




ABSTRAKT 

Tato práce pojednává o návrhu výkonového spínaného zdroje, který bude sloužit 

pro napájení osciloskopu. Text práce popisuje výběr topologie měniče, návrh 

impulzního transformátoru a výstupní tlumivky a výběr a zapojení specializovaného 

řídícího obvodu. Tento univerzální obvod bude ve druhé části práce nahrazen 

mikrokontrolérem ATMEL, který bude naprogramován tak, aby tento obvod nahradil. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

DC-DC měnič, push-pull, impulzní transformátor, řídící obvod měniče, 

microkontrolér, Atmel  

ABSTRACT 

The thesis deals with design of switching power supply to power the oscilloscope. 

In this project the topology of the DC-DC converter is chosen, the pulse transformer and 

the output coil  is designed. The control circuit is also choosen a suggested. This circuit 

will be replaced with microcontroler ATMEL in the second part of this thesis. The 

microcontroler will be programmed to replace the control circuit. 

KEYWORDS 

DC-DC converter, push-pull, pulse transformer, universal control circuit, 

microcontroler, Atmel 
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ÚVOD 

S návrhem zdrojů se v elektrotechnické praxi setkáváme dnes a denně, jelikož 

každé námi navržené zařízení potřebuje předepsaný zdroj elektrické energie. Historicky 

starší koncepci lineárního zdroje dnes již vytlačují tzv. spínané zdroje. Tyto zdroje mají 

vyšší účinnost 60 – 90%, avšak větší nároky na konstrukci zdroje. Spínané měniče mají 

také nižší hmotnost, která je způsobena použitím menšího a lehčího jádra 

transformátoru. Toto jádro je možno použít, jelikož pracovní frekvence spínaných 

měničů se pohybuje v rozmezí cca 20 kHz – 1 MHz. 

Úkolem této práce je takovýto spínaný měnič navrhnout a realizovat. Tento měnič 

bude transformovat napěťovou hladinu 12 V na vstupu na 300 V na 

výstupu s maximálním dovoleným výkonovým zatížením 100 W. Dále bude tento 

měnič rozšířen o výstup, který bude sloužit pro napájení elektroniky na sekundární části 

měniče. Tento výstup bude mít napětí o velikosti 12 V s maximálním výkonovým 

zatížením 3 W.  

Měnič bude sloužit pro bateriové napájení osciloskopu. Jelikož tento měřící přístroj 

bude provozován v průmyslových podmínkách, kde je možné vlivem testování 

prototypů zařízení zaznamenat různé poruchy v síti, bude nutné, aby tento měnič 

realizoval také galvanické oddělení vstupu od výstupu měniče. 

V této práci bude popsán obecný princip funkce spínaného zdroje spolu s popisem 

základních topologií. Dále vyberu vhodnou topologii měniče a provedu návrh 

transformátoru spolu s dalšími obvodovými prvky. Návrh transformátoru bude ověřen 

pomocí vhodného specializovaného obvodu určeného k řízení spínaných zdrojů dané 

topologie. V pokračování této práce nahradím tento řídící obvod mikrokontrolérem 

firmy ATMEL. Tento mikrokontrolér se bude starat o řízení spínání měniče a měření 

vstupních a výstupních napětí a proudů. 
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1 TEORIE SPÍNANÝCH ZDROJŮ 

V následující kapitole budou uvedeny základní funkční principy těchto měničů spolu 

s představením základních topologií, základními zapojeními apod. 

1.1 Princip činnosti  

Blokové schéma můžeme pozorovat na obr. 1. Z tohoto uspořádání vychází většina 

reálných obvodových zapojení, není však podmínkou, aby všechny zapojení obsahovaly 

všechny funkční bloky vyobrazené na tomto obrázku. 

Základním předpokladem pro funkčnost spínaného zdroje je vstupní stejnosměrné 

napětí, proto je nejprve nutno střídavou složku na vstupu usměrnit a odfiltrovat (pokud 

je přítomna). Pro síťová napětí s kmitočtem 50 Hz je navíc potřeba toto napětí 

stabilizovat, aby nedošlo k proniknutí kmitočtové složky 50 Hz do jiných částí zařízení, 

v nejhorším případě na výstup. 

Usměrněná a odfiltrovaná složka napětí je poté přivedena na vysokofrekvenční 

spínací prvek, většinou realizovaný unipolárním tranzistorem typu MOSFET. Ten nám 

naši usměrněnou hodnotu napětí přetvoří na obdélníkový průběh, jehož frekvence je 

pracovní kmitočet našeho měniče. Tento průběh je přiveden na pro tuto frekvenci 

vhodný transformační prvek (cívka, transformátor). 

Výstupní napětí z tohoto prvku musí být opět usměrněno a odfiltrováno obdobně 

jako ve vstupní části. Zde se však obvykle potýkáme s mnohanásobně vyšším 

kmitočtem než ve vstupní části měniče, je proto nutně tuto skutečnost uvážit při výběru 

usměrňovacích diod výstupního usměrňovače. Důležitá je pro nás zejména kapacita 

přechodu P-N a rychlost spínání a vypínání diody (pro nás je důležitá zejména ta doba 

vypnutí). Naopak přítomnost vyššího kmitočtu ve výstupní části měniče snižuje nároky 

na výstupní filtr, jelikož s rostoucím kmitočtem se filtrační vlastnosti zlepšují. 

Řízení spínání tranzistorů a tím i celého měniče se nejčastěji provádí pomocí 

pulzně-šířkové modulace (PWM). Tato modulace je založena na obdélníkových pulzech 

s konstantní šířkou pulzu, ale s proměnnou střídou. Důležitý blok pro správnou funkci 

PWM je oscilátor (OSC). Tento blok má za úkol vytvářit taktovací kmitočet pro PWM. 

Dalšími důležitými bloky jsou komparátor (COMP) a zdroj referenčního napětí (REF). 

Komparátor snímá napětí z výstupu měniče a porovnává ho s hodnotou napětí 

referenčního zdroje. Komparátor také vyhodnotí, zda je napětí v relaci s námi 

požadovanou hodnotou a pokud ne, tak dá příkaz generátoru PWM, aby změnil střídu a 

tím vylepšil hodnotu výstupního napětí. 

Tímto propojením výstupní části měniče se vstupní porušíme galvanické oddělení 

vstupní části měniče od výstupu, což v mnoha případech bývá nežádoucí, V praxi se 

tento problém nejčastěji řeší použitím optočlenu, který bývá vhodně zapojen ve zpětné 

vazbě operačního zesilovače obdobně jako v audio zařízeních. 
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Obr. 1 Blokové schéma měniče 

1.2 Základní zapojení spínaných zdrojů 

Tyto zapojení se liší ve způsobu přenosu energie ze vstupní do výstupní částí 

obvodu. Dle tohoto kritéria rozlišujeme tyto typy měničů: 

 Blokující zapojení 

 Propustné zapojení 

 Dvojčinné zapojení 

1.2.1 Blokující zapojení 

Principiální zapojení blokujícího měniče vidíme na obr. 2. V okamžiku sepnutí 

tranzistoru T (doba tON) nám teče elektrický proud přes primární vinutí transformátoru. 

Sekundární vinutí má však referenční znak na opačném konci vinutí než vinutí primární, 

a tudíž toto napětí má opačnou polaritu. Z tohoto důvodu je dioda D uzavřena, a tedy 

veškerý elektrický proud odebíraný zátěží je hrazen z akumulačních prvků, které byly 

nabity v předchozím cyklu. V tomto časovém okamžiku také dochází akumulaci energie 

v jádře.  

