tvo í podp ovou ochranu s hysterezí a p idává určité zpožd ní sepnutí 
buzení po p iložení napájecího nap tí. Aktivní stav je signalizován LED1. Výstup obvodu vede 
do pinu 2 IC3, to je invertující vstup vnit ního operačního zesilovače, který m že být použit jako 
nap ový regulátor, zde je ale použit pouze jako komparátor pro deaktivaci výstupu. 

Regulační struktura je postavena kolem obvod  IC1 a IC2A a tvo í kaskádu proudového a 
nad azeného nap ového regulátoru. Fakticky tedy v obvodu jsou dva proudové regulátory, jeden 
plynoucí z funkce IC3 a druhý klasický kolem IC1. Protože ale dynamika regulace v IC3 je 
prakticky tém  nekonečn  rychlá, nem ly by tyto dva proudové regulátory za sebou 
p edstavovat problém. To se potvrdilo i p i praktických testech. 

Do proudového PI regulátoru kolem IC1 vstupuje záporný úbytek na proudovém bočníku 
(konektor CS), který je zapojen v záporné v tvi za usm r ovačem na sekundární stran  (záporný 
úbytek odpovídá kladnému výstupnímu proudu). Zapojení bočníku je znázorn no na následujícím 
obrázku: 

 

Obr. 6-15: Bočník na sekundární straně zdroje. 

Bočníkem prochází proud p ed filtračním kondenzátorem C5, aby byla co nejrychlejší odezva 
signálu a omezen vliv p ipojené zát že (její kapacity, indukčnosti apod.). St ední hodnota úbytku 
nap tí na bočníku pro plný výstupní proud 30 A je 100 mV. Protože pr b h proudu bočníkem je 
pulzní, musí být nap ový signál nejd íve vyfiltrován prvky R1, C1 ve schématu na Obr. 6-14. 
Toto nap tí se sčítá s kladn  orientovaným signálem o žádané hodnot  proudu, tedy výstupem 
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nap ového regulátoru IC2A. Proudový regulátor tedy principiáln  reguluje na nulovou odchylku 
tohoto součtu. Prakticky je ješt  rezistorem R15 zaveden malý kladný offset, aby bylo možné 
nulovou žádanou hodnotou proudu proudový regulátor spolehliv  zav ít, i se zohledn ním 
p ípadného možného vstupního offsetu IC1. Výstup proudového regulátoru jde p es emitorový 
sledovač T2 do pinu 1 IC3. To je výstup vnit ního operačního zesilovače, který slouží k zadávání 
vypínacího proudu proudovému komparátoru. Tento výstup je dovoleno extern  omezovat, proud 
je omezen proudovým zdrojem uvnit  IC3 asi na 0,7 mA. 

Nap ový regulátor IC2A je rovn ž v klasickém PI zapojení. Na konektor K8 je p ipojen 
výstup zdroje (0-420 V). Nap tí p ichází na rezistorový d lič a je porovnáváno s žádanou 
hodnotou nap tí, zadávanou potenciometrem R9, který je součástí p edního panelu zdroje a slouží 
k uživatelské regulaci výstupního nap tí. Výstupní nap tí nap ového regulátoru je možné omezit 
zapojením kolem tranzistoru T1 (ten je zapojen jako emitorový sledovač) a tím uživatelsky 
zadávat proudové omezení potenciometrem R5, který je také součástí p edního panelu zdroje. 

Výstupní PWM signál z pinu 6 IC3 je vyveden spolu s napájením a zemí na čtve ici 
konektor , které slouží k p ipojení budič  tranzistor . 

6.1.10 Pomocný napájecí zdroj 
Aby bylo možné provozovat spínaný zdroj na t ífázovou sí  bez nulového vodiče, byl 

vyvinut pomocný napájecí spínaný zdroj, který je napájen p ímo ze stejnosm rného nap tí 
v meziobvodu, tedy cca 540 V. 

Na pomocný zdroj byly stanoveny následující požadavky: 

 Vstup: 400 – 650 V stejnosm rných 
 Výstup 1: 15 V, 1 A. Výstup slouží k napájení ídicích obvod  a budič . 
 Výstup 2: 12 V, 2 A. Výstup slouží k napájení ventilátor  chladiče. 
 Celkový výkon zdroje je tedy cca 40 W. 

Zapojení primární strany pomocného zdroje je na následujícím obrázku: 

 

Obr. 6-16: Primární strana pomocného zdroje. 

Vstupní nap tí z konektoru X1 prochází p es pojistku, odrušovací tlumivku a rezistory 
omezující nárazový proud do blokovacího kondenzátoru C1. Transily D1 a D2 omezují p ípadné 
p ep ové špičky, vznikající p ekmity a zákmity nap tí na meziobvodu. 
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Samotný m nič pomocného zdroje je tém  standardní zapojení s b žným univerzálním 
ídicím obvodem UC3844. P es rezistory R10 a R11 se provede prvotní náb h m niče, poté se již 

pomocné napájení dodává z pomocného vinutí na transformátoru p es diodu D9. Proud je snímán 
bočníkem R3 / R4 v source tranzistoru, čímž je také zajišt no omezení proudu (zkratuvzdornost 
zdroje). Regulace je provád na ze sekundární strany p es optočlen OK1, pracující v lineárním 
režimu, jeho otevíráním se snižuje vypínací proud tranzistoru (práh komparace). 

Spínací tranzistor je MOS-FET v pouzdru TO-220 se záv rným nap tím 1200 V a odporem 
v sepnutém stavu asi 2 Ω. Na tranzistoru je umíst n malý chladič. Prvky R9 a C7 tvo í tlumicí 
článek na tranzistoru pro omezení p ekmit . Pro jistotu byl ješt  p idán obvod tvo ený diodou D5, 
kondenzátorem C8 a transilem D4, který natvrdo omezuje p ekmity na tranzistoru na nap tí rovno 
součtu nap tí transilu (250 V) a vstupního nap tí (maximáln  650 V), tedy asi na 900 V. 

