
 



 



ABSTRAKT 

V této práci je popsán princip funkce a možnost připojení vysokotlakých sodíkových a 

halogenidových výbojek k rozvodné síti. Dále je navrženo konkrétní zapojení 

elektronického předřadníku umožňující efekt stmívání. Návrh je prováděn s důrazem na 

vysokou účinnost a účiník. Důležitým faktorem návrhu je také možnost připojení široké 

škály vysokotlakých výbojek s různými elektrickými vlastnostmi. Výstupní měnič 

pracuje v rezonančním módu na vysokém kmitočtu a je řízen mikroprocesorem a je 

napájen ze snižujícího měniče realizujícího korekci účiníku. 
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ABSTRACT 

This paper describes the principle functions of high pressure sodium and metal halide 

lamps. Electronic control circuit involves specific feaures (dimming effect). 

 The proposal is implemented with emphasis on high efficiency and high power factor. 

An important factor in the proposal is also possibility to connect a many types of high-

pressure discharge lamps with different electrical properties. The output inverter 

operates in resonant mode at high frequency and it is controlled by a microprocessor. It 

is powered by a bridgeless buck power factor correction. 
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ÚVOD 

Osvětlovací technika je velmi rychle se rozvíjející obor elektrotechniky. Je vyvíjen 

velký tlak na zvýšení účinnosti světelných zdrojů, protože osvětlování se velkou měrou 

podílí na spotřebě elektrické energie. Některé světelné zdroje jsou, kvůli své nízké 

účinnosti přeměny elektrické energie na energii světelnou, postupně zakazovány 

direktivami vlád. Ty musejí být nahrazovány jinými zdroji s vyšší měrnou účinností. To 

bývají nejčastěji nízkotlaké výbojové zdroje (zářivky), vysokotlaké výbojové zdroje a 

poslední dobou také světelné diody, jejichž vývoj jde velice rychle kupředu. V současné 

době je však jejich cena stále velmi vysoká. Pro osvětlovací soustavy vysokých výkonů 

jsou v současné době nejčastěji používány vysokotlaké výbojové zdroje. Mezi jejich 

výhody patří vysoká měrná účinnost a relativně dobré podání barev. Nevýhodou je 

nutnost použití předřadného zařízení. Konvenční elektromagnetické předřadníky mají 

na dnešní poměry nízkou účinnost (ty s nejhorší účinností jsou postupně zakazovány) a 

je vhodné je nahrazovat elektronickými předřadníky. Tato práce se zabývá návrhem 

elektronického předřadníku pro vysokotlaké sodíkové výbojky a pro halogenidové 

výbojky o jmenovitém příkonu 250 W. Návrh bude prováděn s důrazem na vysokou 

účinnost a vysoký účiník, tak aby byly splněny příslušné normy. Navržený předřadník 

by měl také obsahovat funkci stmívání. V úvodu práce je uvedeno rozdělení a stručná 

charakteristika umělých zdrojů světla. Následuje podrobnější popis funkce výbojových 

zdrojů a možnosti jejich připojení k rozvodné síti. Poté jsou rozebrány jednotlivé 

topologie předřadných zařízení. Zvolená topologie je vhodně upravena pro zvolený 

příkon. Dále je proveden návrh desek plošných spojů a popsán proces jejich oživováni. 

V poslední kapitole jsou popsány výsledky a návrhy na řešení nastalých problémů. 
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1 UMĚLÉ ZDROJE SVĚTLA 

V této kapitole je popsáno základní rozdělení umělých zdrojů světla a základní 

parametry, které tyto zdroje charakterizují. 

1.1 Třídění světelných zdrojů 

Zde je uvedeno základní rozdělení světelných zdrojů, tak jak je uvedeno v [1]. 

 teplotní 
o žárovky 

 obyčejné 
 vakuové 
 plněné plynem 

 halogenové 
 výbojové  

o nízkotlaké výbojky 
 s elektrodami 

 využívající záření kladného sloupce výboje 
o zářivky 
o germicidní výbojky 
o kompaktní zářivky 
o spektrální výbojky 
o nízkotlaké sodíkové výbojky 
o svítící trubice 

 využívající katodové světlo 
o doutnavky 

 bez elektrod 

 indukční výbojky 
o vysokotlaké výbojky 

 s výbojem stabilizovaným elektrodami a velmi vysokým tlakem 
náplně 

 xenonové 
 rtuťové 
 halogenidové 

 s výbojem stabilizovaným stěnou výbojové trubice 

 s elektrodami 
o xenonové 
o rtuťové 
o halogenidové 
o sodíkové 

 bez elektrod 
o sirné 
o halogenidové 

 elektroluminiscenční 
o světelné diody (LED) 
o elektroluminiscenční panely 
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1.2 Veličiny charakterizující světelné zdroje 

Každý umělý zdroj světla je charakterizován několika parametry, podle kterých lze 

určit, jaké má zdroj světelně-elektrické vlastnosti, podle čehož lze určit, pro které 

aplikace je daný zdroj vhodný. Nejzákladnější veličiny charakterizující světelné zdroje, 

uváděné jejich výrobci jsou zde uvedeny. 

1.2.1 Světelný tok (Φ) 

Jedná se o veličinu, která udává světelnou energii za jednotku času. Je vztažena 

k citlivosti lidského oka. Její jednotkou je lumen [lm] [2].  

1.3 Měrný výkon světelných zdrojů 

Měrný výkon je jedním ze základních parametrů světelných zdrojů. Určuje 

efektivnost přeměny elektrické energie na světlo. Udává se v lumenech na watt [lm/W]. 

Přehled měrných výkonů nejpoužívanějších světelných zdrojů je uveden v následující 

tabulce, která je převzata z literatury [1]. 

 

Tab. 1.1 Měrné výkony jednotlivých světelných zdrojů. Převzato z [1]. 

Světelný zdroj Měrný výkon [lm/W] 

obyčejně žárovky 10 až 18 

halogenové žárovky 20 až 30 

světelné diody (LED) 60 až 160 

směsové výbojky 20 až 28 

vysokotlaké rtuťové výbojky 40 až 60 

indukční výbojky 60 až 97 

kompaktní zářivky 40 až 87 

lineární zářivky 50 až 104 

halogenidové výbojky 50 až 130 

sirné výbojky 135 

vysokotlaké sodíkové výbojky 70 až 150 

nízkotlaké sodíkové výbojky 100 až 200 

 

Hodnoty měrných výkonů uvedené v tabulce jsou pouze orientační, protože s vývojem 

světelných zdrojů se stále mění. Především u světelných diod (v laboratorních 

podmínkách bylo dosaženo až 230 lm/W) a halogenidových výbojek se očekává velké 

zvýšení měrného výkonu [1], [2]. 

Různé hodnoty měrných výkonů jednotlivých zdrojů jsou dány především příkonovou 

řadou, typem použitého předřadníku, kmitočtem napájecího napětí. V případě 

halogenidových výbojek je měrný výkon dále určen typem použitých příměsí a u 

sodíkových výbojek tlakem par sodíku. 
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Z tabulky je zřejmé, že halogenidové výbojky a vysokotlaké sodíkové výbojky, na 

které je zaměřena tato práce, patří v současnosti z hlediska měrného výkonu k nejlepším 

světelným zdrojům. Výrazně je převyšují pouze nízkotlaké sodíkové výbojky, ty jsou 

však kvůli špatnému podání barev (všeobecný index podání barev Ra=0) pro většinu 

aplikací naprosto nevhodné [1].  

Maximální teoretický měrný výkon obecného světelného zdroje je 683 lm/W. Této 

teoretické hodnoty by světelný zdroj dosáhl za předpokladu, že by veškerou dodanou 

energii přeměnil na světlo o vlnové délce λ=555,0155 nm [1].  

1.3.1 Životnost světelného zdroje 

Dalším důležitým parametrem, který charakterizuje světelné zdroje, je doba života. 

Udává se zpravidla v hodinách. Přední výrobci [3] udávají pokles jmenovitého 

světelného toku v procentech po uběhnutí různých časových úseků. Často je také 

udáván průměrný život – to je časový úsek, po jehož uplynutí bude spolehlivě fungovat 

50 % zdrojů. Samozřejmostí pro platnost uváděných dob života je dodržení provozních 

podmínek udávaných výrobcem. Uváděný život např. vysokotlakých sodíkových 

výbojek předních světových výrobců se pohybuje v rozmezí 10 000 až 30 000 hodin [1].  

1.3.2 Teplota chromatičnosti 

Její jednotkou je kelvin [K]. Udává, jakou teplotu by měl černý zářič, kdyby 

vyzařoval světlo o stejné chromatičnosti jako daný světelný zdroj. U žárových zdrojů je 

dána teplotou vlákna, u výbojových zdrojů světla se udává takzvaná náhradní teplota 

chromatičnosti [1]. 

 

1.3.3 Index podání barev 

Udává, jak moc se bude lišit barva ozářených předmětů oproti tomu, když jsou 

ozářeny referenčním zdrojem světla. Referenční zdroj se liší pro různé zkoumané zdroje 

v závislosti na teplotě chromatičnosti zkoumaného zdroje. Většinou se udává tzv. 

všeobecný index podání barev Ra. Ten nabývá hodnot 0-100 (hodnotu 0 mají 

monochromatické světelné zdroje, hodnotu sto má daný referenční zdroj) [1].  

1.3.4 Elektrické parametry 

- příkon 

- napájecí napětí 

- proud zdroje 

o velikost 

o druh 

 stejnosměrný  

 střídavý 
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U výbojových zdrojů jsou dále důležité:  

- zápalné napětí 

- napětí okamžitého znovuzápalu (v případě, že 

předřadník nedokáže dodat takové napětí je 

důležitou informací doba znovuzápalu) 

- náběhový proud 

- ztráty energie v předřadníku 

- zhášecí napětí 

1.4 Popis a princip činnosti výbojových zdrojů důležitých 

pro tuto práci 

1.4.1 Sodíkové výbojky 

U sodíkových výbojek vzniká světlo hořením výboje v parách sodíku. Tyto výbojky se 
dělí na vysokotlaké a nízkotlaké. 

Nízkotlaké sodíkové výbojky mají provozní tlak přibližně do 1,5 Pa. Jedná se o 
světelný zdroj s dosud nejvyšším měrným výkonem. Přední výrobci dosahují u výbojek 
nejvyšších výkonů měrného výkonu téměř 200 lm/W. Májí ovšem jednu velkou 
nevýhodu – vyzařují pouze na vlnových délkách 589 a 589,6 nm a jejich světlo je tedy 
téměř monochromatické, z čehož vychází jejich špatné podání barev (všeobecný index 
podání barev Ra je blízký nule). Z tohoto důvodu jsou pro většinu aplikací naprosto 
nevhodné [1].  

Vysokotlaké sodíkové výbojky využívají toho, že s rostoucím tlakem par sodíku se 
výrazně zlepšuje podání barev za cenu nižšího měrného výkonu, který v oblasti pod 
100 Pa dosahuje minima a následně opět roste. Podle literatury [1] dosahuje cca při 
10 kPa druhého maxima (jiný zdroj [4] uvádí 27 kPa), které může nabýt hodnoty 
měrného výkonu až 150 lm/W. Toto zvýšení má velmi pozitivní vliv na spektrální 
složení vyzařovaného světla. Spektrum se rozšiřuje do obou směrů a vzniká spojité 
záření. To má za následek již zmíněné značné zlepšení podání barev (všeobecný index 
podání barev Ra u některých typů vysokotlakých sodíkových výbojek přesahuje hodnotu 
85 [3]). I přes to jsou tyto výbojky se zlepšeným podáním barev postupně vytlačovány 
halogenidovými výbojkami, které dosahují stejného nebo i lepšího podání barev a to 
s vyšším měrným výkonem. Avšak v některých aplikacích jsou vysokotlaké sodíkové 
výbojky nadále používány a pro některé specifické aplikace, jako je například pěstování 
rostlin pod umělým osvětlením, jsou tyto výbojky zatím nenahraditelné. 

