
 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 

ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

DEPARTMENT OF RADIO ELECTRONICS 

NÁVRH SPÍNANÉHO LABORATORNÍHO ZDROJE 
SWITCHING POWER SOURCE FOR LABORATORY PURPOSES 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. Pavel Moravec 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  doc. Ing. Miloslav Steinbauer Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

 

 

BRNO, 2015 

 



 

 

  



 

 

ABSTRAKT 

Žádná vědecká laboratoř se v dnešní době neobejde bez kvalitního, regulovatelného i dostatečně 

výkonového zdroje napětí a proudu. Tato práce se proto zabývá návrhem takovéhoto zdroje, 

který poskytne dostatečně vysoké napětí i proud pro většinu pokusů či pro vývoj většiny 

elektrotechnických zařízení nebo jejich částí, která nejsou napájena ze sítě. Navrhovaný 

laboratorní zdroj je schopen poskytnout symetrické napětí do výše 30 V při proudu 6 A v každé 

větvi. Možné je i vzdálené ovládání pomocí sériového rozhraní USB, které v dnešní době patří 

ke standartu většiny moderních přístrojů. Zdroj obsahuje také LCD zobrazovací jednotku, díky 

které má uživatel možnost sledovat jeho nastavené parametry i ty skutečné na výstupních 

svorkách.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Laboratorní zdroj, spínaný zdroj, lineární zdroj, mikroprocesor, USB, polomost, DC/DC měnič, 

ATmega16, LT3081, L4970 

ABSTRACT 

In present days there is no scientific laboratory without quality, adjustable and powerful source 

of voltage and current. Therefore this thesis is focused on creating such power source, which can 

provide voltage and current high enough for most of experiments or for development electrical 

devices or parts, which are not connected to power grid. This power source is able to provide 

symmetric voltage 30 V and current 6 A high in each branch. It is possible to control this power 

source remotely thanks for USB interface, which is standard equipment of majority of modern 

devices in these days. LCD display is part of this source, which shows the user set and real 

parameters at the output as well. 

KEYWORDS 

Laboratory power source, switching power source, linear power source, microcontroller, USB, 

half-bridge, DC/DC converter, ATmega16, LT3081, L4970  
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1 TEORETICKÝ ÚVOD 

Laboratorní zdroje se používají při vývoji veškerých elektronických zařízení. Patří tak k 

základnímu vybavení každé vývojové laboratoře a jeho kvalita je proto naprosto 

zásadní. Pojmem kvalita je myšleno několik parametrů. Jedná se o zvlnění výstupního 

napětí a proudu, teplotní stabilita nastavených veličin, rychlost reakce zdroje na změnu 

zátěže, velikost rušení, které se dostane na jeho výstup, strmost vypínací charakteristiky 

proudové pojistky a v neposlední řadě stabilita nastavených veličin při změnách 

připojené zátěže. Další významnou vlastností je velikost napětí a proudu, který je 

laboratorní zdroj schopen poskytnout. Těchto občas protichůdných parametrů se dá 

dosáhnout různými topologiemi a technologiemi návrhu, které budou v následujícím 

textu popsány. 

1.1 Lineární zdroje 

Velkou výhodou tohoto typu zdroje je fakt, že do svého výstupu nezanáší téměř žádné 

rušení. Další neméně důležitou vlastností je jeho doba reakce na změnu velikosti zátěže, 

která je téměř okamžitá. Podstatnou nevýhodou je ale nízká účinnost. Zmíněné 

vlastnosti jsou dány technologií a použitými principy, které budou dále popsány. 

Na Obr. 1.1 je znázorněno blokové schéma lineárního stabilizovaného zdroje. 

1.1.1 Síťový transformátor 

Tento blok plní dvě funkce. Tou první je snížení střídavého síťového napětí na vhodnou 

velikost, které bude dále zpracováváno v následujících funkčních blocích. Druhou 

funkcí je galvanické oddělení zdroje od rozvodné sítě.  

Transformátor je elektrický netočivý stroj, který pro svou funkci využívá princip 

elektromagnetické indukce. Na feromagnetickém jádru bývají navinuta vinutí, která 

jsou tvořena různým počtem závitů a různými průměry drátů odpovídající účelu, pro 

který má být transformátor použit. Při průtoku střídavého proudu primárním vinutím se 

ve feromagnetickém jádře vybudí magnetický tok. Díky tomu, že sekundární vinutí jsou 

navinuta na stejném jádře, průchozí magnetický tok v nich naindukuje střídavé napětí o 

velikosti závisející na počtu závitů příslušného vinutí. Ze zákona zachování energie 

vyplývá, že magnetický tok procházející primárním i sekundárním vinutím je identický, 

a když jej dosadíme do indukčního zákona, obdržíme tak rovnici ideálního 

Obr. 1.1: Blokové schéma lineárního zdroje (převzato z [2]) 
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transformátoru  

  
  

  
 

  

  
 

  
  

                                                                                                             

V ní U1 a I1 značí napětí a proud na primárním vinutí, U2 a I2 napětí a proud na 

sekundárním vinutí, N1 a N2 jsou počty závitů primárního a sekundárního vinutí. V 

rovnici (1) není počítáno se ztrátami v jádře nebo ve vinutí transformátoru.  

Navíc pro návrh zdroje je nutné připočítat i ztráty na následujících blocích zdroje a 

podle toho vhodně navrhnout velikost výstupního napětí transformátoru. Průřezy 

vodičů, rozměry jádra a použité feromagnetikum jsou dány konkrétní potřebou a účelem 

transformátoru. 

1.1.2 Usměrňovač 

Funkcí tohoto bloku je transformace střídavého napětí na stejnosměrné. Podle velikostí 

vstupního napětí, výstupních proudů i zvlnění těchto veličin na výstupu se volí mezi 

různými typy usměrňovačů. 

Z hlediska principu činnosti jsou usměrňovače rozděleny na: 

 neřízené (polovodičové diody) 

 řízené (tyristory) 

 aktivní (IGBT, FET tranzistory) 

Nevýhodou diodových a tyristorových usměrňovačů je nesinusový proud odebíraný ze 

vstupu, ale jejich velkou výhodou je jednoduchost a poměrně nízké ztráty. Řízené 

usměrňovače dosahují nejnižších ztrát ze všech zmiňovaných typů a využívají se 

především k regulaci výkonu topných těles nebo svitu žárovek. Aktivní usměrňovače 

nevýhodou nesinusového proudu netrpí, za to jejich ztráty jsou vyšší. Pro svou činnost 

využívají pulzní šířkovou modulaci a dovolují také rekuperaci. 

1.1.3 Filtr 

Na blok filtrace je v oblasti napájecích zdrojů kladen značný důraz. Napětí za tímto 

blokem by totiž být tvořeno pouze stejnosměrnou složkou frekvenčního spektra a navíc 

musí být schopen dodávat energii do zátěže ve chvíli, kdy na jeho vstupu poklesne 

napětí pod velikost výstupního napětí.  

K tomu dochází například za usměrňovačem viz průběh na Obr. 1.1. Zde je na 

čárkovaném průběhu vidět, že napětí kolísá mezi svou maximální a nulovou hodnotou v 

pravidelně se opakujících intervalech. Průběh za filtrem tedy jasně znázorňuje jeho 

funkci. Rozkmit napětí je omezen na přijatelnou mez. 

Z Obr. 1.1. není jasně patrný tvar průběhu. Pokud použijeme pouze vyhlazovací 

kondenzátor, tvar onoho rozkmitu bude přibližně pilovitý. Paralelně připojený 

kondenzátor totiž funguje jako dolní propust. To je zapříčiněno jeho reaktancí XC, která  

klesá se vzrůstajícím kmitočtem f, jak ukazuje rovnice (2) 

   
 

    
                                                                                                                        

Potlačení vyšších harmonických složek je nelineární s frekvencí, díky čemuž obdržíme 
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onen zmiňovaný přibližně pilovitý průběh. 

K vyhlazovacímu kondenzátoru je možné zapojit i cívku, která s ním vytvoří 

rezonanční obvod a dojde tak k lepšímu vyhlazení vstupního napětí. Při vyšších 

odebíraných proudech je použití cívky výhodné především proto, protože se při poklesu 

vstupního napětí chová jako proudový zdroj, který dokáže zátěž během tohoto poklesu 

dostatečně zásobovat. 

Při praktickém návrhu, kde si vystačíme pouze se samostatným kondenzátorem se 

pro výpočet jeho kapacity dá výhodně využít následující vzorec (3) získaný z [1] 

  
   

   
                                                                                                                               

kde I [A] je proud odebíraný zátěží, UST [V] značí efektivní hodnotu střídavého napětí 

na vstupu filtru a C[μF] je velikost kapacity kondenzátoru. Koeficient k se volí dle 

použitého usměrňovače: k=300 u dvoucestného a k=600 u jednocestného usměrnění. 

Při použití tohoto výpočtu (3) se dopouštíme chyby díky použitým zjednodušením, ale 

její velikost je nižší než tolerance běžně vyráběných kondenzátorů. Navíc pokud 

zvolíme vyšší hodnotu kapacity, dosáhneme pouze většího vyhlazení napětí, což 

většinou nebývá nevýhodou. 

1.1.4 Stabilizátor 

Poslední blok slouží úplnému vyhlazení výstupního napětí či proudu a zajišťuje jejich 

teplotní i časovou stabilitu. Také toto napětí či proud udržuje na konstantní úrovni při 

změnách velikosti připojené zátěže i při změnách velikosti vstupního napětí. 

Lineární stabilizátory napětí dělíme na parametrické a zpětnovazební. Parametrické 

využívají strmé části průběhu VA charakteristiky polovodičové součástky nejčastěji 

stabilizační diody v závěrném směru (Obr.1.2). Pro správnou funkci tohoto typu 

stabilizátoru je nutný určitý proud, daný rezistorem R, který protéká stabilizační diodou. 

Tento proud by měl být ideálně konstantní a to jak v čase, tak se změnou teploty. 