Kondenzátor C17 mezi zemí primární a sekundární strany slouží pro potlačení rušení, 
vznikajícího vlivem strmých hran nap tí a mezivinu ovou kapacitou transformátoru. 

Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení sekundární strany pomocného zdroje: 

 

Obr. 6-17: Sekundární strana pomocného zdroje. 

Usm r ovač nap tí pro ventilátory (12 V) je tvo en pouze usm r ovací diodou D7 a 
filtračním kondenzátorem C13, p ípadné zvln ní nap tí vznikající na sériové indukčnosti a odporu 
kondenzátoru nevadí. Na diodu je p ipojen článek R12, C11, který tlumí zákmity p i zav ení diody. 
Dioda D7 je umíst na na malém chladiči. 

Nap tí pro budiče a ídicí obvod (15 V) je získáváno diodou D8 a filtrováno kondenzátorem 
C14. Na diodu je op t p ipojen tlumicí článek R13, C12. Za C14 je ješt  p ipojen p ídavný LC filtr 
L1, C16, aby bylo zajišt no zanedbatelné zvln ní výstupního nap tí. 

Výstup 15 V je regulován pomocí IO TL431. Tento obvod je zde zapojen ve funkci 
jednoduchého PI regulátoru, který porovnává výstupní nap tí z d liče R18, R17 s vnit ní referencí 
2,5 V a reguluje proud vysílací diodou optočlenu OK1, jehož fototranzistor ídí výkon zdroje na 
primární stran . 

Výstup 12 V není regulován. Teoreticky je jeho nap tí dáno pom rem sekundárních závit  
transformátoru, prakticky zde mohou vznikat určité odchylky vlivem r zných zatížení a úbytk  
v obvodu, což ale u ventilátor  nep edstavuje p íliš velký problém. 



 86 

Návrh transformátoru pomocného zdroje: 

Spínací frekvence pomocného zdroje byla zvolena 50 kHz. Jako jádro transformátoru bylo 
vybráno jádro ETD2910, s parametry pr ez st edního sloupku SFe = 76 mm2, plocha pro vinutí 
na kost ičce So = 93 mm2. Jmenovitá st ída spínání tranzistoru byla zvolena s = 0,25. Návrh bude 
proveden pro práci na hranici p erušovaného proudu. Maximální indukce v jádru byla zvolena 
Bmax = ΔB = 0,26 T. 

Počet závit  primáru: 
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Efektivní proud primárem (získáno úpravou vztahu 5.61), za výkon bylo dosazeno 50 W 
(zohledn ní ztrát): 
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Pr ez vodiče primáru (proudová hustota σ = 3 A/mm2): 
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Pro tak malý pr ez a relativn  nízkou frekvenci m žeme použít b žný lakovaný vodič 
s pr m rem 0,3 mm. 

Počet závit  sekundáru 15 V (nap tí navýšeno o úbytek na diod  1 V): 
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Efektivní proud: 
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Pr ez vodiče: 
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Pro takový pr ez již bude vhodn jší použít svazkový vodič (vf lanko). 

Počet závit  sekundáru 12 V získáme analogicky jako pro 15 V výstup, N3 = 10. Efektivní 
proud tímto vinutím je 2,67 A a pot ebný pr ez vodiče SCu3 = 0,89 mm2. 

Kontrola realizovatelnosti transformátoru: Celkový pr ez m di vinutí je: 
2

Cu33Cu22Cu11totCu, mm8,23 SNSNSNS   

Plocha vinutí k dispozici na kost ičce je 93 mm2, z čehož získáme činitel pln ní m di 0,26. 
Takový transformátor je bez problému realizovatelný. 
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6.2 Realizace funkčního vzorku spínaného zdroje 
Budiče tranzistor : 

Jako první byly navrženy, vyrobeny a osazeny desky plošných spoj  budič  tranzistor . 
Vzhledem k relativn  jednoduchému zapojení bylo možné DPS realizovat jako jednostranné. Je 
nutné dbát na dostatečné izolační vzdálenosti mezi primární a sekundární (živou) částí (nejmén  
5 mm). Budicí transformátorek je k DPS p ilepen silikonovým tmelem. Rozm ry DPS jsou 
44x28 mm. Osazená DPS budiče je na následujícím obrázku. 

 

Obr. 6-18: Osazená DPS budiče. 

Primární silová část m niče: 

Dále byla navržena a realizována deska plošných spoj  primárního silového obvodu. Je 
nutné co nejvíce minimalizovat délku a plochu smyček, kterými protéká pulzní proud a jejichž 
indukčnost by mohla zp sobovat nežádoucí p ekmity a zákmity nap tí. Jedná se zejména o 
smyčku odlehčovacího obvodu a tranzistorového spínače (tranzistor – nulová dioda – blokovací 
kondenzátor). Minimalizaci indukčnosti m že pomoci i tzv „sendvičová“ konstrukce 
meziobvodu, kdy každý pól napájení je spojen s co nejv tší plochou m di na každé stran  DPS. 
Použití oboustranné DPS je u rychlých polovodič  v podstat  nutností. Pro zvýšení proudové 
zatížitelnosti byla pro realizaci DPS zvolena tlouš ka m di 70 m. Na DPS jsou umíst ny čty i 
tranzistorové spínače s p íslušnými blokovacími kondenzátory, kondenzátory odlehčovacích 
článk  a dv ma tlumivkami odlehčovacích článk  a obvod soft-startu. Na DPS byly ješt  osazeny 
SMD transily, p ipojené k nap tí meziobvodu (viz Obr. 6-20 vpravo), z d vodu omezení 
p ípadných v tších p ekmit  na malé kapacit  v meziobvodu. Transily v sérii mají otevírací 
nap tí asi 680 V. Silové vývody m niče jsou realizovány p ipájenými mosaznými šrouby M4. 
Výkonové polovodičové součástky byly situovány na jednu stranu DPS, aby je bylo možné 
snadno p išroubovat ke chladiči. Tyto součástky na fotografii ješt  nejsou osazeny, zapájí se až 
po umíst ní na chladič, aby byla zajišt na správná délka vývod . 

