
ABSTRAKT 

Tématem semestrálního projektu je synchronní usměrňovač ve spínaných zdrojích. 

Projekt se především zabývá moţnostmi jak zvýšit účinnost spínaných zdrojů. 

Při zvyšování účinnosti je velice důleţitý také rozbor jednotlivých ztrát. Jedním ze 

způsobů, jak dosáhnou vysoké účinnosti, je nahrazení Schottkyho diody ve výstupním 

usměrňovači tzv. synchronním usměrňovačem tvořeným především výkonovým 

tranzistorem MOSFET.  

Druhá část práce je zaměřena na praktický návrh spínaného zdroje se synchronním 

usměrňovačem a s výstupním výkonem WPOUT 100 . Při návrhu bylo hlavním úkolem 

dosáhnout vysoké účinnosti. V závěru návrhu je provedeno srovnání obou typů 

usměrňovačů a provedeno měření. 
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ABSTRACT 

The aim of this project is synchronous rectifier in switched-mode power supply. 

The project deal with possibility, how increase in efficiency in SMPS. For increases 

in efficiency are very important analysis particular power losses. One from possibility 

how increase in efficiency is replace Schottky diode in output rectifier by synchronous 

rectifier, with is consists of a power MOSFET.  

The second part of this work is focused on practical realization SMPS with 

synchronous rectifier and with output power WPOUT 100 . The main task was reach 

high efficiency. On the end of there is comparing of rectifiers and electric measuring 

has been making. 
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ÚVOD 

Elektronika a elektrotechnika zaznamenaly v posledních desetiletích bouřlivý rozvoj. 

V posledních letech však můţeme zaznamenat mnoţství nových trendů a celou řadu 

nových technologií. Technologický pokrok, tzv. „zelený trend“, miniaturizace, 

to všechno jsou faktory ovlivňující vývoj v elektrotechnickém průmyslu posledních let. 

Proto se stále častěji můţeme setkávat se spínanými zdroji. V porovnání s lineárními 

zdroji přinášejí spínané zdroje celou řadu výhod. Mezi největší výhody patří zejména 

vysoká účinnost a výkon při zachování malé hmotnosti a malých rozměrů zdroje. 

Spínané zdroje běţně dosahují účinnosti větší neţ 80% (lineární zdroje <50%). Těchto 

parametrů je dosaţeno za pomoci vysokých pracovních kmitočtů aţ 1 MHz (lineární 

zdroje 50Hz). Poměrně výhodné je také vyuţití spínacího (impulzního) reţimu. 

Výkonový člen je zatěţován impulzně a tím lze dosáhnout výrazně většího výstupního 

výkonu neţ v lineárním reţimu. Bohuţel při spínání výkonových tranzistorů vzniká 

rušení, které můţe být v některých aplikacích (např. audiotechnika) neţádoucí. Největší 

nevýhodou spínaných zdrojů je právě vysoký pracovní kmitočet, který klade větší 

nároky na jednotlivé prvky, v důsledku toho je i cena těchto součástek vyšší. 

V minulosti způsoboval vysoký pracovní kmitočet i obtíţnou dosaţitelnost vhodných 

komponentů. Postupně však dochází k poklesu cen a tím i k většímu rozšíření spínaných 

zdrojů, coţ má za následek i poměrně bohatý výběr integrovaných obvodů. Tyto 

obvody obsahují značnou část řídící elektroniky zdroje. Jsou jiţ také dostupné, levné 

a rychle spínací tranzistory schopné pracovat s vysokými kmitočty a výkony. 

Spínané zdroje prochází vývojem, který je ovlivněn poţadavky zákazníků a také 

dostupnými součástkami. Snahou konstruktérů je mimo jiné další zvyšování jiţ tak 

velmi vysoké účinnosti. Jednou z cest, jak dále zvyšovat účinnost, je nahrazení 

sekundárního usměrňovače tvořeného schottkyho diodou tzv. synchronním 

usměrňovačem. Zjednodušeně lze říct, ţe dioda je nahrazena tranzistorem MOSFET. 

Pouţití moderních spínacích tranzistorů FET jako usměrňovač přináší mnohé výhody. 

Úbytek napětí na sepnutém kanále je několikanásobně menší neţ úbytek na diodě, 

coţ významně sníţí ztrátový výkon na usměrňovači.  
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1 SPÍNANÉ ZDROJE 

Zapojení spínaných zdrojů jsou poněkud komplikovanější, neţ u klasických lineárních 

zdrojů. Jednotlivá zapojení se mohou lišit, ale všechna vycházejí ze základního 

blokového schématu. 

1.1 Obvodová koncepce spínaného zdroje 

Z hlediska výstupního a vstupního napětí lze rozdělit pulzní zdroje na AC/DC 

a DC/DC. Provedení zdrojů AC/DC bývá vybaveno vstupem pro střídavé síťové napětí. 

Naproti tomu provedení DC/DC jsou měniče upravující velikost stejnosměrného napětí. 

Rozdíl mezi jednotlivými provedeními je ve vstupních obvodech zdroje. Většina zdrojů 

pouţívaných např. ve výpočetní technice jsou právě zdroje typu AC/DC. Blokové 

schéma takového zdroje je znázorněno na obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1: Blokové schéma spínaného zdroje (Převzato z [14]) 

ODRUŠOVACÍ FILTR 

Kaţdé elektrotechnické zařízení musí splňovat příslušné normy elektromagnetické 

kompatibility (EMC), proto je k síťovému vstupu připojen odrušovací filtr. Hlavním 

zdrojem rušení jsou v tomto případě rychlé spínací tranzistory pracující 

na vysokých kmitočtech. Úkolem odrušovacího filtru je zabránit pronikání rušení 

ze zdroje do sítě a naopak. Správně navrţený filtr by měl omezovat vysoké kmitočty 

(útlum desítky dB), naopak na nízkém kmitočtu 50Hz by měl být jeho útlum takřka 

nulový. Filtr bývá tvořen tlumivkami a kondenzátory, přičemţ tlumivky jsou zařazeny 

v příčné větvi a kondenzátory ve větvi podélné.  

USMĚRŇOVAČ A VSTUPNÍ FILTR 

Usměrňovač je obvod přeměňující střídavé napětí na napětí stejnosměrné. Podle 

principu se dělí na řízené a neřízené. Pro vstupní usměrňovač se pouţívají neřízené 

usměrňovače, které tvoří jedna nebo více polovodičových diod. Podle zapojení 
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se usměrňovače tvořené diodami dělí na jednocestné a dvoucestné. Z hlediska 

funkčnosti je výhodnější pouţít dvoucestný usměrňovač, který na výstup propouští obě 

půlvlny vstupního napětí. Výstupní napětí usměrňovače nemá čistě stejnosměrný 

charakter, ale je zvlněné, proto je nutné na výstup usměrňovače zapojit tzv. filtrační 

(vyhlazovací) kondenzátor. 

VÝKONOVÝ SPÍNAČ 

Výkonový spínač z usměrněného vstupního napětí vytvoří napětí střídavé. Spínač je 

zpravidla tvořen výkonovými tranzistory bipolárními, nebo unipolárními. Zjednodušeně 

lze říct, ţe tranzistor pracuje pouze ve dvou stavech. Tranzistor je maximálně otevřen 

(sepnut) nebo zcela uzavřen. Z toho vyplývá, ţe proud protékající spínačem má 

impulzní charakter, díky čemuţ je výkonová ztráta vznikající na tranzistoru menší. 

IMPULZNÍ TRANSFORMÁTOR 

Transformátor je obvod umoţňující díky elektromagnetické indukci přenášet 

elektrickou energii mezi vinutími. Umoţňuje také transformovat (měnit) velikost 

vstupního napětí vůči napětí výstupnímu. Nutná podmínka pro transformaci je, aby měl 

vstupní proud střídavý charakter. Transformátor pouţívaný ve spínaných zdrojích je 

tzv. impulzní transformátor. Proud procházející primárním vinutím se nemění lineárně, 

ale impulzně. Impulzní transformátory pouţívané ve spínaných zdrojích musejí být 

schopny pracovat s kmitočty řádově stovky kHz, proto jsou kladeny zvláštní nároky 

na jednotlivé parametry a části transformátoru. Transformátory pouţívané ve spínaných 

zdrojích mají obvykle jedno primární vinutí a několik vinutí sekundárních. 

VÝSTUPNÍ USMĚRŇOVAČ 

Střídavé napětí na výstupu impulzního transformátoru je nutné usměrnit. K tomuto 

účelu je za transformátor zapojen výstupní usměrňovač. Obvykle bývá usměrňovač 

tvořen speciální polovodičovou diodou tzv. Schottkyho diodou. Ve snaze o zvyšování 

účinnosti jsou tyto diody nahrazovány tranzistory MOSFET. 

VÝSTUPNÍ FILTR 

Napětí usměrněné výstupním usměrňovačem má poměrně velké zvlnění, a proto je 

nutné ho vyhladit. K tomuto účelu slouţí výstupní filtr. Důleţité je, aby byly také 

potlačeny vyšší harmonické sloţky vznikající při spínání. Výstupní filtr bývá zpravidla 

tvořen tlumivkami a kondenzátory. 

ŘÍDÍCÍ A POMOCNÉ OBVODY 

Úkolem řídícího obvodu je zejména ovládání výkonového spínače a tím i ovlivňování 

velikosti výstupního napětí. Výstupní napětí je porovnáváno s referenčním napětím 

a na základ jejich rozdílu je přizpůsobena tzv. střída spínání D. Řídící obvod bývá 

tvořen integrovaným obvodem doplněným o několik pomocných součástek. Spínaný 

zdroj můţe obsahovat více integrovaných obvodů, např. obvod pro řízení synchronního 

usměrňovače nebo obvody pro řízení napětí na více výstupech zdroje. 
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1.2 Účinnost jako fyzikální veličina 

Účinnost η je fyzikální veličina, která je definována jako podíl výkonu P a příkonu S 

(viz. vztah 1.1). 

S

P
  (1.1) 

Dodaný výkon (příkon) S je vţdy větší, neţ práce (výkon) P vykonaná strojem. 

Proto je účinnost vţdy menší neţ 1. Tento stav je způsoben ztrátami vznikajícími při 

běhu stroje. V případě elektrického zařízení se obvykle jedná o přeměnu energie 

v neuţitečné teplo. Snahou konstruktéru je tyto ztráty co moţná nejvíce sníţit a tím se 

přiblíţit k hranici 1  (percentuálním vyjádření %100 ). 

1.3 Účinnost spínaných zdrojů 

Spínané zdroje jsou konstruovány hlavně díky své vysoké účinnosti. Běţně je moţné 

dosahovat účinností %80 . Pro porovnání lineární zdroje dosahují maximálně 

účinnosti %50 . Vysoké účinnosti je dosahováno především pracovními kmitočty, 

které jsou vzhledem k lineárním zdrojům přibliţně 400 aţ 20000 krát větší (tj. řádově 

desítky aţ stovky kHz). Jako u kaţdého elektrického zařízení, tak ani zde se nevyhneme 

ztrátám. 

Tab. 1.1: Výkonové ztráty na jednotlivých částech obvodu (Převzato z [2]) 

Typ návrhu 3842+MOSFET 

1,2Ω /600V 

TOPSwitch 

3,6Ω /700V 

Zdroj s diskrétních součástek a zdroj s obvodem  TOPSwitch 

Výstupní výkon 34,27W 34,21W 

Vstupní příkon 39,38W 38,63W 

Účinnost 87% 88,6W 

Výkonové ztráty 5,11 W 4,42W 

Pracovní kmitočet 76kHz 100kHz 

Ztrátové výkony jednotlivých částí obvodu 

Vodivostní ztráty MOSFET RDS(ON) 0,37W 1,07W 

Snímací odpor 

proudu 

0,16W 0 W 

Spínací ztráty MOSFET C.U
2
.f 0,43W 0,32W 

Příčný proud 1,08W 0W 

Ostatní ztráty Startovací obvod 0,03W 0W 

 

V tabulce Tab. 1.1 jsou uvedeny ztrátové výkony na jednotlivých částech zdroje. 