Vysokotlaké sodíkové výbojky vyžadují ke svému provozu předřadné obvody a to 
buď tlumivku se zapalovačem, nebo elektronický předřadník. Po zhasnutí lze výbojky 
standartním předřadníkem opět zapálit až po vychladnutí. Život těchto výbojek dosahuje 
10 000 - 30 000 h [3]. Během života výbojky vzrůstá napětí na výbojce. Při použití 
konvenčního předřadníku se konec života projeví tzv. cyklováním (opakované 
rozsvěcování a zhasínání výbojky, které je způsobeno tím, že předřadník již není 
schopen dodat dostatečné vysoké napětí pro její stabilní provoz) [4]. U elektronického 
předřadníku lze tomuto jevu předejít tím, že po dosažení určitého napětí je výbojka 
odpojena.  
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1.5 Halogenidové výbojky 

Jedná se o vysokotlaké výbojky, u nichž ke generování světla slouží výboj v parách rtuti 

(popřípadě vzácných plynů – v případě, že se jedná o výbojky bez rtuti) [1], ale 

především v produktech štěpení halogenidů. Princip vychází z vysokotlaké rtuťové 

výbojky. Do hořáku jsou přidány další prvky ve formě halogenidů, které pozitivním 

způsobem ovlivňují spektrum vyzařovaného světla. Kombinací různých sloučenin lze 

dosáhnout nesčetného množství různých spekter pro různé aplikace. Aplikace 

potřebných chemických prvků ve formě halogenidů je opodstatněna nutností dosáhnout 

lepších vlastnosti těchto látek pro výboj. Hořáky halogenidových výbojek se vyrábí buď 

z křemenného skla, nebo z keramiky (syntetický korund). K zapálení výboje je nutný 

napěťový impuls o amplitudě 1,8 až 5 kV v závislosti na příkonu výbojky a náplni 

hořáku. Z počátku, než se výboj tepelně ustálí, probíhá výboj v parách rtuti nebo 

v xenonu. Při vysoké teplotě se halogenidy štěpí na halogeny a příslušné svítící prvky. 

Když se atomy přiblíží ke stěně hořáku, kde je nižší teplota, slučují se opět na 

halogenidy (podobně jako u halogenové žárovky) [1], [4]. 

1.5.1 Halogenidové výbojky s křemenným hořákem 

Hořák je vyroben ze speciálního křemenného skla, a je plněn kromě rtuti a halogenidy 

také inertním plynem (neon, argon popř.: xenon). Hořák je umístěn v baňce, která je 

kvůli teplotní stabilizaci buď vyčerpaná, nebo naplněna inertním plynem. Používá se 

několik základních konstrukcí. Výbojky, které mají elektrody umístěné na opačných 

koncích baňky, jsou vhodné pro teplý znovuzápal vyžadující napěťový impulz 

s amplitudou až 30 kV [1].  

Halogenidové výbojky s křemenným hořákem se vyrábějí s příkony od 70 do 210 

W, pro nižší příkony je vhodnější halogenidové výbojky realizovat s keramickým 

hořákem, protože u nich s klesajícím příkonem tolik neklesá měrný výkon. Výbojky 

s křemenným hořákem dosahují měrného výkonu do 120 lm/W. A výbojky se 

zlepšeným podáním barev dosahují indexu podání barev Ra=60 lm/W, měrný výkon 

ovšem klesne až k 60 lm/W [1], [3].  

1.5.2 Halogenidové výbojky s keramickým hořákem 

Díky použití keramického hořáku bylo možné začít vyrábět halogenidové výbojky 

nízkých příkonů, a to až do 15 W, s relativně vysokým měrným výkonem. Keramický 

hořák také zlepšuje stabilitu teploty chromatičnosti a je možné vyrábět hořáky menších 

rozměrů. Výbojky malých příkonů jsou určeny pouze pro provoz na elektronickém 

předřadníku. Výbojky s keramickým hořákem se vyrábí v příkonech od 15 do 400 W a 

dosahují indexu podání barev i Ra > 90 [1], [4]. 
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2 PŘIPOJENÍ VYSOKOTLAKÝCH 

VÝBOJEK K SÍŤI 

Jak již bylo uvedeno výše, vysokotlaké výbojky potřebují ke svému provozu na síťovém 

napětí, stejně jako většina výbojových zdrojů, předřadné obvody. Ty mají za úkol 

omezení proudu výbojkou, snížení napětí na výboji a také vytvoření potřebného 

zápalného napětí, které v závislosti na příkonu a typu výbojky dosahuje hodnot až 5 kV 

(ve studeném stavu). Předřadník musí také zajišťovat kompenzaci jalového proudu a 

omezovat elektromagnetické rušení způsobené jednak hořením výboje ale především 

také činností samotného předřadníku [1], [5].  

U zářivek se v dnešní době již převážně používají elektronické předřadníky. 

V případě vysokotlakých výbojek je rozšíření elektronických předřadníků mnohem 

menší a ve většině případů jsou provozovány na konvenčních elektromagnetických 

předřadnících. 

2.1 Elektromagnetický předřadník 

Konvenční předřadníky jsou tvořeny tlumivkou (popř. rozptylovým transformátorem), 

kompenzačním kondenzátorem a zapalovacím zařízením realizovaným nejčastěji 

pomocí tyristoru. Mezi jejich výhody patří nízká cena a velmi vysoká spolehlivost (ve 

srovnání s elektronickými předřadníky), která je dána robustností součástek. Mezi 

nevýhody patří jejich váha a rozměry, nízká účinnost, nízký pracovní kmitočet a velmi 

omezená možnost regulace jasu výbojek. Starší předřadníky, u nichž není zajištěno 

rozepnutí zapalovacího zařízení v amplitudě síťového napětí, také výrazným způsobem 

snižují životnost výbojek opakovanými starty. 

Princip činnosti: tlumivka je zapojena v sérii s výbojkou. Ve zhasnutém stavu 

protéká proud zapalovačem, který je poté náhle rozpojen, na tlumivce se v důsledku 

toho naindukuje vysoké napětí, dojde k elektrickému průrazu mezi elektrodami výbojky 

a dojde k rozhoření výboje. Tlumivka pak omezuje proud výbojkou a vzniká na ní 

potřebný úbytek napětí. Kondenzátor je zapojen paralelně k sítí a slouží ke kompenzaci 

účiníku. 

2.2 Elektronický předřadník 

Vývoj elektronických předřadníků s sebou přináší řadu výhod. Patří mezi ně vysoká 

účinnost, možnost řízení jasu výbojky, a regulace výkonu výbojky v průběhu stárnutí. 

Tyto předřadníky také zvyšují životnost výbojek a díky tomu, že pracují na vysokých 

frekvencích, se zvyšuje měrný výkon výbojek a zcela zaniká stroboskopický efekt a 

míhání výboje. Výstupní výkon elektronických předřadníků je navíc nezávislý na 

kolísání síťového napětí a díky tomu mají výbojky konstantní jas. 

Elektronické předřadníky jsou nejčastěji realizovány jako dvoustupňové spínané 

zdroje, z nichž první je AC/DC měnič, který slouží ke korekci účiníku. Druhý stupeň je 
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DC/AC měnič napájený z prvního stupně zajišťující požadované provozní podmínky 

výbojky. Na vstup korektoru účiníku je nutné připojit filtry pro eliminaci 

elektromagnetického rušení způsobovaného vysokofrekvenčním spínáním tranzistorů 

v obou stupních předřadníku. Maximální velikost rádiového rušení, účiník a velikost 

zkreslení proudu vyššími harmonickými složkami jsou omezeny příslušnými normami, 

které je nutno dodržet. Blokové schéma předřadníku je uvedeno na obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2.1: Blokové schéma předřadníku [5] 

Existuje velké množství topologií obou těchto stupňů a na základě dostupné 

literatury budou vybrány ty nejvhodnější pro tuto práci. 



 9 

3 NÁVRH PŘEDŘADNÍKU 

3.1 Volba pracovní frekvence výstupního měniče 

S rostoucím kmitočtem se výrazně zvyšuje měrný výkon výbojky (až o 10 %). 

Nejvýraznější nárůst lze zaznamenat při zvyšování kmitočtu do 10 kHz [1]. S dalším 

zvyšováním kmitočtu měrný výkon stále roste ovšem už méně výrazně. Se zvyšujícím 

se kmitočtem se snižuje velikost tlumivek. Kmitočty do 20 kHz není vhodné využívat 

z důvodu možného akustického rušení. Literatura [1] uvádí, že výbojky mohou rušit 

zařízení pracující v infračervené oblasti, předřadník by proto neměl pracovat na 

kmitočtu v oblasti 36 kHz až 40 kHz. Jako horní hranice spínacího kmitočtu bývá někdy 

uváděno 100 kHz z důvodu vysokých spínacích ztrát [1]. Těm je ovšem možné lehce 

předejít pomocí spínání v nulovém napětí na spínacích prvcích, a mnoho řešení 

popisovaných v literatuře např. [5] a [6] je provozováno na vyšších kmitočtech. 

Hlavním kritériem při volbě pracovního kmitočtu je možnost vzniku akustických 

rezonancí v hořáku výbojky, které mají za následek nestabilitu proudu výbojkou a tedy i 

nestabilitu jasu výbojky a míhání vyzařovaného světla. V krajním případě mohou vést 

až k prasknutí hořáku výbojky [5]. Polohu akustických rezonancí je možné vypočítat a 

tomu přizpůsobit pracovní frekvenci. Poloha akustických rezonancí je závislá na 

rozměrech hořáku, na složení a především tlaku náplně. V různých zdrojích [5], [6] je 

popsáno několik metod, kterými je možné předejít vzniku akustických rezonancí: 

 -napájení výbojky obdélníkovým signálem nízkého kmitočtu (tj. 

pod kmitočtem možných akustických rezonancí) [7] 

-provozování předřadníků na kmitočtech mezi akustickými 

rezonancemi: tento způsob ovšem není pro tuto aplikaci příliš 

výhodný, protože každá výbojka má akustické rezonance na 

jiných kmitočtech 

-napájení výbojky sinusovým signálem se superponovanou třetí 

harmonickou [8] 

-napájení výbojky napětím s modulovaným průběhem, 

nejčastějším modulačním průběhem bývá bílý šum [9] 

-provozování předřadníku na vysokých kmitočtech, na kterých se 

již nevyskytují akustické rezonance, nebo jsou jejich projevy 

zanedbatelné [5], [6] 

Pro tuto práci bylo zvoleno poslední zmiňované řešení z důvodu univerzálnosti 

výsledného předřadníku pro širokou škálu výbojek. Díky tomuto řešení lze také vlivem 

vysokého výstupního kmitočtu dosáhnout vysokého měrného výkonu výbojky a lze 

použít malé vinuté prvky. Pracovní kmitočet bude přibližně v rozsahu 350  kHz –

 500 kHz. 
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3.2 Volba topologie výstupního měniče 

Vzhledem k tomu, že na výstupu předřadníku musí být střídavý proud, je nutné použít 

jako druhý stupeň předřadníku čtyřkvadrantový měnič. Lze jej realizovat na základě 

některé z topologií s pulzně šířkovou modulací, v tom případě je ovšem nutné navíc 

realizovat zapalovací obvod pomocí pulsního transformátoru. Výhodnější je tedy použít 

rezonanční měnič bez transformátoru, protože ten je schopen při chodu naprázdno 

generovat na výstupu vysoké napětí, potřebné k zapálení výboje. Rezonanční měnič má 

ještě další nespornou výhodu -při provozu spínání v nule proudů (ZCS – Zero Curren 

Switching) nebo v nule napětí na spínacích prvcích (ZVS – Zero Voltage Switching) 

dosahuje na vysokých kmitočtech vyšší účinnosti, než měnič s pulsně šířkovou 

modulací. Pokud by nebyl měnič provozován v jednom z těchto režimů, spínací ztráty 

by měnič učinily na tomto kmitočtu prakticky nepoužitelným. Provoz v režimu spínání 

v nule napětí také snižuje elektromagnetické rušení [11]. Čtyřkvadrantový měnič lze 

realizovat v můstkovém zapojení a to buď jako poloviční můstek (v anglické literatuře 

„half-bridge“) nebo celý můstek („full-bridge“). 