  

 

 

 

 

 

 

Zpětnovazební stabilizátor při své funkci porovnává výstupní napětí s napětím 

referenčním. Dle velikosti odchylky je řízen regulační člen (nejčastěji tranzistor 

zapojený jako emitorový sledovač).  Snímačem odchylky nejčastěji bývá operační 

zesilovač a jako referenční zdroj se hojně využívá právě parametrického stabilizátoru. 

Ten by měl být co nejméně teplotně závislý a s časem stálý. 

Obr. 1.3: Parametrický stabilizátor 

Obr. 1.2: Zpětnovazební stabilizátor (převzato z [9]) 
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1.2 Spínané zdroje 

Tento typ zdrojů odstraňuje některé nevýhodné vlastnosti zdrojů lineárních. Jedná se 

především o mnohonásobně vyšší účinnost, se kterou jsou spojeny i menší rozměry a 

nároky na chlazení. Na druhou stranu jsou zdrojem značného rušení způsobeného 

především spínáním výkonových tranzistorů, které se šíří jak do napájecí části, tak do 

části výstupní. Jejich odezva na změnu zátěže navíc není tak rychlá jako u zdrojů 

lineárních. 

Principiální blokové schéma je na Obr. 1.4. Hned z prvního bloku je patrné, že 

spínané zdroje pracují se stejnosměrným napětím. To lze získat buď usměrněním a 

vyhlazením síťového napětí nebo z jakéhokoliv jiného stejnosměrného zdroje napětí, 

např. akumulátoru. Z tohoto stejnosměrného napětí je dále opět vytvořeno napětí 

střídavé dosahující mnohem vyšší frekvence o hodnotě řádově desítky kHz až jednotky 

MHz. Právě díky ní dosáhneme několikanásobně menších rozměrů transformátoru 

oproti klasickému transformátoru pracujícím na síťovém kmitočtu 50 Hz. Toto střídavé 

napětí je vytvořeno blokem spínač, který bývá tvořen bipolárním nebo unipolárním 

tranzistorem. 

Po transformaci tohoto vysokofrekvenčního napětí transformátorem, je nutné jej 

opět usměrnit rychlým usměrňovačem a vyhladit adekvátním filtrem. Valná většina 

spínaných zdrojů obsahuje zpětnou vazbu, která ovlivňuje frekvenci spínání nebo střídu 

vzhledem k odebíranému výkonu. Díky ní spínaný zdroj udržuje na svém výstupu 

konstantní napětí. Výstupní napětí je proto přivedeno na komparátor, který porovnává 

jeho velikost s velikostí referenčního napětí. Informaci o zjištěné odchylce vysílá do 

bloku řízení, který má na starosti ovládání bloku spínač. 

1.2.1 Rozdělení spínaných zdrojů 

Dělit spínané zdroje je možné dle různých hledisek. Pro účel této práce si vystačíme 

pouze s dělením na typy s transformátorem a bez transformátoru.  

Zdroje bez transformátoru se vyznačují přímou galvanickou vazbou mezi vstupní 

a výstupní částí. K akumulaci energie se využívá cívka. Používají se pro měniče 

nízkých napětí například v automobilových sítích, kde se převádí napětí 24 V na 12 V 

nebo naopak pro napájení spotřebičů odebírající řádově jednotky ampér. 

Zdroje s transformátorem se vyznačují galvanickým oddělením vstupu od 

výstupu. Jako akumulační prvek se využívá transformátor, který toto oddělení zajišťuje. 

Obr. 1.4: Blokové schéma spínaného zdroje (převzato z [2]) 
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Využívá se především ve zdrojích pracujících se síťovým napětím nebo v aplikacích, ve 

kterých se pracuje s vysokými výkony. Díky několika vinutím na sekundární straně 

transformátoru je možné získat několik výstupních napětí o různé hodnotě. Toho se 

využívá například v počítačových zdrojích. Na samotný transformátor, především na 

použitý materiál feromagnetika, jsou kladeny vysoké nároky, díky čemuž stoupá i 

výrobní cena těchto zdrojů. 

 Rozdělení spínaných zdrojů je znázorněno v následující tabulce tab. 1. Všechny 

typy budou v následujícím textu podrobněji rozebrány. 

Tab. 1: Rozdělení spínaných zdrojů 

 

Bez transformátoru 

S transformátorem 

Jednočinné Dvojčinné 

Invertující (Buck-boost) Blokující (Flyback) Push-pull 

Snižující (Buck) Propustný (Forward) Polomost (Half-bridge) 

Zvyšující (Boost) Rezonanční Plný most (Full-bridge) 

1.2.2 Invertující (buck-boost) 

Prvním zástupcem spínaných zdrojů bez transformátoru je invertující typ. Jeho hlavní 

funkcí je otáčení polarity vstupního napětí. Principiální zapojení je patrné z Obr. 1.5 a 

Obr. 1.6. Pro akumulaci energie se využívá cívka L1. 

Na prvním z nich je zobrazen stav, kdy je tranzistor T1 sepnut. Proud IL1ZAP jím 

protéká do cívky L1, která se chová jako spotřebič a energie se tak ukládá ve formě 

magnetického pole. Ve chvíli, kdy je nahromaděná energie dostatečná, řídicí logika 

rozepne tranzistor T1, čímž dojde k přechodu do druhého stavu, vyobrazeného na     

Obr. 1.6. 

 

Obr. 1.5: Invertující typ zdroje při sepnutém T1 (převzato z [1]) 
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Obr. 1.6: Invertující typ spínaného zdroje při rozepnutém T1 (převzato z [1]) 

V tomto stavu se změní polarita napětí na cívce L1. Nyní teče proud ULZAP z cívky 

L1 přes zátěž RZ, diodu D1 a nabíjí kondenzátor C1. Můžeme si povšimnout, že výstupní 

napětí má opačnou polaritu. 

Invertující typ se využívá pro aplikace pracující do výkonu přibližně 30 W a je 

použitelný pro široký rozsah výstupních napětí. Jeho nevýhodou je nutnost odebírat z 

cívky L1 stejné množství energie jako je do ní dodáváno. Jinak by napětí na výstupu 

postupně stoupalo až do doby, kdy by se prorazil tranzistor T1. 

1.2.3 Snižující (Buck) 

Tento typ spínaného zdroje se vyznačuje tím, že energie je do zátěže dodávána v obou 

jeho stavech. V prvním stavu (Obr. 1.7), kdy je tranzistor T1 sepnut, teče proud IZAP přes 

cívku L1, zátěž RZ a nabíjí se kondenzátor C1. Hodnota proudu IZAP po sepnutí 

tranzistoru T1 lineárně roste díky postupné akumulaci energie v cívce L1. Dioda D1 je v 

tomto stavu záporně polarizovaná. 

 

Obr. 1.7: Snižující typ spínaného zdroje při sepnutém T1 (převzato z [1]) 

Po rozepnutí tranzistoru T1 přechází zdroj do svého druhého stavu znázorněného na 

Obr. 1.8. V tomto stavu se na cívce L1 otočí polarita napětí a započne se chovat jako 

zdroj proudu, který společně s proudem z kondenzátoru C1 zásobuje připojenou zátěž 

RZ. Proudová smyčka se uzavírá přes diodu D1 a proud IVYP lineárně klesá. 

Výstupní napětí má stejnou polaritu jako vstupní a jeho velikost je dána střídou, 

kterou je spínán tranzistor T1. V krajním případe, tedy při střídě 100 %, se na výstupu 

objeví napětí o velikosti vstupního napětí UIN. Výhodami tohoto typu zdroje jsou menší 
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zvlnění napětí na výstupu, možnost jeho použití v aplikacích vyžadujících vysoké 

přenášené výkony a také dosahuje velmi vysoké účinnosti.  

 

Obr. 1.8: Snižující typ spínaného zdroje při rozepnutém T1 (převzato z [1]) 

1.2.4 Zvyšující (Boost) 

Již z názvu tohoto typu zdroje vyplývá, jaká je jeho hlavní funkce. Na jeho výstupu je 

možno získat vyšší napětí, než je přivedeno na jeho vstup. Funkce je opět rozdělena na 

dva stavy. 

První z nich je vyobrazen na Obr. 1.9. Tranzistor T1 je v sepnutém stavu, díky 

čemuž proud IL1ZAP teče pouze přes něj a cívku L1. Ta v tomto okamžiku funguje jako 

spotřebič a akumuluje do svého magnetického pole energii. V druhé části zapojení teče 

proud IC1ZAP skrz kondenzátor C1 a zátěž RZ. Zde kondenzátor C1 napájí připojenou 

zátěž energií, kterou získal z předešlého stavu, který nyní bude popsán. Dioda D1 je 

polarizována závěrně. 

 

Obr. 1.9: Zvyšující typ spínaného zdroje při sepnutém T1 (převzato z [1]) 

Druhý stav je patrný z Obr. 1.10. V něm je tranzistor T1 rozepnut, polarita cívky L1 

se tak oproti prvnímu stavu změní a změní se i její funkce ze spotřebiče na zdroj. Z ní 

tedy proud IL1VYP teče přes diodu D1 do zátěže RZ. Tento proud je ale snížen o proud 

IC1VYP, který nabíjí kondenzátor C1. Velikost napětí na výstupu UOUT je vždy vyšší než 

napětí UIN. 
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Obr. 1.10: Zvyšující typ spínaného zdroje při rozepnutém T1 (převzato z [1]) 

Tento typ spínaného zdroje se hodí pro aplikace pracující s malými výkony.  

1.2.5 Blokující (Flyback) 

Blokující spínaný zdroj je prvním typem, který pro svou funkci využívá transformátor. 

Spadá do kategorie jednočinných zdrojů, u kterých je funkce spínání zajištěno jediným 

tranzistorem. Jeho princip fungování je opět dán dvěma stavy. 