Pro porovnání jsou uvedeny dva zdroje. První zapojení je řízeno integrovaným 

obvodem UC3842 a ve druhém zdroji je pouţit obvod TOPSwitch, který v sobě 
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integruje výkonový tranzistor typu MOSFET, PWM s integrovaným oscilátorem, 

referenční napětí, zpětnovazební zesilovač a ochrannou diodu.  

1.3.1 Vodivostní ztráty 

Většina ztrát obou obvodů je rozdílná, coţ je dáno odlišným obvodovým zapojením. 

Vodivostní ztráty vznikají při průchodu proudu přes prvek mající ohmický odpor. 

Průchodem proudu vzniká úbytek napětí a tím i výkonová ztráta (viz. vztah 1.2). 

2IRP   (1.2) 

Ze vztahu je patrné, ţe se vzrůstajícím odporem R roste ztrátový výkon lineárně, 

stejně tak můţe ztrátový výkon narůstat s kvadrátem proudu I. Z uvedeného vyplývá, 

ţe je výhodné sniţovat hodnotu odporu R, ale ne vţdy je to z technologického hlediska 

moţné. Daleko výhodnější je sníţit hodnotu proudu I, neboť ztrátový výkon bude klesat 

s kvadrátem proudu. Pro zachování stejného výkonu je nutné zmenšení proudu 

vykompenzovat zvětšením napětí. 

U spínacích prvků je ţádoucí, aby byl tento odpor co moţná nejmenší. V případě 

tranzistoru MOSFET je udávána hodnota )(ONDSR , neboli odpor mezi elektrodami 

DRAIN a SOURCE (odpor kanálu) v sepnutém stavu. Moderní tranzistory dosahují 

hodnot řádově od jednotek ohmů, aţ po jednotky milionů, záleţí na konkrétním obvodu. 

V Tab. 1.1 jsou uvedený konkrétní hodnoty ztrátového výkonu na tranzistorech 

MOSFET. V zapojení s diskrétními součástkami je ztrátový výkon 0,37 W a v případě 

odvodu TOPSwitch 1,07 W. Je zřejmé, ţe volbou vhodného tranzistoru s nízkým 

odporem )(ONDSR  lze poměrně významně ovlivnit výsledný ztrátový výkon. 

1.3.2 Spínací ztráty 

Spínací ztráty lze rozdělit do dvou skupin. První z nich jsou ztráty tzv. kmitočtové 

a druhou skupinou jsou ztráty přechodové. Kmitočtové ztráty vznikají díky 

nedokonalostem jednotlivých elektrických součástek. V případě spínaných zdrojů 

se konkrétně jedná o parazitní kapacity tranzistorů MOSFET a transformátorů. Tyto 

parazitní kapacity musí být střídavě nabíjeny a vybíjeny. U tranzistorů jsou obvykle 

v katalogu udávány parazitní kapacity Coss (výstupní kapacita), Crss (Millerova nebo 

„zpětnovazební kapacita“) a Ciss (vstupní kapacita). V případě transformátoru se jedná 

o mezizávitovou kapacitu a parazitní kapacitu mezi vinutími. Přechodové ztráty vznikají 

při spínání a rozpínání tranzistoru MOSFET. Přechod tranzistoru mezi jednotlivými 

pracovními stavy trvá určitou nenulovou dobu. U zdroje s obvodem UC3842 Tab. 1.1 

jsou spínací ztráty podstatně větší neţ u obvodu TOPSwitch. Tento rozdíl je především 

dán vyšší výstupní kapacitou Coss a Millerovou kapacitou Crss u zdroje s diskrétními 

součástkami a tím i vyšší přechodové ztráty. 

1.3.3 Ztráty ostatní 

Poslední skupinou jsou ztráty ostatní. Zde jsou zahrnuty ztráty řídících obvodů 

a startovacích obvodů. Ztrátový výkon těchto obvodů je především dán pouţitými 

integrovanými obvody, jejich funkcemi a spotřebovanému výkonu. Dále je také třeba 
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upozornit na ztrátový výkon rezistorové sítě ve zdroji. S rostoucí sloţitostí zdroje 

dochází k nárůstu počtu pouţitých rezistorů. Rezistor se řadí mezi pasivní součástky, 

které energii spotřebovávají a tím zvyšují ztrátový výkon.  

Z tabulky Tab. 1.1 vyplývá, ţe poměrně velký ztrátový výkon je na výstupní diodě, 

která tvoří sekundární usměrňovač. Přes tento usměrňovač můţe protékat velký proud. 

Otevřená dioda má téměř konstantní úbytek napětí, coţ je dáno její AV 

charakteristikou. Téměř výhradně jsou pouţívány rychlé schottkyho diody s úbytkem 

napětí VUF 3,0  (klasické diody VUF 7,0 ). Ztrátový výkon je i tak poměrně vysoký 

a v obou zapojeních z tab. 2.1 a tvoří přibliţně 20% celkových ztrát. Tyto ztráty lze 

poměrně významně zmenšit pouţitím tzv. synchronního usměrňovače. 

1.4 Zvyšování účinnosti spínaných zdrojů 

Při konstrukci spínaných zdrojů lze zvolit mnoho zapojení a parametrů, jeţ ovlivní 

výslednou účinnost. Zvláštní pozornost by měla být věnována střídě spínání, 

transformátoru a v neposlední řadě také vhodnému výběru součástek. V poslední době 

se také objevují nová aplikační zapojení, např. rezonanční spínaný zdroj nebo zdroje 

se synchronním usměrňovačem. 

1.4.1 Transformátor 

Mezi ztráty transformátoru je moţné zařadit ztráty na vinutí, střídavé ztráty, rozptylová 

indukčnost a kapacita vinutí.  

Ztráty na vinutí jsou způsobeny ohmickým odporem drátu, který tvoří jednotlivá 

vinutí. Průchodem proudu vinutím (vodičem) dochází k zahřívání vodiče 

a tím i přeměně části energie v nepotřebné teplo. Při návrhu je proto nutné vodiče 

dostatečně dimenzovat, tj. zvolit dostatečný průřez vodiče.  

Další ztráty transformátoru vznikají vlivem tzv. elektrického povrchového jevu 

zkráceně skinefektu. Jedná se o fyzikální děj, při kterém je vysokofrekvenční proud 

nucen téct povrchem vodiče. Vzdálenost od povrchu vodiče, ve kterém klesne proudová 

hustota na 1/e vůči hustotě na povrchu se nazývá hloubka vniku. 

f



0

1

1






  (1.3) 

Ze vztahu je patrné, ţe hloubka vniku je závislá na druhé odmocnině kmitočtu f. 

Se vzrůstajícím kmitočtem se hloubka vniku sniţuje, čímţ dochází ke zmenšení 

efektivní plochy vodiče a nárůstu ohmického odporu a tím i ztrátového výkonu. 

Hloubka vniku je také závislá na pouţitém materiálu a jeho vlastnostech viz. Tab. 1.2. 
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Tab. 1.2: Závislost hloubky vniku na kmitočtu pro různé materiály (Převzato z [1]) 

Kmitočet 

[kHz] 

Hloubka vniku 

[mm] 

Cu Al 

10 0,67 0,87 

20 0,47 0,61 

50 0,30 0,39 

100 0,21 0,27 

200 0,15 0,195 

 

Pro potlačení elektrického povrchového jevu je vhodné pouţít takový průměr 

vodiče, aby byl dostatečně vyuţit celý průřez. Protoţe by byl tento vodič poměrně tenký 

a tím by i jeho ohmický odpor byl velký, pouţívá se několik paralelních vodičů 

popř. vysokofrekvenční lanka nebo pásky. 

Ztráty v jádře transformátoru významně přispívají ke ztrátám transformátoru. 

Do této skupiny bychom mohli zařadit ztráty vznikající vlivem vířivých proudů 

a hysterezní ztráty. Ztráty vznikající vlivem vířivých proudů jsou takřka zanedbatelné, 

protoţe jsou mimo jiné závislé na rezistivitě pouţitého materiálu, která je u feritů 

(pouţívaný ve spínaných zdrojích) aţ 10
5 

ohmu.  

Hysterezní ztráty vznikají při přemagnetování materiálu jádra. Při tomto procesu 

se dodávaná energie mění v teplo. Pro velikost ztrát platí vztah. 

hsh SfVP   (1.4) 

Ztráty jsou úměrné objemu materiálu V, frekvenci f a ploše hysterezní křivky Shs. 

Omezením těchto ztrát je moţné ovlivnit volbou vhodného materiálu jádra 

transformátoru. 

Při návrhu transformátoru je velice důleţité minimalizovat velikost tzv. rozptylové 

indukčnosti. Pokud by rozptylová indukčnost byla příliš vysoká, docházelo by 

k rozptylu energie do prostoru bez uţitku. Transformátory obvykle dosahují hodnot 

rozptylové indukčnosti 1 – 3 % magnetizační indukčnosti. Pro minimalizaci tohoto 

neţádoucího jevu je třeba vhodné konstrukční uspořádání jednotlivých vinutí 

transformátoru. 
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1.5 Certifikace 80 Plus 

V roce 2003 vznikla organizace prosazující vyšší účinnost napájecích zdrojů 

pouţívaných ve výpočetní a multimediální technice. Na základě testování prováděného 

organizací 80 Plus jsou udělovány certifikáty označující zdroje s účinností vyšší neţ 

80%. Existuje několik variant certifikátů (Tab. 1.3). 

Tab. 1.3: Certifikace zdrojů dle účinnosti 

Certifikáty Zatíţení zdroje 

 20% 50% 100% 

 
Ú

či
n
n
o

st
  

 

80 80 80 

 

82 85 82 

 

85 88 85 

 

87 90 87 

 

Zdroje jsou testovány pro jedno z těchto vstupních napětí UVST = 115V ±1% 

a napětí UVST = 230V ±1%. Kmitočet vstupního napětí je %160  Hzf . Zdroje 

s vyšším vstupním napětím budou mít vyšší účinnost, coţ je dáno menším vstupním 

proudem. Měření je prováděno pro různá zatíţení 20%, 50% a 100%. Pro jednotlivé 

zátěţe jsou stanoveny minimální hranice účinnosti (Tab. 1.3), pod které nesmí účinnost 

zdroje klesnout, jinak nedosáhnou daného certifikátu. Další podmínkou získání 

certifikátu 80 PLUS a vyšší je nutnost, aby účiník 9,0cos  . 

Výhodou pouţívání takto certifikovaných zdrojů je především úspora nákladů 

na provoz, niţší produkované teplo a s tím spojená vyšší spolehlivost, niţší nároky 

na chlazení a menší hlučnost. Je třeba zváţit, zdali jmenované výhody nakonec 

nepřeváţí vyšší cena. Důleţitá je také volba výkonu zdroje. Ţádoucí je, aby se výkon 

zdroje a příkon spotřebiče přibliţovaly. Nevýhodou certifikátů 80 PLUS je fakt, 

ţe se vůbec nezabývají spotřebou zdrojů v tzv. pohotovostním stavu. Spotřeba zdroje 

v tomto stavu můţe být aţ 10W. 
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2 SYNCHRONNÍ USMĚRŇOVAČ 

Stále častěji se můţeme setkávat se zdroji s velmi vysokou účinností. Existuje řada 

moderních způsobů jak dosáhnout vysoké účinnosti zdroje. Jedním z nich je aplikace 

tzv. synchronního usměrňovače. Následující část pojednává o vlastnostech a aplikaci 

usměrňovače do impulzního zdroje. 

2.1 Základní vlastnosti 

Hlavním důvodem pouţívání synchronního usměrňovače je snaha sníţit výkonové 

ztráty a tím zvýšit účinnost spínaného zdroje. Jedním ze způsobů, jak tohoto dosáhnout, 

je nahradit usměrňovací diodu výkonovým tranzistorem MOSFET. Výkonová ztráta 

na diodě je úměrná velikosti napětí UF a proudu IF procházejícího diodou. Hodnota 

proudu IF je především dána velikostí zátěţe RZ, proto jedinou moţností, jak sníţit 

velikost ztrátového výkonu PZ, je sníţení napětí UF.  