3.2.1 Full-bridge 

V zapojení plného můstku jsou 4 tranzistory, zapojené ve dvou větvích, mezi které je 

připojen rezonanční obvod, ke kterému je připojena zátěž. Tranzistory jsou spínány tak, 

že vždy jsou zároveň sepnuty 2 tranzistory v úhlopříčce. Při špatném řízení tranzistorů 

(kdyby nastal stav, že by vedly dva tranzistory nad sebou) by přes ně tekl zkratový 

proud a tyto tranzistory by byly zničeny [11]. Tomuto stavu je potřeba předcházet, 

zavedením tzv. dead-time tj. doba kdy není otevřen ani jeden z tranzistorů ve větvi. Tato 

doba musí být delší než součet fall-time použitých tranzistorů a řídícího obvodu, kterým 

jsou tranzistory řízeny. V můstkovém zapojení mají horní dva tranzistory elektrodu 

source (v případě BJT emitor) připojenou k plovoucímu napětí. Tyto tranzistory je proto 

nutné řídit speciálním obvodem, využívajícím změnu napěťové úrovně neboli boostrap, 

nebo přes budící transformátor. Zapojení full-bridge je zobrazeno na následujícím 

obrázku. Obecná impedance Z reprezentuje zátěž měniče a rezonanční obvod. 

 

 

 

Obr. 3.2.1: Full-bridge topologie  
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3.2.2 Half-bridge 

V zapojení polovičního můstku jsou dva tranzistory (jedna větev) nahrazeny 

kondenzátory. Funkce polovičního můstku je podobná jako u celého můstku, na výstupu 

je však vždy maximálně polovina vstupního napětí, což je dáno vloženým kapacitním 

děličem [11]. Jeho řízení je však jednodušší a stačí pouze 1 obvod s boostrapem, nebo 1 

transformátor. 

3.3 Volba rezonančního obvodu 

Pro správnou funkci měniče je potřeba zvolit vhodný rezonanční obvod. Který umožní 

získat na výstupu dostatečně vysoké napětí při chodu naprázdno. Rezonanční kmitočet 

každého rezonančního obvodu lze vypočíst pomocí Thompsonova vztahu (3.3.1) [12]. 

Na tomto kmitočtu mají cívka a kondenzátor stejnou hodnotu imaginární složky 

impedance pouze opačného charakteru, a obvod vykazuje pouze ohmický odpor. 

 

(3.3.1) 

3.3.1 Sériový rezonanční obvod 

Sériový rezonanční obvod je tvořen kondenzátorem, cívkou a odporem (odpor se do 

obvodu nezapojuje, jedná se o sériový odpor cívky a ekvivalentní sériový odpor 

kondenzátoru), které jsou zapojeny v sérii [12]. Tento reyonanční obvod ovšem nelze 

pro tento účel využít, protože kdybychom k němu do série připojily výbojku jako zátěž, 

byl by obvod před jejím zapálením rozpojen. 

3.3.2 Paralelní rezonanční obvod 

Tento rezonanční obvod tvoří cívka, kondenzátor a odpor paralelně připojené 

k napájecímu zdroji [12]. Tento rezonanční obvod ovšem opět nelze pro předřadník 

použít. Jeho maximální zisk, tj. zisk na rezonančním kmitočtu je 1, není možné 

dosáhnout vyššího než napájecího napěti a nelze proto naindukovat vysoké napětí 

potřebné pro zapálení výboje. 

Obr. 3.2.1: Half-bridge topologie  
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3.3.3 Sériově paralelní rezonanční obvody 

LC 

U tohoto rezonančního obvodu jsou opět akumulační prvky v sérii jako v případě 

sériového obvodu ale zátěž je připojena paralelně ke kondenzátoru. Tento rezonanční 

obvod již připadá v úvahu, protože při správném návrhu dosahuje dostatečného zisku 

pro zapálení výboje. 

Obr. 3.3.2 Sério-paralelní rezonanční obvod LC [6] 

LCC 

LCC rezonanční měnič vznikne z předešlého měniče tím, že resonanční kondenzátor je 

rozdělen na dva, přičemž jeden bude připojen k zátěži paralelně a druhý sériově. Tento 

rezonanční obvod je velmi často používán pro konstrukci předřadníků [5].  

 

Obr. 3.3.3: Sério-paralelní rezonanční obvod LLC [5] 

LLC  

V tomto případě je na dvě části rozdělena tlumivka. Jedna tlumivka a kondenzátor jsou v sérii 

k paralelnímu spojení druhé tlumivky a zátěže. Paralelní tlumivku lze s výhodou realizovat 

jako transformátor, jehož sekundár pracuje v blízkosti stavu naprázdno a slouží k měření 

okamžitého napětí na výbojce. Sériový kondenzátor navíc oddělí případnou stejnosměrnou 

složku proudu výbojkou, což je výhodné z hlediska její životnosti. Použití tohoto 

rezonančního obvodu v předřadníku je popsáno v literatuře [6].  

Obr. 3.3.4: Sério-paralelní rezonanční obvod LLC [6] 
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Pro tuto práci byl zvolen poslední zmiňovaný rezonanční obvod, z důvodu 

jednoduchého měření okamžitého napětí na výbojce, což umožnuje operativně měnit 

přesný výkon dodávaný do výbojky a je tedy možné připojit širokou škálu výbojek, 

z nichž každá má jiný odpor v zapáleném stavu. Tento měnič bude mít 2 rezonanční 

kmitočty. Před zapálením výboje, kdy měnič pracuje naprázdno, bude rezonanční 

kmitočet: 

 
)(2

1

sp

r
LLC

f





  (3.2.2) 

Po zapálení výboje, je tlumivka Lp zkratovaná výbojem, její vliv na rezonanční 

kmitočet zaniká a nový rezonanční kmitočet pak bude: 

s

r
LC

f



2

1
 (3.3.3) 

Paralelní tlumivku je vhodné volit s velkou indukčností, aby měla na pracovním 

kmitočtu vysokou impedanci. Díky tomu pak poteče většina proudu dodávaného 

měničem přes výbojku a sníží se proudové zatížení spínacích prvků a celkové ztráty 

v obvodu. Ve větší tlumivce je navíc při zapálení výboje uloženo více energie, která se 

při zapálení vybije do výbojky, což vede ke snazšímu rozhoření výboje. 

Zvolený rezonanční obvod bude zapojen ve full-bridge topologii. Vzhledem 

k tomu, že na výstupu full-bridge je možno dosáhnout plného napětí, kterým je můstek 

napájen, a že jmenovité napětí výbojek o příkonu 250 W je nižší než usměrněné napětí 

sítě, je nutné jako korektor účiníku použít snižující měnič napětí. Po prostudování 

dostupné literatury bylo zvoleno zapojení bez usměrňovacího můstku na vstupu, které je 

popsáno v [13]. Využitím tohoto měniče lze dosáhnout velmi vysoké účinnosti i 

účiníku. Vysoká účinnost je dosažena tím, že na rozdíl od korektorů, které mají na 

vstupu dvoucestný Graetzův můstek, v tomto měniči teče proud vždy pouze přes jednu 

diodu a jeden FET tranzistor, na kterém jsou nižší ztráty než na diodě.  

3.4 Efekt stmívání 

Efekt stmívání, tj. řízení okamžitého jasu výbojky se realizuje změnou proudu 

výbojkou. V případě rezonančního měniče se výstupní proud reguluje změnou kmitočtu 

spínání tranzistorů, který má přímý vliv na výstupní napětí a tedy i proud měniče. To je 

patrné z frekvenční charakteristiky na Obr. 3.6.3. K ovládání stmívání budou sloužit 2 

tlačítka (nastavování UP, DOWN) připojená k mikrokontroléru. Aktuální nastavená 

hodnota výstupního výkonu bude zobrazena na 3-místném 7-segmentovém displeji.  

3.5 Návrh obvodových prvků 

3.5.1 Rezonanční obvod 

Rezonanční kmitočet předřadníku v zapáleném stavu byl z výše zmiňovaných důvodů 

zvolen na fr =350 kHz. 

Sériový rezonanční kondenzátor 

Kondenzátor je volen z řady tak, aby sériová indukčnost vyšla relativně malá a 
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byly na ní malé ztráty, proto C=3,9 nF. Maximální pracovní napětí zvoleného typu 

kondenzátoru 1812HC392KAT1A [14] je 3 kV. Proto budou v obvodu použity čtyři 

tyto kondenzátory, v sério-paralelním zapojení. Tím se maximální napětí zdvojnásobí a 

kondenzátory budou zároveň méně proudově zatíženy, při zachování stejné kapacity. 

Jako v případě použití jednoho tohoto kondenzátoru.  

 

Sériová rezonanční tlumivka 

Potřebná hodnota sériové tlumivky se spočítá odvozením z Thompsonova vztahu: 

 

H
Cf

Ls
r




02,53
109.3)10350(4

1

4

1
923222









 (3.4.1) 

 

Praktický návrh sériové tlumivky 

Sériovou tlumivkou poteče při běžném provozu proud až 3A o kmitočtu do 

500kHz. Hloubka vniku proudu do měděného vodiče je na tomto kmitočtu: 

 

][093,0
1041052

0169,02
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  (3.4.2) 

 

[16] 

Konduktivní ztráty ve vinutí by tedy byly, při použití obyčejného měděného 

vodiče, vlivem skinefektu vysoké. Proto bylo pro vinutí zvoleno vysokofrekvenční 

lanko 220 x 0,05 mm o celkovém průřezu 0,49 mm
2
. Při použití tohoto VF lanka bude 

efektivně využit celý průřez vinutí a maximální proudová hustota tedy bude: 

 

]/[1,6]/[101,6
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 (3.4.3) 

 

Tlumivka bude navinuta na jádře profilu RM5 z materiálu N87 od společnosti 

EPCOS [15]. Toto jádro má konstantu indukčnosti AL = 2μH. Potřebný počet závitu, pro 

dosažení požadované indukčnosti tedy bude: 
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 (3.4.4) 

 

Střední délka jednoho závitu bude dle údajů v katalogu jádra 25,1 mm a celková 

délka vinutí tedy 125,5 mm. Činný odpor vinutí pak bude: 
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6
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[16] 

 

a činné ztráty ve vinutí: 

][039,00043,0322

max WRIP
Sč Lztr   (3.4.6) 

[16] 
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Paralelní rezonanční tlumivka 

Návrh paralelní tlumivky je kompromisem mezi její fyzickou velikostí, výrobní 

cenou, výsledným rezonančním kmitočtem a impedancí v normálním provozu. Jako 

rozumná volba se jeví tlumivka s indukčností cca 1,5 mH až 2 mH, kdy rezonanční 

kmitočet neklesne pod 50 kHz a proud tlumivkou, při zapálené výbojce, bude pod 

hranicí 50 mA. Na jádře paralelní tlumivky bude navinuto druhé vinutí, které bude 

sloužit k měření okamžité hodnoty napětí na výbojce. 

Zvolená hodnota paralelní tlumivky: Lp= 1,6 mH. Rezonanční kmitočet při 

nezapálené výbojce vychází opět z Thompsonova vztahu. 

 

kHz
CLsLp

fr 683,62
109,3)1021053(*2

1

)(2

1

936









 (3.4.2) 

 

Praktický návrh paralelní tlumivky 

Tlumivkou před zapálením poteče proud až 8 A, tuto skutečnost je nutno při návrhu 

zohlednit. Není však potřeba vinout ji vodičem dimenzovaným na proudovou hustotu 

odpovídající tomuto proudu, protože poteče tlumivkou jen velmi krátkou dobu. Je 

vhodné zvolit kompromis. V provozu nebude amplituda proudu tlumivkou větší než 50 

mA. Vzhledem k tomu, že tlumivka bude použita jako napěťový měřící transformátor 

s napětím na primárním vinutí až 4 kV a požadovaným maximálním napětím na 

sekundárním vinutí cca do 50 V, je nutné volit jádro s malou konstantou indukčnosti. 