Při rozepnutém tranzistoru T (tOFF) se využívá skutečnosti, že elektrický proud 

protékající induktorem má snahu téci stále stejným směrem. Díky této skutečnosti se 

polarita výstupního napětí změní, dioda D se stává vodivou a sekundárním obvodem 

protéká elektrický proud.  

V transformátorech tohoto typu měničů se často užívá transformátoru se 

vzduchovou mezerou. Právě v této mezeře dochází k akumulaci energie v okamžiku tON. 

Toto zapojení je obvykle užíváno pro malé výkony (20 – 50 W). 
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Obr. 2 Principiální schéma blokujícího měniče 

1.2.2 Propustné zapojení 

Toto zapojení (dle obr. 3) využívá na rozdíl od zapojení předchozího přímého 

přenosu energie z primární do sekundární části obvodu. V této variantě zapojení se 

využívá transformátoru se dvěma primárními a jedním sekundárním vinutím. 

V okamžiku tON je dioda D1 polarizována propustným směrem. Účinek druhého 

sekundární vinutí TR-2 je v okamžiku tON blokován diodou D. Toto vinutí se též nazývá 

rekuperační vinutí a dioda D rekuperační diodou. Tyto prvky zabraňují stejnosměrnému 

sycení jádra. 

Při rozepnutí tranzistoru T se dioda D stává vodivou. Opět se využívá skutečnosti, 

že elektrický proud protékající induktorem se nemůže měnit skokově. Dioda D1 je 

v tomto okamžiku polarizována závěrným směrem. Přes diodu D2 v tomto okamžiku 

protéká proud, který se naakumuloval v předchozím cyklu. 

 

Obr. 3 Principiální zapojení propustného měniče 
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1.2.3 Dvojčinné zapojení 

Jak je patrné z Obr. 4, tato topologie na rozdíl od předchozích využívá dvou 

spínacích součástek (tranzistorů), které pracují inverzně. V podstatě se jedná o 2 

propustné měniče, které pracují protitaktně. Všimneme si také, že jak vstupní, tak 

výstupní část je dvoucestná. Výhodou tohoto zapojení je také absence stejnosměrného 

sycení jádra, a proto odpadá potřeba vytvářet rekuperační vinutí nebo jiné ochranné 

obvody. 

Tato topologie na rozdíl od propustného měniče vykazuje vyšší účinnost (kolem  

80 %) a také je určena pro vyšší výkony. 

 

Obr. 4 Principiální schéma dvojčinného měniče 

 

Dvojčinných zapojení měniče existuje několik typů. Na obr. 4 pozorujeme typ 

push-pull. Naopak na obr. 5 můžeme vidět zapojení s polovičním můstkem a plné 

můstkové zapojení. 

 

Obr. 5: Další možnosti dvojčinného zapojení (zleva poloviční můstek, můstek) 
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2 NÁVRH MĚNIČE 

V této kapitole bude popsán princip návrhu měniče. Nejprve provedeme výběr vhodné 

topologie měniče, poté navrhneme transformátor spolu s výstupním LC filtrem a 

nakonec si vybereme vhodné spínací tranzistory a diody. 

2.1 Návrh topologie 

V první části musíme vybrat vhodnou topologii měniče. Nejdůležitější věc, kterou 

musíme brát v potaz je požadovaný výstupní výkon. Jelikož 100 W je dle [2] hraniční 

výkon pro propustný měnič, musíme zvolit dvojčinné zapojení (obr. 6), které je pro 

výkony od 100 W výše vhodnější.  

Vybrali jsme zapojení typu push-pull (zapojení s dvojitým primárním vinutím), 

jelikož k zapojení můstku by bylo potřeba 4 spínacích tranzistorů. Výhodou by sice 

bylo, že by nebylo nutné v primární části transformátoru řešit vyvedení středu vinutí, ale 

z důvodu, že na primárním vinutí očekáváme malý počet závitů, jsme se s touto 

skutečností smířeni. 

Ve výstupní části obvodu jsme zvolili variantu s usměrňovacím můstkem, jelikož 

naopak na sekundárním vinutí transformátoru očekáváme velký počet závitů, a proto by 

nás vyvedení středu vinutí bylo obtížné, obzvláště když budeme transformátor navíjet 

ručně. Nevýhodou usměrňovacího můstku je dvojnásobný úbytek napětí na 

usměrňovacích diodách, ten však vzhledem k relativně vysokému napětí na výstupu 

měniče můžeme zanedbat.   

 

Obr. 6 Schéma dvojčinného zapojení měniče typu push-pull (převzato z [1]) 
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Obr. 7 Typické průběhy měniče push-pull(převzato z [1]) 
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2.2 Návrh transformátoru 

Návrh transformátoru je úzce spjat s typem zapojení měniče (viz kapitola o 

dvojčinných měničích). Dále musíme zohlednit parametry, kterých má náš měnič 

dosahovat. Tyto parametry můžeme vidět v tabulce 1. 

Tab. 1 Základní parametry měniče 

Parametr Hodnota Jednotka 

UINmin       10,5 V 

UINmax 15  V 

UOUT1 300  V 

UOUT2 12  V 

POUT1 100  W 

POUT2 3  W 

fSW 100  kHz 

δmax 0,4  - 

η 80  % 

 

Napětí UINmax a UINmin označují největší a nejmenší hodnotu, která se na vstupu 

(baterii) může objevit. Požadovaná hodnota výstupního napětí měniče UOUT1 je 300 V. 

V další části práce bude potřeba napájet elektroniku i ve výstupní části obvodu 

(operační zesilovače). Při stabilizaci z napěťové hladiny 300 V by vznikl na lineárním 

stabilizátoru velký úbytek napětí, způsobující značnou výkonovou ztrátu. Proto zde 

musíme přidat další sekundární vinutí, kterým vzniká na výstupu transformátoru další 

napětí UOUT2. Hodnota tohoto napětí byla zvolena na 12 V. 

Důležitými parametry pro návrh transformátoru také jsou požadované výstupní 

proudy, které bude tento tranzistor dodávat do zátěže. Tyto proudy jsou v tabulce 1 

prezentovány přes požadované výkony, které tam jsou uvedeny. Požadovaný výkon 

dodávaný tímto transformátorem do zátěže je POUT1, který je dle zadání stanoven na 

hodnotu 100 W. Elektrický proud, kterým bude v druhé části této práce odebírán 

integrovanými obvody, které budou použity ve výstupní části měniče, jsme odhadli 

v řádu desítek mA, proto s rezervou volíme výstupní výkon tohoto vinutí  

POUT2 = 3 W. 

Při návrhu transformátoru je nutné uvažovat vliv spínacího kmitočtu. Tento 

kmitočet byl po konzultaci s odborným vedoucím práce stanoven na 100 kHz. Tato 

hodnota je obvyklá pro tento typ měničů. Poslední dva parametry uvedené v tabulce 

jsou maximální střída a účinnost našeho měniče. Oba tyto parametry byly zvoleny na 

základě poznatků o této topologii měničů v [2]. 
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2.2.1 Volba jádra transformátoru 

Důležitými kritérii pro výběr jádra transformátorů je jeho tvar, velikost a materiál. 

V dnešní době se nejčastěji pro takovéto aplikace volí jádro tvaru ETD. Tyto jádra 

typově vycházejí z jader tvaru EE, zde však není střední sloupek hranatý, ale kulatý. 

Tato skutečnost usnadňuje navíjení jednotlivých vinutí. Obrázek ETD jádra a vhodné 

kostřičky pro toto jádro můžeme vidět na obr. 8. 

 

Obr. 8 Ukázka ETD jádra spolu s kostřičkou určenou pro toto jádro (převzato z [3]) 

Dalším důležitým kritériem je materiál jádra. Pro tuto aplikaci nelze použít železo, 

jelikož díky malému měrnému odporu by byly ztráty vířivými proudy neúnosně velké. 

