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ABSTRAKT 

Předkládaná práce se zabývá návrhem spínaného zdroje s dodržením návrhových 

pravidel pro dosažení vysoké spolehlivosti. V práci jsou rozebrány základní topologie 

neizolovaných a izolovaných spínaných zdrojů používaných v praxi, potřebné výpočty 

pro návrh, nutné analýzy pro návrh zařízení pro vesmírný průmysl a vybrané 

komponenty, které jsou použity při realizaci finálního výrobku. Na základě zkušeností 

a podkladů z ECSS norem budou zvoleny parametry spínaného zdroje, který by jako 

modul mohl najít uplatnění při návrhu zařízení pro použití ve vesmíru. Zvolená topologie 

měniče bude sestavena a otestována na vývojovém modelu zdroje s komerčními 

ekvivalenty součástek použitelných do vesmíru. Jednou z částí práce je i návrh planárního 

transformátoru a kompenzované tlumivky a jejich realizace.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Spínaný zdroj, planární technologie, transformátor, filtr, spolehlivost, ESA 

 

ABSTRACT 

The following work deals with a design of switched mode power supply. In this 

essay, there is detailed description of non-isolated and isolated topologies of SMPS, used 

in industry. Next, there are calculations for design and analysis which are needed for 

space design. There will also be selected devices, which could be used in final device. 

Based on experience and ECSS requirements, there will be chosen parameters of SMPS, 

which could be then used as a module for future space design. Chosen topology of SMPS 

will be created as engineering model assembled with commercial components. One part 

of this work is dedicated to design and realization of planar transformer and coupled 

inductor. 

KEYWORDS 

Switched mode power supply, planar technology, transformer, filter, reliability, ESA 
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ÚVOD 

V poslední době spínané napájecí zdroje nahradily lineární regulátory 

a nízkofrekvenční transformátorové zdroje. Především z důvodu lepší integrace na malé 

plochy a vyšší účinnosti. Zatímco u lineární regulace, kde se nepotřebná energie vyzáří 

na výkonových prvcích, u spínaného zdroje se tato energie vůbec do obvodu nedostane. 

Výhodou oproti nízkofrekvenčním zdrojům je především několikanásobné snížení 

využité plochy při stejném přenášeném výkonu.  

Na trhu existuje mnoho spínaných zdrojů, jelikož našly využití ve spotřební 

elektronice. Především v nabíjecích obvodech pro telefony, notebooky a dalších. 

Spínané zdroje jsou momentálně využívány téměř ve všech zařízeních, kde je potřeba 

efektivně konvertovat vyšší napětí na nižší, případně naopak. 

Cílem předkládané práce je obecně popsat základní používané technologie v oblasti 

spínaných napájecích zdrojů, uvést potřebné výpočty pro návrh spínaného zdroje, 

zvolit jednotlivé komponenty pro návrh izolovaného propustného měniče, realizovat 

navržený spínaný měnič a zdůraznit důvody a nutnosti analýz prováděných při návrhu 

zařízení pro vesmírné aplikace podle norem ECSS.  

Spínaný napájecí zdroj je navržen na základě zvolených parametrů pro optimální 

využití v elektronických obvodech. To znamená především zvolené napájecí napětí podle 

normy evropské vesmírné agentury (ESA) a výstupní úrovně napětí a proudu, které by 

mohly být použitelné pro další vývoj. Parametry zdroje by měly odpovídat normě 

ECSS-E-ST-20-20C [12], která popisuje například vstupní napájecí napětí zdrojů, 

maximální povolené výstupní rušení atp. 