V prvním z nich (Obr. 1.11) je jako u předchozích typů sepnut tranzistor T1, díky 

kterému teče proud primárním vinutím transformátoru označeným L1. V jeho 

feromagnetickém jádře se nyní hromadí energie. Proud IL1ZAP má vzrůstající lineární 

průběh. Tato změna elektrického proudu ale způsobí i změnu magnetického toku v jádře 

transformátoru, což má za následek indukci napětí na sekundárním vinutí L2. Aby se 

energie v jádře hromadila a neodtekla tímto vinutím do zátěže RZ, je toto vinutí opačně 

polarizované vůči vinutí L1 a díky diodě D1, která je tak polarizována v závěrném 

směru, žádný proud do zátěže neteče. V tomto stavu je zátěž RZ zásobována energií 

dodávanou pouze kondenzátorem C1, kterou znázorňuje proud IC1ZAP. Tuto energii 

kondenzátor C1 získal z druhé stavu zobrazeného na Obr. 1.12. 

 

Obr. 1.11: Blokující typ spínaného zdroje při sepnutém T1 (převzato z [1]) 

Nyní je tranzistor T1 rozepnut, čímž dojde ke změnám polarit obou vinutí L1 i L2. 

Na primární straně se ale vinutí L1 snaží udržet původní tok proudu a díky tomu na něm 
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vzniká napěťová špička UL1VYP. Ta je pro spínací tranzistor T1 velice nebezpečná a je 

nutné jej dostatečně dimenzovat nebo chránit. Velikost této špičky je dána velikostí 

parazitní kapacity primárního vinutí a také proudem IL2VYP na sekundární straně 

transformátoru. Ten v tomto stavu může téci díky propustně polarizované diodě D1. 

Energie nashromážděna v jádře transformátoru tedy nyní zásobuje sekundární část 

obvodu. Do zátěže RZ teče proud IL2VYP, který je ale snížen o proud IC1VYP, který nabíjí 

kondenzátor C1. 

 

Obr. 1.12: Blokující typ spínaného zdroje při rozepnutém T1 (převzato z [1]) 

Výhodou tohoto typu spínaného zdroje je nízká citlivost na velikost vstupního 

napětí. Je proto využíván ve spotřební elektronice, kde se spotřebovávané výkony 

pohybují do 100 W. Nevýhodou je rozptylová indukčnost transformátoru, zapříčiňující 

přepěťové špičky. Účinnost tohoto zdroje je tedy dána především použitými materiály a 

konstrukcí transformátoru, který musí být vyroben se vzduchovou mezerou v jádře. Ta 

způsobí snížení indukčnosti při zachování počtu závitů. 

1.2.6 Propustný (Forward) 

Tento typ spínaného zdroje se vyznačuje tím, že jej lze použít jak pro zvýšení, tak i pro 

snížení výstupního napětí. Použitý transformátor funguje i na jiném principu, než jak 

tomu bylo u předchozího blokujícího typu. Zde transformátor dodává energii do zátěže 

ve chvíli, kdy je tranzistor T1 sepnut. Po jeho rozepnutí ale není z transformátoru 

odebírána žádná energie, což by způsobilo značné zvýšení napětí na vinutích a následný 

průraz spínacího tranzistoru. Z tohoto důvodu se zapojení doplňuje o rezistor, ve kterém 

se tato energie přemění na teplo nebo pro zvýšení účinnosti zdroje se obvod doplní o 

rekuperační vinutí, které tuto energii následně do obvodu navrací. 

Na Obr. 1.13 je znázorněno zapojení tohoto typu spínaného zdroje v době 

sepnutého tranzistoru T1. Proud IL1ZAP protéká přes primární vinutí L1 transformátoru 

TR1. Jeho velikost lineárně roste, čímž dochází i ke změně magnetického toku v jádře a 

v sekundárním vinutí L2 se tak indukuje transformované napětí. Oproti blokujícímu 

typu mají obě vinutí souhlasnou polaritu. Díky tomu teče v tomto stavu proud IL2ZAP 

přes diodu D1, která je v propustném směru, přes cívku L4 do zátěže RZ při současném 

nabíjení kondenzátoru C1. Cívka L4 se chová jako spotřebič a akumuluje energii ve 

svém magnetickém poli.  
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Obr. 1.13: Propustný typ spínaného zdroje při sepnutém T1 (převzato z [1]) 

V následujícím Obr. 1.14 je znázorněn případ, kdy je tranzistor T1 rozepnut. 

Polarita napětí na všech cívkách v obvodu se změní. Zátěž RZ je nyní napájena z cívky 

L4 a kondenzátoru C1. Smyčka proudu IL4VYP se uzavírá přes diodu D2. Nyní je 

sekundární část transformátoru TR1 nezatížena (dioda D1 je v závěrném směru), díky 

čemuž na primárním vinutí L1 vzrůstá napětí UL1VYP. Je patrné, že energie 

nashromážděna v jádře transformátoru se z něj musí někam odvést, aby nedošlo k 

průrazu tranzistoru T1. K tomu je ve schématu na Obr. 1.14 použito rekuperační vinutí 

L3, které z jádra transformátoru TR1 odvede nahromaděnou energii proudem IL3VYP přes 

diodu D3 do kondenzátoru CN. Tato energie se pak v dalším cyklu opět využije. 

 

Obr. 1.14: Propustný typ spínaného zdroje při rozepnutém T1 (převzato z [1]) 

Tento typ zdroje má kvůli nutné rekuperaci omezenou hodnotu střídy na 50%. Jeho 

výhodou je rozměrově menší transformátor než u blokujícího typu, protože se zde 

nevyužívá jako zásobárna energie, nýbrž slouží jen k převodu napětí v potřebném 

poměru. Také zvlnění napětí na výstupu je menší než u blokujícího typu zdroje. 

Nevýhodou je ale složitější návrh a menší rozsah vstupních napětí právě díky pevně 

dané hodnotě převodu transformátoru. 
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1.2.7 Rezonanční 

Návrh rezonančních spínaných zdrojů je značně náročný a proto v rámci této práce bude 

popsán velmi zjednodušeně a spíš jen pro úplnost. Podstatou tohoto typu zdroje je 

vytvoření rezonančního obvodu RLC. Ke spínacímu tranzistoru se proto paralelně 

přidává kondenzátor, jehož velikost se volí tak, aby spolu s indukčností transformátoru 

vytvořil onen rezonanční obvod. 

Využívají se především pro vysoké výkony nebo v aplikacích, kde je nutná vysoká 

účinnost. Díky vlastnostem vyplývající z rezonančního obvodu je transformátor buzen 

téměř sinusovým průběhem a ne obdélníkovým, jak je tomu u všech předchozích typů 

spínaných zdrojů. Díky tomu je dosaženo vysoké účinnosti především díky nízkým 

ztrátám v jádře transformátoru a malého vyzařování do okolí. 

1.2.8 Push-Pull 

Hlavní změnou u tohoto typu zdroje oproti předchozím je v použití dvou vinutí L1 a L2 

na primární straně se stejným počtem závitů. Na sekundární straně jsou na Obr. 1.15 i 

Obr. 1.16 použita také dvě sekundární vinutí L3 a L4, ale ta nejsou nutností. 

Na Obr. 1.15 je znázorněn stav, kdy tranzistor T1 je sepnut a T2 je rozepnut. Proto 

proud IL1 teče přes vinutí L1, čímž se na sekundární straně ve vinutí L4 indukuje napětí a 

energie je dodávána do výstupního filtru tvořeného L5, C1 a také do zátěže RZ.  

 

Obr. 1.15: Typ Push-Pull při sepnutém T1 a rozepnutém T2 (převzato z [1]) 

Ve druhém stavu (Obr. 1.16) je situace obrácena. T2 je sepnut a proto protéká 

vinutím L2 proud IL2. Ten zapříčiní transformaci energie do sekundárního vinutí L3, což 

vyvolá proud IL5, který opět prochází filtrem L5,C1 a zátěží RZ.  
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Obr. 1.16: Typ Push-Pull při sepnutém T2 a rozepnutém T1(převzato z [1]) 

Díky tomu, že spínací tranzistory T1 a T2 nejsou dokonalými spínači a jejich 

sepnutí či vypnutí není okamžité, zavádí se mezi přepínání stavů ochranný interval 

nazývaný Dead-time. Při jeho nezavedení by mohlo dojít ke zkratování vstupního 

zdroje a tím k selhání spínacích tranzistorů.  

Velkou výhodou tohoto typu spínaného zdroje je fakt, že se využívá celá plocha 

hysterezní smyčky transformátoru TR1. Také zde nedochází k stejnosměrnému sycení 

jádra jako u jednočinných měničů. Tím, že je do zátěže energie dodávána v obou 

stavech, je výstupní kmitočet dvojnásobný oproti vstupnímu. Díky všem těmto 

vlastnostem stačí při konstrukci použít transformátor menších rozměrů i menší 

indukčnost výstupní cívky L5 oproti jednočinným typům zdrojů. Využívá se proto v 

aplikacích pracujících s vyššími výkony okolo 100 – 200 W. 

1.2.9 Polomost (Half-bridge) 

Tento typ dvojčinného spínaného zdroje je odvozen z typu push-pull. I jeho princip 

fungování je velice podobný. Jedná se o můstkové zapojení, což znamená, že některé 

součástky jsou zapojeny do tzv. můstku. U tohoto typu tvoří můstek tranzistory T1, T2 a 

kondenzátory C1, C2. Tyto kondenzátory jsou zapojeny jako dělič vstupního napětí UIN 

a vytvářejí tzv. umělou zem. V diagonále můstku je zapojeno primární vinutí L1 

transformátoru. Sekundární část obvodu je shodná s předchozím typem zdroje, a proto 

již nebude v textu popsána. 

V prvním stavu (Obr. 1.17) je sepnut tranzistor T1. Proud IT1ZAP protéká přes 

tranzistor T1 do vinutí L1 a dále přes kondenzátory C3 a C2. Kondenzátor C1 se přidává 

při dodávání energie k budicímu zdroji a snižuje tak kolísání napětí UIN. 