 

Obr. 2.1: VA charakteristika synchronního u. a diodového u.(Převzato z [10]) 

Na obr. 2.1 jsou zobrazeny VA charakteristiky pro diodový a synchronní 

usměrňovač. Pro polovodičovou diodu platí, ţe po dosaţení tzv. prahového napětí UF 

dochází k prudkému nárůstu proudu IF bez dalšího výrazného zvyšování napětí UF. 

Spínané zdroje pouţívají schottkyho diody s prahovým napětím okolo UF = 0,3 V. 

Pro malé proudy IF je velikost napětí na diodě poměrně vysoká, díky čemuţ je i ztrátový 

výkon velký. Naopak pro velké proudy se velikost napětí na diodě téměř nemění a tím 

je i ztrátový výkon niţší.  

Synchronní usměrňovač tvořený tranzistorem MOSFET pracujícím v III. kvadrantu 

má téměř odporový charakter. Se vzrůstajícím proudem IDS roste úbytek napětí UDS 
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na tranzistoru téměř lineárně. Pro velikost ztrátového výkonu vznikajícího 

na synchronním usměrňovači je stěţejní velikost odporu RDS(ON) mezi elektrodami 

DRAIN a SOURCE. Špičkové tranzistory dosahují RDS(ON) řádově jednotky miliohmů. 

Důleţité je však poznamenat, ţe tranzistor na rozdíl od diody bezpodmínečně vyţaduje 

řídící obvod.  

2.2 Blokující měnič 

Na obr. 2.2 je zobrazeno typické zapojení blokujícího měniče (Flyback convertor) 

se synchronním usměrňovačem. Na schématu není zakreslen řídící obvod nezbytný 

pro fungování synchronního usměrňovače. 

 

Obr. 2.2: Schéma zapojení blokujícího měniče s transformátorem CCM (Převzato z [10]) 

Blokující měnič patří do skupiny tzv. jednočinných měničů. Na obr. 2.2 je společná 

indukčnost nahrazena transformátorem, díky čemuţ je moţné rozšířit rozsah 

zpracovávaných napětí. Pouţití transformátoru přináší také výhodu galvanického 

oddělení vstupního a výstupního části zdroje.  

Je-li sepnut tranzistor SW (doba TON) přes primární vinutí transformátoru, protéká 

proud IPRI a veškerá energie se ukládá ve formě magnetického pole transformátoru. 

V tomto stavu je polarita napětí USEC na sekundárním vinutí taková, ţe pokud by byl 

usměrňovač tvořen samotnou diodou, tak by byla tato dioda polarizována v závěrném 

směru. Proud ISEC by neprotékal. Pokud je však výstupní usměrňovač tvořen 

synchronním usměrňovačem řídící obvod synchronního usměrňovače tranzistor SR 

ponechá rozepnutý. Po uzavření spínacího tranzistoru SW přestává primárním vinutím 

protékat proud IPRIM. Energie akumulovaná v jádře transformátoru způsobí, 

ţe sekundárním vinutím začne protékat proud ISEC (doba TOFF). Napětí 

na transformátoru v době TOFF má vzhledem k době TON opačnou polaritu. Dioda tvořící 

výstupní usměrňovač by byla polarizována v propustném směru. Při pouţití 

synchronního usměrňovače musí řídící obvod otevřít tranzistor SR. Tím dojde 

k aktivování synchronního usměrňovače (doba TSR). Mezi koncem doby TON a počátkem 

TSR vzniká zpoţdění TD(on). Po ukončení doby TSR blokující měnič dostane opět 

do výchozího stavu. Mezi dobou ukončení činnosti synchronního usměrňovače TSR 

a opětovného sepnutí tranzistoru SW vzniká zpoţdění TD(off). Průběhy napětí a proudů 

na blokujícím měniči se synchronním usměrňovačem jsou zobrazeny na obr. 2.3.  
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2.3 Ztráty na synchronním usměrňovači 

Ztráty vznikající na synchronním usměrňovači můţeme rozdělit do tří skupin: 

 Ztráty vodivostní PCOND 

 Ztráty spínací PSW 

 Ztráty vznikající vlivem parazitních kapacit PCAP 

Rozdílné ztráty vznikají v jednotlivých pracovních reţimech zdroje. Pro reţim 

spojitých proudů platí, ţe proud ISEC a proud IPRI během spínacích cyklů neklesají 

k nule. Naopak v reţimu nespojitých proudů proud ISEC k nule klesá. Jednotlivé 

pracovní módy jsou především dány indukčností primárního vinutí LP a zatěţovacím 

proudem. 

2.3.1 Ztráty v režimu spojitých proudů (CCM) 

Na obr. 2.3 průběhy napětí a proudů na jednotlivých částech obvodu. 

Usměrňovač pracuje v reţimu spojitých proudů (tzv. Continuous-Conduction-Mode), 

coţ je patrné z průběhu proudu ISEC, který v době TOFF neklesá k nule.  

 

Obr. 2.3: Průběhy napětí a proudů na jednotlivých částech obvodu (Převzato z [10]) 

Měnič pracuje v několika reţimech. V době TON je tranzistor SW sepnut 

a primárním vinutím protéká proud ISEC. Po uplynutí doby TON přechází měnič do stavu 

TOFF, kdy je tranzistor SW vypnut. Mezi dobou TON a dobou TSR vzniká časová prodleva 

TD(ON) a TD(OFF), kdy protéká proud ISEC pouze ochranou diodou DSR 

tranzistoru TSR. Na obr. 2.3 je tato doba vyznačena šedivou barvou. Ztráty na diodě 

nejsou pouze vodivostní, které způsobuje zotavovací doba diody, 

které vznikají v době, kdy sepne tranzistor TSW. Celkové vodivostní ztráty synchronního 
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usměrňovače jsou především tvořeny úbytkem napětí na tranzistoru TSR a ochranné 

diodě DSR. Pro celkové vodivostní ztráty platí následující vztah [10]:  
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  (2.1) 

kde RDS(ON) je ohmický odpor kanálu tranzistoru MOSFET v sepnutém stavu, I0 je 

výstupní proud, SON TTD / je poměr mezi dobou sepnutí tranzistoru SW a periodou, 

SECI je rozdíl mezi nejvyšší a nejniţší hodnotou proudu ISEC, UD úbytek napětí 

na ochranné diodě, ID proud protékající ochrannou diodou. 

Ztráty vznikající vlivem doby závěrného zotavení interní diody lze popsat 

vztahem [10]: 

S
IN

RR

SR

RR f
n

U
UQP  )( 0  (2.2) 

kde QRR je zotavovací náboj, U0 je velikost výstupního napětí, UIN je vstupní napětí 

blokujícího měniče, n je převodní poměr transformátoru, fS pracovní kmitočet měniče. 

Dalším typem výkonových ztrát vznikajícím v blokujícím měniči se synchronním 

usměrňovačem jsou ztráty způsobené tzv. parazitní rezonancí. Tento jev vzniká díky 

kapacitě kanálu SR

OSSC a rozptylové indukčnosti transformátoru. Parazitní zákmity 

vznikají po ukončení činnosti synchronního usměrňovače v době, kdy je tranzistor SW 

sepnut, tj. doba TON. Zánik tohoto neţádoucího jevu nastane ve chvíli, kdy je synchronní 

usměrňovač aktivní, tj. doba TSR. Ztráty vznikající výše zmíněným jevem lze popsat 

pomoci vztahu [10]: 
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IN
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SR

off f
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UCP 2

0 )(
2

1
  (2.3) 

kde SR

DSC je kapacita mezi elektrodami DRAIN a SOURCE. 

2.3.2 Ztráty v režimu nespojitých proudů (DCM) 

V reţimu nespojitých proudů (tzv. Discontinuous-Conduction-Mode) proud ISEC klesá 

k nule (viz. obr. 2.4). Po dobu, kdy je tranzistor SW rozepnut, je energie akumulovaná 

v transformátoru úplně vyčerpána. Důleţité je, aby ve chvíli, kdy proud ISEC klesne 

k nule, byl tranzistor SR uzavřen. Pokud by nedošlo k uzavření tranzistoru, začala 

by se čerpat energie z výstupního kondenzátoru CF (obr. 2.2), proto musí být řídící 

obvod synchronního usměrňovače doplněn o tzv. detektor nulového proudu. Pokud 

synchronní usměrňovač pracuje v reţimu DCM, doba, po kterou je tranzistor SR sepnut, 

nemusí být konstantní a můţe se měnit, pak mluvíme o reţimu variable-Frequency 

(tzv. VF DCM). 
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Obr. 2.4: Průběhy napětí a proudů na jednotlivých částech obvodu DCM 

(Převzato z [10]) 

2.3.3 Příklady zapojení synchronního usměrňovače 

Synchronní usměrňovač je tvořen nejen tranzistorem MOSFET, ale také řídícím 

obvodem. Řídící obvod můţe být řešen formou integrovaného obvodu nebo můţe být 

sloţen z diskrétních součástek obr. 2.5. 

 

Obr. 2.5: Synchronní usměrňovač s diskrétními součástkami (Převzato z [17]) 
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Řídící obvod usměrňovače tvoří trojice tranzistorů Q5, Q7 a Q8 a transformátor T2. 

Úkolem řídícího obvodu je sepnout a následně rozepnout tranzistoru Q1. Tranzistor Q1 

je sepnut v době, kdy přestane primárním vinutím transformátoru T1 protékat proud.  

Pro rychlé sepnutí tranzistoru Q1 je nutné na elektrodu GATE přivést proudovou špičku, 

protoţe se musí nejprve nabít vstupní kapacita Ciss. Následně je tranzistor sepnut 

po dobu TSR (Obr. 2.4). Před sepnutím spínacího tranzistoru na primární straně musí být 

tranzistor Q1 rozepnut. 

Na obr. 2.6 je příklad zapojení synchronního usměrňovače řízeného integrovaným 

obvodem STSR30 od firmy STMicroelecronics. 

 

Obr. 2.6: Synchronní usměrňovač řízený integrovaným obvodem (Převzato z [18]) 

Z obr. 2.6 je patrné, ţe pouţitím integrovaného obvodu namísto diskrétních 

součástek dojde k značnému zjednodušení celého zapojení. Odpadá nutnost pouţít 

snímací transformátor (obr. 2.5). Z hlediska funkce jsou oba řídící obvody ekvivalentní. 

Výběr integrovaných obvodů pro řízení synchronního usměrňovače je poměrně 

omezený. Mezi další integrované obvody pro řízení synchronního usměrňovače 

v blokujícím měniči můţeme zařadit např. NCP4302, SG6203. 
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3 NÁVRH SPÍNANÉHO ZDROJE 

Následující kapitola se zabývá návrhem spínaného zdroje se synchronním 

usměrňovačem. Jednotlivé součástky jsou voleny s ohledem na poţadované parametry, 

dostupnost a účinnost spínaného zdroje. 

3.1 Požadované parametry zdroje 

 Výstupní napětí VUOUT 20  

 Maximální výstupní proud AIOUT 5  

 Vstupní střídavé napětí VUV INAC 26585   

 Účinnost zdroje %80  

3.2 Obvodová koncepce 

Pro poţadovaný výkon WPOUT 100  je vhodné zvolit blokující měnič 

s transformátorem. Výhodou tohoto zapojení je především malá obvodová sloţitost. 

Měnič bude doplněn o synchronní usměrňovač řízený integrovaným obvodem. 

Na obr. 3.1 je zobrazena obvodová koncepce spínaného zdroje. 

 

Obr. 3.1: Obvodová koncepce spínaného zdroje se synchronním usměrňovačem 

Vstupní obvody zdroje jsou tvořeny tzv. EMI filtrem následovaný můstkovým 

usměrňovačem s filtračním kondenzátorem C1. Měnič se skládá z transformátoru TR, 

tvořeným jedním primárním vinutím a dvěma vinutími sekundárnímu, ochranného 

obvodu a výkonový spínač je tvořen tranzistorem T1 buzeným řídícím obvodem. 