Částečn  osazená deska včetn  budič  je vid t na následujících obrázcích. Jsou vid t 
kondenzátory odlehčovacích článk  (červené), blokovací kondenzátory meziobvodu (modré) a 
dv  pomocné tlumivky odlehčovacích obvod . Částečn  viditelné menší šedé kondenzátory (za 
budiči) jsou p ipojeny paraleln  k nap tí meziobvodu, p ispívají k lepšímu blokování nap tí 
meziobvodu t sn  u tranzistor . Jejich kapacita je 47 nF. Rozm ry DPS jsou 270x68 mm. 
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Obr. 6-19: DPS primární strany měniče – pohled shora. 

 

Obr. 6-20: DPS primární strany měniče – pohled zdola. 

Hlavní výkonový transformátor: 

Pro transformátor byly vyrobeny kost ičky vinutí z textitu. Byla objednána trubka 
pot ebného pr m ru, ke které byla epoxidem p ilepena čela. V t chto čelech jsou vyvrtány otvory 
pro provlečení vodič  vinutí. Jak již bylo uvedeno v kapitole 6.1.6, vinutí transformátoru jsou 
prokládaná, p ičemž na každém sloupku je vyst ídáno vinutí sekundár-primár-sekundár-primár. 
Každá vrstva vinutí byla ovinuta kaptonovou izolační páskou. 

Mezi poloviny jádra byly vloženy distanční čačince z pertinaxu o délce 5 mm a poloviny 
jádra k sob  byly staženy stahovacími zip-pásky. 

Fotografie hotového transformátoru je uvedena na následujícím obrázku. 
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Obr. 6-21: Hotový výkonový transformátor blokujícího měniče. 

Sekundární usm rňovač a filtr: 

Zapojení bylo realizováno na jednostranné DPS, p ičemž spoje jsou posíleny p ipájenými 
m d nými vodiči. Zde není nutno extrémn  minimalizovat parazitní indukčnosti, ale je žádoucí 
vhodným uspo ádáním součástek a vývod  zajistit rozd lení proudu mezi paraleln  spojené 
diody. Vývody jsou provedeny p ipájenými mosaznými šrouby M5. 

Na DPS je umíst n i bočník pro snímání výstupního proudu, který byl realizován pomocí t í 
paraleln  spojených kus  odporového drátu (konstantan). Bočník má odpor 3,3 mΩ (výstupní 
nap tí 100 mV p i 30 A) a p i plném výstupním proudu na n m vzniká ztrátový výkon 5,5 W 
(prochází jím pulzní proud sekundárního vinutí transformátoru, který má efektivní hodnotu 
40,6 A). 

Rozm ry DPS jsou 169x70 mm. Fotografie osazené DPS (diody zatím nejsou osazeny) jsou 
vid t na následujících obrázcích. 

 

Obr. 6-22: DPS usměrňovače a filtru – pohled shora. 
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Obr. 6-23: DPS usměrňovače a filtru – pohled zdola. 

Pomocný zdroj: 

Zapojení pomocného zdroje je realizováno na jednostranné DPS o rozm rech 140x55 mm. 
Hotový zdroj je možné vid t na následujících obrázcích. 

 

Obr. 6-24: Pomocný zdroj – pohled shora. 

 

Obr. 6-25: Pomocný zdroj – pohled zdola. 
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ídicí obvody: 

ídicí obvody jsou realizovány na oboustranné DPS, p ičemž horní vrstva DPS je tvo ena 
pouze zemní plochou. Tím jsou omezeny impedance (indukčnosti) zemí mezi jednotlivými 
částmi ídicích obvod , uzemn ní z dolní vrstvy spoj  je realizováno pomocí prokov  
v pot ebných místech. Plocha zem  také slouží jako stín ní signálových obvod . 

V tšina součástek ídicího obvodu je provedena v SMD montáži na dolní stran  DPS. Na 
horní stran  jsou umíst ny konektory a ovládací prvky (potenciometry pro regulaci nap tí a 
proudu). Z d vodu provozu v prost edí s velkou úrovní rušení je nutné minimalizovat délky 
signálových spoj , a to zejména t ch, kde je v či zemi vyšší impedance obvodu. U každého 
integrovaného obvodu musí být t sn  umíst n blokovací kondenzátor napájení, také se 
doporučuje (kde to je možné) blokovat malou kapacitou (velikost kapacity závisí na konkrétním 
míst  v obvodu) všechny signálové spoje s vyšší impedancí. 

Zem ídicích obvod  je spojena s chladičem z d vodu omezení rušení, vznikajícího 
parazitními kapacitami. Toto spojení je nutné provést pouze na jednom míst  pro eliminaci 
zemních smyček a to nejlépe tam, kde je do DPS p iveden zdroj souhlasného rušení, aby se rušivé 
signály co nejkratší cestou svedly do uzemn ného chladiče. Zde je to v míst  p ipojení budič  
tranzistor , protože p es kapacitu budicích transformátork  prochází proudové špičky v dob  
p epínání tranzistor . Propojení mezi zdrojem souhlasného rušení a okolní zemí nesmí být 
vedeno p es signálovou zem. 

Rozm ry DPS ídicích obvod  jsou 83x38 mm. 

 

Obr. 6-26: DPS ídicích obvodů. 

Celková konstrukce: 

Chladič výkonových součástek byl použit jako nosná konstrukce spínaného zdroje, na n j 
byly pomocí distančních sloupk  umíst ny jednotlivé DPS, jádro transformátoru je drženo 
pomocí svorník  a hranol  z textitu. D ležité je p ipojení odrušovacího kondenzátoru mezi 
záporný pól meziobvodu a chladič, tento kondenzátor slouží k omezení silného vyza ování 
rušení napájecími póly meziobvodu v či zemi chladiče. Toto vyza ování vzniká vlivem 
parazitních kapacit mezi chladicími ploškami součástek (které jsou vodiv  spojeny s n kterou 
elektrodou) a chladičem, ale také vlivem parazitní kapacity výkonového transformátoru mezi 
primárním a sekundárním vinutím. 