Ve druhém stavu (Obr. 1.18) kdy je sepnut pouze tranzistor T2, protéká proud 

IT2ZAP přes kondenzátory C1,C3 do vinutí L1 a dále přes tranzistor T2. Nyní se přidává při 

dodávání energie k budícímu zdroji kondenzátor C2. Je patrné, že směr proudu na vinutí 

L1 je nyní opačný než ve stavu prvním. 
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Obr. 1.17: Typ polomost při sepnutém T1 a rozepnutém T2 

 

Obr. 1.18: Typ polomost při sepnutém T2 a rozepnutém T1 

Z principu funkce tohoto typu spínaného zdroje je patrné, že kondenzátor C3 je 

během každého stavu přebíjen na opačnou polaritu. Jeho kapacita by se proto měla volit 

poměrně vysoká, aby se tím co nejvíce omezily přebíjecí ztráty. Navíc tento 

kondenzátor musí být velmi kvalitní a je nutné jej dostatečně dimenzovat na použité 

vstupní napětí UIN. 

Výhody plynoucí z tohoto zapojení jsou stejné jako u zdroje Push-pull. Navíc 

výhoda oproti typu plný most je v tom, že kondenzátory C1 a C2 pokrývají část 

impulzního proudu, který je potřebný při funkci zdroje a který by musel být dodán ze 

stejnosměrného vstupu. Jsou tak na něj kladeny nižší nároky, co se týče jeho vnitřního 

odporu. Při použití jediného primárního vinutí, může být ale nevýhodou fakt, že napětí 

na tomto vinutí je vždy poloviční oproti UIN.  

Spínané zdroje typu polomost se hojně využívají ve stolních počítačích do výkonu 

500W.  
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1.2.10  Plný most (Full-bridge) 

Maximální přenášený výkon zdroje typu polomost je dán především velikostí a vnitřním 

odporem kondenzátorů C1 a C2. Potřebujeme-li přenášet ještě vyšší výkony, je nutné 

použít zdroje typu plný most, který má tyto kondenzátory nahrazeny spínacími 

tranzistory, jejichž odpor v sepnutém stavu je mnohonásobně menší. Maximální 

zatížitelnost je pak dána pouze vnitřním odporem stejnosměrného napájecího zdroje 

UIN.  

Princip tohoto typu zdroje je shodný s principem fungování zdroje typu polomost. 

Pokud je tedy sepnut T2, musí být sepnut i T3 (Obr. 1.19). Díky tomu teče proud IT2T3ZAP 

stejným směrem jako u typu polomost proud IT1ZAP (Obr. 1.17). Ve druhém stavu    

(Obr. 1.20) je sepnut T1 a nutně také T4. Směr proudu IT1T4ZAP je tak opět shodný 

s proudem IT2ZAP (Obr. 1.18). Kondenzátor C1 slouží ke snížení poklesů napětí na 

budicím zdroji při spínání tranzistorů. Jeho vnitřní odpor by měl být co nejmenší. 

 

Obr. 1.19: Typ plný most při sepnutých T2 a T3 

 

Obr. 1.20: Typ plný most při sepnutých T1 a T4 

Nevýhodou tohoto typu zdroje je složitější buzení spínacích tranzistorů, kdy je opět 

nutné dodržet ochranný interval tzv. dead time. Je možné jej ale využívat až do výkonu 

v řádu jednotek kW. 
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2 NÁVRH LABORATORNÍHO ZDROJE 

Samotné návrhové řešení je rozděleno na čtyři hlavní funkční části, které jsou popsány 

v následujícím textu. Všechny tyto části jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 

zadání a zároveň aby použité komponenty byly cenově dostupné. 

2.1 Principielní zapojení celého laboratorního zdroje 

Na Obr. 2.1 je graficky znázorněno principielní zapojení celého laboratorního zdroje. 

Síťová část je připojena přímo na rozvodnou síť a její funkce je obdobná funkci 

transformátoru. Střídavé síťové napětí 230V je transformováno na dvě stejná 

stejnosměrná napětí o hodnotě 35V a také na dvě napětí s hodnotou 5V o různých 

polaritách. K jednomu napětí 35V je připojena část Aktivní chlazení. Všechna zmíněná 

napětí vedou do Regulačních bloků 1 a 2. 

Ty mají za úkol stabilizovat vstupní napětí a měnit jeho velikost v závislosti na 

nastavené hodnotě výstupního napětí. Obsahují také funkci omezení výstupního proudu. 

Obě tyto elektrické veličiny jsou nastaveny pomocí části Digitální řízení. Vhodným 

propojením výstupů Regulačních bloků 1 a 2 je možné získat symetrický zdroj, kdy 

Regulační blok 1 obstarává regulaci kladného napětí a Regulační blok 2 obstarává 

regulaci záporného výstupního napětí. 

 

Obr. 2.1: Blokové schéma laboratorního zdroje 

Část Digitální řízení je rozhraním mezi laboratorním zdrojem a uživatelem. 

Nastavit požadované hodnoty napětí a proudu může uživatel provést dvěma způsoby. 

Buď přímo na přístroji pomocí ovládacích prvků, nebo vzdáleně díky obslužnému 

softwaru v PC. K propojení zdroje s PC slouží rozhraní USB. Další funkcí části 

Digitální řízení je zobrazení skutečných hodnot napětí a proudu na výstupu zdroje 

pomocí LCD displeje. Zobrazuje ale také i nastavené hodnoty těchto veličin.  
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2.2 Síťová část 

Jedná se o část laboratorního zdroje, která má za úkol převést vstupní síťové napětí 

230V na stejnosměrná napětí o hodnotách 35 a 5 V. Větev s napětím 35V je dále 

zpracovávána Regulační částí 1 a 2, ze kterých je její upravená hodnota vyvedena na 

výstup zdroje. Jedná se tedy o část výkonovou. Naopak větev s napětím 5V je určena 

pouze pro napájení interních obvodů, není vyvedena na výstup zdroje a odebírané 

výkony z této větve se pohybují pouze v jednotkách wattů. Celkové zapojení této části 

je uvedeno v příloze A. 1. 

2.2.1 Výkonová větev s napětím 35 V 

V této větvi Síťové části zdroje bude přenášený výkon dosahovat hodnoty až 490W a 

proto byl zvolen spínaný typ zdroje v zapojení polomost (viz. kapitola 1.2.9). Spínání 

výkonových tranzistorů je řízeno specializovaným obvodem IR2153, jehož blokové 

schéma je patrné z Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2: Blokové schéma obvodu IR2153 (převzato z [4]) 

Tento jednoduchý obvod dokáže spínat výkonové tranzistory připojené na vstupy 

HO a LO až do napětí 600 V. Sám je ale díky stabilizační diodě připojené k pinu VCC 

napájen napětím 15,6 V. Piny RT a CT slouží pro připojení vnějšího RC článku, který s 

vnitřními obvody IR2153 vytvoří oscilátor pracující na frekvenci o velikosti danou 

právě tímto RC článkem. Použitelná pracovní frekvence je v rozsahu od stovek Hz až 

po stovky kHz. Pinu CT se také dá využít pro okamžité zastavení funkce obvodu tzv. 

Shutdown, přivedením nulového napětí. Velikost času, kdy není sepnut ani jeden 

spínací tranzistor (dead time), je dán stejnojmenným blokem a jeho velikost bývá 1,2 μs 

dle typu obvodu. Obvod je vybaven také ochrannou proti příliš nízkému napájecímu 

napětí a ESD ochranami vstupů. 

Celkové zapojení této 35V větve je patrné z přílohy A. 1. Na vstupu jsou zapojeny 

ochrany proti rušení (CX1,CX2 a L3) a za nimi následují bezpečnostní kondenzátory 

CY1,CY2 a CY3. Termistor R1 odstraňuje proudovou špičku, která vzniká při připojení 

zdroje do sítě díky nabíjení kondenzátorů C1 až C4. Síťové napětí je usměrněno v 

můstku B1 a rozděleno pomocí děliče napětí tvořeného rezistory R2,R3 a kondenzátory 



 

 20 

C1 až C4 na dvě stejně velká napětí. Střed (virtuální nula) tohoto děliče je přiveden přes 

kondenzátor C9 (funkce kondenzátoru C3 viz. kapitola.1.2.9) na začátek primárního 

vinutí transformátoru TR1. Na jeho druhý konec je přiváděno buď kladné napětí z horní 

části děliče (R2, C1, C2) přes výkonový spínací MOSFET tranzistor Q1 nebo záporné 

napětí z dolní části děliče (R3, C3, C4) přes druhý spínací tranzistor Q2. Přechody 

tranzistorů D-S jsou chráněny proti napěťovým špičkám RC článkem složeného z R8 a 

C26. Jejich vstupy jsou chráněny ze stejného důvodu pomocí rezistorů R6, R7, R9, R10 

a stabilizačními diodami D4, D5 jejichž stabilizační napětí je 15 V. Spínací tranzistory 

Q1,Q2 jsou řízeny výše zmiňovaným obvodem IR2153, který je napájen přes rezistor 

R5. Hodnoty rezistoru R4 a kondenzátoru C6, tvořící RC článek, jsou zvoleny z 

datasheetu výrobce [4] tak, aby obvod IR2153 pracoval na frekvenci 50 kHz, která je z 

konstrukčního hlediska výhodná. 

Transformátor TR1 zajišťuje změnu velikosti napětí s převodem přibližně 4:1. Na 

jeho dvou sekundárních vinutích jsou patrné dvě 35V větve, každá pro napájení jedné 

regulační části (viz Obr. 2.1). Každá větev obsahuje usměrňovač (diody D2, D3) a filtr 

tvořený cívkami L1,L2 a kondenzátory C10 až C13. 