Požadovaný transformační poměr je tedy min. 80:1. Při 1 závitu na sekundární straně je 

nutné, aby na primární straně bylo alespoň 80 závitů. Z toho lze vypočíst maximální 

konstantu indukčnosti jádra. 

nH
N

Lp
AL 250

80

106,1
2

3

2max







 (3.4.3) 

 [16] 

Proud primárním vinutím, během normálního provozu, bude asi IRMS= 30 mA, ale 

kvůli špičkovému proudu před zapálení výboje byl k vinutí zvolen vodič o průměru 

0,63 mm (S=0,31). Na rezonančním kmitočtu při nezapálené výbojce je hloubka vniku 

elektrického proudu do vodiče: 
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104626832
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2
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  (3.4.4) 

 

 Při použití tohoto vodiče tedy bude proudová hustota před zapálením výboje více 

než 30 A/mm
2
. Vzhledem k předpokládané době zapálení, řádově stovky milisekund, 

bude oteplení vinutí zanedbatelné.  

Hloubka vniku do mědi na maximálním pracovním kmitočtu f= 500 kHz je 

přibližně 0,1 mm. Efektivní průřez daného vodiče tedy bude 0,28 mm
2
 a proudová 

hustota 0,11 A/mm
2
. Používat k vinutí vysokofrekvenční lanko, by tedy bylo 

bezpředmětné. Činné ztráty v paralelní tlumivce budou zanedbatelné. 

Sekundární vinutí bude realizováno, jako několik jedno-závitových vynutí, které 

budou spojeny paralelně. Což zvýší činitel vazby mezi vinutími a sníží se tak chyba 

měření.  
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Tlumivka bude navinuta na jádro profilu RM10 z materiálu 3F3 se vzduchovou 

mezerou, od společnosti FERROXCUBE [17]. Toto jádro má konstantu indukčnosti 

250 nH. Při navinutí 80 závitů primárního vynutí, bude indukčnost tlumivky 

požadovaných 1,6 mH. Feritový materiál 3F3 je určen pro pracovní kmitočty do 

500 kHz.  

Je jisté, že tyto prvky nebudou mít přesně zvolené jmenovité hodnoty. Rezonanční 

kmitočet bude navíc ovlivněn parazitními vlastnostmi součástek (indukčnost přívodů 

kondenzátorů, mezizávitové kapacity tlumivky atd.), a také parazitními vlastnostmi 

plošného spoje. Tyto parazitní vlastnosti jsou neodstranitelné, a proto bude nutné mírně 

posunout pracovní kmitočet měniče. To, vzhledem k tomu, že měnič bude řízen 

mikrokontrolérem, není problém. 

 

Posledním vinutým prvkem v měniči bude proudový transformátor, sloužící 

k měření okamžitého proudu tekoucího výbojkou. Byl zvolen transformátor FIS115 [18] 

vyráběný firmou PULSE ELECTRONICS, který má izolační napětí 4 kV a může 

pracovat na kmitočtu až 500 kHz. Jeho maximální proud je 25 A, což dalece převyšuje 

požadavky navrhovaného předřadníku.  
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3.6 Simulace navrženého měniče 

3.6.1 Náhradní zapojení full-bridge topologie 

Model zvoleného budiče tranzistorů není v programu OrCad k dispozici, a proto 

byl pro účely simulace nahrazen zroji obdelníkového napětí, s příslušnými délkami 

náběžných a sestupných hran. Deadtime byl nastaven na 200 ns (deadtime zvolených 

budičů je 100ns, bude však programově zvýšen na hodnotu 200ns) 

 

Obr. 3.6.1: Náhradní schéma můstkového zapojení 

Nejprve byla provedena střídavá analýza, pro kterou byl použit náhradní obvod, kde je 

rezonanční obvod připojen ke střídavému zdroji. Tato analýza slouží k ověření průběhů 

modulové frekvenční charakteristiky zvoleného rezonančního obvodu. Schéma zapojení 

a výsledky simulace jsou uvedeny na Obr. 3.6.2 a Obr. 3.6.3. 

Odpory RLs a RLp, v obou zapojení, reprezentují odpory vynutí cívek (RLs navíc 

reprezentuje ekvivalentní sériový odpor kondenzátoru (ESR)). Přesné hodnoty těchto 

odporů zatím nejsou známy a pro potřeby simulace byly odhadnuty (přesná hodnota, 

neovlivní zásadním způsobem výsledek simulace).  

Ze simulace (Obr. 3.6.3) jsou vidět dva výše vypočtené rezonanční kmitočty (při 

Obr. 3.6.2: Náhradní schéma měniče pro AC analýzu 
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zapálené a nezapálené výbojce). Modrá křivka reprezentuje stav před zapálením 

výbojky. Zelená a červená po zapálení výbojky (jsou zde odsimulovány dva mezní 

předpokládané případy (červená- Rlamp=75 Ω, zelená – Rlamp=25 Ω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip činnosti 

Po zapnutí předřadníku bude kmitočet 100 kHz a bude postupně snižován, tím začne 

narůstat zisk rezonančního obvodu a na výstupu bude generováno vysoké napětí. 

Jakmile výstup dosáhne potřebného napětí dojde k elektrickému průrazu prostoru mezi 

elektrodami výbojky. To způsobí zkratování tlumivky Lp1 a zisk rezonančního obvodu 

prudce klesne do oblasti pod 0 dB. Tím dojde k potřebnému omezení proudu při 

rozhoření výboje. Kmitočet bude rychle zvyšen nad druhý rezonanční kmitočet a dojde 

ke stabilizaci proudu na požadovanou hodnotu. Po stabilizaci proudu výbojkou bude 

předřadník přepnut do módu konstantního výstupního výkonu. Efekt stmívání potom 

bude realizován změnou pracovního kmitočtu. Je nutné aby se pracovní kmitočet 

v normálním provozu nedostal pod rezonanční kmitočet. Aby rezonanční měnič 

pracoval v režimu spínání v nule napětí, musí se kmitočet pohybovat na té části 

modulové frekvenční charakteristiky, kde má záporný sklon [11], [12].  

 

Z průběhu (Obr. 3.6.4) je zřejmé, že i když není měnič naladěn přesně na rezonanční 

kmitočet, dosahuje na výstupu dostatečně vysokého napětí, pro zapálení výboje. Napětí 

dosahuje vyšší hodnoty, než je potřebné k zapálení výboje a z důvodu ochrany 

obvodových prvků, je vhodné toto napětí omezit. A to buď omezením minimálního 

pracovního kmitočtu nebo přerušením činnosti měniče po dosažení stanoveného napětí.  

 

           F r e q u e n c y

1 0 K H z 3 0 K H z 1 0 0 K H z 3 0 0 K H z 1 . 0 M H z 3 . 0 M H z 1 0 M H z

D B (  V ( l a m p ) )

- 5 0

0

5 0

1 0 0

Obr. 3.6.3: Frekvenční charakteristika měniče 
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Další simulace (Obr. 3.6.5) ukazuje průběh napětí a proudu výbojkou po jejím 

zapálení a ustálení proudu. Pro tuto simulaci byl zvolen odpor výbojky Rlamp=50 Ω, 

což je přibližně jmenovitý odpor nových halogenidových výbojek. Kmitočet je naladěn 

na f=403 kHz, na kterém je výstupní výkon dodaný do této zátěže 250 W. 

 

Z výsledku simulace je zřejmé, že napětí a proud jsou ve fázi a jsou téměř 

harmonické – celkové harmonické zkreslení prvními 20 harmonickými složkami bylo 

vypočteno v programu PSpice na THD20=5,77 %.  

Další simulace ukazuje průběhy proudu a napětí při využití efektu stmívání. V této 

simulaci byl pracovní kmitočet nastaven na f=500 kHz, kdy výkon dodávaný do zátěže 

poklesne k 90 W. 

 

Obr. 3.6.6: Průběh napětí a proudu na výbojce při výkonu sníženém na 90 W 

 

Na tomto průběhu (Obr. 3.6.6) již lze sledovat harmonické zkreslení, které 

dosahuje hodnoty 7,38 %. 

Obr. 3.6.4: Průběh napětí na výstupu měniče při chodu naprázdno 

Obr. 3.6.5: Průběh napětí a proudu na výbojce při plném výstupním výkonu 
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Je nutné brát ohled na to, že simulace je prováděna s ideálním odporem v zátěži. 

Skutečný průběh bude více zkreslen, vlivem mnoha parazitních vlastností výbojky, 

přívodního kabelu, plošného spoje a součástek předřadníku. 

3.7 Popis pomocných prvků rezonančního měniče 

Kompletní schéma zapojení rezonančního měniče je na Obr. 3.7.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Spínací tranzistory  

Měnič bude napájen napětím 160 V. Jmenovitý pracovní proud výbojek je do 3,2 A. 

Podle toho je nutné dimenzovat spínací tranzistory. Jako vhodná volba se jeví MOS-

FET tranzistory IPP320 od společnosti INFINEON TECHNOLOGIES [19]. Tyto 

tranzistory mají závěrné napětí Uds=200 V a maximální trvalý odběrový proud 34 A. 

Díky tomu, že maximální proud značně převyšuje pracovní proud předřadníku, nebudou 

tranzistory tolik namáhány, což zajistí jejich dlouhou životnost. Tyto tranzistory byly 

zvoleny především s ohledem na jejich velmi nízký odpor v otevřeném stavu 

(RDS(on) =32 mΩ při VGS=10 V). Tranzistory mají také malý náboj hradla QG=22 nC. 

Díky těmto vlastnostem jsou na tranzistorech malé konduktivní ztráty a mohou být 

rychle spínány. 

3.7.2 Budiče 

Jak již bylo uvedeno výše, tranzistory zapojené v můstkovém zapojení musí být spínány 

buď přes transformátor nebo speciální obvod realizující změnu napěťové úrovně neboli 

boostrap. Pro tento účel byl zvolen integrovaný obvod NCP5106 [20] od společnosti 

ON SEMICODUCTOR. Tento obvod je určen pro spínání tranzistorů v half-bridge 

Obr. 3.7.1: Schéma zapojení rezonančního měniče 
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topologii, proto budou v zapojení dva, každý pro jednu větev můstku. Pro daný účel je 

dostatečně rychlý a umožňuje budit tranzistory připojené na napětí, až 600 V. Spínání je 

řízeno externím signálem s úrovněmi TTL logiky, což je ideální pro řízení předřadníku 

mikrokontrolérem. Obvody jsou zapojeny dle zapojení doporučeného v katalogovém 

listu obvodu. Posun napěťové úrovně pro buzení horních tranzistorů je zajišťován prvky 

DBOOT, CBOOT a RBOOT. V době, kdy je daný tranzistor vypnut, nabíjí se 

kondenzátor CBOOT přes diodu DBOOT. Pro sepnutí tranzistoru pak budič připojí 

nabitý kondenzátor přes odpor RBOOT a RG mezi elektrody gate a soure Tím dojde 

k otevření tranzistoru, nezávisle na tom jaký potenciál je v té době na elektrodě source 

[20]. 

3.7.3 Zpětná vazba 

Resonanční obvod má zavedenou proudovou i napěťovou zpětnou vazbu, což umožní 

regulovat okamžitý výkon dodávaný do výbojky. Zpětné vazby jsou realizovány pomocí 

výše zmíněných transformátorů, které upraví úrovně a zajistí oddělení řídícího obvodu 

od výkonové části.  