Proto se zde používají magneticky měkké ferity, které mají velký měrný odpor a také 

příznivě úzkou hysterezní smyčku, díky které získáme nízké hysterezní ztráty. Jejich 

nevýhodou je však maximální sycení jádra, jehož typická hodnota je mezi  

0,3 T – 0,35 T. Další nevýhodou je nízká Curieho teplota (mezi 80°C - 180°C). Podle 

našich požadavků se nejlépe volí materiál 3C90 firmy FEROXCUBE. Parametry tohoto 

jádra můžeme pozorovat v tabulce 2. Tento materiál má totožné vlatnosti jako například 

materiál H24 firmy Pramet Šumperk. 

Poslední důležitou volbou v návrhu magnetického obvodu je velikost jádra. 

V tomto kroku je důležité zohlednit maximální zadaný výkon měniče. Pro takovýto 

výkon jsme z katalogu vybrali velikost ETD34/17/11, jehož rozměry v milimetrech 

můžeme vidět na obr. 9. Vybrané vlastnosti tohoto materiálu jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tab. 2 Vybrané parametry feritového jádra (převzato ze [4]) 

Parametr Hodnota Jednotka 

µr 1740 - 

Bs 380  mT 

le 77,6  mm 

Se 97,1  mm
2
 

Ve 7640  mm
3
 

AL 2700  nH 
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Obr. 9 Rozměry jádra transformátoru v mm (převzato z [4]) 

 

První dvě hodnoty napsané v tabulce jsou přímo vlastnostmi materiálu 3C90, ze 

kterého je vyrobeno jádro. Těmito parametry jsou relativní permeabilita µr a magnetická 

indukce sycení jádra Bs. Další 4 parametry jsou dány velikostí magnetického obvodu. 

Prvním parametrem je délka střední siločáry Le, dále pak efektivní průřez jádra Se a 

efektivní objem Ve. Posledním důležitým parametrem jádra je součinitel indukčnosti AL. 

 

2.2.2 Převodní poměry transformátoru 

Nyní přejdeme k početnímu návrhu jednotlivých parametrů transformátoru. Celý 

tento postup je převzat z [6]. Nejprve provedu výpočet převodních poměrů 

transformátoru. Zde se obvykle vychází z rovnosti napěťových ploch: 

OUT
OUT IN

IN

2
N

U T U T
N

      .           (2.1)  

Úpravou a dosazením do tohoto vztahu dojdeme přímo k rovnici, ze které si 

můžeme spočítat požadované převodní poměry transformátorů n2 a n3. Pro sekundární 

vinutí:  

INmin T
2 max

O1 D

10,5 1,5
2 2 0,4 0,0238

2 300 2 1,5

U U
n

U U


 
    

   
        (2.2) 

a pro pomocné vinutí:  

INmin T
3 max

O1 D

10,5 1,5
2 2 0,4 0,533

2 12 2 1,5

U U
n

U U


 
    

   
,        (2.3) 

kde δmax je maximální střída pulzu. 
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2.2.3  Počty závitů a indukčnost jednotlivých vinutí 

Počet závitů primárního vinutí N1 vypočteme ze vztahu pro výpočet maximálního 

dovoleného rozkmitu magnetické indukce ΔB, který spočteme jako 

   INmax INmax

1

1 e e

max maxU t dt U t dt
B N

S N S B S


    

  

 
.       (2.4) 

Z teorie dvojčinných měničů víme, že hysterezní smyčka zasahuje ne jen do 

prvního kvadrantu, jako tomu je u měničů jednočinných, ale i do třetího kvadrantu. 

Z této skutečnosti je jasné, že maximální rozkmit magnetické indukce je roven 

dvojnásobku maximálního sycení jádra Bs. Ale pro zachování určité rezervy na toto 

nebudeme brát zřetel, a proto za naše ΔB dosadíme přímo Bs. Počet závitů primárního 

vinutí N1 tedy určíme jako: 

INmax max
INmax max INmax max

1 6 3

s e s e s e SW

15 0,42 0,81
2 2 2 0,38 97,1 10 100 10

T
U

U T U
N

B S B S B S f


 



 
   

    
          

. 

    (2.5) 

Z výsledku vztahu (2.5) je jasné, že na primární vinutí transformátoru budeme 

muset navinout dvakrát jeden závit, jelikož vycházíme z topologie, kde má primární 

vinutí vyvedený jeho střed. Pomocí převodních poměrů dopočteme počty závitů na 

sekundárním a pomocném vinutí: 

1
2

2

1
42

0,0238

N
N

n
               (2.6) 

1
3

3

1
2

0,533

N
N

n
   .            (2.7) 

Pomocí součinitele indukčnosti AL a počtu závitů N můžeme spočítat indukčnost L 

jednotlivých vinutí transformátoru jako 

2

LL A N  .             (2.8) 

2 9

1 L 1 2700 10 1 2,7μHL A N                 (2.9) 

2 9 2

2 L 2 2700 10 42 4,7628 mHL A N              (2.10) 

2 9

3 L 3 2700 10 4 10,8 nHL A N               (2.11) 

2.2.4 Dimenzování vodičů jednotlivých vinutí 

Efektivní hodnoty proudů IOUT1ef a IOUT2ef na sekundární straně vinutí můžeme 

spočítat z  požadovaného výstupního výkonu: 

OUT1
OUT1ef

OUT1

100
0,33A

300

P
I

U
            (2.12) 
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OUT2
OUT2ef

OUT2

3
0,25A

12

P
I

U
   .         (2.13) 

Na obr. 6 vidíme časový průběh našeho proudu. Víme, že pro takovýto průběh 

existuje přepočet mezi maximální a efektivní hodnotou podle vztahu 

ef max max2I I    , vyjádříme-li z této rovnice Imax budeme moci si vyjádřit maximální 

hodnotu proudu protékající jednotlivými vinutími. 

OUT1ef
OUT1max

max

0,33
0,373A

2 0,8

I
I


  


        (2.14) 

OUT2ef
OUT2max

max

0,25
0,28A

2 0,8

I
I


  


        (2.15) 

V následujícím kroku můžeme z těchto spočtených hodnot určit maximální 

hodnotu proudu IINmax, který protéká primárním vinutím dle vztahu: 

32
INmax OUT1max OUT2max

1 1

42 2
0,373 0,28 16,23A

1 1

NN
I I I

N N
         .    (2.16) 

Při pohledu na obr. 6 se dozvíme, že maximální rozkmit magnetizačního proudu 

primárního vinutí je 

IN
INmax max INmax max

μ1 6 3

1 1 1 SW

max ( ) 15 0,4
11,11A

2 2 2 2,7 10 100 10

U t dt U T U
I

L L L f

 


   
     

      



             (2.17) 

Z obr. 7 vidíme, že při sepnutém tranzistoru T teče primárním vinutím proud  

IIN + Iµ. Podle obrázku hodnota tohoto proudu roste z hodnoty 

μ1

INmin INmax 10,675A
2

I
I I


    na hodnotu 

μ1

INmax INmax 21,785A
2

I
I I


   . Efektivní 

hodnota tohoto proudu podle [6] spočítáme jako: 

2 2
μ1 2 2

INef INmax μ1 INmax

11,11
0,4 21,785 11,11 21,785 10,47A

3 3

I
I I I I

   
              

  

             (2.18) 

Předchozí výpočet (2.18) je vztažen pouze pro polovinu primárního vinutí 

transformátoru. Celkový proud odebíraný ze zdroje určíme podle následujícího vztahu 

Z INef 2 10,47 2 14,81AI I     .        (2.19) 

Pro určení požadovaného průměru vodičů, které budou použity pro vinutí 

transformátoru, využijeme již spočtené efektivní hodnoty proudu ze vztahů (2.12), 

(2.13) a (2.18). Dále si musíme určit potřebnou proudovou hustotu ve vodiči, která byla 

zvolena podle [5] na J = 4 A/mm
2
. Ze známosti těchto parametrů určíme námi potřebný 

minimální průměr vodiče vinutí jako:  
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INef
1

4 4 10,47
1,83mm

π π 4

I
D

J

 
  

 
        (2.20) 

OUT1ef
2

4 4 0,33
0,32mm

π π 4

I
D

J

 
  

 
       (2.21) 

OUT2ef
3

4 4 0,25
0,28mm

π π 4

I
D

J

 
  

 
       (2.22) 

Vzhledem k dané pracovní frekvenci měniče musíme při konstrukci transformátoru 

počítat i s vlivem skinefektu. Pro pracovní frekvenci f = 100 kHz vychází hloubka 

vzniku δ = 0,21, což při dodržení podmínky Dmax ≤ 2δ vychází maximální průměr 

vodiče Dmax ≤ 0,4 mm. 