Hotový zdroj lze vid t na následujícím obrázku, jsou také vid t p ipravené svorky pro 
p ipojení osciloskopických sond. Rozm ry chladiče jsou cca 30x30 cm. 
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Obr. 6-27: Celková konstrukce spínaného zdroje. 

Další obrázek ukazuje umíst ní ventilátor  zezadu na chladiči: 

 

Obr. 6-28: Ventilátory pro nucené chlazení. 



 93 

6.3 Oživení a m ení funkčního vzorku spínaného zdroje 

6.3.1 Oživení zdroje 
P i oživování zdroje byl pomocný zdroj napájen z vlastního usm r ovače a silová část byla 

zapojena p es regulační autotransformátor. Postupné zvyšování nap tí na silové části zdroje 
b hem oživování je nutné, aby bylo možné sledovat chování zdroje už p i menším nap tí a 
odhalit p ípadné problémy, které by p i p ímém p ipojení na plné nap tí mohly znamenat zničení 
součástek zdroje. 

Jak se ukázalo, toto zapojení p es regulační autotransformátor zp sobovalo určité problémy, 
protože pom rn  značná indukčnost regulačního transformátoru spolu s malou kapacitou 
v meziobvodu m niče zp sobovala velké zvln ní nap tí v meziobvodu, které se zv tšovalo 
s odebíraným proudem. Proto takto bylo možné zdroj testovat jen s omezeným proudem. Až byla 
ov ena funkčnost se sníženým výkonem na plné nap tí, tak se regulační transformátor vy adil a 
za usm r ovač se zapojil ochranný výkonový reostat s odporem n kolik Ohm , jehož hodnota 
byla postupn  snižována až k nule. 

P ed aplikací nap tí na silový obvod je nejprve nutné zkontrolovat budicí signály tranzistor , 
které musí bez nap tí v meziobvodu mít čistý pr b h s minimem zákmit  a s rovnými 
vodorovnými hranami. Poté je b hem zvyšování nap tí v meziobvodu nutné kontrolovat 
osciloskopem zejména pr b hy na elektrodách gate a drain spínacích tranzistor , zda neobsahují 
p íliš velké p ekmity či zákmity. Tyto pr b hy se zpravidla m í jen na dolním tranzistoru, 
protože na source horních tranzistor  je p ítomna velká strmost nap ových hran, která i p i 
p ipojení osciloskopu p es odd lovací transformátor nebo dokonce i p i bateriovém napájení 
m že zp sobovat zkreslení nam ených pr b h . Je také velice vhodné m it proud odebíraný 
meziobvodem, m nič nesmí odebírat bez zát že značný proud. B hem zvyšování výkonu se 
párkrát zkontrolují pr b hy nap tí na sekundárních usm r ovacích diodách, zda neobsahují 
nebezpečn  velký p ekmit nap tí p i zav ení diod. 

B hem zvyšování výkonu je nutné kontrolovat teplotu jednotlivých součástí, nejlépe 
termokamerou, ale pro odhalení v tšího problému postačí i odhad teploty prstem. 

U rychlých tranzistor  je velmi nevhodné p ipojovat m icí sondy klasickým zp sobem se 
zemnicím krokodýlkem a háčkem. Tím vzniká nežádoucí smyčka, do které se m že indukovat 
rušivé nap tí a tím zkreslovat nam ené pr b hy. Mnohem lepší je ze sond odstranit zemnicí 
krokodýlky a háčky a sondy p ipojit pomocí co nejkratších vodič  p ímo k tranzistoru. P ipojení 
m icích sond je vid t na následujícím obrázku. U sondy pro m ení nap tí uGS bylo nutné 
provést prodloužení p ívodu kouskem koaxiálního kabelu a tím ji umístit dál od tranzistoru, jinak 
se p ímo do obvod  v sond  indukovalo určité rušivé nap tí. 
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Obr. 6-29: P ipojení mě icích sond k tranzistoru. 

Zapojení celého m icího pracovišt  je na následujícím obrázku: 

 

Obr. 6-30: Mě icí pracoviště pro oživování spínaného zdroje. 

B hem oživování se vyskytl problém, kdy byl ídicí obvod UCC38C45 tém  neschopný 
regulovat ší ku pulzu, místo toho p i dosažení žádané hodnoty nap tí či proudu začal obvod celé 
pulzy vynechávat. Problém se ukázal být následující: Hlavní výkonový transformátor má 
pom rn  velkou parazitní kapacitu mezi primárním a sekundárním vinutím, tím se na sekundární 
stran  objevuje značné souhlasné rušení. Záporný pól sekundárního usm r ovače byl uzemn n 
pouze p es kablík, spojující proudový bočník a ídicí obvod. Tím se všechen rušivý kapacitní 
proud uzavíral p es ídicí desku a zp soboval zarušení funkce obvodu UCC38C45. Problém byl 
vy ešen spojením záporného pólu usm r ovače p ed bočníkem p es dva paraleln  spojené 
keramické kondenzátory 1 F s uzemn ným chladičem, tím byl rušivý proud odveden pryč 
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z propojovacího kabelu mezi bočníkem a ídicím obvodem. Záporný pól usm r ovače (za 
bočníkem) nebylo možné spojit p ímo s chladičem, protože by tím byla vytvo ena zemní smyčka 
– dvojí spojení se zemí ídicího obvodu p es chladič a p es propojovací kabel od bočníku. Ješt  
pro jistotu bylo na tento propojovací kabel navlečeno n kolik malých toroidních jadérek pro další 
omezení pronikání souhlasného rušení. Po t chto úpravách začal ídicí obvod pracovat bez 
problému. 