Kdyby předřadník pracoval přesně na rezonančním kmitočtu, byl by výstupní 

proud harmonický. Vzhledem k nutné regulaci výstupního výkonu, kvůli různým 

odporům jednotlivých výbojek, změně jejich odporu v průběhu stárnutí a realizaci 

stmívání, se bude pracovní kmitočet měnit a výstupní proud nebude harmonický. Proto 

je napětí z měřících transformátorů vyvedeno na vstupy integrovaných obvodů 

LTC1968 [21] od společnosti LINEAR TECHNOLOGY, které převedou skutečnou 

efektivní hodnotu napětí na ekvivalentní stejnosměrné napětí. Výstupy těchto obvodů 

jsou připojeny k A/D převodníku mikrokontroléru, kde se vypočte aktuální střední 

hodnota výkonu výbojky. Na vstupu převodníků je rozdílový zesilovač [21]. Jeden 

z rozdílových vstupů je napěťově posunut do poloviny napájecího napětí. Mezi vstupy 

je pak připojen zatěžovací rezistor měřícího tranzistoru (R11 pro proudový 

transformátor, R6 pro napěťový), na kterém vzniká měřený úbytek napětí. Sekundární 

napětí napěťové zpětné vazby je stále příliš vysoké a proto je před vstupem LTC1968 

předřazen kmitočtově vykompenzovaný dělič napětí 1:33, tvořený prvky R5, C5, R6, 

C6.  

3.8 Řídící obvod 

Jak již bylo zmíněno, předřadník bude řízen mikrokontrolérem. Na mikrokontrolér je 

kladeno několik základních požadavků. Musí mít nejméně 2-kanálový A/D převodník. 

Dále musí obsahovat 16-bitový interní časovač, pro generování signálu pro budiče 

tranzistorů. Musí pracovat na dostatečně vysokém kmitočtu, aby byl schopen generovat 

tyto signály na pracovním kmitočtu s dostatečným rozlišením. Tyto požadavky splňuje 

procesor firmy MICROCHIP, PIC18F45K22 [22], který může pracovat na kmitočtu až 

64 MHz (16 MIPS), má zabudované tři 16-bitové časovače se separovanými 

předděličkami, použitelné v komparačním režimu a jeden 30-kanálový A/D převodník 

s 10-bitovým rozlišením. Mikrokontrolér pracuje s napájecím napětím do 5,5 V, jeho 

výstupy jsou tedy kompatibilní s TTL logikou a lze jím přímo ovládat budiče 

tranzistorů. 
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Byla zvolena varianta v pouzdře DIL-40, která disponuje 36 vstupně/výstupními 

piny, tedy čtyřmi 8-bitovými porty (PORTA, PORTB, PORTC, PORTD) a jedním 4-

bitovým (PORTE).  

Mikrokontrolér je umístěn na samostatné desce plošných spojů. PORTA je 

vyveden na desku s tlačítky pro ovládání stmívání (piny 0, 1, 5). Na PORTA je dále 

připojena napěťová reference 2,5V pro A/D převodník (piny 2, 3) a externí krystal 

64MHz (piny 6,7). PORTB je celý využit pro ovládání displeje. Na desku displeje jsou 

dále vyvedeny piny 0-2 z PORTE. Poslední pin z PORTE je resetovací. K řízení spínání 

tranzistorů jsou využity piny 4-7 z PORTA. Zpětná vazba z měniče je přivedena na piny 

6 a 7 z PORTD, protože se jedná o vstupy A/D převodníku. Zbytek vstupně/výstupních 

pinů je nevyužit, jsou však také vyvedeny na konektory pro případné funkční rozšíření 

zařízení v budoucnosti. Dále je na desce vyveden konektor pro sériové programování 

kontroléru. Schéma zapojení řídícího obvodu je na obrázku Obr. 3.8.1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 Uživatelské rozhraní 

Třímístný sedmi-segmentový displej je připojen k mikrokontroléréru přes BCD 

převodník a je řízen dynamicky. Na desce displeje je připravena i možnost řídit displej i 

binárně přes 8- kanálový budič. Deska dále obsahuje tři tlačítka pro ovládání 

mikrokontroléru. Tlačítka jsou připojeny přes PULL-UP rezistor na napájecí napětí. 

 

 

 

 

Obr. 3.8.1:Schéma zapojení řádícího obvodu 
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3.9 Návrh korektoru účiníku 

Jak již bylo zmíněno výše, jako korektor účiníku byl zvolen snižující měnič bez 

dvoucestného usměrnění na vstupu, který je popsán v [13]. Jeho ideové schéma je na 

Obr. 3.9.1. Využitím tohoto měniče lze dosáhnout velmi vysoké účinnosti i účiníku. 

Vysoká účinnost je dosažena tím, že na rozdíl od korektorů, které mají na vstupu 

dvoucestný usměrňovač, v tomto měniči teče proud vždy pouze přes jednu diodu a 

jeden FET tranzistor, na kterém jsou nižší ztráty než na diodě.  

Výkonová část měniče bude přejata z původního zdroje [13]. Zde byl měnič navržen 

pro výstupní výkon 700W. Nejvyšší účinnosti však dosahuje při výstupním výkonu 

okolo 250W, což je pro tuto práci ideální. Při nižším odběru proudu bude navíc díky 

velké filtrační kapacitě dosaženo velmi malého zvlnění výstupního napětí, čímž se 

zredukuje zvlnění proudu výbojkou. Tím se zvyšuje její životnost. Další výhodou 

použití původního zapojení je možnost použití tohoto PFC korektoru pro testování 

předřadníku vyšších výkonů (až do 600W) v budoucnu. 

Na vstupu je Graetzův můstek GSIB2580 od společnosti Vishay 

Semiconductors[23]jehož propustné napětí je 1V a je dimenzován na maximální trvalý 

proud 25A. Jeho střídavé vstupy jsou spojeny, jeden síťový vodič je pak použit jako 

střední vodič měniče. Díky tomu teče proud vždy pouze přes jednu diodu (resp. dvě 

paralelně spojené) a vzniká tím Greinacherův zdvojovač napětí [16]. Tím, je dosaženo 

nejen vyšší účinnosti ale i vyššího účiníku, oproti snižujícím korektorům účiníku 

využívajícím na vstupu dvoucestné usměrnění napětí, protože proud teče ze vstupu na 

výstup již v době, kdy je na vstupu poloviční napětí, než jaké je požadováno na výstupu. 

Jako spínací prvky jsou zde použity tranzistory STP42N65M5 [24] od firmy 

STMicroelctronics, což jsou velmi kvalitní MOS-FET tranzistory v pouzdře TO-220, 

které jsou dimenzované na proud až 33 A, mohou být připojeny na napětí až 710V a 

jejich odpor v otevřeném stavu je pouze 79 mΩ .  

V zapojení jsou dále použity hyper rychlé diody RHRP1560 [25], přes které teče 

proud v době, kdy jsou tranzistory zavřené. 

Dvojitá akumulační tlumivka s indukčností 2x50mH je navinuta 

Obr. 3.9.1: Ideové schéma zvoleného PFC korektoru 
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vysokofrekvenčním lankem o celkovém průřezu 0,49mm
2
 (220 x 0,05mm), na jádře 

PQ3235 y materiálu N87  se vzduchovou mezerou [26]. 

Na výstupu měniče je použito pro vyfiltrování napětí 6 elektrolytických 

kondenzátorů 1000uF /100V, tzv. 3000uF pro kladnou větev a 3000uF pro zápornou 

větev.  

Pro řízení korektoru byl zvolen integrovaný obvod UCC29910 [27] od společnosti 

TEXAS INSTRUMENT, který je primárně určen pro řízení snižujících korektorů 

účiníku s dvoucestným usměrňovačem na vstupu. Tyto měniče využívají pouze jeden 

spínací prvek a IO má tedy jen jeden řídící výstup. I přesto lze tento obvod pro zvolenou 

topologii použít, protože tranzistory mohou být buzeny soufázově (proud teče vždy 

pouze jedním z nich). Řídící výstup pracuje na úrovních LVTTL. Zapojení 

nastavovacích prvků řídícího obvodu bylo převzato z uživatelské příručky k tomuto IO 

[28] a jejich hodnoty přepočítány pomocí návrhové kalkulačky určené pro tento 

účel[29]. Protože byla zvolena jiná topologie, než jaká je uvedena ve výše zmíněné 

příručce, musel být rezistor pro měření proudu dodávaného na výstup nahrazen dvěma 

proudovými měřícími transformátory MURATA 56050C [30] s převodem 1:50. Jejich 

výstupy budou spojeny a zatíženy rezistorem s 50x větším odporem oproti původnímu 

měřícímu rezistoru. 

Tranzistory budou buzeny integrovaným obvodem IR2110 [31] od společnosti 

INTERNATIONAL RECTIFIER, který je určen pro buzení tranzistorů v topologiích, 

kde jeden tranzistor má elektrodu source plovoucí a druhý připojený na zem. Řídící 

vstupy jsou kompatibilní s 3,3V logikou a lze je tedy oba připojit přímo na řídící výstup 

UCC29910. Obvod je zapojen podle návrhových doporučení výrobce [32]. Zapojení 

korektoru účiníku je na Obr. 3.9.2. 

Obr. 3.9.2: Schéma zapojení korektoru účiníku 
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3.9.1 EMI filtr 

Na vstupu korektoru účiníku je před usměrňovacími diodami připojen filtr potlačující 

šíření rušení, vznikajícího spínáním prvků ve zdroji, do napájecí sítě. Zapojení filtru je 

převzato z uživatelské příručky [28]. k obvodu UCC29910 použitého v korektoru 

účiníku. Skládá se z dvojité filtrační tlumivky souhlasného napětí (oběma vinutími teče 

shodný proud, pouze opačným směrem, naindukují se tedy napětí souhlasné hodnoty 

s opačnou hodnotou a tím dojde k jejich vyrušení.) 2 x 5mH. Na obou koncích jsou 

vinutí spojena přes kondenzátory 330nF, které se pro rušivé proudy vysokých kmitočtů 

chovají jako zkrat. K jednomu z kondenzátorů je paralelně připojen rezistor s odporem 

3MΩ , který slouží k vybití obou těchto kondenzátorů po odpojení zařízení ze sítě. Za 

usměrňovačem je dále zapojen LC filtr typu dolní propust. Hodnoty prvků tohoto filtru 

jsou L= 100uH a C= 330nF. Před EMI filtrem je ještě zařazen supresor s průrazným 

napětím 400VDC pro ochranu obvodových prvků před napěťovými špičkami za sítě. 

Zapojení EMI filtru je ve schématu korektoru účiníku (Obr. 3.9.2) 

3.9.2 Napájení řídících obvodů 

Vzhledem k tomu, že zemní uzel korektoru účiníku má jiný potenciál než zemní uzel 

výstupního rezonančního měniče a jeho řídících obvodů, bylo nutné navrhnout dva 

galvanicky oddělené napájecí zdroje. Jako nejjednodušší řešení bylo zvoleno zapojení 

se síťovým transformátorem a lineárními stabilizátory z řady 78xx. V každém 

z napájecích zdrojů je použit transformátor s jmenovitým výstupním napětím Uef = 12V 

a s jmenovitým výkonem 2VA. Dále dvoucestný usměrňovač pro proud do 2A ,a napětí 

je vyfiltrováno kondenzátorem 1000uF. V napájecím zdroji pro korektor účiníku je 

výstupní napětí stabilizováno obvodem 7812 na U = 12V. Druhý napájecí zdroj, určený 

pro řídící odvody rezonančního měniče má dvě výstupní napětí. První U = 15V, pro 

napájení budičů tranzistorů a druhé U = 5V pro napájení mikrokontroléru a RMStoDC 

převodníků. Proto zde byly využity stabilizátory 7815 a 7805, přičemž obvod 7805 je 

napájen z výstupu obvodu 7815. Použití lineárních stabilizátorů způsobuje nižší 

účinnost oproti spínaným stabilizátorům, ale vzhledem k nízkému odběru napájených 

obvodů lze tuto skutečnost zanedbat[33]. Zapojení napájecích obou napájecích zdrojů je 

na obrázku Obr. 3.9.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.9.3: Schéma zapojení napájecích zdrojů pro IO 
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3.10 Výpočet ztrátového výkonu 

3.10.1  Ztráty ve výstupním měniči 

Tranzistory 

Vzhledem k tomu, že výstupní měnič pracuje v rezonančním módu (tranzistory 

jsou spínány při nulovém napětí) měly by být spínací ztráty na tranzistorech téměř 

nulové, při návrhu chlazení tranzistorů je však tyto ztráty lepší alespoň částečně 

zohlednit. Na tranzistorech se tak uplatní pouze konduktivní ztráty. Maximální efektivní 

proud tranzistory je IRMS= 3 A a maximální odpor použitých tranzistorů v otevřeném 

stavu udávaný výrobcem RDSon=32 mΩ. Konduktivní ztráty jednoho tranzistoru pak 

budou: 

][288,0032,0322 WRIP DSonefztr   (3.8.1) 

Proud v full-bridge topologii teče vždy přes 2 tranzistory v sérii. Celková ztráta na 

tranzistorech proto bude 0,576 W. 