 

Obr. 10 Závislost hloubky vzniku na frekvenci (převzato z [5]) 

Obě vinutí na sekundární straně transformátoru budeme vinout lakovaným 

měděným vodičem o průměru D = 0,4 mm, což koresponduje s podmínkou pro 

minimalizaci skinefektu. Pro primární část budeme muset použít buď měděný pásek o 

daném průřezu, nebo tzv. licnu. Z ekonomického hlediska volíme vinutí pomocí 

měděného pásku. 

2.3 Návrh tlumivky ve výstupním filtru měniče   

Výstupní tlumivka má za úkol spolu s výstupním kondenzátorem vytvořit dolní 

propust, která má za úkol vyhladit napětí na výstupu měniče. V době, kdy je jeden 

z tranzistorů sepnut, proud tlumivkou lineárně narůstá, a naopak v době, kdy jsou oba 

tranzistory rozepnuty, lineárně klesá.  
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Pro výstupní tlumivku použijeme jádro firmy Semic, jelikož tato firma dodává 

jádra s již implementovanou vzduchovou mezerou. Nakonec bylo vybráno jádro 

ETD2910 jako kompromis mezi zvlněním na výstupu měniče a velikostí jádra. Použitý 

materiál je téměř srovnatelný s materiálem 3C90 firmy FERROXCUBE. Vlastnosti 

materiálu popisují hodnoty podle tabulky 3. 

Tab. 3 Vybrané parametry feritového jádro pro konstrukci tlumivky (převzato z [7]) 

Parametr Hodnota Jednotka 

µr_tl 2100 - 

Bs_tl 380  mT 

le_tl 71  mm 

Se_tl 76  mm
2
 

Ve_tl 5377  mm
3
 

AL_tl 235  nH 

g 0,4  mm 

 

Veličiny popsány v tabulce 3, již byly popsány při návrhu transformátoru, až na 

vzduchovou mezeru g, která je zde zavedena.  

Pro vedení cívky použijeme stejně jako na sekundárním vinutí transformátoru 

měděný lakovaný vodič o průměru D = 0,4 mm. Jelikož potřebujeme co největší 

indukčnost Ltl, musíme na jádro navinout co největší počet závitů. Pro naše jádro 

dokážeme z geometrických rozměrů odhadnout, že budeme moci navinout 297 závitů, 

ale jelikož pro takovouto hodnotu, by vyšlo nadměrné sycení jádra, je počet závitů 

zredukovat na 210 závitů. Z této hodnoty a ze součinitele indukčnosti si dokážeme 

spočíst indukčnost této tlumivky jako: 

2 9 2

tl L_tl tl 235 10 210 10,36mHL A N       .       (2.23) 

Vložením vzduchové mezery do magnetického obvodu dojde ke změně 

permeability celého obvodu, proto pro další výpočty budeme používat tzv. efektivní 

permeabilitu 

r_tl

e_tl
r_tl

e_tl

2100
164

2100 0,4
11

71

g

L





  

 


.       (2.24) 

Konečným krokem návrhu bude kontrola sycení jádra. Nejhorší situace nastane, 

pokud zvlnění na výstupu bude rovno dvojnásobku proudu IOUT1, tj. ΔItl = 0,66 A. Pro 

tuto situaci maximální zvlnění na výstupu vyčíslíme jako 

7tl
tl_max e_tl 0 tl

e_tl

0,66
164 4π 10 210 405mT

0,071

I
B N

L
  

              (2.25) 

Tato hodnota je sice pořád vyšší, než z katalogového listu vyčtených 380 mT, ale 
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přijmeme-li skutečnost, že tato hraniční situace je na výstupu měniče naší topologie 

v podstatě nemožná, budeme moci takto navrženou tlumivku v našem filtru použít. 

2.4 Výběr spínacích součástek  

Nejprve vybereme spínací tranzistory. Bude se jednat o výkonový MOSFET 

s indukovaným kanálem typu n. Důležitým parametrem tohoto tranzistoru je jeho 

maximální napětí mezi elektrodami drain a source DSmax INmax2 2 15 30VU U      a 

také maximálním spínacím proudem DSmax INmax 21,785AI I  .  

Z těchto parametrů byl vybrán tranzistor IRFZ44N. Tento tranzistor je dostatečně 

dimenzován jak napěťově tak proudově, a také je dostatečně rychlý na to, aby při 

spínání nevznikaly příliš velké ztráty. 

Pro dimenzování diody je nutné vzít v úvahu napětí, které je dioda schopna snést 

v závěrném směru, a efektivní hodnota proudu jednotlivou diodou. Minimální závěrné 

napětí určíme z následujícího vztahu 

INmax
DRmax

2

15
630V

0,0238

U
U

n
           (2.26) 

Efektivní hodnotu proudu určíme ze vztahu pro náš daný typ můstkového 

usměrňovače jako  

OUT1ef
DFef

0,33
0,167A

2 2

I
I             (2.27) 

Z těchto parametrů byla s určitou rezervou vybrána dioda UF4007, která bude 

použita v obou usměrňovačích na sekundární straně obvodu. 
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3 ŘÍZENÍ MĚNIČE 

Řízení měniče je realizováno pomocí univerzálního řídícího obvodu. Pro řízení 

měniče byl vybrán řídící obvod, který je speciálně určen pro PWM řízení dvojčinných 

měničů. Jedná se o obvod s označením SG3525AN. 

 

Obr. 11 : Blokové schéma obvodu SG3525AN (převzato z [8]) 

3.1 Popis řídícího obvodu 

 

Obr. 12: Popis vývodů SG3525AN (převzato z [8]) 
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Vývody 1 a 2 tohoto obvodu jsou vstupy chybového zesilovače (blok ERROR 

AMP). Jedná se o operační zesilovač, který porovnává výstupní napětí měniče 

s interním referenčním napětím. Jestliže je napětí na invertujícím vstupu (vývod 1) větší 

než na neinvertujícím vstupu (vývod 2), střída bude snížena, naopak, jestli bude hodnota 

napětí na invertujícím vstupu nižší než na vstupu neinvertujícím, bude střída zvýšena. 

Frekvence PWM oscilátoru záleží na velikosti časovacího kondenzátoru a 

rezistoru. Časovací kapacitor (CT) je zapojen mezi vývod 5 a GND. Časovací rezistor 

(RT) je zapojen mezi vývod 6 a GND. Rezistorem zapojeným mezi vývody 5 a 7 (RD) 

určujeme tzv. mrtvý čas (deadtime), což je čas, při kterém není sepnut ani jeden 

z tranzistorů.  