Také musel být vym n n odrušovací kondenzátor, zapojený mezi mínus primárního 
meziobvodu a uzemn ný chladič. Parazitní kapacity transformátoru byly z ejm  tak velké, že 
souhlasný rušivý proud dosahoval značných hodnot a zmi ovaný odrušovací kondenzátor se dosti 
zah íval. Byl vym n n za paralelní spojení dvou kondenzátor  jiného typu. 

Následující obrázek na levé části ukazuje umíst ní odrušovacích kondenzátor  mezi 
mínusem primárního meziobvodu a chladičem (dva v tší kondenzátory) a mezi mínusem 
sekundárního usm r ovače a chladičem (dva menší kondenzátory). Na pravé části lze vid t 
navlečení odrušovacích jadérek na kabel k bočníku, jádra jsou staženy do smrš ovací bužírky. 

 

Obr. 6-31: Odrušovací kondenzátory (vlevo) a odrušovací ferity (vpravo). 

Dále byla p i oživování upravena hodnota odporu v tlumicích RC článcích na diodách 
sekundárního usm r ovače, jak je uvedeno v kapitole 6.1.7. P ekmit byl mírn  zmenšen, ale 
ukázalo se, že velikost odporu v tlumicích článcích nemá zásadní vliv na tvar a velikost 
nap ového p ekmitu na diodách. 

Poslední úpravou bylo zapojení rezistor  do série s ochrannými diodami odlehčovacích 
článk  tranzistor , problém byl blíže popsán na konci kapitoly 6.1.4. 

B hem oživování zdroje bylo používáno m ení termokamerou pro zjišt ní, zdali nedochází 
k p eh ívání n které součástky. Ukázka zachycených snímk  je na Obr. 6-32. Na levém snímku 
m žeme vid t celý zdroj p ibližn  po p ti minutách chodu na plný výkon. M žeme si všimnout, 
že nejvyšší teploty dosahuje proudový bočník a odpory odlehčovacích článk  sekundárních diod. 
U t chto komponent  je to očekávatelné a v po ádku. Dosti se také zah ívají tlumivky 
odlehčovacích článk  (asi 80 °C), to by po delším provozu mohlo zp sobovat problém. Na 
pravém snímku je detail na spínací tranzistory. Jejich pouzdra dosahují teploty asi 55 °C (s 
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chladičem ješt  p i pokojové teplot  25 °C), což je naprosto v po ádku. Vypínací rezistory na 
budičích mají pom rn  vysokou teplotu, což je očekávatelné vzhledem k jejich výkonové ztrát . 

 

Obr. 6-32: Snímky zachycené termokamerou během oživování zdroje. 

6.3.2 Nam ené oscilogramy 
Jako první byl m ením ov en správný pr b h budicích signál  tranzistor  bez nap tí 

v meziobvodu. Pr b h musí být bez v tších p ekmit  či zákmit  a s dostatečn  strmými hranami. 
Nam ený pr b h je uveden na následujícím oscilogramu: 

 

Obr. 6-33: Průběh uGS bez napětí v meziobvodu. 
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Po oživení zdroje (viz p edchozí podkapitola) byly získány následující oscilogramy p i 
chodu zdroje na plný výkon.  

Na následujícím obrázku je uveden pr b h nap tí uDS tranzistoru a proud primárním vinutím 
I1: 

 

Obr. 6-34: Průběh uDS (tyrkysově) a i1 (růžově), plný výkon. 

Pr b h proudu se blíží očekávanému tvaru, s mírným zakmitáním na začátku (m že být dáno 
parazitními kapacitami kmitajícími s rozptylovou indukčností). 

Na dalším obrázku je zobrazen nam ený pr b h celé spínací periody nap tí uGS a uDS na 
spínacím tranzistoru: 

 

Obr. 6-35: Průběh uGS (mod e) a uDS (tyrkysově) – celá perioda, plný výkon. 

Makroskopicky se pr b hy tém  blíží očekávaným. Nap ová špička na pr b hu uDS po 
vypnutí tranzistoru je dána rozptylovou indukčností transformátoru. P ekmit je ale neškodný, 
protože jeho velikost je omezena nulovými diodami na hodnotu nap tí meziobvodu (cca 560 V). 
Poté se nap tí ustaluje asi na 440 V (tato hodnota není p íliš sm rodatná, protože v tomto 
okamžiku je primární vinutí transformátoru plovoucí). 

Následují oscilogramy stejného pr b hu jako na Obr. 6-35 s kratší časovou základnou 
(detaily p epínacích d j ). Na následujícím obrázku je uveden detail vypínacího d je (nap tí uGS 
a uDS) s časovou základnou 200 ns/dílek: 
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Obr. 6-36: Vypínací děj – uGS (mod e) a uDS (tyrkysově), 200 ns/dílek, plný výkon. 

Zde je vid t správná funkce odlehčovacího článku, nap tí uDS po vypnutí tranzistoru lineárn  
nar stá až do hodnoty nap tí meziobvodu (zde asi 540 V). Poté se otev e nulová dioda, která se 
zase po krátké dob  zav e a objeví se zakmitání, z ejm  op t dané parazitními kapacitami a 
rozptylovou indukčností transformátoru. Tento jev je z pohledu polovodič  neškodný (mohl by 
zp sobovat zvýšení rušivého vyza ování). Ve čtvrtém dílku obrazovky je možné pozorovat určitý 
parazitní jev, který se projevuje vysokofrekvenčním zakmitáním na nap tí uGS (a pom rov  
menším zakmitáním na uDS, které má i jinou periodu). Tento d j je z ejm  vybuzen zav ením 
diod odlehčovacího článku (D2, D4 na Obr. 6-4), p ičemž kmitání nejspíše vzniká jen v parazitní 
smyčce na DPS (smyčka D1-C1-D2 na Obr. 6-4), proto má mnohem vyšší frekvenci, než kmitání 
s rozptylovou indukčností transformátoru (cca od pátého dílku). Toto parazitní kmitání ale není 
škodlivé, protože nap tí uGS nezakmitává nad 0 V, takže nem že zp sobit necht né p iotev ení 
tranzistoru. 