Část práce je věnována návrhu a sestavení planárního transformátoru a vazební 

tlumivky pro použití v propustném izolovaném měniči, jelikož je možné tuto konfiguraci 

poměrně jednoduše sestavit z komerčně dostupných součástek. Výhodou planární 

technologie při návrhu transformátorů je především opakovatelnost výroby, účinnější 

vazba mezi vinutími a lepší rozložení ztrátového výkonu.  
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1 TOPOLOGIE SPÍNANÝCH ZDROJŮ 

V praxi se vyskytuje řada používaných topologií spínaných zdrojů. Z pravidla platí, 

že je možné každý typ spínaného zdroje použít pro jakoukoliv aplikaci, ale je vhodné 

zvolit správný typ na základě jednotlivých parametrů zdroje. Pro výběr nejlepší topologie 

je nutné si ujasnit, kde bude využívána. Vhodná topologie se volí na základě výstupního 

napětí, počtu potřebných napěťových výstupů, nutnosti galvanické izolace a podobně. 

Vzhledem k výstupnímu napětí se volí mezi snižujícím měničem a zvyšujícím měničem. 

Nutnost galvanické izolace předpokládá využití transformátoru a spolehlivost zdroje 

se nejvíce odvíjí od pracovního napětí a proudu. [1] 

1.1 Neizolované spínané zdroje 

Neizolované spínané zdroje nacházejí uplatnění v obvodech, kde je zapotřebí 

efektivně transformovat napětí na malé ploše, s co nejvyšší účinností a bez galvanického 

oddělení primární a sekundární strany.  

1.1.1 Snižující měnič 

Snižující měnič na obrázku 1-1 (z anglického step-down converter 

nebo buck-converter) je spínaný napájecí zdroj, který reguluje vstupní vyšší napětí 

na stabilní nižší výstupní napětí. V tomto zdroji je zapojen spínací prvek sériově 

s vstupním napěťovým zdrojem, jehož výstupní proud je periodicky přes spínač přiváděn 

do výstupního L-C filtru. Střídu jednotlivých impulzů určuje regulátor, který většinou 

snímá výstupní napětí.  

D1VVST

L1

C1 R1

+

IVST

IL

UVYST

UL

USW

 

Obrázek 1-1: Základní schéma snižujícího měniče (Převzato z: [2]) 

V sepnutém stavu spínače je vstupní energie přiváděna na výstup a zároveň 

do tlumivky, na které se vytvoří úbytek napětí roven rozdílu mezi výstupním a vstupním 

napětím. Hodnota proudu tlumivkou lineárně narůstá. V případě, že se spínač rozpojí, 

proud tlumivkou teče stále stejným směrem a uzavře se přes diodu. Na tlumivce se vytvoří 

napěťový úbytek v opačném směru a proud lineárně klesá (obrázek 1-2). 
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Ve spojitém režimu proud tlumivkou nikdy neklesne na nulovou hodnotu a výstupní 

napětí je rovno: 

 𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝐷 ∙ 𝑉𝐼𝑁 [𝑉] 1-1 

 

kde:  VOUT … výstupní napětí 

  VIN … vstupní napětí 

  D … střída 

Střída spínání je určena regulátorem, a je rovna: 

 𝐷 =  
𝑇𝑂𝑁

𝑇𝑆
 [%] 1-2 

TON

USW [V]

UP [V]

IVST [A]

IL1 [A]

TS

t [s]  

Obrázek 1-2: Časové průběhy snižujícího měniče (Převzato z: [2]) 

1.1.2 Zvyšující měnič 

Zvyšující měnič na obrázku 1-3 (step-up nebo boost converter) je opačným případem 

snižujícího měniče. Základem je opět řízený spínací prvek, který v případě sepnutí připne 

na cívku v obvodu vstupní napájecí napětí. Proud cívkou lineárně roste a v cívce 

se akumuluje energie. V případě, že se spínací prvek rozepne, se na výstupu měniče 

objeví vyšší napětí, jelikož se sečte vstupní napětí zdroje a napětí, které se tokem proudu 

vytvoří na cívce. Proud cívkou v tomto okamžiku lineárně klesá a celý děj se periodicky 

opakuje v závislosti na řídicích pulzech spínacího prvku. 