Z výsledného zapojení uvedeného v příloze A. 1. je patrné, že větev o napětí 35V 

není stabilizovaná, protože z výstupu nevede žádná zpětná vazba. To ale není na škodu, 

protože stabilizaci napětí má za úkol Regulační část 1 a 2. Tím bylo dosaženo značného 

obvodového zjednodušení. 

2.2.2 Výpočet transformátoru TR1 

Pro výrobu tohoto transformátoru byl zvolen materiál jádra 3C90 a kostra ETD49, které 

svými vlastnosti nejlépe vyhovující návrhovým požadavkům. Použité rovnice jsou 

převzaty z [10] a z [11]. 

V prvním kroku výpočtu je potřeba určit minimální napětí UINMIN a nominální 

napětí UINNOM, která budou přiváděna spínacími tranzistory Q1 a Q2 na primární vinutí. 

Tento výpočet je nutný pro zajištění dostatečné velikosti napětí na sekundárních 

vinutích i při kolísání napětí USÍŤ v napájecí síti. Obvod IR2153 pracuje s pevnou 

střídou s = 98%.  Minimální napětí UINMIN se tedy vypočítá dle rovnice (4) 

                                                                            

Nominální napětí UINNOM je vypočítáno rovnicí (5) 

                                                                          

Nyní je možné vypočítat počet závitů primárního vinutí NPRI dle rovnice (6) 

     
          

             
 

           

                    
                                       

kde f [Hz] značí skutečnou frekvenci, na které pracuje obvod IR2153. Dále BMAX 

[Gauss] označuje zvolené sycení použitého jádra a AC [cm
2
] je jeho plocha. 

Na výstupu výkonové větve síťové části jsou potřeba dvě napětí o hodnotách 

nejméně 35V. Na sekundární straně transformátoru TR1 je proto potřeba získat dvě 

stejná vinutí, která budou dodávat napětí USEC = 36 V. Toto napětí je záměrně vyšší o    

1 V oproti výstupnímu napětí, protože na usměrňovacích diodách D2 a D3 vzniká 

úbytek napětí přibližně o této velikosti. Převodový poměr p transformátoru TR1 je proto 
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dán rovnicí (7) 

  
      

    
 

     

  
                                                                                               

Počet závitů na sekundární straně NSEC transformátoru TR1 je pak vypočítán dle (8) 

     
    

 
 

  

    
                                                                                    

Každé sekundární vinutí má ve svém středu vyvedenou odbočku. Díky tomu je 

dosaženo vysoké účinnosti přenosu výkonu, protože jsou tím značně sníženy 

usměrňovací ztráty. První sekundární vinutí musí tedy tvořit 10 závitů a druhé taktéž 10 

závitů.  

Nyní je ještě potřeba zjistit velikosti průřezů vodičů použitých při navinutí 

transformátoru TR1. Nejdřív je nutné zvolit velikost proudové hustoty J = 4,5 A/mm
2
. 

Maximální odebíraný efektivní proud z jednotlivých sekundárních vinutí bude            

I2EF = 7 A. Jeho průřez SSEC se vypočítá pomocí rovnice (9) 

     
    

 
 

 

   
                                                                                              

Efektivní proud tekoucí primárním vinutím I1EF bude podle rovnice (10) 

     
      

 
 

   

    
                                                                                              

Průřez vodiče primárního vinutí SPRIM je pak dán rovnicí (11) 

      
    

 
 

   

   
                                                                                             

Vzhledem k tomu, že transformátor bude pracovat na frekvenci f, projeví se na jeho 

vodičích tzv. skin efekt. Při něm proud neteče celým průřezem vodiče, ale jen části, 

která se označuje jako hloubka vniku δ. Její velikost je zjistitelná pomocí rovnice (12) 

  
  

  
 

  

      
                                                                                              

Maximální průměr vodičů dMAX, který je možno použít pro výrobu transformátoru, aby 

nedocházelo ke skin efektu,je dán rovnicí (13). 

                                                                                                         

Maximální průřez těchto vodičů je potom určen rovnicí (14) 

     
       

 

 
                                                                                                 

Počet paralelně vedených vodičů VPRIM  pro navinutí primárního vinutí se vypočítá dle 

rovnice (15) 

      
     

    
 

   

    
                                                                                        

Obdobným způsobem dle rovnice (16) lze určit počet vodičů VSEC sekundárních vinutí. 
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2.2.3 Napájecí větev s napětím 5 V 

V této větvi jsou zpracovávány nízké výkony, a proto zde nebylo použito zapojení se 

spínaným typem zdroje. Větev je rozdělena na dvě totožné samostatné části, které 

poskytují kladné i záporné napětí 5V viz příloha A. 1. 

Transformátory TR2 a TR3, jištěné pojistkou F2, transformují střídavé síťové 

napětí 230V na přibližně 2x 6V. Jejich výstupy jsou usměrněny diodami D6 až D13 a 

výsledná stejnosměrná napětí jsou vyhlazena kondenzátory C14 až C21. Následuje 

lineární stabilizátor IC2, IC4 pro stabilizaci kladných napětí a stabilizátor IC3, IC5, 

které stabilizují záporná napětí. Na jejich výstupech jsou připojeny kondenzátory C22 

až C25, které brání rozkmitání těchto lineárních stabilizátorů. Střed je připojen k 

odpovídající výkonové větvi. 

2.3 Regulační bloky 

Úkolem regulačního bloku je stabilizace a regulace napětí i proudu. Aby bylo dosaženo 

vysoké účinnosti, ale zároveň i rychlosti reakce na změnu připojené zátěže, je regulační 

blok složen ze dvou částí - spínané a lineární. Jádrem spínané části je integrovaný 

obvod L4970 a lineární části obvod LT3081.  

Navržený laboratorní zdroj obsahuje Regulační blok 1 a Regulační blok 2. Oba tyto 

bloky jsou z principu identické, ale během vývoje byly vytvořeny dvě verze. Regulační 

blok 2 tak reprezentuje první verzí a Regulační blok 1 reprezentuje druhou verzí. 

2.3.1 Obvod L4970 

Hlavním úkolem tohoto obvodu je snížit vstupní napětí 35 V přicházející ze Síťové části 

na napětí o 1,8 V vyšší, než je požadované napětí na výstupu. Tím je dosaženo nízkých 

ztrát v lineární části. Pokud by totiž spínaná část v návrhu regulačního bloku nebyla 

použita, lineární část by veškerou přebytečnou energii vyzářila ve formě tepla a 

účinnost by se tak rapidně snížila. 

Jeho blokové schéma je na Obr. 2.3. I přesto, že se jedná o poměrně starý typ 

regulátoru, dosahuje vlastností, které žádný jiný současný monolitický spínaný regulátor 

nedosahuje (např. výstupní proud 10 A). Vyroben je smíšenou BCD technologií 

(Bipolar-CMOS-DMOS), takže pro spínání používá výkonový DMOS tranzistor, čímž 

je dosaženo vysoké účinnosti a také vysoké spínací frekvence. 

Obvod obsahuje piny pro funkci reset a také piny určené k hlídání poklesu 

vstupního napětí. Dále je v něm blok postupného náběhu při zapnutí tzv. soft – start, 

zdroj referenčního napětí 5,1 a 12 V, komparátor u pinu zpětné vazby Vfeedb, 

nadproudová i tepelná ochrana a také blok oscilátoru, který je nastavitelný z vnější. 
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Obr. 2.3: Blokové schéma obvodu L4970 (převzato z [5]) 

Stabilizace výstupního napětí probíhá díky zavedené zpětné vazbě do pinu Vfeedb, 

kde je přivedené napětí porovnáváno s referenčním napětím 5,1 V. Díky tomu vznikne 

chybový signál, kterým je ovlivňováno spínání výkonového DMOS tranzistoru. K tomu 

se využívá PWM (Pulse width molulation) modulace, která vznikne porovnáním 

chybového signálu se signálem oscilátoru. 

2.3.2 Obvod LT3081 

Hlavním úkolem tohoto obvodu je finální stabilizace napětí a proudu, jejich regulace a 

odstranění případného zvlnění či zarušení. K tomuto účelu bylo využito paralelní sady 

obvodů LT3081, jejichž blokové schéma je vyobrazeno na Obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4: Blokové schéma obvodu LT3081 (převzato z [6]) 

Obvod obsahuje ochranu proti zkratu, ochranu proti zpětnému proudu dodávaného 

ze zátěže a také tepelnou ochranu. V obvodu je použita proudová reference, díky které 

je obvod odolný proti poklesům napětí na jeho vstupní svorce IN a je tak schopen 

dodávat na svém výstupu stále přesnou a téměř neměnnou hodnotu proudu a napětí. 

Výhodnou vlastností tohoto obvodu je také výstup IMON, který může sloužit k měření 

odebíraného proudu. Výstup TEMP se dá využít k hlídání teploty obvodu a ovládat tak 

například chladicí ventilátory. Pin SET slouží k nastavení požadovaného výstupního 
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napětí a pomocí pinu ILIM, je možno nastavit tzv. proudovou pojistku, která nedovolí 

odebírat z obvodu vyšší proud, než který je na tomto pinu nastaven. 

2.3.3 První verze 

Jedná se o první ověření funkčnosti navrženého řešení regulačního bloku. Její schéma 

zapojení je uvedeno v příloze A. 2.  

Vstupní napětí 35V ze síťové části je odrušeno kondenzátorem C1 a přivedeno na 

pin SUPPLY obvodu L4970. Jeho spínací frekvence byla zvolena s ohledem na 

účinnost a použité součástky na hodnotu 100 kHz. Ta je dána hodnotami rezistoru R6 a 

kondenzátoru C6. Kondenzátory C12, C14 a rezistor R8 tvoří frekvenční kompenzaci 

zesilovače odchylky. Kondenzátor C16 napomáhá spínání vnitřního tranzistoru DMOS. 

Kondenzátor C8 zajišťuje postupný náběh obvodu L4970 po připojení napájení (Soft 

start.) 