Sériová tlumivka 

Jak již bylo vypočteno výše odpor vinutí sériové tlumivky je přibližně 4,3 mΩ, 

ztrátový výkon na tlumivce je tedy 

][039,00043,0322 WRIP
Sč Lefztr   (3.8.2) 

Ztráty na paralelní tlumivce budou zcela zanedbatelné 

Ztráty v měniči tedy budou nepatrné. Tranzistory by za předpokladu spínání v nule 

napětí nebylo potřeba připevňovat na chladič. Pro jistotu na ně však bude umístěn 

chladič s tepelným odporem 13 K/W. 

3.10.2  Ztráty v korektoru účiníku 

Protože byla výkonová část korektoru účiníku převzata z literatury [13],  ve které je 

uvedena i teoretická účinnost, není nutné počítat ztráty jednotlivých součástek, protože 

součástky budou umístěny na společném chladíči (budou přes silikonovou podložku a 

přes hliníkové profily přivedeny na celohliníkové šasi) a celkovou výkonovou ztrátu 

tedy lze vypočíst z účinnosti a maximálního odebíraného výkonu. Podle grafu 

uvedeného ve [13] je účinnost měniče při odebíraném výkonu do 350W vyšší než 96%. 

Odebíraný výkon by měl být do cca 260W, je však lepší uvažovat vyšší výkon proto 

vezmeme v úvahu POUTmax= 350W. Maximální ztrátový výkon korektoru účiníku je 

tedy: 

WPPztr OUTmac 14350)96,01()1(max    (3.8.3) 

Ztrátové teplo tedy s rezervou uchladí hliníková krabička přístroje. 
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4 OŽIVOVÁNÍ DESEK A MĚŘENÍ 

4.1 Korektor účiníku 

Při oživování desky korektoru účiníku docházelo k četným problémům. Prvním z nich 

byla jedna chyba v návrhu (integrovaný obvod byl v knihovně invertován). Po 

odstranění této chyby již začal zdroj částečně fungovat. Na výstupních svorkách bylo 

při stavu naprázdno napětí 160V, jeho náběh po zapnutí zdroje byl však velmi pomalý 

(asi 2 minuty) a již při velmi malém zatížení ( Rz= 1 kΩ) napětí velmi rychle pokleslo. 

Zdroj byl tedy pro napájení navrženého rezonančního měniče příliš měkký. 

Pravděpodobnou příčinou tohoto problému bylo vyvolávání nadproudové ochrany 

obvodu UCC29910. Problém se však nepodařilo odstranit ani po snížení zatěžovacího 

rezistoru transformátorů proudu, na kterém je měřeno napětí a tím indikován výstupní 

proud. Problém je tedy nejspíše vyvoláván napěťovými špičkami, které se do proudouvé 

zpětné vazby UCC29910 šíří kapacitní vazbou mezi primární a sekundární vazbou, tzn., 

že obvod pravděpodobně není konstruován pro použití proudového měřícího 

transformátoru ve zpětné vazbě. 

4.1.1 Návrhy na řešení problému 

Tento problém by bylo možné odstranit dvěma způsoby. 

1. Navrhnout obvod v katalogovém zapojení. Tzn. použít na vstupu klasické 

dvoucestné usměrnění. V tom případě lze použít namísto proudového 

transformátoru měřící rezistor. Výhodou tohoto řešení by bylo zjednodušení 

zapojení výkonové i řídící části zdroje. Jeho nevýhodou však je mírné 

snížení účinnosti a značné snížení účiníku oproti původně navrhovanému 

řešení. 

2. Použit pro řízení každého tranzistoru samostatný řídící obvod, pak by opět 

bylo možné použít měřící rezistory. Tím by byla zachována účinnost i 

účiník původního řešení. Zapojení by však byl složitější a dražší. Navíc by 

bylo nutné přidat další galvanicky oddělený zdroj napájení pro řídící obvod 

druhé větve. 

3. Použít jiný řídící obvod 

Kvůli jednoduchosti bylo zvoleno první navrhované řešení. Při jeho realizaci však 

došlo k dalším problémům a z časových důvodů nebyl obvod před odevzdáním 

práce oživen. Jeho schéma zapojení , deska plošných spojů a osazovací plán jsou 

v přílohách. 

4.2 Rezonanční měnič 

4.2.1 Měření hodnot prvky rezonančního obvodu 

Hodnoty byly měřeny na LCR metru GW INSTEK LCR-819. Jehož maximální měřící 

kmitočet je 100 kHz [34] , proto nemohly být změřeny skutečné hodnoty na pracovním 
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kmitočtu měniče. K tomu by bylo možné využít měření rezonanční metodou, nebyly 

však k dostatečně přesné referenční indukčnosti a kapacity a měření by tak nebylo příliš 

relevantní.  

  f [kHz] L [mH] Rs [Ω] 

Sériová tlumivka 

10 0,0497 0,01 

66,67 0,0506 0,18 

100 0,0508 0,42 

Paralelní tlumivka 

10 1,557 0,45 

66,67 1,555 7,17 

100 1,555 11,7 

      f [kHz] C [nF] Rs [Ω] 

Sériový kondenzátor 

10 3,97 50 

66,67 3,9 12 

100 3,88 7 

 

Z tabulky je zřejmé, že hodnota indukčnosti paralelní tlumivky je s kmitočtem 

konstantní. To je způsobeno použitím jádra se vzduchovou mezerou. Naopak odpor 

vynutí s kmitočtem roste vlivem povrchového jevu na vyšších kmitočtech. Indukčnost 

sériové tlumivky, která je navinuta na jádře bez vzduchové mezery s rostoucím 

kmitočtem klesá. Odpor jejího vinutí díky použití vysokofrekvenčního lanka však roste 

jen mírně. 

 

Výpočet rezonančního kmitočtu z naměřených hodnot: 

Nezatížený rezonanční obvod: 

][602,63
109,3)10555,1106,50(2

1

)(2

1

936
1 kHz

CLL
f
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r 








 

 

Zatížený rezonanční obvod: 

][49,358
109,3106,502

1

2

1

96
2 kHz

CL
f

Ss

r 








 

 

Obě tyto hodnoty se jen mírně liší od výše vypočtených hodnot rezonančních 

kmitočtů.  
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4.2.2 Měření kmitočtové charakteristiky měniče 

 Kmitočtové charakteristiky byly měřeny při napájecím napětí UN=16V, protože 

maximální napětí, které lze připojit na vstup použitého osciloskopu je 300VRMS 

a použité sondy jsou použitelné do 600Vpk. Naměřená modulová kmitočtová 

charakteristik pro nezatížený měnič je na Obr. 4.2.2. Na Obr. 4.2.1 je potom 

modulová kmitočtová charakteristika měniče zatíženého rezistorem 51Ω což je 

přibližně střední hodnota odporů výbojek, pro které byl měnič navržen. 

 

Tvar kmitočtové charakteristiky naprázdno je téměř shodný jako při simulaci (Obr. 

3.6.3) pouze je kmitočtově posunuta (fr= 56,82 kHz), což způsobeno především 

mezizávitovými kapacitami obou tlumivek. Dalším faktorem, který může mírně 

posunout rezonanční kmitočet je indukčnost plošných spojů, tento vliv je však 

vzhledem k hodnotě této indukčnosti ( řádově desítky nH) zanedbatelný. Naměřený zisk 

není tak vysoký, jako při simulaci obvodu, stále je však dostatečný pro zapálení 

výbojek, pro které je měnič navržen. Snížení zisku je dáno neideálností prvků 

rezonančního měniče. 
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Obr. 4.2.2: Kmitočtová charakteristika nezatíženého měniče 

Obr. 4.2.1: Kmitočtová charakteristika zatíženého měniče 
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Obr. 4.2.3: Průběh výstupního napětí naprázdno 

(žlutý), průběh napětí GS jednoho 

tranzistoru 

Kmitočtová charakteristika zatíženého obvodu má značně posunutý rezonanční 

kmitočet oproti teoretickým výpočtům a simulacím. Tento jev je způsoben jednak 

mezizávitovými kapacitami sériové tlumivky, ale největší vliv zde zřejmě měl nárůst 

indukčnosti sériové tlumivky na pracovních kmitočtech (indukčnost na těchto 

kmitočtech nebylo z výše popsaných důvodů možno změřit). Stejně jako v případě 

nezatíženého stavu i při zatížení je zisk, vlivem neideálnosti součástek, nižší než bylo 

předpokládáno. Oba rezonanční kmitočty jsou také závislé na oteplení feritových jader 

tlumivek (s teplotou jádra se totiž mění indukčnost tlumivky[35]) 

4.2.3 Průběhy napětí na výstupu rezonančního měniče 

Průběhy byly z výše popsaných důvodu měřeny při napájecím napětí UN= 16V. Jak je 

vidět z průběhu napětí rezonančního měniče naprázdno ,které je zobrazeno na Obr. 

4.2.3(žlutý průběh), dosahuje výstupní napětí maximální hodnoty 396V. Vzhledem 

k tomu, že zisk měniče je napěťově nezávislý, při napájecím napětí 160V by tedy 

výstupní napětí dosahovalo maximální hodnoty přibližně 3960V (nelze ověřit). Toto 

napětí s rezervou postačuje pro zapálení výbojek, pro které je měnič navržen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý průběh (modrý) zobrazuje řídící signál pro jeden z tranzistorů můstku. Je zřejmé, 

že při chodu naprázdno jsou tranzistory spínány při maximálním napětí, což je 

neefektivní. Tento stav však trvá velmi krátce (pouze před průrazem výbojky a 

rozhořením výboje) a nedochází  tak výrazným ztrátám energie ani oteplení tranzistorů.  

Na Obr. 4.2.4 a Obr. 4.2.5 jsou zobrazeny průběhy výstupního napětí měniče 

(žluté) a řídícího.signálu pro jeden z tranzistorů (modré), při různých kmitočtech, 

v zatíženém stavu Rz= 34Ω) a Rz= 68Ω). Zatěžovací odpory jsou blízké mezním 

hodnotám odporů výbojek v zapáleném stavu. První dva průběhy jsou přibližně na 

rezonančním kmitočtu. Všechny ostatní průběhy jsou na vyšších kmitočtech (tedy 

napravo od rezonančního kmitočtu v kmitočtové charakteristice). Z průběhů je zřejmé, 
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že spínání tranzistorů probíhá při napětí blízkém nule, jak bylo požadováno, díky tomu 

jsou spínací ztráty na tranzistorech zanedbatelné a uplatní se pouze konduktivní ztráty. 