UVYST

D1

VVST

L1

C1 R1

+

IVST

UL

USW

UD

 

Obrázek 1-3: Zvyšující měnič napětí (Převzato z: [2]) 
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1.2 Izolované spínané zdroje 

Galvanická izolace spínaných zdrojů se provádí pomocí transformátoru, který slouží 

jako předávací prvek mezi primární a sekundární stranou. Elektrická energie se uloží 

v podobě magnetické energie do jádra transformátoru a následně je transformována 

zpátky na elektrickou energii na sekundární straně. Tím je dosaženo daleko vyšší 

spolehlivosti a v případě síťových zdrojů především ochrany uživatele před potenciálním 

úrazem elektrickým proudem. 

1.2.1 Propustný měnič 

Propustný měnič je izolovaný měnič, který je modifikací snižujícího měniče 

(obrázek 1-4). Řízený spínací prvek je sériově propojen s primárním vinutím 

transformátoru, na které připojuje vstupní napětí. Transformátor se zde využívá pro 

předání energie mezi primárním a sekundárním vinutím. Výstupní napětí je dáno 

poměrem závitů transformátoru, střídou pulzů a vstupním napětím: 

 𝑉𝑂𝑈𝑇 =  𝑉𝐼𝑁

𝑁𝑆

𝑁𝑃
𝐷 [𝑉] 1-3 

V případě, že se spínač sepne, se vstupní primární napětí objeví na vinutí 

transformátoru a je přímo transformováno na sekundární vinutí v poměru závitů. 

Magnetizační proud lineárně narůstá z nulové hodnoty na maximální hodnotu. 

Celkový proud primárním vinutím je roven součtu magnetizačního proudu a proudu 

sekundární tlumivkou, který se reflektuje na primární stranu. Výstupní napětí 

sekundárního vinutí je rovno vstupnímu napětí přepočítaného v poměru závitů. 

D1

L1

C1 R1

+

IVST

USWVVST

D2

D3UP

TR1

M1
UM1

IL1

 

Obrázek 1-4: Propustný izolovaný měnič (Převzato z: [2]) 

V momentě, kdy se primární spínač rozepne, je nutné zbytkovou energii z jádra 

odčerpat pomocí demagnetizačního vinutí, které je doplněno demagnetizační diodou D1. 

V případě rozpojení hlavního spínacího prvku se magnetickým tokem demagnetizační 

vinutí polarizuje v propustném směru vzhledem k demagnetizační diodě a energie 

uložená v jádře se přesune do kondenzátorů na vstupu měniče. Demagnetizační vinutí je 

velmi důležité pro eliminaci saturace jádra. Časové průběhy propustného měniče jsou 

na obrázku 1-5. 
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t [s]

USW [V]

UP [V]

UM1 [V]

IVST [A]

IL1 [A]

TON TS

 

Obrázek 1-5: Časové průběhy propustného měniče (Převzato z: [2]) 

1.2.2 Blokující měnič 

Blokující měnič (obrázek 1-6) je podobný jako propustný měnič. Jedná se o napájecí 

zdroj, který má primární a sekundární stranu izolovanou pomocí transformátoru. 

Jeho topologie vychází z kombinace snižujícího a zvyšujícího napěťového měniče.  

 𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝐼𝑁 (
𝑁𝑆

𝑁𝑃
) (

𝐷

1 − 𝐷
) [𝑉] 1-4 

Primární vinutí je sériově spojené s primárním spínacím prvkem a transformátor 

se využívá pro ukládání energie podobně jako tlumivka u neizolovaných napěťových 

měničů. V případě, že se spínač sepne, se na primárním vinutí objeví napájecí napětí 

a proud začne lineárně růst. Energie se uloží v transformátoru, jelikož na sekundární 

straně jsou diody v závěrném režimu.  