Výstupní usměrňovač je tvořen řídícím obvodem, tranzistorem T2 a výstupním filtrem 

kondenzátorem C2.   
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3.3 Výpočet základních parametrů 

Spínaný zdroj bude ve všech provozních stavech pracovat v reţimu nespojitých proudů. 

Pracovní kmitočet je volem s ohledem na parametry řídícího obvodu. Zvolená 

maximální střída spínání vychází z praktických zkušeností při návrhu spínaných zdrojů. 

 Maximální střída 4,0MAXD  

 Pracovní kmitočet kHzfS 65  

Maximální výstupní výkon zdroje POUT je dán vztahem: 

WUIP OUTOUTOUT 100205.   (3.1) 

Pro účinnost %80 je příkon zdroje PIN: 

W
P

P OUT
IN 125

8,0

100



 (3.2) 

Pro vstupní napětí VU INACMIN 85 a VU INACMAX 265  bude velikost vstupního 

proudu přibliţně  

A
U

P
I

INACMIN

IN
INMAX 47,1

85

125
  (3.3) 

A
U

P
I

INACMAX

IN
INMIN 47,0

265

125
  (3.4) 

3.4 Vstupní usměrňovač 

Pro vstupní usměrňovač se obvykle pouţívá tzv. Graetzův můstek (obr. 3.2). Jedná 

se dvoucestný usměrňovač tvořený čtveřicí polovodičových diod (D1, D2, D3, D4) 

a filtračním kondenzátorem CF. 

 

Obr. 3.2: Greatzův můstek doplněný o filtrační kondenzátor 
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Výhodou můstkového usměrňovače je fakt, ţe propouští obě půlvlny vstupního 

napětí. Výstupní napětí má zvlnění o frekvenci HzfZV 100 . Naopak nevýhodou 

můstkového zapojení je jeho niţší účinnost. V kaţdé půlvlně prochází proud vţdy 

dvojicí diod, tím vzniká na usměrňovači úbytek napětí přibliţně 2 V. 

3.4.1 Návrh můstkového usměrňovače 

Pro návrh je třeba uvaţovat, ţe kaţdá jednotlivá dioda má jiné závěrné napětí, proto 

musí být diody dimenzovány na více jak plné závěrné napětí [3]. Diody budou pracovat 

s maximálním vstupním střídavým napětím VU INACMAX 265 . Pro velikost závěrného 

napětí diody by mělo platit: 

VUU INACMAXR 53026522   (3.5) 

Kromě napětí musí být diody dimenzovány také proudově. Zde však není situace 

tak kritická, neboť polovodičové diody snášejí mnohonásobné krátkodobé přetíţení. 

Proud diodou IF musí mít minimálně velikost: 

AII INMAXF 94,247,122   (3.6)  

Z katalogu volíme diodový můstek KBL10 s parametry: 

 AIF 4 - (maximální proud v propustném směru) 

 VUR 1000  - (špičkové závěrné napětí diody) 

3.4.2 Návrh filtračního kondenzátoru 

Protoţe měnič vyţaduje pro svoji činnost stejnosměrné vstupní napětí, je nutné 

dvoucestně usměrněné napětí vyhladit. Úkolem vstupního kondenzátoru C1 je zmenšit 

zvlnění na výstupu usměrňovače. 

Kapacita tohoto kondenzátoru je především závislá na výstupním výkonu POUT 

a velikosti vstupního střídavého napětí UINAC. Pro výběr kondenzátoru je doporučené 

volit kapacitu   WF /32  , pro rozsah vstupního napětí INACU 85 – 265 V [2]. 

Pro návrh je nutné uvaţovat zvlnění napětí a cenu, proto volíme kapacitu WF /2 . 

Výsledná kapacita kondenzátoru C1 pak bude: 

FFPFC OUT  200100221    (3.7) 

Filtrační kondenzátor C1 je také nutné dimenzovat napěťově. Pro minimální 

hodnotu jmenovitého napětí na kondenzátoru UC1 by mělo platit: 

VUU INACMAXC 375265221   (3.8) 

Z řady E12 volíme elektrolytický kondenzátor VF 400/220 . 
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3.5 Transformátor 

Úkolem transformátoru je přenášení energie mezi jednotlivými vinutími. To se děje 

díky vzájemné elektromagnetické indukci. Výhodou transformátorů pouţívaných 

ve spínaných zdrojích jsou velmi malé rozměry a hmotnost v porovnání 

s transformátory pracujícími na kmitočtech 50Hz. Jádra transformátorů jsou tvořena 

speciálními feritovými hmotami. 

3.5.1 Návrh transformátoru pro blokující měnič 

Transformátor bude obsahovat primární, sekundární a zpětnovazební vinutí. Návrh bude 

prováděn pro reţim nespojitých proudů. Pro návrh transformátoru byly pouţity [1], [7], 

[11]. 

Pro minimální hodnotu usměrněného napětí UDCMIN a maximálním zvlnění napětí 

15% na filtračním kondenzátoru C1 platí: 

VUUU INACMININACMINDCMIN 10012015,0120215,02   (3.9) 

Pro maximální hodnotu usměrněného napětí UDCMAX nebudeme uvaţovat zvlnění 

napětí na filtračním kondenzátoru C1. 

VUU INACMAXDCMAX 37522652   (3.10) 

Velikost špičkového proudu primárním vinutím IPP pak bude: 

A
DU

P
I

MAXDCMIN

OUT
PP 5

4,0100

100.22/ 






  (3.11) 

Indukčnost primárního vinutí LP transformátoru TR lze zjednodušeně vyjádřit 

následujícím vztahem: 

H
fU

DU
L

SDCMAX

MAXDCMIN
P 164

1065375

4,0100
3

22

/ 








  (3.12) 

Velikost transformovaného výkonu lze určit ze vztahu: 

SPPPTR fILP  2

2

1
 (3.13) 

Ze vztahu je patrné, ţe výkon PTR je přímo úměrný velikosti indukčnosti LP, 

pracovní frekvenci fS a roste s druhou mocninou proudu IPP. Proto je nutné volit vhodný 

kompromis mezi těmito veličinami. Z hlediska účinnosti je výhodné sníţit vrcholovou 

hodnotu proudu IPP primárním vinutím, čímţ dojde ke sníţení vodivostních ztrát. Toto 

sníţení vykompenzujeme zvýšením indukčnosti primárního vinutí. Pro návrh proto 



 19 

volíme HLP 300 . Špičkový proud IPP pak bude: 

A
fLp

P
I

S

IN

PP 58,3
106510300

12522
36













 (3.14) 

Efektivní hodnotu proudu primárním vinutí IPRMS, pro špičkový proud IPP 

a maximální střídu DMAX určíme na základě vztahu: 

A
D

II MAX
PPPRMS 31,1

3

4,0
58,3

3
  (3.15) 

Velikost efektivního proudu sekundárním vinutím transformátoru ISRMS lze vyjádřit 

vztahem: 

3

1 MAX
PPSRMS

D
pII


  (3.16) 

Určení převodního poměru provedeme pomocí následujícího vztahu. Úbytek napětí 

na usměrňovači volíme VUDU 5,0 . 

       
25,3

5,0204,01

4,0100

1












DUOUTMAX

MAXDCMIN

UUD

DU
n  (3.17) 

Vzhledem k praktickým zkušenostem je při návrhu transformátoru pro blokující 

měnič zvolíme převod transformátoru 77,6p . 

Velikost efektivního proudu sekundárním vinutím transformátoru ISRMS pak bude 

mít velikost: 

A
D

pII MAX
PPSRMS 72,10

3

4,01
77,658,3

3

1






  (3.18) 

Průměry vodičů pro jednotlivá vinutí se určí s efektivních proudu ISRMS a IPRMS, 

přitom budeme uvaţovat proudovou hustotu 2/4 mmA . 

Pro primární vinutí pak bude průměr měděného vodiče mmd p 67,0 . Vzhledem 

k tomu, ţe při kmitočtu kHzfS 65 je hloubka vniku vlivem povrchového jevu 

přibliţně mm25,0 , je nutné pouţít několik paralelních vodičů např. dvojici vodičů 

s průměrem mmd p 50,0  nebo speciální lanko. 

Vodič sekundární vinutí by měl mít průměr mmdS 90,1 . Opět je nutné uvaţovat 

vliv elektrického povrchového jevu, proto bude sekundární vinutí vinuto čtveřicí vodičů 

s průměrem mmd p 50,0 . 
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Pro spínací kmitočet kHzf 100 jsou vhodná např. jádra s feritové hmoty N87 

nebo CF138. Zvolíme feritovou hmotu CF138 s parametry 2100 , mTBS 480 . 

Při výběru jádra budeme vycházet z následující nerovnosti: 

min1

1

2 e

PPS

AN

ILB




  (3.19) 

Pro jeden závit primárního vinutí N1 platí: 

21
2 d

aS
N VV




  (3.20) 

Pro feritová E jádra je EV SS  . Po úpravách rovnice a bude minimální průřez 

jádra: 

2
62

min 100
8,048,0

10895,058,344
mm

aB

dI
A

VS

pPP

e 












 (3.21) 

Z katalogu firmy SEMIC zvolíme jádro LJE3611 s parametry 2118mmAe  , 
2

min 3,106 mmAe  , nHAL 3200 . 

Pro určení počtu závitů primárního vinutí N1 vyuţijeme následujícího vztahu: 

ee

e

e

e
e

A

lL
N

l

AN
L












0

1
1

2

1
01  (3.22) 

kde e  
je efektivní permeabilita jádra, kterou budeme volit tak, aby platila nerovnost 

(3.19). Pro 120e dostaneme počet závitů N1: 

z
A

lL
N

ee

e 38
101181201014

108,8010300
67

36

0

1
1 
















 (3.23) 

Počet závitů sekundárního vinutí N2 ze vztahu:  

      
z

UD

NDUU
N

DCMINMAX

MAXDUOUT 12
1004,0

384,015,0201 1

2 








  (3.24) 

Úbytek napětí na sekundárním usměrňovači volíme prozatím VUDU 5,0 . 

Skutečný úbytek napětí na sekundárním usměrňovači určíme později. 
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Zpětnovazební vinutí slouţí k napájení řídícího obvodu. Napětí na zpětnovazebním 

vinutí určíme z katalogu obvodu NCP1230 VU aux 12 .Počet závitů zpětnovazebního 

vinutí pak bude: 

      
z

UD

NDUU
N

DCMINMAX

MAXDUOUT
aux 8

1004,0

384,015,0141 1 








  (3.25) 

Z hlediska ztrát v transformátoru je nutné volit vhodné uspořádání jednotlivých 

vinutí na jádře transformátoru. Uspořádáním vinutí je především moţné ovlivnit ztráty 

vznikající vlivem tzv. rozptylové indukčnosti. Příklad vhodného uspořádání vinutí je 

zobrazen na obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3: Struktura vinutí v transformátoru (Převzato z [12]) 

Vinutí transformátoru by měla být upravena koncentricky. Jako první bude 

navinuto primární vinutí. Z hlediska ztrát se pouţívá tzv. dělené primární vinutí. 

Primární vinutí je rozděleno na dvě části, mezi něţ je vloţeno sekundární popř. 

pomocné vinutí. Pokud navineme primární vinutí jako první sekundární a zpětnovazební 

vinutí, provedou odstínění. 

Sekundární vinutí bude mít podstatně méně závitů, ale průměr vodiče bude 

vzhledem k primárnímu vinutí mnohonásobně větší. Sekundární vinutí bude blíţe 

k primárnímu vinutí neţ zpětnovazební vinutí, protoţe pracuje s nejvyšším výkonem. 

Sekundární vinutí by mělo být navinuto po celé šířce primárního vinutí, čehoţ docílíme 

mezerami mezi závity. Důleţité je také poznamenat, ţe vinutí bude tvořit čtveřice 

paralelních vodičů. 