Aby bylo možné na výstupu obvodu L4970 získat nižší napětí než je 5,1 V, je jeho 

zemní svorka (pin GROUND) připojena na zdroj -5 V. Díky tomu se hodnota 

minimálního nastavitelného napětí posouvá z 5,1 V na 0,1 V. Rezistory R1 až R4 

společně s tranzistory T1, T2 tvoří ochranu proti zpožděnému náběhu zdroje záporného 

napětí nebo jeho poruše.  

K výstupu obvodu L4970 (pin OUTPUT) jsou připojeny diody D3, D4 a také filtr 

tvořený tlumivkou L1 a kondenzátory C3, C4, C5. Jejich funkce je obdobná funkci 

součástek D1, L1 a C1 v kapitole 1.2.3. 

Do zpětné vazby obvodu L4970 (pin FEEDBACK) je připojen obvod tvořený 

rezistory R35 až R38, kondenzátorem C36 a tranzistorem T3. Ten má za úkol zvýšit 

napětí na výstupu obvodu L4970 o 1,8 V oproti napětí vystupujícímu z laboratorního 

zdroje. Velikost tohoto zvýšení byla zvolena tak, aby byla zaručena správná funkce 

lineárních stabilizátorů LT3081 za současného dosažení co možná nejvyšší účinnosti. 

Samostatný obvod LT3081 dokáže dodat proud pouze 1,5 A, a proto jsou použity 

čtyři obvody zapojené paralelně. Tím je dosaženo požadovaného proudu 6 A z výstupu 

zdroje. Aby se všechny tyto obvody podílely na dodávce proudu rovnoměrně, jsou 

jejich výstupy vedeny drahami na desce plošných spojů (příloha B. 2) tak, aby odpor 

každé dráhy byl 10 mΩ. Všechny tyto dráhy jsou pak spojeny v jediném bodě, ze 

kterého je celkový proud veden na výstupní svorky.  

Aby bylo možné dosáhnout regulace napětí už od hodnoty 0 V, je ve schématu 

tranzistor T4 a rezistor R39 připojený ke zdroji záporného napětí -5 V. Díky tomu je 

z výstupu vždy odebírán proud 16 mA, který je nutný ke správné funkci obvodů 

LT3081.  

K zajištění vysoké stability nastaveného napětí a minimálnímu teplotnímu driftu 

slouží obvod LM317 označený jako IC1. Ten je zapojený jako zdroj proudu, který 

dodává proud o velikosti přibližně 3 mA do vstupů SET obvodů LT3081. Při tomto 

proudu je na výstupu zdroje napětí právě 30V.  

Ke sledování výstupního napětí slouží obvod tvořený operačním zesilovačem 

IC2A, rezistory R5, R7, R12, R14 a optočlenem U1. Výstup optočlenu je dále veden do 

části Digitální řízení přes piny 5 a 6 konektoru J1.  Ke sledování výstupního proudu je 

ve schématu zaveden obvod tvořený operačním zesilovačem IC2B, rezistory R9,R11 a 
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optočlenem U2. Tento obvod snímá úbytek napětí na rezistoru R10 a informaci o jeho 

velikosti posílá do části Digitální řízení přes piny 7 a 8 konektoru J1. Oba tyto obvody 

slouží ke galvanickému oddělení Regulačního bloku 2 od části Digitálního řízení. 

Shrnutí dosažených výsledků: První vývojová verze regulačního bloku potvrdila, 

že propojení spínaného regulátoru L4970 s lineárními stabilizátory LT3081 je funkční. I 

snímání napětí a proudu pomocí optočlenů IL300 pracuje správně. Regulace napětí 

funguje v celém rozsahu čili od 0 do 30V. Regulace proudu je taktéž funkční, ale 

z výstupu není možné odebírat proud větší, než asi 2 A.  

Po hlubším zkoumání bylo zjištěno, že na vině je obvod L4970, který na svém 

výstupu nedokáže udržet stabilní hodnotu napětí, která při vzrůstajícím proudu klesá. 

Tento pokles je zapříčiněn několika aspekty.  

Prvním z nich je tranzistor T1, který je součástí ochranného obvodu zajišťující 

náběh obvodu L4970 až ve chvíli, kdy zdroj záporného napětí -5 V je aktivní. Bylo 

zjištěno, že i při jeho dokonalém uzavření, tečou přechodem C-E zbytkové proudy, 

které způsobí, že se kondenzátor C8 (soft start) nenabije na potřebnou úroveň napětí. 

Díky tomu je snížena amplituda výstupního PWM modulovaného signálu a výstupní 

výkon obvodu L4970 je tak omezen.  

Druhým aspektem je zdroj -5 V, jehož hodnota napětí není konstantní. Toto napětí 

je získáváno ze síťové části, čímž se vytvoří proudová smyčka. Navíc spínání obvodu 

L4970 generuje velké množství rušení, které se na toto napětí naindukuje. Spínaný 

regulátor tak nemá stabilní napětí na svém pinu GROUND, které způsobí jeho 

rozkmitávání a nespolehlivou funkci. 

Posledním aspektem je deska plošných spojů. Bylo zjištěno, že měděné cesty, které 

přenáší proudové špičky, vznikající při spínání v obvodu L4970, na ně nejsou 

dostatečně dimenzovány. To způsobuje nezanedbatelné poklesy vstupního napětí 35 V 

přicházejícího ze Síťové části. 

Vzhledem ke zmíněným problémům bylo nutné navrhnout novou verzi, která je 

odstraní. 

2.3.4 Druhá verze 

Zapojení obvodů LT3081 i obvodů snímající napětí a proud, se oproti první verzi 

nezměnilo. Hlavní změny jsou provedeny v zapojení obvodu L4970 a na desce plošných 

spojů viz příloha B. 3. Celkové schéma zapojení této verze je vyobrazeno v příloze A. 3 

Z Obr. 2.5 je patné, že zdroj záporného napětí -5 V již není použit. Zemní svorka 

obvodu (GROUND) je přímo spojena s výkonovou zemí přicházející ze Síťové části. 

Díky tomu má obvod L4970 k dispozici stabilní referenční napětí bez poklesů a 

zarušení. Navíc již není potřeba ochranného obvodu, který hlídá úroveň záporného 

napětí -5 V, a proto se ve schématu taktéž nevyskytuje. Tím byl vyřešen první i druhý 

aspekt, který u první verze způsoboval problémy. 

Aby ale stále bylo možné regulovat výstupní napětí obvodu L4970 i pod hodnotu 

5,1 V, je v obvodu použita reference TL431 označená jako VR1. Součástí této reference 

je i rozdílový zesilovač a tranzistor, kterým může téct proud až 100 mA. Je jí tedy 

možné kompenzovat stejně, jako obyčejný operační zesilovač, čímž se výborně hodí do 

tohoto zapojení.  
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Na její referenční vstup je přivedeno napětí z obvodu zpětné vazby tvořeným 

součástkami T3 a R35 až R38. Proud potřebný k její funkci je veden přes rezistor R1 

z pinu V_START. Výstup z TL431 je následně veden do pinu FREG_COMP. 

Z blokového schématu na Obr. 2.3 je parné, že tento pin je připojen přímo na 

komparátor, který tuto hodnotu porovnává s pilovitým průběhem generovaným RC 

článkem tvořeným součástkami R6, C6. Tím je tvořen výstupní PWM signál a regulace 

výstupního napětí je tak možná i pod hodnotu 5,1 V. Pin FEEDBACK je tedy 

nepotřebný, a proto je spojen s pinem GROUND. 

Referenci TL431 společně s vnitřním komparátorem obvodu L4970 je nutné 

frekvenčně kompenzovat. K tomu slouží rezistor R2 a kondenzátor C9. 

 

Obr. 2.5: Změna zapojení obvodu L4970 ve druhé verzi regulační části 

Měděné cesty na desce plošných spojů přenášející velké proudy jsou rozšířeny a 

vedeny tak, aby jejich délka byla co nejkratší. Motiv je proto na desce nanesen 

oboustranně, čímž nedošlo ke změně rozměrů desky oproti první verzi. 

Shrnutí dosažených výsledků: Druhá vývojová verze regulačního bloku dosahuje 

lepších výsledků než verze první. Výkon obvodu L4970 již není omezován, a proto 

výstupní proud celého regulačního bloku je schopen dodávat proud až 6 A, který je 

jedním z požadavků zadání. Obvod L4970 je také mnohem stabilnější. 

Díky tomu, že je použita reference TL431, je možné na výstupu obvodu L4970 

získat minimální napětí 2,5 V. Pokud ale nastane požadavek např. na výstupní napětí 

zdroje 0,2 V, zpětná vazba k tomuto napětí přičte 1,8 V k zajištění správné funkce 

obvodů LT3081. Rozdíl hodnoty napětí daný zpětnou vazbou a možnostmi obvodu 

L4970 je tak 0,5 V. Díky němu vzroste tepelná ztráta na obvodech LT3081 při 

odebíraném proudu 6A o 3W. Vzhledem k výhodám, které přináší použití reference 

TL431 je ale tato ztráta zanedbatelná. 

I tato verze se potýká s problémem kmitání obvodu L4970. Dochází k němu ale jen 

při nízkých odběrech proudu ze zdroje - řádově desítky miliampér, kdy napětí na 

výstupu zdroje kmitá s frekvencí 2 Hz. I přes veškeré pokusy nebylo zjištěno, čím je 

toto kmitání způsobeno. Pokud se ale odebíraný proud zvýší, kmitání ustane a zdroj 

funguje naprosto korektně. 

Po propojení všech částí laboratorního zdroje dle blokového schématu na Obr. 2.1, 
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bylo zjištěno, že obvody IL300 obsažené v části Digitální řízení (kap. 2.4), jejichž 

výstupy jsou připojeny na piny 1 až 4 konektoru J1, nejsou schopny dodat dostatečný 

proud pro regulaci napětí a proudu. Proto bylo nutné k regulačním blokům externě 

připojit obvody, uvedené na Obr. 2.6 a Obr. 2.7. Tyto obvody jsou označený červeným 

kruhem a zesilují regulační proud vycházející z části Digitální řízení na potřebnou 

velikost. 