Následuje ješt  detailn jší pohled na vypínací d j s časovou základnou 40 ns/dílek: 

 

Obr. 6-37: Vypínací děj – uGS (mod e) a uDS (tyrkysově), 40 ns/dílek, plný výkon. 

Zde je možné pozorovat zákmit na nap tí uDS po vypnutí tranzistoru, ve srovnání 
s teoretickým čist  lineárním nár stem nap tí. Tento jev byl již p edpovídán v kapitole 6.1.2. Jde 
vid t i pom rn  značný záporný p ekmit na nap tí uGS po vypnutí tranzistoru, který dosahuje 
záporných hodnot pod -10 V (mimo obrazovku). Jelikož mají tranzistory maximální záporné uGS 
-10 V, mohly by tyto p ekmity z dlouhodobého hlediska znamenat snížení spolehlivosti 
spínaného zdroje. Na druhou stranu je nap tí pod -10 V po dobu menší, než 20 ns, což z celé 
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spínací periody je zanedbatelná část. P ekmity by mohlo jít omezit použitím transil  či 
Zenerových diod. Také je možné, že i p es snahu o co nejlepší geometrické p ipojení sondy 
k m enému tranzistoru se pr b hy vlivem rušení mírn  odlišují od reality. 

Na dalším obrázku jsou uvedeny nam ené pr b hy zapínacího d je s časovou základnou 
40 ns/dílek: 

 

Obr. 6-38: Zapínací děj – uGS (mod e) a uDS (tyrkysově), 40 ns/dílek, plný výkon. 

Zapínání tranzistoru probíhá celkem standardním zp sobem. Jde vid t zakmitání v oblasti 
Millerova plata (druhý a t etí dílek obrazovky), což je b žný jev. Sestupná hrana nap tí uDS trvá 
mírn  p es 20 ns. 

Na následujícím obrázku je ješt  uveden nam ený vypínací d j p i polovičním výstupním 
nap tí i proudu, tedy čtvrtinovém výkonu: 

 

Obr. 6-39: Vypínací děj – uGS (mod e) a uDS (tyrkysově), 200 ns/dílek, výkon 25 %. 

M žeme si všimnout, že nap tí uDS hned po vypnutí tranzistoru značn  vykmitne a až poté je 
nár st omezen odlehčovacím článkem. Bylo zjišt no, že nedochází k dostatečnému resetování 
kondenzátor  odlehčovacího článku, ty se nenabijí na plnou hodnotu nap tí meziobvodu a tím je 
vypínací d j odlehčen pouze částečn . Toto se ned je z d vodu, že by se odlehčovací článek 
nestíhal resetovat – doba sepnutí je stále v tší, než doba p lkmitu článku. Problém je zp soben 
malou rozptylovou indukčností hlavního výkonového transformátoru, která p i menším proudu a 
menším výstupním nap tí již není schopna pln  vybít kondenzátory odlehčovacích článk  (nap tí 
na primáru transformátoru ani špičkov  nedosáhne hodnoty nap tí meziobvodu). Tím pádem 
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resetovací rezonanční p lkmit článk  začíná z nenulové hodnoty nap tí na kondenzátoru a končí 
na hodnot  menší, než nap tí meziobvodu. 

Tento popsaný nedostatek ale prakticky nezp sobuje velké problémy, protože se d je p i 
sníženém výkonu zdroje, kdy všechny ztrátové výkony jsou menší, a tak mírné navýšení vypínací 
ztrátové energie tranzistor  nezp sobuje riziko p eh ívání. 

Nakonec byl zm en pr b h odebíraného fázového proudu na Obr. 6-40. Pr b h se celkem 
dob e shoduje s teoretickým simulovaným pr b hem, viz Obr. 6-7 na stran  73. Mírné 
zakmitávání superponované na pr b hu je zp sobeno sériovou indukčností sít . Zm ený účiník 
odebíraného proudu byl 0,92. Je to hodnota mírn  nižší, než teoreticky dosažitelné maximum 
0,95 (je to dáno práv  zkreslením pulz  vlivem kapacity v meziobvodu), ale stále se jedná o 
dobrou hodnotu. 

 

Obr. 6-40: Odebíraný fázový proud, 4 ms/dílek, plný výkon. 

6.3.3 M ení účinnosti 
Následující m ení zohled uje pouze účinnost DC/DC m niče, tedy nezahrnuje ztráty na 

sí ovém usm r ovači a p íkon pomocného zdroje. M ení byla realizována pomocí p ístroje 
Fluke NORMA 5000. 

Účinnosti byly zm eny pro 3 r zná výstupní nap tí a pro 3 r zné proudy, celkem bylo tedy 
zm eno 9 hodnot. Tyto hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 1: Namě ené hodnoty účinnosti DC/DC měniče. 

η U2=140 V U2=280 V U2=420 V 

I2=10 A 93,4 % 96,4 % 97,1 % 

I2=20 A 94,9 % 96,4 % 96,8 % 

I2=30 A 95,1 % 96,5 % 96,8 % 

 

Nam ené hodnoty potvrzují vhodnost použité topologie p i požadavku velké 
regulovatelnosti zdroje. Nejnižší nam ená účinnost 93,4 %, p i pouze cca 11 % výkonu zdroje, 
je stále dobrá hodnota. Jinak se účinnost pohybuje v rozmezí cca 95 – 97 %, p ičemž p i 
odlehčování zdroje p i plném nap tí účinnost dokonce roste až na 97,1 %.  
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Nam ená účinnost pro plný výkon je 96,8 %, což znamená ztrátový výkon 416 W. 
Teoretické vypočtené ztráty v kapitole 6.1.3 na stran  65 jsou 202 W bez ztrát na sekundárních 
usm r ovacích diodách. Úbytek nap tí jedné paralelní kombinace použitých diod pro daný proud 
je asi 1,7 V, p i proudu 30 A je to tedy ztrátový výkon 51 W, neboli 102 W na celém 
usm r ovači. Celkový teoretický ztrátový výkon je tedy p ibližn  304 W. 