Vzhledem k tomu, ţe navrhovaný zdroj pouţívá regulaci na sekundární straně 

transformátoru, pomocné vinutí bude navinuto mezi sekundární a druhou část 

primárního vinutí. (obr. 3.3). Takto uspořádané vinutí bude mít lepší vazbu na vinutí 

sekundární a lepší shodu napěťových regulačních odchylek. Dále bude omezena 

transformace napěťových vypínacích překmitů.  
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3.6 Řídící obvod 

Řídící obvod spínaného zdroje je tvořen integrovaným obvodem s několika pomocnými 

obvody. Hlavní funkcí řídícího obvodu je udrţování výstupního napětí UOUT 

na poţadované úrovni.  

3.6.1 Výběr řídícího obvodu 

Při výběru řídícího obvodu je nutné uvaţovat především počet sekundárních větví, 

celkový výstupní výkon, typ měniče popř. speciální poţadavky např. účinnost. Námi 

navrhovaný zdroj bude obsahovat pouze jednu výstupní větev s výstupním výkonem 

100 W. Řídící obvod musí být schopen pracovat v blokujícím měniči s transformátorem 

(zdroj AC – DC). Z široké nabídky integrovaných obvodů byl zvolen obvod NCP1230 

od firmy ON-SEMICONDUCTOR splňující všechny poţadované parametry. Obvod byl 

zvolen hlavně s ohledem na nízký příkon a schopnost zdroje řízeného tímto obvodem 

dosáhnout vysoké účinnosti. 

3.6.2 Parametry obvodu NCP1230 

 Malý příkon v pohotovostním reţimu (standby) – přestane pracovat měnič 

a obvod NCP1230 se napájí přímo napětím UDC, příkon celého zdroje je pak 

přibliţně 150 mW. 

 Pracovní kmitočet – 65kHz, 100 kHz a 133 kHz – záleţí na konkrétním 

provedení obvodu. 

 Měkký start – po připojení napájení nedochází ihned k plnému proudovému 

odběru, ale špičkový proud IPP narůstá od nulové hodnoty lineárně po dobu 

2,5 ms, kdy dosáhne své maximální hodnoty. 

 Moţnost přímého připojení PFC controlleru – obvod je schopen v závislosti 

na pracovním stavu vypínat (popř. zapínat) PFC controller. 

 

Obr. 3.4: Rozloţení vývodů obvodu NCP1230 (Převzato z [8]) 

Na PIN 1 (PFC VCC) je moţné připojit PFC controller např. obvod MC33262. Vývod 1 

je přes spínací tranzistor připojen na napájení, přičemţ v pohotovostním reţimu 

a při startu zdroje obvod NCP1230 odpojí PFC controller. Maximálně je moţné z tohoto 

vývodu odebírat proud mAIPFC 35  při napájecím napětí VUCC 18 . 

PIN 2 (FB) slouţí k připojení signálu zpětné vazby. Integrovaný obvod je připojen 

na kolektor optronu a při dosaţení 25% je vývod optronu připojen na zem. 

  



 23 

PIN 3 (CS/OVP) je připojen na rezistor RSENSE slouţící jako snímač proudu 

procházejícího přes primární vinutí transformátoru a spínací tranzistor. 

PIN 4 (GND) je spojen se společnou zemí. 

PIN 5 (DRV) je připojen na elektrodu GATE spínacího tranzistor T1. Přes tento vývod 

je ovládán spínací tranzistor a tím i celý měnič. 

Na PIN 6 (VCC Input) je přivedeno napájecí napětí  

PIN 8 (High-Voltage) pomocí tohoto vývodu je NCP1230 napájen v době nečinnosti 

měniče. 

3.6.3 Obvodový návrh 

Na obr. 3.5 je zobrazeno typické zapojení spínaného zdroje s obvodem NCP1230. 

 

Obr. 3.5: Schéma zapojení NCP1230 v blokujícím měniči (Převzato z [8]) 

3.6.4 Návrh proudového snímače 

Proudovým snímačem se rozumí rezistor RSENSE. Přes tento rezistor protéká proud IPK 

protékající také primárním vinutím a spínacím transformátorem T1. Pro velikost 

rezistoru platí následující vztah [8]: 

VRI SPP 1  (3.26) 
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kde IPP je špičkový proud a RS je velikost snímacího odporu. Pro špičkový proud 

AIPK 58,3 bude velikost odporu RS: 

 279,0
58,3

11

PP

S
I

V
R  (3.27) 

Špičkový ztrátový výkon PPRS na rezistorech lze odvodit z následujícího vztahu: 

WIRP PPSSR 59,358,328,0 22   (3.28) 

Pro menší výkonové zatěţování budou pouţity dva paralelně zapojené rezistory 

z řady E12 WRR SS 2/56,021  . Výsledná velikost rezistoru pak bude  28,0SR . 

3.6.5 Návrh spínacího tranzistoru 

Spínací tranzistor slouţí k vytvoření střídavého napětí a proudu na transformátoru. 

Z hlediska parametrů jsou nejvhodnější výkonové tranzistory typu MOSFET doplněné 

o ochrannou diodu (nulovou diodu).  

Při rozpínání induktivní zátěţe (transformátoru TR) dochází ke vzniku napěťových 

špiček, které by mohly poškodit tranzistor, proto je nutné vhodně dimenzovat spínací 

tranzistor T1. Pro špičkové napětí mezi elektrodami DRAIN a SOURCE UDS platí 

následující nerovnost [7]: 

  VnUUUU DUOUTINACMAXDS 51477,6)5,020(375   (3.29) 

Vzhledem k tomu, ţe ve vztahu není uvaţováno kolísání napětí a další nepříznivé 

vlivy, budeme volit dostatečnou rezervu VUDSMAX 800 . 

Z hlediska proudového zatíţení je nutné, aby PPD II   tzn., aby tranzistor snesl 

i špičkový proud IPP. Při výběru konkrétního tranzistoru je z hlediska vodivostních ztrát 

výhodné zvolit tranzistor s niţší hodnotou RDS(ON). 

Z katalogu vybíráme COOL MOS tranzistor SPP17N80C3 od firmy Infineon 

Technologies s parametry: 

 VUDSMAX 800 - maximální napětí mezi elektrodami DRAIN – SOURSE 

  29,0)(ONDSR - odpor v sepnutém stavu 

 AID 17  - maximální proud kolektorem 

Výkonové ztráty na tranzistoru lze velmi zjednodušeně vyjádřit vztahem: 

WIRP PRMSONDSZT 49,031,129,0 22

)(1   (3.30) 

Skutečné výkonové ztráty na tranzistoru jsou poněkud vyšší, a proto je nutné 

volit vhodný chladič. 
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3.7 Obvod výstupního usměrňovače 

Výstupní usměrňovač provádí převod střídavého napětí sekundárního vinutí 

transformátoru na napětí stejnosměrné. Obvykle bývá tvořen usměrňovačem 

a výstupním filtrem. 

3.7.1 Synchronní usměrňovač 

Navrhovaný zdroj bude z důvodu zvýšení účinnosti obsahovat tzv. synchronní 

usměrňovač. Při pouţití synchronního usměrňovače je vhodné, nikoli však nezbytné 

pouţít řídící obvod v podobě integrovaného obvodu. Pro spínaný zdroj byl vybrán 

obvod NCP4302 od firmy ON-SEMICONDUCTOR. Tento obvod byl zvolen s ohledem 

na moţnost řízení výstupního usměrňovače blokujícího měniče a integrací obvodů 

pro řízení zpětné vazby. 

3.7.2 Parametry obvodu NCP4302 

 Moţnost pracovat v reţimu spojitých CCM, nespojitých proudů DCM a quasi 

rezonančním módu 

 Detekce průchodu proudu nulou (spínání při nulovém proudu omezí spínací 

ztráty a vznik rušení) 

 Obvod má integrovaný přesný napěťový regulátor TL431 (zajišťuje regulaci 

výstupního napětí bez nutnosti dalších obvodů) 

 Maximální pracovní frekvence aţ 250kHz 

 
 

Obr. 3.6: Rozloţení vývodů obvodu NCP4302 (Převzato z [9]) 

PIN 1 (SYNC/CS) je přes rezistor RS připojen na sekundární vinutí transformátoru. 

Rezistor slouţí jako snímač průchodu proudu nulou. Podle napětí na odporu RS je řízen 

okamţik sepnutí tranzistoru T2. 

Na PIN2 (TRIG) je moţné připojit obvod pro vyřazení synchronního usměrňovače. 

PIN3 (CATH) slouţí k připojení zpětné vazby pomocí optronu. 

PIN4 (UREF) je připojen na odporový dělič tvořený rezistory RUPPER a RLOWER. Velikost 

napětí na výstupu děliče určuje odchylku skutečného výstupního napětí UOUT od napětí 

poţadovaného. V závislosti na variantě obvodu by mělo být na výstupu děliče 1,28V 

nebo 2,55V. 
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PIN5 (DLYADJ) je zapojen na výstup odporového děliče R2, R3 jehoţ hodnota se určuje 

nastavení doby zpoţdění tON a tOFF. 

PIN6 (GND) je spojen se záporným pólem výstupních svorek. 

PIN7 (DRV) tvoří výstup pro spínací tranzistor synchronního usměrňovače (maximální 

napětí VUDRV 5,13 , špičkový proud VIDRV 5,13 ). 

Na PIN8 (VCC) je přivedeno napájecí napětí ( )28)( VU MAXVCC   

3.7.3 Obvodový návrh synchronního usměrňovače 

Na obr. 3.7 je zobrazeno typické zapojení synchronního usměrňovače řízeného 

obvodem NCP4302.  

 

Obr. 3.7: Schéma výstupního usměrňovače (Převzato z [9]) 

3.7.4 Návrh zpětné vazby 

Úkolem zpětnovazebního obvodu je předat informace o výstupním napětím UOUT 

řídícímu obvodu NCP1230. K tomuto účelu je na výstupu zařazen odporový dělič 

tvořený rezistory RUPPER a RLOWER. Výstupní napětí děliče vyhodnocuje obvod NCP4302 

a následně je přes optočlen přiváděna řídícímu obvodu informace o aktuální velikosti 

výstupního napětí. Řídící obvod následně upraví střídu spínání. 

Pro návrh odporového děliče budeme uvaţovat, ţe při výstupním napětí 

VUOUT 20 bude na výstupu děliče napětí VUREF 5,2 . Z řady E12 volíme 

 kRUPPER 47 . Velikost výstupního napětí děliče lze popsat: 

UPPERLOWER

LOWER
OUTREF

RR

R
UU


  (3.31) 
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Rezistor LOWERR  bude mít pak velikost: 










 k

UU

RU
R

REFOUT

UPPERREF
LOWER 71,6

)5,220(

10475,2

(

3

)

 (3.32) 

Z řady E12 zvolíme přesný rezistor  kRLOWER 8,6 . K rezistoru je moţné sériově 

připojit potenciometr např.  kRPOT 7,4  a tím regulovat velikost výstupního napětí 

UOUT  přibliţně v rozsahu 12 aţ 20 V. 

3.7.5 Návrh spínacího tranzistoru usměrňovače 

Tranzistor bude v usměrňovači nahrazovat běţně pouţívanou schottkyho diodu. 

Pro porovnání budou uvedeny parametry usměrňovače s tranzistorem a usměrňovače 

s diodou.  

Špičkový proud na sekundárním vinutí bude dosahovat hodnoty [6]: 

AnIIII PPSPFD 2477,658,3   (3.33) 

Pro závěrné napětí na schottkyho diodě PRVU a napětí DSU  tranzistor T2 by mělo 

platit [7]: 

VU
n

U
UUU OUT

DCMAX
SPRVDS 7520

77,6

375
  (3.34) 

Z hlediska ztrátového výkonu na tranzistoru T2 (synchronním usměrňovači) je 

vhodné volit tranzistor s velmi malým odporem )(DSONR , který vytváří vodivostní ztráty 

a parazitní kapacitou OSSC , která vytváří tzv. spínací ztráty. Malé hodnoty odporu 

)(ONDSR dosahují tranzistory s výrazně vyššími maximálními proudy ID neţ je hodnota 

ISP. Zvolíme tranzistor IRFS4010 od firmy Internacional Rectifier s následujícími 

parametry: 

 VUDS 100  

 AID 180  

  mR ONDS 9,3)(  

 pFCOSS 660  

Pro porovnání pouţijeme diodu MBR20100CT od firmy ON-SEMICONDUCTOR. 