 

Obr. 2.6: Externí obvod zajišťující správnou funkci regulace napětí (v červeném kruhu) 

 

Obr. 2.7: Externí obvod zajišťující správnou funkci regulace proudu (v červeném kruhu) 

2.4 Digitální řízení 

Tato část laboratorního zdroje zajišťuje nastavení napětí a proudů, měření a zobrazení 

těchto elektrických veličin a také umožňuje vzdálené ovládání přes rozhraní USB. 

Celkové zapojení této části je vyobrazeno v příloze A. 4. Všechny obvody jsou 

napájeny napětím 5 V ze Síťové části. 

2.4.1 Popis obvodů a zapojení 

Hlavním řídicím obvodem je 8mi bitový mikrokontrolér ATmega16 od firmy 

Atmel. Ve svém pouzdře ukrývá procesor, 16 kB paměti Flash, 1 kB paměti SRAM, 

512 B paměti EEPROM, čtyři 8mi bitové porty, jeden 16ti a dva 8mi bitové čítače, 

analogový komparátor, osm 10ti bitových A/D převodníků a další periferie.[7]  

Na první vstupně/výstupní bránu označovanou PA, jsou připojeny interní A/D 

převodníky. Ty jsou využity pro snímání napětí a proudů z obou regulačních bloků. Při 

samotném převodu odebírají nezanedbatelnou hodnotu proudu, která by ovlivnila jeho 

přesnost, a proto jsou v zapojení použity operační zesilovače IC5, IC6 zapojené jako 

sledovače napětí. 
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Mikrokontrolér není vybaven D/A převodníky, a proto bylo nutné použít 

převodníky externí s označením MCP4921. Jejich rozlišení je 12 bitů, doba, potřebná k 

nastavení analogové úrovně na jeho výstupu, je 4,5μs a navíc nepotřebují žádné externí 

součástky. Mikrokontrolér komunikuje s tímto převodníkem pomocí sběrnice SPI 

umístěné na bráně PB. Pin SCK poskytuje hodinové impulzy a data jsou přenášena 

pouze vodičem MOSI, který je připojen na piny SDI všech převodníků. Ty tedy pouze 

dostávají instrukce o tom, jakou hodnotu mají na svém výstupu nastavit. Piny CS slouží 

k výběru převodníku, pro který jsou právě vysílaná data určena. Piny LDAC, které jsou 

určeny pro synchronizaci, jsou spojeny se zemí, protože nejsou využívány. Požadovaná 

hodnota je převodníkem nastavena ve chvíli, kdy se na jeho pinu CS objeví náběžná 

hrana. [8] 

Výstupy použitých D/A převodníků vedou do obvodů tvořených operačními 

zesilovači IC1, IC4 rezistory R13 až R20 a optočleny U1 až U4. Ty slouží ke 

galvanickému oddělení části Digitální řízení od Regulačních bloků 1 a 2 a nastavují 

velikosti napětí i proudů na výstupu laboratorního zdroje. Pomocí konektoru JP1, je 

zajištěno propojení s příslušnými regulačními bloky. 

Dalším integrovaným obvodem části Digitální řízení je převodník FT232RL 

označený ve schématu jako IC3. Ten převádí komunikaci po sběrnici USB na sériové 

rozhraní typu UART. Z pohledu obslužného počítače se laboratorní zdroj díky tomuto 

čipu jeví jako virtuální COM port, čili jako sériová linka RS232.  

Další periférií je LCD displej s řadičem HD44780 připojený k bráně PC. K 

propojení s mikrokontrolérem jsou potřeba 4 datové vodiče označené DB4 až DB7, 

jeden vodič pro přenos hodinového signálu (E), další vodič (RS) pro přepínání mezi 

zápisem instrukcí či dat a k čtení dat z řadiče displeje slouží vodič označený R/W. 

K displeji je připojen také trimr R2 sloužící k nastavení kontrastu. 

Poslední periferií jsou rotační enkodéry s vestavěnými tlačítky označenými SW1 a 

SW2. Ty slouží k ručnímu nastavení výstupních hodnot napětí a proudů obou 

regulačních bloků. Tlačítka slouží k přepínání mezi režimy laboratorního zdroje a 

k volbě zdroje 1 či 2 při nastavování. 

2.4.2 Popis vnitřního programu 

Vnitřní program je napsán v programovacím jazyku C pomocí vývojového prostředí 

Atmel Studio 6.2 a je uložen na přiloženém CD, kde je i podrobně popsán. V procesoru 

zabírá 6,6 kB programové paměti a 142 B paměti datové.  

 Na Obr. 2.8 je znázorněn vývojový diagram celého programu. Po zapnutí napájení 

laboratorního zdroje dojde k inicializaci. Ta obnáší nastavení důležitých registrů, 

vytvoření proměnných, se kterými pracují funkce programu a také aktivaci LCD 

displeje, interního A/D převodníku a komunikací UART i SPI. 

Dále program pokračuje smyčkou, která se neustále opakuje. Pokud nebylo 

stisknuto žádné tlačítko, na displeji se zobrazují aktuální hodnoty napětí a proudu 

změřené interním A/D převodníkem na výstupech obou regulačních bloků. 

Pokud je ale některé stisknuto, zjistí se, o které se jedná. Když je stisknuto modré 

tlačítko, je zjištěn jeho předchozí stav. První stisk totiž způsobí, že se aktivují rotační 

enkodéry a také režim nastavení zdroje. Druhý stisk deaktivuje rotační enkodéry, uloží a 

nastaví zvolené hodnoty a přepne zdroj zpět do režimu zobrazení výstupních napětí a 
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Obr. 2.8: Vývojový diagram vnitřního programu 

proudů.  Je-li stisknuto červené tlačítko a zároveň se zdroj nachází v režimu nastavení, 

je zvoleno, zda jsou pomocí rotačních enkodérů nastavovány hodnoty napětí a proudu 

prvního nebo druhého zdroje, respektive Regulačního bloku 2 nebo 1. 

Režim nastavení umožňuje uživateli nastavit hodnoty napětí a proudů dodávané 

zdrojem ručně na jeho předním panelu nebo vzdáleně přes rozhraní USB. 
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3 KONSTRUKCE 

Tato kapitola se zabývá návrhem desek plošných spojů, mechanickou konstrukcí a 

ovládání prototypu výše popsaného laboratorního zdroje. 

3.1 Desky plošných spojů 

Návrh drah a rozložení součástek byl proveden v programu EAGLE verze 6.1.0 od 

firmy CadSoft. Všechny části laboratorního zdroje jsou vytvořeny na samostatných 

deskách, které jsou následně propojeny vodiči. Tabulka Tab. 2 uvádí, jak jsou 

konektory vzájemně propojeny signálovými vodiči. 

Pro výrobu desky plošného spoje Síťové části byl zvolen běžný substrát 

s jednostranným pokrytím mědi tloušťky 35 µm a dielektrikem typu Cuprextit. 

Vzhledem k přenášeným výkonům jsou použity diskrétní součástky. Při návrhu byl 

kladen důraz na dodržení bezpečnostních pravidel, především izolačních mezer, jelikož 

tato část je připojena k rozvodné síti viz příloha B. 1. 

Deska plošných spojů první verze části Regulační blok 2 je vytvořena na stejném 

substrátu jako deska Síťové části, taktéž s jednostranným pokovením viz příloha B. 2. 

Opět je využito pouze diskrétních součástek. 

Ke změně dochází až u druhé verze části Regulační blok 1. Deska plošných spojů 

je sice vytvořena na stejném substrátu, ale již s oboustranným pokrytím mědí o tloušťce 

35 µm viz příloha B. 3. Využití pouze diskrétních součástek zůstává stejné jako u 

předchozích desek. 

Poslední deska plošných spojů patří části Digitální řízení. U ní bylo opět využito 

oboustranného pokovení, stejně jako u desky předchozí viz příloha B. 4.  Nyní je ale 

osazena jak diskrétními, tak i SMD součástkami. 

3.2 Skříňka 

Všechny části laboratorního zdroje jsou umístěny v plechové skříňce znázorněné na 

Obr. 3.1 a Obr. 3.2. Ta slouží jako ochrana před nebezpečným dotykem živých částí a 

také jako mechanická opora všech komponentů. Materiál skříňky slouží zároveň jako 

stínění elektromagnetického rušení, které je ze zdroje vyzařováno do okolí. Desky 

plošných spojů jsou umístěny tak, aby byla umožněna dobrá cirkulace vzduchu a aby 

napájecí vodiče byly co nejkratší.  

Na předním panelu (Obr. 3.3) se nalézá hlavní síťový vypínač, LCD displej, 

ovládací prvky, zdířka USB pro vzdálené ovládání a svorky pro připojení zátěže. Na 

zadním panelu je EURO konektor pro připojení zdroje k rozvodné síti 230V. Na pravé 

stěně skříňky jsou umístěny dva ventilátory s ochrannými mřížkami. 
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Tab. 2: Propojení částí zdroje signálovými vodiči  

Digitální řízení Regulační blok 1 Regulační blok 2 

Konektor Pin Konektor Pin Konektor Pin 

JP1 

1 

J1 

- 

J1 

1 

2 - 2 

3 - 3 

4 - 4 

5 1 - 

6 2 - 

7 3 - 

8 4 - 

JP2 

1 5,7 5,7 

2 6 - 

3 8 - 

JP3 
1 - 8 

2 - 6 

 

 

Obr. 3.1: Skříňka laboratorního zdroje a umístění všech jeho částí 
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Obr. 3.2: Skříňka laboratorního zdroje – celkový pohled 

 

Obr. 3.3: Přední panel laboratorního zdroje 

3.2.1 Chlazení 

Navržený laboratorní zdroj část dodávané elektrické energie přemění na odpadní 

tepelnou energii. Tu je nutné odvézt jak ze součástek, tak ze samotné skříňky do okolí. 