UVYST

IVST

C1 R1

+

USWVVST

D2

UP

TR1

M1

D1

 

Obrázek 1-6: Blokující měnič (Převzato z: [2]) 
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Zátěž zdroje je v případě sepnutého primárního spínače napájena z výstupních 

kondenzátorů, a proto je důležité, aby měly výstupní kondenzátory dostatečně velkou 

kapacitu pro zásobu zátěže energií po dobu sepnutí. Po rozepnutí spínače teče 

magnetizační proud transformátorem stále stejným směrem jako při zapnutí, a to způsobí 

polarizaci vinutí opačným směrem. Sekundární diody přejdou do propustného režimu 

a energie uložená v transformátoru se přesune do výstupních kondenzátorů a zátěže. 

Sekundární proud je potom roven primárním proudu přepočítaného poměrem závitů 

transformátoru a střídou pulzů. 
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2 ANALÝZY 

V případě spolehlivého návrhu pro vesmírné aplikace je nutné provést 

na obvodovém řešení několik analýz. Nejvýznamnější z nich jsou analýza nejhoršího 

případu, analýza namáhání součástek a analýza příčin a důsledků. Velkou podporou 

při analyzování obvodů jsou simulační programy, ve kterých se dají nastavit tolerance 

součástek, jejich maximální výkonové zatížení a další. Výsledky simulací jsou poté 

zpracovány v dalších fázích vývoje zařízení a je nutno odstranit kritické body. 

Řešení těchto situací se často provádí zdvojením výkonových pasivních součástek. 

Například u kondenzátorů se nejčastěji jedná o sériovou kombinaci několika prvků 

s rezistorovým děličem pro splnění tolerance maximálního napětí na jednotlivých 

kondenzátorech. 

2.1 Analýza nejhoršího případu 

Analýza nejhoršího případu (Worst Case Analysis) je analýza, při které se analyzuje 

chování obvodu v krajních podmínkách. Je prováděna na elektronických obvodech 

a zařízeních, aby se zajistila správná funkce po celou dobu života jednotky. 

Postup provádění analýzy je následující: 

 Rozdělení komplexních obvodů na menší bloky tak, aby bylo možné 

identifikovat vliv každého bloku na zbytek obvodu 

 Výběr kritických vlastností obvodu  

 Matematické výpočty a simulace chování obvodů 

Výstupem analýzy je důkaz, že obvod splňuje zadané požadavky i přes jednotlivé 

vnitřní a vnější vlivy (stárnutí, teplota, přiložené napětí, radiační efekty). Na závěr by tedy 

měl být uveden souhrn parametrů s porovnáním zadaných vlastností.  

Pro každý parametr součástky, který se může měnit s vnějšími vlivy, je nutné 

definovat: 

 Referenční hodnotu (typickou) 

 Počáteční toleranci (například 1% pro rezistory) 

 Citlivost na vnitřní vlivy obvodu (např. napájecího napětí) 

 Citlivost na vnější vlivy (např. teplota, radiace nebo EMC) 

Jednou z možností, jak provádět analýzu je tzv. Monte Carlo simulace. 

Jedná se o počítačovou simulaci, kdy se rozmítají parametry součástek, simuluje se celé 

zapojení a výsledkem je statistické vyhodnocení například výstupního napětí. [3] 

2.2 Analýza namáhání součástek 

Každou součástku v elektrickém návrhu je nutné ověřit tzv. analýzou namáhání 

součástek (obrázek 2-1), kdy se sleduje především její teplotní namáhání. Všechny prvky 

v obvodu musí splňovat tzv. derating, což je procentuální hodnota nominálního napětí, 

protékajícího proudu a celkového výkonu. V případě, že z hlediska návrhu není možné 

některé z těchto požadavků splnit, je nutné zažádat o výjimku nebo zvolit jinou součástku. 
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Cílem analýzy namáhání součástek je zvýšení spolehlivosti celku na základě 

snižování teplotního a elektrického zatěžování součástek. Zkoumáním namáhání 

jednotlivých součástek a snižováním tohoto namáhání na konzervativní hodnoty je možné 

prodloužit délku života jednotky a tím i celé mise. 