 

Obr. 13: Testovací zapojení SG3525AN (převzato z [8]) 

Obvyklá velikost odporu RD je v rozsahu 0 až 500 Ω (v praxi je nejpoužívanější 

rozsah mezi 10 až 47 Ω). Časovací rezistor se obvykle volí v rozsahu 2 kΩ – 150 kΩ. 

Kapacita CT bývá volena v rozsahu 1 nF až 0,2 µF. Tyto kombinace hodnot nám dávají 

dohromady frekvenční rozsah 100 Hz – 400 kHz. Jelikož tento obvod provádí dvojčinné 

řízení, je potřeba navrhovat zapojení řídícího obvodu na dvojnásobnou frekvenci, než je 

požadovaná spínací frekvence. Vztah pro výpočet spínacího kmitočtu našeho obvodu je 

podle [7] 

 
SW

T T D

1

0,7 3
f

C R R


   
           (3.1) 

Kapacita zapojena mezi vývod 8 a GND nám určuje tzv. měkký start (soft start). 

Čím větší bude hodnota této kapacity, tím delší bude náběh měniče, což je zvýšení 

střídy z 0 na naši požadovanou hodnotu 0,4. Typické hodnoty této kapacity jsou 

z rozsahu 1 µF – 22 µF, což je podrobněji popsáno v [8]. 
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Na vývod 15 s označením VCC je připojeno napájecí napětí tohoto obvodu. Toto 

napětí může být v rozsahu 8 V – 35 V. Obvod SG3525AN má ochranné obvody, které 

ho při hodnotě napětí nižší než 8 V uzamkne. Uvnitř tohoto obvodu jsou jednotlivé 

bloky napájeny napětím 5 V. Proto je součástí tohoto obvodů referenční zdroj 5,1 V 

s přesností 1 %, který má dokonce možnost napájet tímto napětím i jiné součástky na 

naší DPS. Výstup tohoto zdroje se nachází na vývodu 16.  

Řídící signály pro tranzistory se nacházejí na vývodech 11 a 14. Vnitřní ovládání 

těchto vstupů je realizováno zapojením označovaným jako dvojčinné (totem-pole). 

Jedná se o 2 spínací tranzistory, které výstupu připojí buďto na GND nebo na napětí, 

které přivedeme na vývod 13. 

Pomocí vývodu 10 je realizováno tzv. tvrdé vypnutí (shutdown). Jestliže je na tento 

vstup připojená log 0, je režim PWM aktivován. Pokud je naopak na tento vývod 

připojena logická 1, je automaticky nastavený PWM latch, což způsobí nejrychlejší 

vypnutí tohoto obvodu. 

Veškeré rozsahy hodnot součástek a ostatní funkce obvodu SG3525AN jsou 

popsány v [7]. 

3.2 Návrh zapojení řídícího obvodu 

Nejprve je potřeba vyřešit napájení našeho řídícího obvodu. Jelikož tento obvod 

pracuje s poměrně širokým rozsahem napětí, můžeme jej napájet přímo z našeho zdroje 

(baterie). Toto napětí přivedeme přes ochrannou diodu, která chrání obvod proti 

přepólování na vývody 15 a 13. Paralelně k tomuto obvodu budou připojeny ještě 

blokovací kondenzátor o hodnotě kapacity 100 nF. 

V další kroku je potřeba nastavit správné časování RC článku, pomocí kterého je 

řízen PWM oscilátor. Zvolíme-li si hodnotu kapacity CT = 2,7 nF, hodnotu časovacího 

rezistoru RT = 2,2 kΩ a zvolíme-li si hodnotu RD = 22 Ω, můžeme si podle vztahu (3.1) 

vyčíslit výstupní frekvenci 

   SW 9 3
T T D

1 1
230,616kHz

0,7 3 2,7 10 0,7 2,2 10 3 22
f

C R R 
  

         
  (3.2) 

Pokud tuto frekvenci podělíme dvěma, získáme hodnotu 115,31 kHz, což je 

frekvence o 15,31 kHz větší než je naše požadovaná hodnota. Proto do série 

s rezistorem RT zapojíme trimr, kterým tuto frekvenci přesněji doladíme. Přesné 

doladění je nutné, protože když hodnotu tohoto parametru nenastavíme v souladu 

s hodnotou odporu určujícího mrtvý čas, může dojít k tomu, že tento obvod nebude 

fungovat podle našich očekávání. 

Na vývod 8 připojíme kapacitu o hodnotě 22 µF. Tato kapacita nám zajistí měkký 

start měniče. Vývod 10 spojíme se zemí, abychom zajistili, že režim PWM bude stále 

aktivován. 

K vývodu 2 je připojena interní reference 5,1 V. K vývodu 1 je připojena zpětná 

vazba z výstupu měniče. Tento signál je náležitě podělen odporovým děličem 1:100. 

V tomto případě je také nutné nastavit kompenzaci obvodu, která je provedena změnou 

zisku chybového zesilovače. Jelikož se jedná pouze o ověření funkčnosti námi 
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navrženého transformátoru, neřešíme v této části návrhu galvanické oddělení, které je 

dle zadání požadováno. Tato záležitost bude řešena až po nahrazení univerzálního 

řídícího obvodu mikrokontrolérem.  

Vývody 11 a 14 jsou řídícími pro spínací tranzistory. Tyto tranzistory jsou 

připojeny k primární části vinutí. Na sekundární straně se poté signál usměrní 

Gratzovým usměrňovačem. Dále je signál odfiltrován pomocí LC filtru složeného 

z tlumivky L a kondenzátoru C7. 
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4 POPIS KONSTRUKCE A OŽIVENÍ 

MĚNIČE 

Důležitou části této práce je také samotná konstrukce a oživení našeho zařízení. 

V této kapitole uvedeme postup konstrukce. Také zde budou uvedeny problémy, se 

kterými jsme se při konstrukci a oživení tohoto zařízení setkali. 

4.1 Konstrukce měniče 

Nejprve bylo nutné připravit si náš impulzní transformátor (navržený v kapitole 

2.2) a filtrační tlumivku (navrženou v kapitole 2.3). Bylo potřeba navinout vodič na již 

připravené kostry, a poté do těchto koster vložit naše ETD jádra a zajistit jistícími 

pružinami. Poté byly tyto indukční prvky připraveny k naletování na naši desku 

plošných spojů (DPS). Dále námi vybrané unipolární tranzistory IRZF44N byly 

opatřeny chladiči. 

Pro konstrukci prvního prototypu byla vybrána univerzální laboratorní DPS se 

čtvercovými pájecími ploškami s již předvrtanými otvory připravenými na aplikaci 

jednotlivých součástek. Do takto připravené DPS bylo postupně připájeny jednotlivé 

součástky, které jsme poté propojovali měděnými vodiči podle schématu, uvedeném 

v příloze A). Tyto vodiče byly voleny podle předpovídaných nominálních proudů, které 

by jím mohly téci. 

VÝSTUPNÍ
 LC FILTR

USMĚRŇOVAČ

ŘÍZENÍ MĚNIČE
SG3525AN

SPÍNACÍ 
TRANZISTORY

VSTUPNÍ ČÁST MĚNIČE
VÝSTUPNÍ ČÁST

 MĚNIČE

TRANSFORMÁTOR

 

Obr. 14: Realizovaný měnič s popisem jednotlivých bloků 
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4.2 Oživení měniče 

V této části se vyskytlo několik problémů, které musely být řešeny. Při připojení 

napájecího napětí na vstupní svorky došlo k okamžitému nárůstu odebíraného proudu ze 

zdroje, přičemž měnič pracoval naprázdno, a tudíž měl mít pouze nepatrný proudový 

odběr ze vstupního zdroje. Při měření výstupního napětí bylo zjištěno, že tato hodnota je 

pouze 21 V. Při hlubším prozkoumání zapojení bylo zjištěno, že spínací tranzistory mají 

opačně zapojeny elektrody drain a source, což znamenalo, že vstup měniče byl ve 

zkratu. 