Ztráty synchronního usměrňovače jsou dány tímto vztahem: 

DIODESWONSR PPPP    (3.35) 

kde ONP jsou vodivostní ztráty, SWP jsou ztráty spínací a DIODEP  ztráty na ochranné 
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diodě tranzistoru. 

Pro proud IOUT platí [9]: 

  AD
I

I ON
PK

OUT 2,7)4,01(
2

24
1

2
  (3.36) 

Velikost ztrátového výkonu ONP lze vyjádřit následovně [9]: 

WR
D

I
P ONDS

ON

OUT
ON 449,0109,3

)4,01(3

2,74

)1(3

4 3
2

)(

2










   (3.37) 

Pro velikost spínacích ztrát SWP platí [9]: 

WfUCP SOSSSW 12,010657510660
2

1

2

1 32122    (3.38) 

Ztráty na ochranné budou [9]: 

WTIUP ONDSPSDDIODE 34,210100243,1 9

)(    (3.39) 

Celková ztráty synchronního usměrňovače SRP : 

WPSR 569,01034,212,0449,0 6    (3.40) 

Pokud bychom pouţili v usměrňovači Schottkyho diodu MBR20100CT velikost 

ztrátového výkonu by byla: 

WUIP fOUTD 24,05   (3.41) 

Ztrátový výkon při pouţití synchronního usměrňovače je přibliţně šestkrát menší 

neţ při pouţití Schottkyho diody. Zdaleka největší měrou se na celkových ztrátách SRP  

podílejí vodivostní ztráty. Jedná se přibliţně o 80% ztráty synchronního usměrňovače. 

Naopak ztráty na ochranné diodě lze zanedbat, neboť tvoří méně neţ 0,1% celkových 

ztrát SRP . 

3.7.6 Návrh výstupního filtru  

Výstupní filtr se skládá z vyhlazovacího kondenzátoru COUT a LC filtru. Filtr slouţí 

k potlačení zvlnění výstupního napětí. Protoţe zdroj pracuje v reţimu nespojitých 

proudů, je na výstupu velké zvlnění proudu, z čehoţ vyplývá, ţe na výstupu bude nutné 

připojit velkou filtrační kapacitu. 
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Pro návrh velikosti kondenzátoru COUT zvolíme maximální zvlnění výstupního 

napětí mVUPP 10 . Pro velikost kondenzátoru platí vztah: 

 

PP

onSRMS
OUT

U

TTI
C


  (3.42) 

Kde má doba TON velikost: 

    sD
f

T MAX

S

ON 23,94,01
1065

1
1

1
3




  (3.43) 

Velikost kondenzátoru COUT pak bude: 

 
mFCOUT 59,6

01,0

1023,91038,1572,10 66
/







 (3.44) 

Zvolíme čtveřici kondenzátorů s kapacitou kaţdého F2200  tzn. celková kapacita 

bude FCOUT 8800 .  

Vzhledem k poměrně vysoké kapacitě provedeme kontrolu ESR (Equivalent series 

resistence). Ve zdroji pouţijeme low ESR kondenzátory od firmy HITANO 

s parametry: 

  mESR 36  (platí pro kmitočet kHzf 100 ) 

Pouţitím čtveřice kondenzátorů sníţíme ESR. Proti výpočtu je výstupní kapacita 

COUT výrazně větší (zdroj pracuje v reţimu DCM). Výstupní kapacita musí dodávat 

energii i v době, kdy je proud ISEC nulový. 

Pro výstupní výkon WPOUT 100
 
a spínacím kmitočtem kHzf S 100  obvykle 

volí LC filtr s těmito parametry: 

 FC 47  

 HL 2,2  

Parametry výstupního filtru jsou zvoleny tak, aby nedocházelo k pronikání rušení 

vznikajícího pří spínání tranzistorů na výstup zdroje. 

3.8 Obvodový návrh 

Zvolené a vypočítané parametry byly pouţity pro výsledné obvodové zapojení zdroje 

(viz. Příloha A. 1). Pro obvodové zapojení bylo vyuţito doporučených zapojení řídících 

obvodů NCP1230 a NCP4302. 
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4 MĚŘENÍ 

Následující kapitola je zaměřena na praktické ověření funkce spínaného zdroje 

se synchronním usměrňovačem. Z důvodu nedostupnosti řídícího obvodu NCP4302 byl 

pouţit řídící obvod sloţený s diskrétních součástek (viz. obr. 2.5). Byly ověřeny 

základní parametry poţadované u spínaných zdrojů. Pozornost byla také věnována 

ověření dějů v jednotlivých částech zdroje. 

4.1 Základní parametry zdroje 

Mezi základní parametry patří zatěţovací charakteristika, závislost účinnosti zdroje 

na velikosti zátěţe a vstupním napětí, zvlnění výstupního napětí. 

Pouţité měřící přístroje: 

 Voltmetr: UNI-T UT60E, rozsah 20V přesnost - )1%8,0( digit  

 Ampérmetr: UNI-T UT70D, rozsah 10A přesnost - )5%5,1( digit  

 Wattmetr 1: POWER ANALYZER DW6090 

 Wattmetr 2: ELEKTRODYNAMICKÝ METRA 

 Osciloskop: AGILENT MS06104A, přesnost %2P  

 Regulovatelný zdroj AC: LTS 606 

 Zátěţ 1: Reostat METRA 13Ω/6,5A 

 Zátěţ 2: Reostat METRA 18Ω/2,5A 

4.1.1 Zatěžovací charakteristika 

Zatěţovací charakteristika je závislost výstupního napětí UOUT na velikosti výstupního 

proudu IOUT ( ))( OUTOUT IfU  . Zachycuje chování výstupního napětí za určitých 

podmínek. Vypovídá o tzv. “tvrdosti“ zdroje. Kaţdý reálný zdroj vykazuje 

vnitřní odpor Ri, na kterém vzniká úbytek napětí, který je podle ohmova zákona přímo 

úměrný velikosti proudu IOUT. Ţádoucí je, aby se velikost odporu Ri blíţila k nule. 

Tab. 4.1: Naměřené hodnoty na výstupu zdroje 

UIN [V] 100 150 200 250 

 IOUT [A] UOUT [V] IOUT [A] UOUT [V] IOUT [A] UOUT [V] IOUT [A] UOUT [V] 

 0,00 20,04 0,00 20,04 0,00 20,04 0,00 20,04 

0,50 20,04 0,50 20,04 0,50 20,03 0,49 20,04 

1,01 20,04 1,02 20,03 1,01 20,03 1,01 20,03 

1,50 20,04 1,50 20,03 1,49 20,03 1,51 20,03 

2,02 20,02 2,01 20,03 2,02 20,02 2,00 19,94 

2,50 19,99 2,49 20,02 2,51 20,02 2,52 19,91 

2,99 19,93 2,98 19,99 3,02 20,02 3,01 19,89 

3,50 19,79 3,51 19,91 3,49 19,99 3,57 19,87 

4,05 19,70 4,07 19,82 3,98 19,95 4,02 19,87 

4,50 19,64 4,54 19,71 4,54 19,87 4,53 19,87 

4,96 19,52 4,94 19,61 5,02 19,78 5,02 19,87 
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Měření bylo provedeno pro různá vstupní napětí (viz. Tab. 4.1), aby bylo moţné 

porovnat vliv vstupního napětí na zatěţovací charakteristiku. Z naměřených hodnot byla 

sestrojena grafickou závislost )( OUTOUT IfU   viz. obr. 4.1.  

 

Obr. 4.1: Zatěţovací charakteristika zdroje pro VUOUT 20  

Ze zatěţovací charakteristiky je patrný vliv vstupního napětí na velikost vnitřního 

odporu. Se vzrůstajícím výstupním proudem dochází k poklesu výstupního napětí. 

Nejvyšší pokles napětí nastává pro VU IN 100 , kdy při plné zátěţi klesá napětí 

na VUOUT 52,19 , coţ činí pokles o VU 52,0100  (tj. přibliţně 2,5%). Obvykle je 

poţadována maximální odchylka od nominální hodnoty napětí %5 , coţ zdroj plní 

s rezervou. Pro určení velikosti vnitřního odporu zdroje budeme vycházet 

z následujícího vztahu: 







 m
I

UU
R

Z

Z
i 105105,0

96,4

52,1904,200  (4.1) 

Pro výpočet Ri nebyl uvaţován vliv měřících přístrojů, neboť je zanedbatelně malý. 

Z naměřených hodnot je patrné sniţování vnitřního odporu se vzrůstajícím vstupním 

napětím UVST. Nejmenší pokles výstupního napětí pro plnou zátěţ byl zaznamenán pro 

vstupní napětí VUVST 250 , kdy výstupní napětí kleslo 

o VU 17,0250  (tj. 0,8%). Jelikoţ zdroj umoţňuje regulaci výstupního napětí, 

bylo provedeno měření zatěţovací charakteristiky také pro VUOUT 12 a VUOUT 15

(viz. příloha D). 

4.1.2 Účinnost zdroje 

Pro určení účinnosti je třeba změřit vstupní činný příkon PIN a výstupní výkon POUT. 

Při měření účinnosti je vhodné určit závislost účinnosti na výstupním výkonu 

(tzn. )( OUTPf ) pro různá vstupní napětí. Účinnost η by se i ideálním případě měla 

blíţit 100%, čehoţ v praxi nelze dosáhnout. 
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Tab. 4.2: Naměřené hodnoty účinnosti pro napětí VVU IN 150,100  

 

 

Tab. 4.3: Naměřené hodnoty účinnosti pro napětí VVU IN 250,200  

UIN [V] 200 250 

POUT[%] PW [W] POUT[W] η [%] PW [W] POUT[W] η [%] 

10 16,20 9,87 88,17 20,00 9,93 81,51 

20 28,50 20,69 88,02 33,10 21,32 84,29 

30 38,30 29,65 89,03 42,30 29,61 85,87 

40 49,10 39,70 90,01 53,00 39,42 87,24 

50 60,50 49,59 89,36 63,70 49,42 88,42 

60 70,60 59,26 90,33 68,90 54,25 88,81 

70 80,70 68,71 90,76 75,20 60,25 89,41 

80 91,90 78,76 90,63 89,90 73,96 90,10 

90 102,00 88,46 91,20 95,40 79,07 90,28 

100 113,50 98,49 90,78 105,80 88,76 90,59 

 

Tab. 4.4: Naměřené hodnoty účinnosti pro synchronní usměrňovač 

UIN [V] 100 

POUT[%] PW [W] POUT[W] η [%] 

10 13,30 9,98 92,39 

20 24,10 19,86 91,94 

30 35,80 29,64 89,02 

40 48,70 40,05 87,07 

50 59,20 49,32 87,14 

60 71,10 59,93 87,36 

70 81,20 68,85 87,48 

80 93,30 79,23 87,26 

90 104,50 89,07 87,33 

100 116,20 99,08 87,14 

 

UIN [V] 100 150 

POUT[%] PW [W] POUT[W] η [%] PW [W] POUT[W] η [%] 

10 14,00 9,97 86,72 14,00 9,93 88,79 
20 25,25 20,01 87,94 25,50 20,09 88,57 
30 35,35 29,71 90,43 35,80 29,63 89,82 
40 46,40 39,66 90,33 46,30 39,48 90,78 
50 56,75 49,24 90,77 57,60 49,40 90,17 
60 68,20 59,44 90,48 68,10 59,28 90,79 
70 78,80 68,79 90,15 78,50 68,77 90,86 
80 91,00 79,07 89,35 90,40 79,56 90,84 
90 101,30 88,72 89,80 100,10 88,60 91,07 

100 113,80 99,23 89,16 111,60 98,69 90,72 
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Měření příkonu bylo provedeno za pomoci elektrodynamického wattmetru. 