Je zde pom rn  velký rozdíl mezi nam eným a teoretickým ztrátovým výkonem, tedy 
416 W a 304 W. Určitá část tohoto rozdílu m že být dána i faktem, že účinnost je blízko 100 %, 
pak i malá chyba v nam eném výkon zp sobí velký rozdíl ve ztrátovém výkonu. 

Bylo zjišt no, že vinutí hlavního výkonového transformátoru se b hem provozu m niče 
pom rn  rychle zah ívá. Zde m že být rozpor s teoreticky vypočtenou ztrátou cca 16 W na 
polovinu vinutí, praktickým pozorováním rychlosti oh evu se zdá být ztrátový výkon vyšší. Tento 
rozdíl m že být dán nep esným výpočtem st ídavého odporu (vliv skin- a proximity-efektu), tato 
problematika je rozvedena v kapitole 2.1.2 na stran  4. Vyšší ztráta m že být částečn  dána i 
rozdílem mezi teoretickými a prakticky realizovanými parametry vinutí (zejména činitel pln ní 
m di a proudová hustota), viz komentá e k reálným parametr m vinutí v kapitole 6.1.6. 

Dalším problémem je fakt, že teoretický výpočet nezohled uje p ídavné ztráty na mnoha 
komponentech m niče – prvcích odlehčovacího článku, nulových diodách, kondenzátorech, 
spojích na DPS, výstupním filtru, proudovém bočníku, tlumicích článcích na sekundárních 
diodách, propojovacích vodičích atd. Tyto zmi ované ztráty mohou po sečtení dávat i n kolik 
desítek W. Tyto ztráty by bylo možné omezit p edimenzováním komponent, ovšem za cenu v tší 
velikosti, hmotnosti a ceny zdroje. 

V neposlední ad  m že být i pom rn  velká chyba v určování vypínací energie tranzistor , 
viz kapitola 6.1.2. Také mohla značn  nar st zapínací energie vlivem parazitních kapacit 
transformátoru, které jsou pom rn  velké. 

Malý rozdíl ve vypočtených ztrátách m že zp sobovat i uvažování jednotkové účinnosti p i 
odvození vztah , reáln  je ale p íkon o ztráty vyšší, tím pádem vyšší efektivní proudy a nár st 
ztrát oproti uvažované jednotkové účinnosti. 

T mito m eními byla potvrzena praktická realizovatelnost a dobré dosažitelné 
parametry blokujícího m niče velkého výkonu. 

6.3.4 Srovnání účinnosti realizovaného blokujícího m niče s propustným 
m ničem 

Zde bude provedeno stručné porovnání účinnosti realizovaného funkčního vzorku 
s blokujícím m ničem s d íve konstruovaným vzorkem s propustným m ničem a stejnými 
výstupními parametry. Fotografie d íve konstruovaného vzorku je na následujícím obrázku. 
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Obr. 6-41: Funkční vzorek zdroje s propustným měničem. 

Tento funkční vzorek zdroje s propustnou topologií má p ibližn  stejné rozm ry chladiče, 
jako nov  postavený blokující zdroj, na stranách je ješt  p ipevn n pomocný sí ový transformátor 
(pomocný interní zdroj) a hlavní pulzní transformátor zdroje. Celkov  dosahuje starší vzorek 
s propustným m ničem mírn  vyšších rozm r  i hmotnosti. 

Nam ené účinnosti pro plný výstupní výkon jsou následující: 

 Účinnost nového vzorku s blokujícím m ničem: 96,8 % 
 Účinnost staršího vzorku s propustným m ničem: 94,4 % 

Je tedy z ejmé, že nov  realizovaný vzorek s blokujícím m ničem dosahuje pom rn  značn  
vyšší účinnosti. Toto srovnání je ale bohužel jen orientační, protože vzorek s propustným 
m ničem obsahuje tranzistory s dvojnásobným odporem v sepnutém stavu a také nevyužívá 
bezztrátové odlehčovací články. P i použití stejné primární části silového obvodu, jako byla 
použita pro blokující m nič, by se dalo očekávat navýšení účinnosti p vodního vzorku 
s propustným m ničem. I p esto je ale možné konstatovat, že m nič s blokující topologií je 
velice vhodným ešením i pro velké výkony, navzdory zažitým konvencím. 
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7 ZÁV R 
V rámci práce byly ešeny m niče a spínané zdroje velkého výkonu se zvláštním 

p ihlédnutím k experimentální topologii blokujícího m niče. Autor práce si zam ení na tuto 
topologii vybral z d vodu, že ostatní (v tšinou propustné) topologie jsou již pro velké výkony 
b žn  používány. Blokující m nič by teoreticky mohl dosahovat srovnatelných nebo i lepších 
výsledk , než b žn  používané propustné topologie – zejména z d vodu, že obsahuje pouze jeden 
výkonový vinutý prvek (transformátor) oproti dv ma prvk m (transformátor a tlumivka) u 
propustného m niče. Je zde tedy potenciál pro vyšší účinnost. 

Všechny stanovené cíle byly v pr b hu ešení práce postupn  spln ny: 

1) Vhodnost použití blokujícího m niče byla analyzována v kapitole 4. V podkapitole 4.1 byla 
vy čena hlavní myšlenka d vodu pro použití této topologie – p edpokládaná možnost 
dosažení vyšší účinnosti (pouze jeden výkonový vinutý prvek) oproti propustnému m niči. 
V podkapitole 4.2 byla matematicky p esn  porovnána velikost transformátoru blokujícího a 
jednočinného propustného m niče, p ičemž význam má zejména porovnání p i optimálním 
návrhu transformátoru (viz podkapitola 4.2.3). V tom p ípad  pro smysluplné vstupní 
hodnoty (st ída = 0,35 a činitel šikmosti kΔI = 0,5) vychází lineární rozm r transformátoru 
blokujícího m niče pouze o 5,3 % v tší (objem o 17 % v tší), než u propustného m niče. 
Tím byla vyvrácena domn nka značné velikosti transformátoru blokujícího m niče. 
 