Pokud se ovšem kmitočet sníží pod rezonanční kmitočet Obr. 4.2.6 není splněna 

podmínka pro spínaní v nule napětí a ztráty se zvýší. Tento stav je však vyloučen 

nastavením v řídícím programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2.4: Průběhy napětí na výstupu zatíženého rezonančního měniče (žluté) (levý sloupe Rz=34Ω, pravý 

sloupec Rz=68Ω)  a průběhy budícího napětí jednoho tranzistoru (modré)  
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Obr. 4.2.5Pr:ůběhy napětí na výstupu zatíženého rezonančního měniče (žluté)  (levý sloupe Rz=34Ω, pravý 

sloupec Rz=68Ω) a průběhy budícího napětí jednoho tranzistoru (modré) 
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4.2.4 Zapojení s výbojkou 

Protože se nepodařilo zprovoznit korektor účiníku, který měl sloužit jako napájecí zdroj 

pro rezonanční měnič, byl měnič při tomto testování napájen z náhradního zdroje. Jako 

náhradní napájecí zdroj byl použit síťový transformátorem se sekundárním napětím 58V 

a maximálním výkonem 400VA. Sekundární napětí bylo vyvedeno na Greinacherův 

zdvojovač napětí s filtrační kapacitou 3000uF pro každou větev. Výstupní napětí tohoto 

zdroje bylo 164V. Schéma zapojení je na Obr. 4.2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zapnutí zařízení s náhradním zdrojem a s připojenou vysokotlakou sodíkovou 

výbojkou došlo k zapálení výboje, ten byl však velice nestabilní a po přechodu kmitočtu 

nad druhý rezonanční kmitočet zanikl. Problém se nepodařilo odstranit ani při 

Obr. 4.2.7: Schéma zapojení náhradního zdroje napětí 

Obr. 4.2.6: Spínání tranzistoru při nenulovém napětí 

na výstupu (žlutý průběh = výstupní 

napětí, modrý průběh = budící napětí 

tranzistoru) 
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prodloužení doby, po které se zvyšoval kmitočet. Po větším prodloužení této doby 

výboj zanikl ještě před přechodem na vyšší kmitočet, to je způsobeno tím, že po 

zapálení výboje postupně klesá odpor výbojky a zisk na prvním rezonančním kmitočtu 

prudce klesá. Při každém zapnutí se navíc neúměrně přehřívala sériová tlumivka. 

Problém se zhasínáním výboje po přechodu nad druhý rezonanční kmitočet spočívá 

nejspíše v příliš malém zisku měniče s touto zátěží, ten je navíc ještě snížen oteplením 

sériové výbojky, jejíž vynutí se příliš zahřívá a vznikají na ní větší úbytky napětí. 

Kritickým bodem je pak doba přepnutí na vyšší kmitočet. Je nutné nastavit přesný 

okamžik, kdy má výboj takový odpor, že obvod jíž bude rezonovat na vyšším kmitočtu 

ale ještě nezhasne výboj. Tento problém se bohužel ani po delším testování nepodařilo 

odstranit, odlaďování bylo navíc ještě ztíženo již zmíněným přehříváním tlumivky a 

čekáním na její zchladnutí. Protože nebylo dosaženo ustálení výboje, nebylo možné 

odladit zpětnovazební řízení měniče při běžném provozu. 

Průběh napětí těsně po zapálení výboje vysokotlaké výbojky nemohl být zachycen 

z bezpečnostních důvodů. Kdyby došlo ke zhasnutí výboje, obvod by se dostal do stavu 

naprázdno a výstupní napětí by prudce vzrostlo. Tím by mohla být poškozena měřící 

sonda i samotný osciloskop. Pro názornost byl alespoň naměřen průběh napětí a proudu 

těsně po zapálení na nízkotlaké výbojce (kompaktní zářivce bez předřadníku) o 

jmenovitém příkonu 20W, kterou lze s tímto měničem zapálit i při vstupním napětí 16V, 

protože její zápalné napětí je přibližně 380V (zjištěno experimentálně). Změřené 

průběhy napětí a proudu jsou na Obr. 4.2.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žlutý průběh zobrazuje napětí na výstupu. Modrý průběh zobrazuje napětí na 

rezistoru 15Ω. Proud zářivkou je tedy: 

][21,0
15

16,3
A

R

U
I RMS

z   (4.2.1) 

Díky tomu, že byla zářivka zapálena bez předehřevu, se chová po zapálení chvíli 

podobně jako vysokotlaké výbojky. Při studeném zápalu se jedna z elektrod ve výbojce, 

při rozhořívání výboje zahřeje více než druhá a výbojka se začne chovat jako 

elektronková dioda [35]. To je patrné z průběhu na Obr. 4.2.8. Teplota elektrod se po 

chvíli vyrovná a výbojka začne odebírat sinusový proud. Ani v tomto případě však 

Obr. 4.2.8: Průběh napětí a proudu na zářivce 
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nebylo možné přepnout po ustálení výboje měnič na vyšší kmitočet, protože použitá 

zářivka má odpor v zapáleném stavu asi 300Ω. Při této zátěži se stále uplatňuje paralelní 

tlumivka měniče a rezonanční kmitočet tak zůstává na původní hodnotě. 

4.2.5 Návrhy na odstranění problémů 

Výše uvedené problémy s odlaďování rezonančního měniče se z časových důvodů 

nepodařilo vyřešit, zde jsou tedy alespoň návrhy na jejich řešení. 

Posun druhého rezonančního kmitočtu 

Razantní snížení pracovního kmitočtu měniče přináší riziko vzniku akustický 

rezonancí ve výbojce. Jak již bylo uvedeno výše, předpokládaným důvodem posunu 

rezonančního kmitočtu je zvýšení indukčnosti sériové tlumivku. Tento problém lze 

odstranit použitím feritového jádra se vzduchovou mezerou. Což bude mít za následek 

snížení závislosti indukčnosti na kmitočtu [35]. 

 

Zhasínání výboje po zapálení 

Hlavním problémem je bezesporu nemožnost ustálení výboje, což činí předřadník 

nefunkčním a nedovoluje další odlaďování řídícího programu. Jeden z problému, 

kterým je přehřívání jádra, bude odstraněn již předchozím bodem. Při použití jádra se 

vzduchovou mezerou nebude docházet k jeho přesycování a nebude se tolik zahřívat. 

Tím se zvýší i zisk měniče na druhém rezonančním kmitočtu, protože na sériové 

tlumivce budou vlivem nižší teploty menší ztráty.  

Největší problém při ustalování výboje je doba přechodu na vyšší kmitočet. Tento 

problém lze odstranit důsledným testováním a odlaďováním, to je však časově velmi 

náročné. Dalším způsobem, jak tento problém odstranit, je nahrazení LLC měniče, LCC 

měničem, který má před i po zapálení výbojky rezonanci na stejném kmitočtu, pouze se 

sníží jeho zisk. Problém s přechodem na vyšší kmitočet tak zcela odpadá. Jedinou 

nevýhodou oproti LLC měniči je absence paralelní tlumivky, která byla zároveň 

navržena jako napěťový měřící transformátor. Řízení výkonu tlumivek pouze na 

základě proudu je však při správném návrhu přípustné. [5]. 
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5 ZÁVĚR 

V této práci byla rozebrána problematika vysokotlakých výbojek. Byly popsány jejich 

vlastnosti, princip jejich činnosti, jejich konstrukce a především možnosti jejich 

připojení k síti. Jednou z těchto popsaných možností je elektronický předřadník. 

Z prostudované literatury bylo vybráno optimální řešení a upraveno tak, aby na 

předřadníku mohly být provozovány libovolné vysokotlaké sodíkové a halogenidové 

výbojky z příkonové řady 250 W. Dále byl popsán efekt stmívání. Navržený předřadník 

se skládá ze dvou měničů. Tato práce obsahuje kompletní obvodové zapojení obou 

těchto stupňů, řídícího obvodu a obvodů pro napájení aktivních prvků v předřadníku. 

Tyto schémata jsou uvedena v textu práce a navržené desky plošných spojů v její 

příloze. Prvním stupněm navrženého předřadníku je snižující AC/DC měnič bez 

usměrňovacího můstku na vstupu, který realizuje korekci účiníku a napájí druhý měnič. 

Tento měnič by měl podle teoretických předpokladů dosahovat účinnosti přes 96%. 

Zároveň by díky zdvojování napětí měl dosahovat vysokého účiníku. Měnič se bohužel 

nepodařilo oživit, byly však stanoveny návrhy na odstranění problémů, které však kvůli 

časové náročnosti nebyly realizovány. Pro napájení druhého stupně byl použit náhradní 

napájecí zdroj. Druhý stupeň je navržen jako LLC rezonanční měnič bez 

transformátoru, v zapojení plného můstku, sloužící k napájení výbojek 

vysokofrekvenčním proudem. Tento měnič je řízen mikrokontrolérem. Jeho výstupní 

napětí dosahuje až 4000V, což dostačuje pro zapálení všech výbojek, pro které byl 

měnič navržen. Výboj je však nestabilní a po určité době zanikne. Důvody tohoto 

problému a návrhy na jejich odstranění, byly popsány v posledních dvou kapitolách této 

práce. Odstranění těchto problémů a odladění řídícího programu je však velmi náročné a 

nebylo dokončeno. Některé části řídícího programu lze odladit až po odstranění výše 

zmíněného problému s ustálením výboje. Přínos práce tak spočívá především v popisu 

jednotlivých možností konstrukcí, popsaných v odborné literatuře, určení problémů 

spojených s konstrukcí předřadníků a návrzích na jejich odstranění. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

Φ  světelný tok 

f  kmitočet 

fr  rezonanční kmitočet 

Ra  všeobecný index podání barev 

λ  vlnová délka 

L  indukčnost 

C  kapacita 

AL  konstanta indukčnosti 

N   počet závitů cívky 

 

PWM Pulse Width Modulation pulsně šířková modulace 

AC Alternating Current  střídavý proud 

DC Dirrect Current  stejnosměrný proud 

PFC Power Factor Corrector korektor účiníku 

EMI Electromagnetic interference elektromagnetické rušení 

ZCS Zero Current Switching  spínání v nule proudu 

ZVS Zero Voltage Switching spínání v nule napětí 

BJT Bipolar Junction Transistor bipolární tranzistor 

FET Field Effect Transistor transistor řízený polem 

TTL Transistor-Transistor-Logic tranzistorově-tranzistorová logika  

A/D Analog/Digital  analogově digitální (převodník) 

RMS Root Mean Square  efektivní hodnota 

ESR Equivalent Series Resistance ekvivalentní sériový odpor 

THD Total Harmonic Distortion celkové harmonické zkreslení 

GND Ground   zemní vodič 

 



 41 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

A Návrh zařízení 42 

A.1 Obvodové zapojení ................................................................................. 42 

A.2 Desky plošných spojů  – ......................................................................... 45 

A.3 Osazovací plány ...................................................................................... 48 

B Seznam součástek 53 
 



 42 

A NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

A.1 Obvodové zapojení 

Schéma 1:Řídící část 

 

Schéma 2: Napájení aktivních obvodových prvků 
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Schéma 4: Rezonanční měnič 

 

Schema 3:PFC korektor 
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Schema 5:PFC:nové zapojení 

Schema 6: Displej + tlačítka 
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A.2 Desky plošných spojů  –  

DPS  1: Rezonanční měnič TOP 

 

DPS  2: Rezonanční měnič BOTTOM 
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DPS  4:PFC 

DPS  3:PFC: nové zapojení 

DPS  5: Napájení aktivních prvků 
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DPS  6: Řídící část 

 

 

 

DPS  7:Displej + tlačítka 
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A.3 Osazovací plány 

 

Osazovací plán 1:Rezonanční měnič (bottom) 

 

 

 

Osazovací plán 2: Rezonanční měnič (top) 
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Osazovací plán 3: PFC (bottom) 

 

 

 

Osazovací plán 4: PFC (top) 
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Osazovací plán 5:Řídící část 

 

 

 

Osazovací plán 6: Napájení integrovaných obvodů 
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Osazovací plán 7: Displej + tlačítka (top) 

 

 

 

Osazovací plán 8:Displej + tlačítka (top) 
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Osazovací plán 9:PFC: nové zapojení (bottom) 

 

 

 

Osazovací plán 10: PFC: nové zapojení (top) 
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B SEZNAM SOUČÁSTEK 

BOM 1:Rezonanční měnič 

Part Value Device Package Description 

C1 220p/600V C-EUC1808 C1808 keramický kondenzátor 

C2 220p/600V C-EUC1808 C1808 keramický kondenzátor 

C3 220p/600V C-EUC1808 C1808 keramický kondenzátor 

C4 220p/600V C-EUC1808 C1808 keramický kondenzátor 

C5 10p C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C6 330p C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C7 470n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CAVG1 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CAVG2 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CB1 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CB2 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CB3 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CB4 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CB6 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CBOOT1 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CBOOT2 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CS FIS105 PULSE_FIS1X5 
PULSE-
FIS105 proudový transformátor 