Zapojení měření je zobrazeno na obr. 4.2. Při tomto zapojení je nutné provést korekci, 

neboť proudovou cívkou protéká proud: 

NZ III   (4.2) 

Ze vztahu 4.2 vyplývá, ţe chybu měření způsobuje proud IN protékající napěťovou 

cívkou wattmetru. Korekci naměřeného výkonu provedeme tak, 

ţe od naměřeného výkonu PW odečteme výkon PN na napěťové cívce.  

 

Obr. 4.2: Schéma měření příkonu 

Pro stanovení výkonu PN musíme znát odpor RN, který je pro různé rozsahy 

napěťové cívky různý. Pro rozsah 120V a vstupní napětí VU IN 100 bude výkon PN: 

W
R

U
P

N

N
N 5,2

4000

10022

  (4.3) 

Ze vztahu je patrné, ţe se vzrůstajícím vstupním napětí se bude výkon PN zvyšovat 

(např. pro rozsah 240V, VU IN 200 bude WPN 5 ). Pokud bychom neprovedli 

korekci, tak by byla vypočítaná účinnost zdroje značně zkreslená. 

Skutečný příkon zdroje PIN bude pak dán vztahem: 

NWZ PPP   (4.4) 

Měření bylo stejně jako u zatěţovací charakteristiky provedeno pro čtveřici 

vstupních napětí. Z obr. 4.3 ( )( OUTPf ) je na první pohled zřejmé, ţe zdroj dosáhl 

účinnosti v rozsahu 81 aţ 91% v závislosti na vstupním napětí a velikosti zátěţe. 

Pro všechna napětí je patrný růst účinnosti se vzrůstajícím výstupním výkonem. 

Zároveň dochází k poklesu účinnosti se vzrůstajícím vstupním napětím.  
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Za pomoci wattmetru DW6090 byla také změřena hodnotu účiníku 68,0cos  , 

coţ je hodnota běţně dosahovaná spínanými zdroji bez obvodu PFC. Dále bylo 

provedeno měření příkonu při AI Z 0 (tj. výstup naprázdno). Hodnota příkonu byla 

WPIN 3 . 

 

Obr. 4.3: Závislost účinnosti zdroje na výstupním výkonu 

 

 

Obr. 4.4: Srovnání účinnosti při pouţití synchronního usměrňovače a diody ( )100VU IN   

Na obr. 4.4 je zobrazena závislost účinnosti zdroje na výstupním výkonu 

pro synchronní usměrňovač (modrý průběh) a diodový usměrňovač (červený průběh). 

Měření synchronního usměrňovače bylo z důvodu neoptimálního činnosti provedeno 

pouze pro vstupní napětí VU IN 100 . 
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Z obr. 4.4 je zjevné, ţe zdroj při pouţití synchronního usměrňovače dosáhl zdroj 

vyšší účinnosti v porovnání s diodovým usměrňovačem pouze pro výstupní výkon 

25W<OUTP , coţ neodpovídá teoretickým poznatkům. Za příčinu tohoto stavu lze 

označit relativně vysoký odpor RDS(ON), který je způsobený nedostatečnou velikostí 

budícího napětí UGS. Při správném fungování SR lze očekávat nárůst účinnosti zdroje 

vůči diodovému usměrňovači přibliţně o 2 aţ 3%.  

4.1.3 Zvlnění výstupního napětí 

Dalším velice důleţitým parametrem je zvlnění výstupního napětí. Kvalita výstupního 

napětí je důleţitá z hlediska zachování stability napájeného zařízení. V ideálním případě 

by mělo být výstupní napětí čistě stejnosměrné a nemělo by obsahovat ţádné zvlnění 

ani střídavou sloţku. V praxi je tento poţadavek nesplnitelný a výstupní napětí vţdy 

obsahuje zvlnění. O kvalitu výstupního napětí se stará především výstupní LC filtr. 

Měření je doporučeno provádět pro rozsah 20 MHz (tj. ds /50 ). 

 

Obr. 4.5: Zvlnění výstupního napětí ( VU IN 150 , AI IOUT 5 ) 

Na obr. 4.5 je zobrazen průběh výstupního napětí (pro AC vazbu). 

Na oscilogramu jsou jasně zřetelné úzké špičky pronikající do výstupního napětí, 

jeţ jsou způsobeny spínáním a rozepínáním výkonového tranzistoru ve vstupní části 

obvodu. Jejich perioda odpovídá době sepnutí a rozepnutí tranzistoru. Na výstup 

pronikají v důsledku nedostatečného odfiltrování popř. nevhodným návrhem plošného 

spoje. Výstupní napětí dosahuje při maximálním výstupním proudu zvlnění 

VUPP 55,0 , coţ je poměrně vysoká hodnota. Úzké špičky mohou negativně působit 

na napájené zařízení. 
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4.2 Ověření elektrických dějů v obvodu 

Následující kapitola je zaměřena na praktické ověření dějů probíhajících v obvodu. 

Cílem bylo praktické ověření průběhů napětí (proudů) v čase na dílčích částech obvodu. 

Všechna měření jsou provedena za pomoci osciloskopu AGILENT MS06104A. 

4.2.1 Vstupní část zdroje 

Na obr. 4.6 je zobrazen průběh napětí na elektrodě DRAIN spínacího tranzistoru T1 

(oranţový průběh) a průběh napětí na snímacích rezistorech RS (zelený průběh). 

 

Obr. 4.6: Průběh napětí na snímacích odporech a tranzistoru T1 ( VU IN 150 , AI IOUT 2 ) 

V okamţiku sepnutí tranzistoru T1 klesá napětí na elektrodě DRAIN téměř na nulu 

(tranzistor je otevřen). Po sepnutí tranzistoru začíná odporem RS protékat proud, 

coţ se projeví úbytkem napětí na těchto rezistorech. Z průběhů na snímacích rezistorech 

je patrné, ţe proud roste lineárně od nuly. Z uvedeného vyplývá, ţe zdroj pracuje 

v reţimu DCM. Po rozepnutí tranzistoru nedochází ke vzniku napěťových špiček 

na elektrodě DRAIN, z čehoţ lze usoudit správné činnosti ochranného obvodu.  

Na obr. 4.7 je opět zobrazen průběh napětí na snímacích odporech. Měření bylo 

provedeno při VU IN 100 , AIOUT 5 (tzn. maximální zatíţení). Z měření je moţné 

určit špičkový proud primárním vinutím IPP. 

A
R

U
I

S

RS
PP 92,3

28,0

1,1
  (4.5) 

Naměřená hodnota špičkového proudu je mírně vyšší neţ hodnota vypočítaná 

( AIPP 58,3 ). To je pravděpodobně způsobeno niţší indukčností primárního vinutí 
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transformátoru. Vyšší hodnota špičkového proudu můţe mít negativní vliv na výslednou 

účinnost zdroje.  

 

Obr. 4.7: Průběh napětí na rezistorech RS ( VU IN 100 , AI IOUT 5 ) 

Z oscilogramu dále vyplývá, ţe zdroj při maximálním zatíţení jiţ nepracuje 

v reţimu DCM, ale v reţimu CCM. To je způsobeno překročením tzv. výstupního 

proudu na hranici mezi spojitým a nespojitým reţimem, který je definován [2]: 
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Je-li výstupní proud IOUT vyšší neţ proud IOB zdroj, pracuje v reţimu CCM, naopak 

je-li výstupní proud menší neţ IOB zdroj, pracuje v reţimu DCM. Se vzrůstajícím 

vstupním napětím přechází zdroj do reţimu CCM. Z dále provedených měření 

(viz. příloha C) je zřejmá souvislost mezi velikostí vstupního napětí UIN, výstupního 

proudu a špičkového proudu primárním vinutím. Se vzrůstající zátěţí roste velikost 

špičkového proudu, velikost vstupního napětí nemá na špičkový proud ţádný vliv. 

Vstupní napětí ovlivňuje dobu sepnutí tranzistoru T1 (tzn. střídu spínání). 

Se vzrůstajícím vstupním napětím se doba sepnutí T1 zmenšuje. Naopak velikost 

výstupního proudu nemá vliv na dobu sepnutí tranzistoru. 
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4.2.2 Synchronní usměrňovač 

Tranzistor Q2 (viz. obr. 2.5) synchronního usměrňovače musí být sepnut v okamţiku 

rozepnutí spínacího tranzistoru. Při vypínání spínacího tranzistoru vzniká na primárním 

vinutí hlavního transformátoru Tr napěťová špička, která se transformuje na sekundární 

vinutí. Následně přes 1 závit primárního vinutí transformátoru TR2 dochází k jejich 

transformování na sekundární vinutí (viz. obr. 4.8). 

 

Obr. 4.8: Průběh napětí na sekundárním vinutí TR2 ( VU IN 100 , AI IOUT 5 ) 

Z obr. 4.8 je patrné, ţe perioda pulzů odpovídá periodě spínání (rozepínání) T1. 

Amplituda impulzů je přibliţně rovna VU I 3,2 , coţ je dáno transformačním 

poměrem 1:100. 

Na obr. 4.9 je zobrazen průběh napětí UGS tranzistoru Q1 synchronního 

usměrňovače. Tranzistor Q1 je sepnut přibliţně sTON 5 , z čehoţ vyplývá, 

ţe usměrňovač pracuje v reţimu DCM, neboť doba zahrazení spínacího tranzistoru T1 

ve vstupní části je přibliţně sTOFF 10 . Z tohoto důvodu byla zvolena velká kapacita 

výstupního filtru ( FC 8800 ). Spínání Q1 je řízeno Q5, Q7 a Q8. Tranzistor Q5 je 

zapojen jako emitorový sledovač a společně s Q8 řídí spínání Q1. PNP tranzistor Q7 

slouţí k zavírání Q1. Vstupní kapacita Q1 je poměrně vysoká ( pFCISS 7670 ), 

musí být řídící obvod schopen dodávat dostatečný proud do hradla GATE, tak aby došlo 

k velmi rychlému nabytí kapacity CISS a tím i k rychlému sepnutí tranzistoru Q1. 

Zároveň však musí být napětí UGS dostatečně vysoké, vyšší neţ ( VU
MINGS 4 ). 

Z obr. 4.9 je patrné, ţe tohoto napětí nebylo dosaţeno, coţ můţe způsobit dosaţení 

nízké účinnosti, neboť na tranzistoru vlivem RDS(ON) vzniká výkonová ztráta. 
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Obr. 4.9: Průběh napětí UGS na tranzistoru Q2( VU IN 100 , AI IOUT 5 ) 
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5 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo objasnit problematiku spínaných zdrojů se synchronním 

usměrňovačem a s tím související zvyšování účinnosti. Problematika zvyšování 

účinnosti vychází z analýzy jednotlivých výkonových ztrát a jejich následným 

omezením. Je zřejmé, ţe hlavní roli ve zvyšování účinnosti hrají moderní elektronické 

součástky a nová aplikační zapojení, jako je jiţ zmiňovaný synchronní usměrňovač 

či rezonanční (kvazi-rezonanční) spínané zdroje. 

V první části práce byly podrobně celkové ztráty ve spínaných zdrojích. Značnou 

roli zde hrají tzv. vodivostní ztráty vznikající na ohmickém odporu jednotlivých 

součástek. Jejich omezení především závisí na volbě vhodných součástek. Na druhou 

stranu je nutné poznamenat, ţe jiţ z fyzikální podstaty není moţné tyto ztráty úplně 

potlačit. Značnou měrou se na celkových ztrátách podílejí také tzv. spínací ztráty, 

které jsou způsobeny především parazitními kapacitami. Zde je situace výrazně 

komplikovanější a jejich potlačení je velmi obtíţné. 

Hlavním úkolem byla analýza moţností synchronního usměrňovače. Synchronní 

usměrňovač vychází z myšlenky nahrazení diody tranzistorem MOSFET. Při pouţití 

tranzistoru jako usměrňovače jsou v porovnání s diodou výkonové ztráty výrazně niţší. 

Na rozdíl od diody tranzistor vyţaduje řídící obvod, coţ do značné míry komplikuje 

návrh a zvyšuje obvodovou sloţitost zdroje.  