Srovnání bylo provedeno s jednočinným propustným m ničem. U dvojčinného propustného 
m niče se dá logicky očekávat menší velikost transformátoru, než u jednočinného. Tento 
m nič ovšem disponuje určitými problémy, které snižují jeho robustnost (nap . problém 
s nesymetrií budicích pulz  tranzistor , problém „falešného“ p iotevírání tranzistor  vlivem 
Millerova jevu). Problémy již byly popsány v [20]. Autor se v této dizertační práci v nuje 
zám rn  pouze jednočinným aplikacím. 
 

2) V podkapitole 4.3 byla navržena ešení pro zlepšení parametr  blokujícího m niče. Jedná se 
o obvod pro bezztrátové omezení p ekmitu na tranzistoru jednospínačového m niče (kapitola 
4.3.1), ešení problému s pulzním proudem usm r ovače pomocí CLC filtru se svitkovými 
kondenzátory a interleavingem m nič  (kapitola 4.3.2) a zapojení bezztrátového 
odlehčovacího článku pro dvouspínačový m nič (kapitola 4.3.3), které bylo poté použito i 
pro konstrukci funkčního vzorku velkého výkonu (kapitola 6). Nakonec byla praktická 
realizovatelnost n kterých ešení ov ena konstrukcí experimentálního funkčního vzorku 
blokujícího m niče o výkonu 1,2 kW (kapitola 4.4). 
 

3) Značná část práce (kapitola 5) se v nuje optimalizaci účinnosti blokujícího m niče, založené 
na ešení analytických matematických vztah . Vždy je hledáno minimum funkce celkových 
ztrát m niče. Podkapitola 5.1 se v nuje obecnému problému optimalizace pro spojitý tok 
transformátoru (jako krajní p ípad je umožn n i režim na hranici p erušovaného toku), 
p ičemž jako prom nná je brána frekvence i činitel zohled ující parametry transformátoru 
(označovaný v práci jako kΔI). Jedná se tedy o hledání minima funkce dvou prom nných – 
frekvence a činitele kΔI. Z t chto dvou prom nných je možné vyjád it všechny pot ebné 
výsledné parametry m niče. Poslední krok ešení bylo nutno vy ešit pomocí software 
(program Excel), p ičemž byl kladen d raz na uživatelskou jednoduchost. 
 
Dále je v podkapitole 5.2 ešena optimalizace účinnosti pro práci m niče na hranici 
p erušovaného toku transformátoru. Funkce celkových ztrát je rovn ž dvourozm rná, 
s prom nnými frekvence a zdvih sycení ΔB. V tomto p ípad  se ukazuje, že p i zanedbání 
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závislosti st ídavého odporu vinutí (skin- a proximity-efekt) je možné získat výsledné vztahy 
čist  analyticky (viz podkapitola 5.2). P i zohledn ní závislosti st ídavého odporu vinutí na 
frekvenci byl poslední krok proveden pomocí software (program Excel), ešení bylo p idáno 
do p vodního souboru, který vznikl pro optimalizaci se spojitým tokem. 
 

4) Funkční vzorek netradičního spínaného zdroje 12 kW s blokujícím m ničem s výstupními 
parametry 420 V, 30 A byl navržen v kapitole 6.1. Je uveden detailní návrh a výpočet všech 
částí spínaného zdroje. V kapitole 6.2 je stručn  shrnuta realizace všech částí zdroje včetn  
dokumentačních fotografií. Oživení zdroje se neobešlo bez určitých problém  popsaných 
v kapitole 6.3, ovšem nakonec se poda ilo dosáhnout spolehlivé funkce a požadovaných 
výstupních parametr . 
 
M ení účinnosti DC/DC m niče je uvedeno v kapitole 6.3.3. Pro plné výstupní parametry se 
poda ilo dosáhnout účinnosti 96,8 %, p ičemž s klesajícím proudem p i plném nap tí 
účinnost dokonce roste a p i t etinovém proudu dosahuje 97,1 %. S klesajícím výstupním 
nap tím účinnost klesá, ale ani pro 1/3 nap tí a 1/3 proudu (výkon m niče 11 %) neklesá pod 
93 %. Tím byla ov ena velmi dobrá účinnost navržené topologie blokujícího m niče pro 
velký rozsah výstupních veličin. Teoretické ztráty pro plný výkon m ly ovšem být ješt  o 
n co menší, možné d vody tohoto rozdílu jsou popsány v kapitole 6.3.3. Účinnost 
s funkčním vzorkem propustného m niče se stejnými výstupními parametry byla srovnána 
v kapitole 6.3.4 – propustný m nič pro plný výkon dosahoval účinnosti pouze 94,4 %. 
Srovnání ovšem není úpln  sm rodatné, protože pro konstrukci vzorku propustného m niče 
byly použity tranzistory s mírn  odlišnými parametry a nebyl použit bezztrátový odlehčovací 
článek. 

V dalším výzkumu by se autor cht l v novat r zným typ m rezonančních a kvazirezonančních 
m nič . Tyto m niče mohou p inášet výrazné omezení rušivého vyza ování, což u tradičních 
m nič  s tvrdým spínáním ve spojení s rychlými polovodiči p edstavuje velký problém z hlediska 
norem pro elektromagnetickou kompatibilitu. Rezonanční a kvazirezonanční m niče jsou ovšem 
často obtížn  regulovatelné. Zajímavé by bylo bádání na poli rozší ení rozsahu regulace t chto 
m nič  p i zachování jejich robustnosti (nap . snadnosti ízení).  
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