Po odstranění této závady bylo potřeba přejít k přesnému nastavení časovacího 

odporu RT (pomocí trimru R6) a odporu určujícím mrtvý čas (trimr R7). Poté začal náš 

obvod skutečně generovat PWM signál o kmitočtu 100 kHz a napětí na výstupu měniče 

se pohybovalo okolo 270 V. Toto napětí, však nebylo ani po seřízení dělícího poměru 

pomocí trimru R12 konstantní a bylo silně závislé na vstupním napětí. Bylo tedy potřeba 

detailně prozkoumat zpětnovazební část měniče. Bylo zjištěno, že GND ze vstupní části 

měniče není spojena s GND ve výstupní části měniče. Po odstranění této závady jsme 

již na výstupu získali konstantní napětí 300 V, které bylo na rozsahu možných 

vstupních napětí (10,5 V – 15 V) stabilní. 



 22 

5 NAHRAZENÍ ŘÍDÍCÍHO OBVODU 

MIKROKONTROLÉREM 

Při nahrazení řídícího obvodu mikrokontrolérem dochází ke změnám pouze 

v ovládací části obvodu. Silová část zůstává i nadále stejná.  

5.1 Funkce mikrokontroléru v měniči 

Důležité je, aby mikrokontrolér realizoval veškeré funkce, které byly předtím 

realizovány pomocí řídícího obvodu. Mezi tyto funkce patří: 

1. Spínání tranzistorů s ohledem na stabilizaci výstupního napětí. 

2. Měření vstupního a výstupního napětí, případná signalizace při přepětí nebo při 

nedostatečné hodnotě napětí na vstupu měniče. 

3. Měření vstupního a výstupního proudu. 

4. Výpočet účinnosti měniče a případná korekce pro dosažení maximální hodnoty 

účinnosti. 

S ohledem na požadavky zadání a celkové aplikace byl vybrán mikrokontrolér 

firmy Atmel ATTINY 26. Tento prvek byl vybrán zejména díky své rychlé PWM, 

pomocí které dokážeme s vysokou rezervou získat požadovanou spínací frekvenci  

100 kHz. Obvod také obsahuje interní AD převodník s multiplexorem na vstupu, 

pomocí něhož můžeme bez obav měřit požadované napětí a proudy v obvodu. 

5.2 Propojení silové části s mikrokontrolérem 

Na obr. 15 můžeme vidět blokové schéma zapojení měniče a řídícího 

mikropočítače. Můžeme zde vidět, že ve vstupní části měniče máme pomocí 

stabilizováno napětí 5 V pro napájení řídícího čipu a ostatní elektroniky. Naopak ve 

výstupní části se nachází stabilizátor napětí o hodnotě 8 V, který je použit pro napájení 

operačního zesilovače, který je součásti napěťového převodníku s galvanickým 

oddělením.  

Dále si můžeme povšimnout mechanizmu měření napětí a proudů. Vstupní napětí 

je měřeno přímo přes napěťový dělič AD převodníkem, který je integrován 

v mikrokontroléru. Výstupní napětí je měřeno podobně, s tím rozdílem, že je galvanicky 

odděleno od vstupní části měniče. Vstupní i výstupní proud je měřený pomocí Hallovy 

sondy. Tato sonda již galvanické oddělení obsahuje, a proto je možno i pro výstupní 

sondu použít napětí ze vstupního stabilizátoru. 

Posledním blokem, který je třeba popsat je samotné řízení tranzistorů. 

Mikrokontroler obsahuje vlastní PWM generátor, který je programovatelný. Výstup 

tohoto generátoru řídí obvod, který náš signál napěťově zesílí a také ohlídá mrtvý čas, 

tj. aby nedošlo ke sepnutí obou tranzistorů najednou. 



 23 

DC/DC 
MĚNIČ

+12 V

GND

+300 V 

+12 V

GND

Zátěž

STABILIZÁTOR
U = 8 V

+8 V

STABILIZÁTOR
U = 5 V

+5 V

HALLOVA SONDA
pro měření proudu

HALLOVA SONDA
pro měření proudu

ŘÍDÍCÍ OBVOD
TRANZISTORŮ

T1 T2

SNÍMÁNÍ VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ
s galvanickým oddělením

+5 V +5 V

+5 V

ŘÍDÍCÍ 
MIKROCONTROLER

ATTINY26

ADC

PWM

+5 V +8 V

UIN
UOUT

NAPĚŤOVÝ 
DĚLIČ

NAPĚŤOVÝ 
DĚLIČ

+12 V

+12 V

 

Obr. 15: Blokové schéma měniče s mikrokontrolérem 
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6 DETAILNÍ POPIS BLOKŮ 

V této kapitole budou podrobněji rozebrány jednotlivé části blokového schématu 

z obr. 15. 

6.1 Blok pro měření elektrického proudu 

Měření proudu se v dnešní době obvykle provádí pomocí převodu elektrického 

proudu na napětí. Tento převod je v drtivé většině případů realizován pomocí rezistoru 

o velmi malé hodnotě odporu, na kterém vzniká úbytek napětí, který je dále měřen. 

V naší aplikaci jsme si vybrali měření pomocí Hallova článku.  

6.1.1 Princip funkce Hallovy sondy 

Hallova sonda pracuje na principu podle obr. 16. Je tvořena tenkou vrstvou 

polovodičového materiálu, kterým prochází proud. Při vložení tohoto článku do 

magnetického pole, které bude procházet naskrz touto destičkou, vznikne vlivem 

přeskupování nábojů tzv. Hallovo napětí. 

Magnetické pole o 
intenzitě B

El. 
Proud I

El. 
Proud I

Hallovo 
napětí UH

 

Obr. 16: Princip Hallova článku 

6.2 Realizace měřícího bloku 

Pro naši aplikaci byla vybrána Hallova sonda firmy Alegro, a to typ 

ACS712ELCTR20AT. Tato součástka dokáže měřit elektrický proud v rozsahu ± 20 A, 

při napájecím napětí 5 V, což výrazně usnadní propojení s mikropočítačem, který také 

využívá 5 V napájení. 
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Obr. 17: Blokové schéma Hallovy sondy pro měření proudu (převzato z [9]) 

Na obr. 17 můžeme vidět blokové schéma této Hallovy sondy. Na obrázku také 

vidíme, že sonda realizuje také galvanické oddělení. Vývody 1-4 jsou od ostatních 

izolovány s minimální izolační pevností 2,1 kVRMS. Díky této izolaci můžeme bez obav 

napájet Hallovu sondu měřící výstupní proud pomocí 5 V stabilizátoru umístěném ve 

vstupní části měniče, aniž by došlo k porušení galvanického oddělení.  

 

Na obr. 18 se nachází katalogové zapojení použité sondy tak, aby mohla být 

připojena přímo k AD převodníku. V našem případě se bude jednat přímo o AD 

převodník integrovaný v pouzdře mikrokontroléru. 

 

Obr. 18: Katalogové zapojení Hallovy sondy k AD převodníku (převzato z [9]) 
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6.3 Blok realizující galvanické oddělení při měření napětí 

6.3.1 Galvanické oddělení 

Galvanické oddělení je způsob, jakým můžeme oddělit dvě části elektrického 

obvodu tak, aby nebyly spojeny vodičem, ale zároveň mezi těmito dvěma částmi 

docházelo k přenosu energie nebo informace. 