Součástky, které tuto tepelnou energii produkují a nejsou ji schopny odvézt pouze svou 

vlastní plochou pouzdra do okolí, jsou opatřeny hliníkovými chladiči. 

K účinnějšímu odvodu tepla ze skříňky jsou využity dva ventilátory, které nutí vzduch 

uvnitř skříňky rychleji proudit. Napájeny jsou z 35V větve Síťové části. Jejich provozní 

napětí je 12 V, a proto jsou kvůli snížení ztrát zapojeny do série. Napětí 24 V jim 

dodává lineární stabilizátor LM317 jak je znázorněno na Obr. 3.4. 
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Obr. 3.4: Schéma stabilizátoru napětí pro ventilátory 

3.3 Ovládání laboratorního zdroje 

Všechny ovládací prvky jsou umístěny na předním panelu zdroje (Obr. 3.3). K zapnutí 

zdroje slouží spínač s označením Síť a zátěž se připojuje na černé a červené svorky 

v pravé části předního panelu. Po zapnutí zdroje se na displeji zobrazí hodnoty 

výstupních napětí a proudů obou částí zdroje označených Zdroj 1 a Zdroj 2 viz Obr. 3.5. 

Z bezpečnostních důvodů jsou všechny hodnoty nastaveny na nulu. 

 

Obr. 3.5: Stav displeje po zapnutí zdroje (vlevo hodnoty pro Zdroj 1, vpravo pro Zdroj 2) 

Uživatel má možnost číst a nastavovat hodnoty napětí a proudů místně nebo 

vzdáleně. Pří místním ovládání je nutné nejprve stisknout modré tlačítko pro vstup do 

režimu nastavení. Pak pomocí červeného tlačítka se zvolí, která část zdroje má být 

nastavena (Zdroj 1 nebo Zdroj 2). Tuto volbu znázorňuje symbol *. Pomocí horního 

rotačního enkodéru se nastaví požadované napětí a dolním rotačním enkodérem 

požadovaný proud, jak je patrné z Obr. 3.6 a Obr. 3.7. Hodnoty se uloží opětovným 

stiskem modrého tlačítka. Na displeji se následně zobrazí aktuální hodnoty výstupního 

napětí a odebíraného proudu viz Obr. 3.8.  

Zdroj 2 je reprezentován první vývojovou verzí regulační části, a proto není 

fyzicky zapojen, aby nezpůsoboval problémy uvedené kapitole 2.3.3. 

 

Obr. 3.6: Nastavení napětí a proudu Zdroje 1 

 

Obr. 3.7: Nastavení napětí a proud Zdroje 2 
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Obr. 3.8: Aktuální hodnoty napětí a proudu na svorkách laboratorního zdroje 

Další možností ovládání laboratorního zdroje je vzdáleně přes rozhraní USB. 

K tomu slouží program nazvaný Dálkové ovládání laboratorního zdroje, který byl 

vytvořen v prostředí Visual Studio 2012 od společnost Microsoft v programovacím 

jazyku C#. Jeho zdrojový kód i spustitelný exe soubor je uložen na přiloženém CD. 

 Po připojení laboratorního zdroje k počítači, na kterém běží ovládací program, je 

nutné zvolit port, ke kterému je zdroj připojen (Obr. 3.9). Tlačítko Otevřít se zpřístupní 

až po zvolení příslušného portu. Ostatní tlačítka se stanou aktivními až po úspěšném 

otevření zvoleného portu. Aby mohla probíhat komunikace mezi tímto programem a 

samotným zdrojem, je nutné stisknout modré tlačítko na jeho předním panelu. Díky 

tomu zdroj přejde do režimu nastavení. Od této chvíle se aktuální hodnoty napětí a 

proudu zobrazují v příslušných políčkách ovládacího programu přibližně s vteřinovým 

zpožděním.   

 

Obr. 3.9: Zvolení příslušného portu při vzdáleném ovládání laboratorního zdroje 

Kolonky Nastavení slouží k volbě požadovaných napětí a proudů. Jejich hodnota se 

mění pomocí šipek v příslušném okénku. Odeslání těchto hodnot do zdroje proběhne po 

stisku tlačítka Nastav viz Obr. 3.10. 
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Obr. 3.10: Nastavení laboratorního zdroje a zobrazení hodnot výstupních veličin 
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4 MĚŘENÍ 

Tato kapitola uvádí hodnoty, kterých navržený prototyp spínaného laboratorního zdroje 

dosáhl. Vzhledem k problémům, které byly zjištěny u první verze regulačního bloku 

(kapitola 2.3.3), jsou následující měření provedena pouze na druhé vývojové verzi. 

4.1 Účinnost 

V dnešní době je účinnost bezesporu jeden z nejdůležitějších parametrů každého 

zařízení. Její velikost byla zjištěna pro 4 různá napětí, jak je patrné z grafu na Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1: Závislost účinnosti na výstupním proudu 

Výkonové ztráty polovodičových součástek jsou závislé především na velikosti 

proudu, který jimi protéká. Například jediná usměrňovací dioda má při proudu 6 A 

výkonovou ztrátu přibližně 5 W. Při nejnižším měřeném výstupním napětí 5 V je 

výstupní výkon při tomto proudu 30 W. Při vzrůstajícím výstupním napětí roste i 

výstupní výkon, ale ztráty na polovodičových součástkách se mění jen nepatrně. Z toho 

je jasně patrné, proč se i účinnost s rostoucím výstupním napětím zvyšuje. 

4.2 Vypínací charakteristiky proudového omezení 

Jednou ze základních vlastností každého laboratorního zdroje je schopnost omezit 

výstupní proud. Pokud v připojeném zařízení nastane chyba a jeho odběr stoupne, 
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proudové omezení mu nedovolí odebrat více proudu, než jaký je nastaven. Tím se sníží 

poškození, které by chyba na zařízení způsobila. Další využití této vlastnosti je 

například při nabíjení akumulátorů, pokud jsou nabíjeny metodou konstantního proudu. 

Průběh omezení výstupního je patrný z grafu na Obr. 4.2. Charakteristiky byly 

změřeny pro dvě hodnoty výstupního proudu při napětí 20,5 V. Z výsledných průběhů 

je patrné, že funkci proudového omezení neovlivňuje nastavená hodnota výstupního 

proudu. 

 

Obr. 4.2: Vypínací charakteristiky proudového omezení 

4.3 Zatěžovací charakteristiky 

Tyto charakteristiky uvedené v grafu (Obr. 4.3) slouží k určení vnitřního odporu zdroje. 

Změřeny byly pro tři různá napětí. Z naměřených křivek je možné tento odpor vypočítat 

pomocí rovnice (17) 

   
          

      
 

       

 
                                                                          

kde Ivýst. je proud na výstupu zdroje, U1 je napětí při odběru 1 A a Uvýst. je výstupní 

napětí při daném výstupním proudu. Pro výstupní napětí 20 V je tento odpor                 

Ri = 87 mΩ a pro napětí 10 V je Ri = 50 mΩ. 

Počáteční napětí U1 by správně mělo být odečteno při nezatíženém zdroji, ale kvůli 

jeho rozkmitávání při nízkých proudových odběrech je jeho hodnota odečtena až při 

proudu 1 A. Chyba výpočtu, která touto úpravou vznikne, je ale velmi malá. 
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Obr. 4.3: Zatěžovací charakteristiky 
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5 ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce byl čtenář nejprve seznámen s principy fungování 

lineárních a většiny spínaných typů zdrojů.  Byly zde také vyjmenovány výhody i 

nevýhody všech zmíněných typů zdrojů. 

V následujících částech této práce byl podrobně rozebrán návrh laboratorního 

zdroje, který byl rozdělen na tři hlavní části. První z nich se zabývala zpracováním 

síťového napětí, druhá regulací napětí a proudu a třetí byla zaměřena na místní a 

dálkové ovládání zdroje. Díky tomu, že laboratorní zdroj je složen ze dvou regulačních 

bloků, je možné jejich výstupy propojit tak, aby byl získán zdroj symetrického napětí 

±30V s proudem 6A v kladné i záporné větvi. Byl vytvořen také jeden prototyp, na 

kterém byla provedena měření. 

Z nich bylo zjištěno, že návrh je funkční a splňuje tak všechny body zadání. Potýká 

se ale s určitými drobnými problémy.  

Prvním je rozkmitávání obvodu L4970 v regulační části při nízkých odebíraných 

proudech. Tento problém by mohl být vyřešen změnou zapojení zpětné vazby, případně 

úpravou LC filtru připojeného k obvodu L4970. 

Druhým problémem je značné elektromagnetické rušení vycházející ze Síťové části 

a Regulačních bloků 1 a 2, které zásadním způsobem ovlivňuje část Digitální řízení. 

Řešením by mohlo být umístění stínících plechových přepážek uvnitř skříňky, případně 

změna vodivých drah na desce plošných spojů. 

Dalším vývojovým krokem tohoto laboratorního zdroje je v prvé řadě vyřešení 

výše zmíněných problémů. Použité výkonové součástky jsou mírně předimenzovány, a 

proto by pomocí drobných úprav bylo teoreticky možné zvýšit maximální výstupní 

proud až na 8 A v každé větvi. Tím, že několik pinů procesoru v části Digitálního řízení 

je nevyužito, mohly by být použity například k hlídání teplot výkonových prvků a 

k regulaci otáček ventilátorů. Vnitřní program zdroje zabírá asi jen 40% celkové 

kapacity programové paměti procesoru, a proto je jej možné dále rozšiřovat o nové 

funkce. I program Dálkové ovládání laboratorního zdroje je možné rozšířit o nové 

funkce.  
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B. 2 První verze regulačního bloku (měřítko 1:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 3 Druhá verze regulačního bloku (měřítko 1:1) 

 Spodní vrstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horní vrstva 
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B. 4 Digitální řízení (měřítko 1:1) 

  Spodní vrstva         Horní vrstva 

 

  