Poslední část práce je zaměřena na praktický návrh spínaného zdroje 

se synchronním usměrňovačem. Navrhovaný zdroj má výstupní napětí VUOUT 20 , 

maximální výstupní proud AIOUT 5  a účinnost 80%> . S ohledem na poţadované 

parametry byl zvolen blokující měnič s transformátorem a řídícím obvodem NCP1230. 

Pro řízení synchronního usměrňovače byl pouţit integrovaný obvod NCP4302, jehoţ 

hlavní předností je integrace nejen obvodů nutných pro řízení usměrňovače, 

ale i obvodů zpětné vazby včetně přesného napěťového regulátoru TL431. Pouţitím 

tohoto obvodu dojde ke značnému zjednodušení obvodového návrhu. Pro moţnost 

porovnání je doplněna Schottkyho usměrňovací dioda. Součástí návrhu je proveden 

výpočet ztrát na synchronním usměrňovači a na Schottkyho diodě. Z výpočtů vyplývá, 

ţe ztráty na synchronním usměrňovači jsou přibliţně třikrát menší neţ na Schottkyho 

diodě. 

Dle návrhu byl sestrojen spínaný zdroj se synchronním usměrňovačem. 

Během komplikovaného oţivování bylo nutné z důvodu nedostupnosti obvodů 

NCP4302 sestrojit synchronní usměrňovač z diskrétních součástek Na zdroji byla 

provedena řada základních měření. Hlavní část měření byla věnována účinnosti zdroje. 

Měření účinnosti bylo provedeno pro oba typy usměrňovačů. Pro diodový usměrňovač 

dosáhl zdroj účinnosti 82%> . Měření bylo provedeno pro různá vstupní napětí 

a různé výstupní výkony. Nejvyšší účinnosti bylo dosaţeno pro VU IN 150 , kdy byla 

účinnost 88%> . Pro všechna vstupní napětí platí, ţe se vzrůstajícím výstupním 

výkonem roste účinnost. Obdobné měření jako pro diodový usměrňovač bylo provedeno 

také pro synchronní usměrňovač. Z důvodu neoptimální funkce nebylo dosaţeno 

očekávaných výsledků. Vyšší účinnosti v porovnání s diodovým usměrňovačem bylo 
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dosaţeno pouze pro výstupní výkon 25W<OUTP . Příčinu lze hledat v řídícím obvodu, 

který nenechá tranzistor Q1 otevřený dostatečnou dobu, navíc vysoká vstupní kapacita 

Ciss způsobuje vznik vysokých spínacích ztrát. V rámci měření účinnosti bylo také 

provedeno změření účiníku, který se pohyboval okolo hodnoty 66,0cos  , coţ lze 

označit za hodnotu běţně dosahovanou spínanými zdroji bez PFC. Dále byla změřena 

hodnota příkonu při výstupu naprázdno WPIN 3 . 

Zdroj byl také prověřen za pomoci osciloskopu. Zvlnění výstupního napětí je 

přibliţně VUPP 55,0 a vzniká v důsledku pronikání špiček vznikajících při spínání 

a vypínání T1. Dále bylo pomoci osciloskopu prověřeno fungování stěţejních částí 

zdroje včetně synchronního usměrňovače při různých pracovních podmínkách. 

Na závěr lze konstatovat, ţe spínaný zdroj se synchronním usměrňovačem byl 

úspěšně realizován a bylo dosaţeno i bez optimálně fungujícího synchronního 

usměrňovače vysoké účinnosti. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

Ae  Efektivní průřez jádra [mm
2
] 

Aemin Minimální efektivní průřez jádra [mm
2
] 

av  Činitel vinutí [-] 

BS  Indukce v nasycení [mT] 

CDS Kapacita mezi elektrodami [pF] 

Ciss  Vstupní kapacita [pF] 

Coss Výstupní kapacita [pF] 

Crss Millerova nebo „zpětnovazební kapacita“ [pF]
 

 

DMAX Maximální střída [-] 

dP  Průměr vodiče [mm] 

fS  Pracovní kmitočet [kHz] 

IOUT  Výstupní stejnosměrný proud [A] 

ID  Maximální proud kolektorem tranzistoru [A] 

IF  Maximální proud diodou v propustném směru [A] 

IINMAX Maximální vstupní proud [A] 

IPP Špičkový proud primárním vinutím transformátoru [A] 

IPRMS Efektivní hodnota proudu primárním vinutím transformátoru [A] 

ISP Špičkový proudu sekundárním vinutím transformátoru [A] 

ISRMS  Efektivní hodnota proudu sekundárním vinutím transformátoru [A] 

LP  Indukčnost primárního vinutí transformátoru [mH] 

le  Střední délka magnetické siločáry [mm] 

N1  Počet závitů primárního vinutí transformátoru [-] 

N2  Počet závitů sekundárního vinutí transformátoru [-] 

NAUX Počet závitů zpětnovazebního vinutí transformátoru [-] 

QRR Zotavovací náboj [C] 

p  Převodní poměr transformátoru [-] 

PCOND Výkonové vodivostní ztráty [W] 

PD Výkonové ztráty na usměrňovací diodě [W] 

PDIODE Výkonové ztráty na ochranné diodě tranzistoru [W] 

PON Vodivostní výkonové ztráty v sepnutém stavu [W] 
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POUT Výstupní výkon [W] 

PRR Výkonové ztráty zotavovací doby ochranné diody [W] 

PSR Celkové výkonové ztráty na synchronním usměrňovači [W] 

PSW Výkonové spínací ztráty [W] 

RDS(ON) Odpor tranzistoru v sepnutém stavu [Ω] 

S  Příkon [W] 

Shs Plocha hysterezní křivky [mm
2
] 

TD  Doba, po kterou protéká proud ochrannou diodou [s] 

TON Doba sepnutí spínacího tranzistoru [s] 

TOFF Doba rozepnutí spínacího tranzistoru [s] 

UINACMAX Maximální vstupní střídavé napětí [V] 

UINACMIN Minimální vstupní střídavé napětí [V] 

UC1 Napětí na kondenzátoru [V] 

UDCMAX Maximální usměrněné napětí [V] 

UDCMIN Minimální usměrněné napětí [V] 

UDS Maximální napětí mezi elektrodami DRAIN a SOURCE [V] 

UF Napětí na diodě v propustném směru [V] 

UOUT Výstupní napětí [V] 

UREF Referenční napětí [V] 

UVcc(MAX) Maximální napájecí napětí IO [V] 

   Účinnost [%] 

   Hloubka vniku [mm] 

0  Permeabilita vakua  1mH  

e  Počáteční permeabilita [-] 
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A NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

A.1 Obvodové zapojení 
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A.2 Deska plošného spoje – top (strana součástek) 

 

Rozměr desky 134 x 93 [mm], měřítko M1:1 

A.3 Deska plošného spoje – bottom (strana spojů) 

 

Rozměr desky 134 x 93 [mm], měřítko M1:1 
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A.4 Osazovací plán – top (strana součástek) 
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A.5 Osazovací plán – bottom (strana spojů) 
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B SEZNAM SOUČÁSTEK 

 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 

C1 470n/400V RM-22,5 Fóliový kondenzátor 

C2 470n/400V RM-22,5 Fóliový kondenzátor 

C3 470n/400V RM-22,5 Fóliový kondenzátor 

C4 220u/400V RM-22,5 Elektrolytický kondenzátor 

C5 10n/1kV RM-7,5 Keramický kondenzátor 

C6 470p/50V C1206 Keramický kondenzátor 

C7 

C8 

4,7N/50V 

47u/25V 

C1206 

RM-5 

Keramický kondenzátor 

Elektrolytický kondenzátor 

C9 100n/50V C1206 Keramický kondenzátor 

C10 100u/25V RM-2,5 Elektrolytický kondenzátor 

C11 1n/250V RM5 Keramický kondenzátor 

C12 2200u/25V RM-7,5 Elektrolytický kondenzátor 

C13 2200u/25V RM-7,5 Elektrolytický kondenzátor 

C14 2200u/25V RM-7,5 Elektrolytický kondenzátor 

C15 2200u/25V RM-7,5 Elektrolytický kondenzátor 

C16 47u/25V RM-2 Elektrolytický kondenzátor 

C17 22n/50V C1206 Keramický kondenzátor 

C17 1n/25V C1206 Keramický kondenzátor 

C18 1n/50V C1206 Keramický kondenzátor 

C19 10n/50V C1206 Keramický kondenzátor 

C20 

C21 

C22 

10p/50V 

1u/50V 

3,3n/500V 

C1206 

C1206 

RM-5 

Keramický kondenzátor 

Keramický kondenzátor 

Keramický kondenzátor 

D1 KBL06 - Diodový můstek 

D2 1N4006 DP201 Usměrňovací dioda 

D3 1N4006 DO-41 Usměrňovací dioda 

D4 1.5KE230 DO-41 Transil 

D5 BMY26 SOD64 Rychlá usměrňovací dioda 

D6 BAS19LT SOT-23 Dioda 

D7 BAS19LT SOT-23 Dioda 

D8 ZF18 DO35 Zenerova dioda 

D9 MBR20100CT TO220 Schottkyho dioda 

D10 BAS19LT SOT-23 Dioda 

F1 F/ 2,0 A 5x20mm Pojistka 

IC1 NCP1230 DIP8 PWM controller 

IC2 NCP4302 SOIC-8 SR controller 

L1 1mH - Odrušovací tlumivka 

L2 2,2uH - SMD tlumivka 

R1 470k 0207 Metalizovaný rezistor 
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Označení Hodnota Pouzdro Popis 

R2 470k 0207 Metalizovaný rezistor 

R3 100k/2W 0414 Metaloxid 

R4 100k/2W 0414 Metaloxid 

R5 100 CR1206 SMD rezistor 

R6 10 CR0805 SMD rezistor 

R7 1k 0207 Metalizovaný rezistor 

R8 0,56/2W 0414 Metaloxid 

R9 0,56/2W 0414 Metaloxid 

R10 47k 0207 Metalizovaný rezistor 

R11 20 0207 Metalizovaný rezistor 

R12 200k CR0805 SMD rezistor 

R13 15k CR0805 SMD rezistor 

R14 47k CR1206 SMD rezistor 

R15 

R16 

R17 

R18 

R19 

R20 

6,98K 

4,7K 

1k 

75 

10 

4,7k 

0207 

- 

0204 

0207 

0805 

1206 

Metalizovaný rezistor 

Potenciometr 

Metalizovaný rezistor 

Metalizovaný rezistor 

SMD rezistor 

SMD rezistor 

S1 PLS02 - Kontaktová lišta 

T1 SPP17N80C3 TO220 COOL MOS 

T2 IRFS4010 D
2
Pak HEXFET MOSFET 

TR LJE3611 - Transformátor  

U1 PC817 DIP4 Optočlen 

X1 ARK500/2 - Svorkovnice 

X2 ARK500/2 - Svorkovnice 
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C OSCILOSKOPICKÁ MĚŘENÍ 

 

Průběh napětí na odporech RS ( VU IN 150 , AIOUT 1 ) 

 

Průběh napětí na odporech RS a elektrodě DRAIN T1 ( VU IN 150 , AIOUT 1 ) 
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Průběh napětí na odporech RS ( VU IN 150 , AI IOUT 2 ) 

 

Průběh napětí na odporech RS ( VU IN 150 , AI IOUT 3 ) 
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Průběh napětí na odporech RS a elektrodě DRAIN T1 ( VU IN 100 , AI IOUT 3 ) 

 

Průběh napětí na odporech RS ( VU IN 100 , AI IOUT 3 ) 
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Průběh napětí na odporech RS ( VU IN 200 , AI IOUT 3 ) 

 

Průběh napětí na sekundárním vinutí Tr1 ( VU IN 100 , AIOUT 5 , sonda 10:1) 
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Průběh napětí na diodě D7 synchronního usměrňovače ( VU IN 100 , AIOUT 5 ) 
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D CHARAKTERITIKY ZDROJE 

 

Zatěţovací charakteristika ( VU IN 100 , VUOUT 12 ) 

 

 

Zatěţovací charakteristika ( VU IN 100 , VUOUT 15 ) 
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