Rozlišujeme několik způsobů, kterými lze galvanického oddělení docílit: 

 Transformátorová vazba 

 Optická vazba 

 Mechanické vazby, atd. 

V našem případě je použitá optická vazba. Její výhody jsou zejména její malé 

rozměry, vysoká účinnost a pro naši aplikaci důležitá možnost použití i pro 

stejnosměrná napětí. 

6.3.2 Zapojení obvodu galvanického oddělení 

V naší aplikaci je použito zapojení dle obrázku 19. Výstupní napětí měniče je 

náležitě poděleno odporovým děličem a poté přivedeno na neinvertující vstup 

operačního zesilovače (vstup V SENZOR). Na invertující vstup je připojeno napětí 

referenčního zdroje, který je přesně nastaven trimrem. Zapojení OZ je neinvertující. 

Toto zapojení zesiluje rozdíl mezi jeho vstupy, což nám zaručuje vyšší dynamiku tohoto 

zapojení. Výstup OZ slouží jako vstup pro fotodiodu optronu 4N25M. Výstup tohoto 

optického oddělovače je přímo zapojen na vstup multiplexoru mikrokontroléru (výstup 

V ADC). 

 

Obr. 19: Obvodové zapojení bloku pro galvanické oddělení 
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6.4 Zapojení řídícího obvodu tranzistorů 

Jelikož nominální velikost napětí, které je možné získat z mikrokontroléru je jeho 

napájecí úroveň 5 V, a pro řízení spínání tranzistoru potřebujeme na řídící elektrody 

přivést napětí vyšší, musíme použít obvod pro zesílení tohoto napětí. Pro naši aplikaci 

jsme zvolili obvod IR2104 firmy International Rectifier. Výhodou tohoto obvodu je 

zejména integrovaná ochrana proti sepnutí obou tranzistorů (hlídání mrtvého času). Tato 

ochrana je pro nás důležitá zejména proto, že sepnutím obou tranzistorů by došlo ke 

zkratu celé vstupní části měniče. Dále tento obvod také poskytuje kompatibilitu z 5V 

logikou, která je pro naši aplikaci rovněž důležitá. 

 

Obr. 20: Obvodová struktura IR2104 s pojmenováním jednotlivých pinů (převzato z [10]) 

Na obr. 20 můžeme vidět námi vybraný obvod spolu s označením jednotlivých 

vývodů. Vidíme, že v levé části se nachází dva vstupy. Vstup s označením IN je pro 

PWM signál, pomocí kterého je řízeno spínání obou tranzistorů. Druhý vstup 

s označením /SD je pro tzv. shutdown, tzn., že způsobí okamžité vypnutí obou výstupů. 

V pravé části se nachází dva výstupy (HO a LO), které slouží pro připojení 

spínacích tranzistorů. Další dva vývody jsou zde připraveny pro nastavení výstupního 

signálu. Pomocí vývodu VB je nastavována horní napěťová hladina našich výsledných 

pulzů, naopak pomocí VS je definována spodní napěťová hladina. Pomocí těchto dvou 

vstupů je tak možno definovat, jaký má mít náš výstupní signál offset.  

Z obvodové struktury je patrné, že horní tranzistor (buzený z výstupu HO) musí být 

otevírán větším než napájecím napětím. Proto je v tomto obvodu použit speciální blok, 

který zajišťuje toto napěťové zvýšení (HV LEVEL SHIFT). 
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6.4.1 Řízení tranzistorů pomocí IR2104 

 

Obr. 21: Časové diagramy obvodu spolu s deadtimem (převzato z [10]) 

Z obrázku je zřejmé, že pokud je vstup /SD v logické 1, dochází ke spínání 

tranzistoru a tím i k chodu měniče. Pokud ale je naopak na tento vstup přivedena 

logická 0, jsou oba výstupy v nule a měnič nepracuje. Tento vstup lze s výhodou 

připojit k mikropočítači, pomocí kterého nad ním můžeme docílit plné kontroly. 

Například při nahrávání programu, při zkratu na výstupu nebo jiné nestandartní situaci. 

Na vstup IN je přiveden PWM signál, jehož parametry jsou shodné s požadovaným 

spínáním řídících tranzistorů. 

6.4.2 Schéma zapojení bloku a jeho popis 

Na obr. 22 vidíme katalogové zapojení našeho řídicího obvodu. Na vstup IN 

obvodu je připojen PWM signál o frekvenci 100 kHz generovaný mikrokontrolérem. 

Vstup /SD je rovněž připojen k mikrokontroléru a realizuje funkce popsané výše. 

 

Obr. 22: Schéma zapojení bloku pro řízení tranzistorů 
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6.4.3 Test zapojení tohoto bloku 

Test zapojení byl realizován na nepájivém kontaktním poli. Jelikož se jedná o 

digitální část obvodu, neměl by tento fakt mít nežádoucí vliv na funkci obvodu. Pro 

měření a zaznamenávání průběhů jsme použili paměťový osciloskop firmy UNI-T 

s označením UT2102C který byl připojen k počítači pomocí USB portu.  

 

Obr. 23: Průběhy signálu PWM 

 

Na obr. 23 vidíme reálné průběhy na výstupu obvodu IR2104 měřeny 

osciloskopem. Dále vidíme i parametry jednotlivých signálů. Je zřejmé, že pomocí 

tohoto zapojení jsme docílili průběhů, které jsou schopny otevírat spínací tranzistory 

tak, jak si to tato aplikace žádá. Tímto zapojením se nám spolu s vhodným firmwarem 

podařilo dosáhnout průběhů srovnatelných se specializovaným řídícím obvodem, který 

byl použit v první polovině této práce. 
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7 PROGRAM MIKROKONTROLÉRU 

Program mikrokontroléru je složen z inicializace, hlavní smyčky programu a 

obsluhy přerušení. V této kapitole budou postupně uvedeny popisy jednotlivých bloků 

programu. Jak již bylo řečeno dříve, hlavní úkolem mikroprocesoru bude generování 

PWM signálu, který bude použit jako řídící pro spínací tranzistory a následné řízení 

zpětné vazby měniče. Tyto dva úkony budou mít v našem programu jistou prioritu před 

doplňkovými úkony, jako jsou měření vstupního napětí, měření vstupního a výstupního 

proudu atd. 

7.1 Generování PWM signálu 

Jako zdroj hodin mikrokontroléru je použit krystal o frekvenci 16 MHz. Tento 

krystal nám ve spolupráci s fázovým závěsem integrovaným v mikrokontroleru zajistí 

požadovanou frekvenci spínání s dostatečnou rezervou.  

Experimentálně jsem vyzkoušel, že tento obvod dokáže v režimu fast PWM, kdy je 

jako zdroj hodin použit fázový závěs, generovat signál o kmitočtu převyšujícím 12 

MHz, avšak v tomto hraničním případě bez možnosti regulace střídy. Tento fakt nám 

zaručuje značnou kmitočtovou variabilitu tohoto obvodu.  

Hodnota registru 
OCR1A

Hodnota čítače
(0 až 255)

Generovaný 
PWM signál

 

Obr. 24: Generování PWM signálu 

 

Na obr. 24 vidíme, jak funguje generování PWM signálu. Pomocí registru OCR1C 

můžeme nastavit maximální hodnotu, do které nám bude čítač (TIMER/COUNTER 1) 

čítat. Pomocí tohoto registru spolu s vhodným nastavením předděličky  můžeme doladit 

frekvenci PWM na námi požadovanou hodnotu 100 kHz. Dále pomocí registru OCR1A 

nastavíme hladinu, která bude sloužit pro spínání samotných pulzů PWM, a tím 

regulovat střídu spínání a s ní i celkovou hodnotu napětí na výstupu měniče. 
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Obr. 25: Vývojový diagram podprogramu init_pwm 

 

Na obr. 25 se nachází vývojový diagram podprogramu, který zajistí správné 

nastavení generátoru PWM tak, aby pracoval podle našich představ. Vidíme zde, že po 

nastavení registru DDRB a nastavení fázového závěsu přichází nastavení samotných 

parametrů PWM generátoru. Na konci tohoto podprogramu se nachází zapnutí 

samotného PWM bloku a povolení přerušení.   