CS1 3n9 C-EUC1812 C1812 keramický kondenzátor 

CS2 3n9 C-EUC1812 C1812 keramický kondenzátor 

CS3 3n9 C-EUC1812 C1812 keramický kondenzátor 

CS4 3n9 C-EUC1812 C1812 keramický kondenzátor 

DBOOT1   BYG20J-E3/TR DO-214AC dioda 

DBOOT2   BYG20J-E3/TR DO-214AC dioda 

DC_IN 350792-1 350792-1 350792-1 svorkovnice 

IC1 NPC5109 NPC5109 SOIC8 budič tranzistorů 

IC2 NPC5109 NPC5109 SOIC8 budič tranzistorů 

IC3 LTC1968 LTC1968 SOIC8 RMS to DC převodník 

IC4 LTC1968 LTC1968 SOIC8 RMS to DC převodník 

LAMP   IZOL IZOL svorkovnice 

LP 1,6mH RM10_TRANSF RM10/5PIN tlumivka 

LS 53u RM6/COIL RM6 tlumivka 

R1 820R R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R2 2M2 R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

R3 2M2 R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

R4 820R R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R5 330k R-EU_M1206 M1206 rezistor 
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R6 10k R-EU_M1206 M1206 rezistor 

R7 820R R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R8 820R R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R9 10k R-EU_M1206 M1206 rezistor 

R10 10k R-EU_M1206 M1206 rezistor 

R11 10R R-EU_M1206 M1206 rezistor 

RBOOT1 10R R-EU_M1206 M1206 rezistor 

RBOOT2 10R R-EU_M1206 M1206 rezistor 

RG1 10R R-EU_M1206 M1206 rezistor 

RG2 10R R-EU_M1206 M1206 rezistor 

RG3 10R R-EU_M1206 M1206 rezistor 

RG4 10R R-EU_M1206 M1206 rezistor 

RIZENI   ML10LE ML10L IPS konektor 

T1   IPP320 TO220 Tranzistor MOS-FET 

T2   IPP320 TO220 Tranzistor MOS-FET 

T3   IPP320 TO220 Tranzistor MOS-FET 

T4   IPP320 TO220 Tranzistor MOS-FET 

 

BOM 2:PFC 

Part Value Device Package Description 

AC_IN IZOL IZOL IZOL svorkovnice 

AC_IN1 IZOL IZOL IZOL svorkovnice 

C1 
330n/375V(600V 
X/Y) 

C-EU225-
074X268 C225-074X268 keramický kondenzátor 

C2 100u/16V CPOL-EUE2.5-6 E2,5-6 elektrolitický kondenzátor 

C3 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C4 
330n/375V(600V 
X/Y) 

C-EU150-
084X183 

C150-
084X183@1 keramický kondenzátor 

C5 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C6 100u/16V CPOL-EUE2.5-6 E2,5-6 elektrolitický kondenzátor 

C7 47u/16V CPOL-EUSMCD SMC_D elektrolitický kondenzátor 

C8 100n 
C-EU025-
025X050 C025-025X050 keramický kondenzátor 

C9 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C10 1.2u/375V 
C-EU150-
084X183 C150-084X183 keramický kondenzátor 

C11 1.2u/375V 
C-EU150-
084X183 C150-084X183 keramický kondenzátor 

C12 220p/600V C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C13 220p/600V C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C14 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C15 100n/600V 
C-EU025-
025X050 C025-025X050 keramický kondenzátor 
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C16 10n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C17 100n 
C-EU025-
025X050 C025-025X050 keramický kondenzátor 

C18 470n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C19 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C20 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C21 1u 
C-EU050-
024X044 C050-024X044 keramický kondenzátor 

C22 10n 
C-EU025-
025X050 C025-025X050 keramický kondenzátor 

C23 10n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C24 1000u CPOL-EUE7.5-18 E7,5-18 elektrolitický kondenzátor 

C25 1000u CPOL-EUE7.5-18 E7,5-18 elektrolitický kondenzátor 

C26 1000u CPOL-EUE7.5-18 E7,5-18 elektrolitický kondenzátor 

C27 1000u CPOL-EUE7.5-18 E7,5-18 elektrolitický kondenzátor 

C28 1000u CPOL-EUE7.5-18 E7,5-18 elektrolitický kondenzátor 

C29 1000u CPOL-EUE7.5-18 E7,5-18 elektrolitický kondenzátor 

C30 2n2 C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

D1 1N4148 1N4148DO35-7 DO35-7 dioda 

D2 BB141 BB141 SOD523 dioda 

D3 1N4148DO35-7 1N4148DO35-7 DO35-7 dioda 

D4 BYW80 BYW80 TO220ACS dioda 

D5 BYW80 BYW80 TO220ACS dioda 

D6 1N4148DO35-7 1N4148DO35-7 DO35-7 dioda 

IC1 7812TV 7812TV TO220V stabilizátor napětí 

L   COIL_PQ PQ tlumivka 

P1 0R R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

P2 0R R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

Q1 BSS126 BSS123 SOT23 N-CHANNEL MOS FET 

Q2 BSS123 BSS123 SOT23 N-CHANNEL MOS FET 

Q3 BC547 BC547 TO92 NPN Transistor 

R1 VARISTOR-7,5 VARISTOR-7,5 R-7,5 VARISTOR 

R2 390R R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R3 1M5 R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R4 1M5 R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R5 51.1k R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R6 1M R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R7 51.1k R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R8 300k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R9 2M2 R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

R10 2M2 R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

R11 10k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R12 1k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R13 680k R-EU_R1206 R1206 rezistor 
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R14 1k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R15 56k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R16 10k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R17 10k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R18 0 R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R19 100R R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R20 100k R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R21 143k R-EU_R0603 R0603 rezistor 

R22 30k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R23 47k R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R24 2M2 R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R25 2M2 R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R26 13.7k R-EU_R0805 R0805 rezistor 

R27 10k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R28 68k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R29 330k R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

R30 1M R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

R31 1M R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

RG1 10k R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

RG2 10R R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

RG3 10R R-EU_0207/10 0207/10 rezistor 

RG4 10k R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

RSENSE 15R R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

T1 STP42N65M5 STP42N65M5 TO220 N-CHANNEL MOS FET 

T2 STP42N65M5 STP42N65M5 TO220 N-CHANNEL MOS FET 

T3 FMMT560 FMMT723 SOT-23 PNP transistor 

U$1 5m MCT25X MCT2X tlumivka 

U$2 COIL-EMC COIL-EMC TLUMIVKA tlumivka 

U$3 GSIB GSIB GSIB usměrňovač 

U$4   TSP715XX DCK napěťová reference 

U$5 IR2110 IR2110 DIL14 budič tranzistorů 

U$6 CURENT_SENSE CURENT_SENSE MURATA proudový transformátor 

U$7 CURENT_SENSE CURENT_SENSE MURATA proudový transformátor 

U$8 UCC29910 UCC29910 TSSOP14 PFC řídící obvod 

U$9 TLV431 TLV431 SOT23-DBV stabilizátor napětí 
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BOM 3: Řídící část 

Part Value Device Package Description 

CB1 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

CB2 100n C-EU025-025X050 
C025-
025X050 keramický kondenzátor 

CB3 100n C-EU025-025X050 
C025-
025X050 keramický kondenzátor 

CB4 100n C-EU025-025X050 
C025-
025X050 keramický kondenzátor 

CB5 100n C-EU025-025X050 
C025-
025X050 keramický kondenzátor 

CF 33u C-EU050-024X044 
C050-
024X044 tantalový kondenzátor 

CX1 18p C-EU025-025X050 
C025-
025X050 keramický kondenzátor 

CX2 18p C-EU025-025X050 
C025-
025X050 keramický kondenzátor 

D1 REF ZENER-DIODEZD-2.5 ZDIO-2.5 napěťová reference 

DISP   ML10E ML10 ISP konektor 

IC1 PIC18F45K22 PIC18F4550_40 DIL40 Mikrokontrolér 

IDLE   ML10E ML10 ISP konektor 

IDLE_   ML6E ML6 ISP konektor 

INVERTER   ML6E ML6 ISP konektor 

J1   JU05 JU05 ISP konektor 

PULL_UP 4K7 R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R1 3K3 R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

S1   10-XX B3F-10XX tlačítko 

SUPPLY   S02P S02P svorkovnice 

SWITCH   ML6E ML6 ISP konektor 

XTAL 64MHz XTAL/S QS krystal 

 

 

BOM 4:Napájení aktivních prvků 

Part Value Device Package Description 

- 22-23-2021 22-23-2021 22-23-2021 konektor napájení 

. 15VDC 350428-1 350428-1 konektor napájení 

5VDC 15VDC 22-23-2021 22-23-2021 konektor napájení 

17VDC 350428-1 350428-1 350428-1 konektor napájení 

AC._IN 230V/ 50Hz 350428-1 350428-1 konektor napájení 

AC_IN 230/ 50Hz 350428-1 350428-1 konektor napájení 

B1   RECTIFIER-RB1A RB1A usměrňovač 

B2   RECTIFIER-RB1A RB1A usměrňovač 
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C1 1000u CPOL-EUE5-10.5 E5-10,5 elektrolytický kondnzátor 

C2 100u CPOL-EUE2.5-7 E2,5-7 elektrolytický kondnzátor 

C3 100n 
C-EU025-
025X050 C025-025X050 keramický kondenzátor 

C4 100n 
C-EU025-
025X050 C025-025X050 keramický kondenzátor 

C5 100n 
C-EU025-
025X050 C025-025X050 keramický kondenzátor 

C6 100n 
C-EU025-
025X050 C025-025X050 keramický kondenzátor 

C7 100u CPOL-EUE2.5-7 E2,5-7 elektrolytický kondnzátor 

C8 1000u CPOL-EUE5-10.5 E5-10,5 elektrolytický kondnzátor 

C9 100n 
C-EU025-
025X050 C025-025X050 keramický kondenzátor 

GND 22-23-2021 22-23-2021 22-23-2021 konektor napájení 

GND. 22-23-2021 22-23-2021 22-23-2021 konektor napájení 

IC1 7812TV 7812TV TO220V stabilizátor napětí 

IC2 7805TV 7805TV TO220V stabilizátor napětí 

U$1 LINE_TRANSF LINE_TRANSF LINE_TRANSFORMER síťový transformátor 

U$2 LINE_TRANSF LINE_TRANSF LINE_TRANSFORMER síťový transformátor 

X2 22-23-2021 22-23-2021 22-23-2021 konektor napájení 

 

 

BOM 5:Displej + tlačítka 

Part Value Device Package Description 

C1 10n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C2 10n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C3 10n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C5 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

C6 100n C-EUC1206 C1206 keramický kondenzátor 

DISP_BCD   ML10LE ML10L ISP KONEKTOR 

DISP_BIN   ML10LE ML10L ISP KONEKTOR 

IC1 74LS244N 74LS244N DIL20 osmikanálový budič 

IC2 4511N 4511N DIL16 převodník BCD to 7-seg 

JP1   JP7Q JP7Q jumper 

JP2   JP7Q JP7Q jumper 

JP3   JP3Q JP3Q jumper 

JP4   JP3Q JP3Q jumper 

JP5   JP1E JP1 jumper 

R1 10k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R2 10k R-EU_R1206 R1206 rezistor 

R3 10k R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 
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R5 10k R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R6   R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R7   R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R8   R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R9   
R-
EU_0207/10 0207/10 rezistor 

R10   
R-
EU_0207/15 0207/15 rezistor 

R11   
R-
EU_0207/12 0207/12 rezistor 

R12   R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R14 10k R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

R15 10k R-EU_0207/7 0207/7 rezistor 

S1   10-XX 
B3F-
10XX tlačítko 

S2   10-XX 
B3F-
10XX tlačítko 

S3   10-XX 
B3F-
10XX tlačítko 

T1 BC547 BC547 TO92 NPN tranzistor 

T2 BC547 BC547 TO92 NPN tranzistor 

T3 BC547 BC547 TO92 NPN tranzistor 

TL   ML6LE ML6L ISP KONEKTOR 

U$1 7-SEG 7-SEG BX56-12 7 segmentový displej 

 