7.2 Měření napětí pomocí AD převodníku 

Pro toto měření budeme využívat AD převodník, který je integrován v čipu našeho 

mikrokontroléru. Jedná se o typ s postupnou aproximací. Tento převodník má 

desetibitové rozlišení s chybou ±2 LSB (least significant bit – nejméně významný bit) a 

nelinearitou 0,5 LSB. 

Na obr. 26 je vidět blokové schéma našeho použitého AD převodníku. Vidíme, že 

ve vstupní části se nachází multiplexor, pomocí kterého si můžeme přesně vybrat, ze 

kterých vstupů se signál bude v aktuální chvíli měřit. Tento multiplexor má 10 vstupů, 

které jsou plně programovatelné. Dále vidíme, že se zde nachází interní referenční zdroj 

o hodnotě 2,56 V. Samozřejmě je možné si jako referenci zvolit také napájecí napětí 

nebo externí referenci. Nachází se zde také programovatelný zesilovač, pomocí kterého 

si můžeme měřené napětí zesílit dle potřeby. Dále se zde nachází jen logika AD 

převodníku a obvody jednotlivých registrů, pomocí kterých si můžeme AD převodník 

požadovaně nastavit. 
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Obr. 26: Blokové schéma ADC (převzato z [11]) 

7.2.1 Programové řešení 

Jelikož v této aplikaci je důležité zpracovávat více analogových hodnot, je nutné 

naprogramovat algoritmus, který zajistí měření všech potřebných hodnot s patřičnou 

prioritou. Největší priorita byla přidělena měření výstupního napětí, jelikož tato hodnota 

slouží dále pro nastavování střídy měniče. Ostatní veličiny měříme proto, abychom 

mohli pomocí mikropočítače počítat účinnost a poté ji kompenzovat, signalizovat 

vybitou baterii apod. 
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Obr. 27: Vývojový diagram sekvence pro měření napětí a proudů 
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Na obr. 27 vidíme vývojový diagram této programové sekvence. Je patrné, že na 10 

měření výstupního napětí připadá jedno měření ostatních měřených napětí. Pomocí 

tohoto algoritmu tedy docílíme dostatečné přesnosti. 

Samotné nastavování střídy probíhá v podprogramu DC_edit, jehož podprogram 

můžeme vidět na obr. 28. V tomto podprogramu dochází k porovnání hodnoty změřené 

AD převodníkem a požadovanou hodnotou na výstupu měniče.  

Start

U > 300 V U > 305 VU < 295 V

Hrubá změna střídy

Jemná změna střídy

Hrubá změna střídy

Jemná změna střídy

Konec

Konec

Konec

Konec

+-- -

++

 

Obr. 28: Vývojový diagram DC_edit 

 

Z obrázku je zřejmé, že po každém měření dojde k regulaci střídy. Regulovat ji 

můžeme ve dvou stupních. Samotná regulace spočívá v přičtení určité konstanty 

k hodnotě registru OCR1A mikropočítače. Činost tohoto registru demonstruje obr. 24. 

Na obrázku vidíme, že čím je hodnota registru OCR1A větší, tím je střída PWM signálu 

nižší, tzn., že při klesání výstupního napětí budeme hodnotu registru snižovat a naopak 

při růstu výstupního napětí budeme hodnotu registru zvyšovat. 
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7.3 Konstrukce zařízení a ladění programu 

Toto zapojení je opět zkonstruováno na univerzálním laboratorním plošném spoji 

se čtvercovými pájecími ploškami jak je vidět na obr. 29. Jednotlivé prvky obvodu jsou 

spojovány vodiči o dostatečném průměru v souladu se schématem, které se nachází 

v příloze B). 

LC 
FILTR

BLOK GALVANICKÉHO 
ODDĚLENÍ

TRANSFORMÁTOR

OBVODY GENEROVÁNÍ 
PWM

MIKROPOČÍTAČ

OBVODY 
VÝSTUPNÍ 

ČÁSTI

SPÍNACÍ TRANZISTORY

OBVODY 
VSTUPNÍ 

ČÁSTI

 

Obr. 29: Realizovaný měnič s popisem jednotlivých bloků 

Jak vidíme výše, program se skládá z dvou částí, které na sebe navazují. První 

z nich je blok realizující generování PWM signálu. V této části programu se jedná 

pouze o nastavení hardwarového bloku, který PWM signál generuje, a proto zde 

nemáme co nastavit nebo případně doladit. 

Druhá část programu se stará o měření analogových veličin a následnou korekci 

střídy měniče. Tato část programu při konstrukci celého zařízení hrála důležitou roli. Při 

jejím ladění však došlo k několika problémům, které se již nepodařili vyřešit.  

Nepodařilo se docílit, takového nastavení hardwarové části měniče, aby bylo 

výstupní napětí za odporovým děličem R16, R17, R18 a blokem realizující galvanické 

oddělení na konstantní napěťové hladině, kterou bychom udržovali pomocí výše 

popsaného algoritmu. 

Z tohoto důvodu není napětí na výstupu měniče konstantní, lze ho však ručně 

nastavit pomocí hodnoty uložené do registru OCR1A v rozmězí cca 200 V až 400 V. 
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8 ZÁVĚR 

První část této práce se zabývá systémovým návrhem spínaného zdroje 

s uvažováním všech zadaných parametrů. Je zde popsán výběr topologie spolu se 

systematickým návrhem transformátoru a výstupní tlumivky. Kontrola tohoto návrhu 

byla realizována speciálním řídícím obvodem SG3525AN. 

Poté byl univerzální řídící obvod nahrazen mikrokontrolérem, který měl za úkol 

přebrat všechny funkce řídícího obvodu. Tato skutečnost sebou nesla potřebu navrhnout 

a otestovat funkci ostatních obvodů starajících se o galvanické oddělení, generování 

PWM signálu nebo měření analogových veličin.  

V této práci byl úspěšně navržen transformátor a výstupní tlumivka. Oba tyto prvky 

byly později sestrojeny a jejich funkčnost byla otestována na specializovaném řídícím 

obvodu. V další části byl úspěšně navržen a otestován obvod pro úpravu PWM signálu 

generovaného mikropočítačem, jak dokládá obr. 23. Dále zde byl navržen obvod pro 

galvanické oddělení primární a sekundární části. Tento obvod byl také testován a 

následně implementován do celkového zapojení. Přes tyto skutečnosti se však měnič 

nepodařilo ve stanoveném čase oživit.  

S ohledem na tuto skutečnost, nemohu plně srovnat jednotlivá řešení, mohu však 

říci, že použití specializovaného obvodu je mnohem jednodušší jak z hlediska návrhu, 

tak z hlediska použitých elektronických součástek. Toto řešení však nedokáže 

poskytnout doplňkové funkce, kterými může být měření analogových veličin a následná 

signalizace vybité baterie, měření účinnosti nebo případný export těchto hodnot do 

nadřazeného počítačového systému.  

Řešením by mohla být kombinace těchto dvou realizací. Řízení i generování 

signálu pro tranzistory by realizoval specializovaný obvod, se kterým by spolupracoval 

mikrokontrolér, který by se staral o měření analogových veličin a následné 

vyhodnocování v PC. 
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