Elektrické obvody jsou analyzovány pro zjištění maximálního zatížení každé 

součástky v případě nejvyššího napětí a proudu, tak aby se zjistil nejhorší případ 

teplotního a elektrického zatížení. Namáhání součástek je největší v případě nejvyšší 

teploty na součástce a snižováním teploty zdvojením součástky se výrazně zvyšuje 

spolehlivost.  

Z důvodu zjednodušení analýzy se však pro většinu prvků v obvodu počítá 

s nominální teplotou. Pro speciální výkonové prvky se počítá i s nejhorší teplotou 

a výkonovými ztrátami. Na tyto součástky se musí analýza zaměřit, jelikož představují 

určité riziko z hlediska spolehlivosti.  

Na závěr se celá analýza provede ještě jednou na konečném schématu, kdy se potvrdí 

všechny změny na základě namáhání prvků. Tyto změny jsou implementovány 

do návrhu. Zde je vhodné použít maximální hodnoty napětí a proudů z analýzy nejhoršího 

případu.  

Každá použitá součástka prochází před osazením na desku testováním, 

které se provádí z důvodu ověření její spolehlivosti. Bylo zjištěno, že při využívání 50% 

rozsahu nominálních hodnot namáhání je možné životnost prvku až ztrojnásobit. [4] 

 

Obrázek 2-1: Příklad Analýzy namáhání součástek  

2.3 Analýza příčin, důsledků a jejich kritičnosti 

Jednou z dalších důležitých analýz pro návrh pro vesmírné využití je analýza příčin, 

důsledků a jejich kritičnosti. (z anglické zkratky FMECA – Failure modes, effects 

and criticality analysis). 

Tato analýza je metoda systematického zkoumání jednotlivých druhů a důsledků 

poruchových stavů součástek a soupis jejich závažností na úrovni celého návrhu 

s hodnocením kritičnosti a uvážením pravděpodobnosti jejich výskytů. [5] 
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Pro správné provedení FMECA analýzy existuje od agentury ESA norma 

pod názvem: ECSS-Q-ST-30-02 – Space product assurance – Failure modes, effects 

(and criticality) analysis (FMEA/FMECA). 

Účel a cíle analýzy: 

 Prokázání, že navržený systém splňuje požadavky na bezpečnost 

 Vyhledání kritických prvků  

 Poskytnutí prvotní informace pro návrh technické údržby systému 

FMECA by měla být vytvářena paralelně s návrhem tak, aby se případná slabá místa 

dala podchytit ještě před finálním designem, tak aby se dosáhlo co nejmenšího počtu 

iterací analýzy. Výsledky každé FMECA by měly být součástí design review, což je jakási 

kontrola celého systému, a vstupy z FMECA by měly sloužit jako podklady pro další 

úpravy.  

Jelikož je tato analýza využívána pro zjišťování spolehlivosti a bezpečnosti návrhu, 

je nutné ji provádět koordinovaně pro každou novou verzi schématu tak, aby se zamezilo 

zbytečnému duplikování chyb mezi schématy. V případě, že dojde ve schématu 

ke změně, je nutné ji okamžitě reflektovat do nové verze FMECA analýzy. Tento způsob 

platí samozřejmě i pro ostatní anylýzy. 

FMECA je zpravidla prováděna spolupracujícím návrhovým inženýrem, 

spolehlivostním inženýrem a případně externí firmou, která se na tyto úkoly specializuje. 

Nejlepší možností je však vytváření analýzy ve spolupráci všech třech z důvodu 

mezikontrol a zajištění správnosti.  
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3 NÁVRH ZDROJE 

Následující kapitola se zabývá praktickým návrhem zdroje. Na základě předpokladů 

a určitých zkušeností byly vybrány parametry, které by mělo zařízení splňovat. 

V první řadě je nutné zvolit minimální a maximální napájecí napětí. To vyplývá z normy 

ECSS-E-ST-20-20C pro zdroje podle požadavku ESA agentury. Jsou zde k dispozici dvě 

regulované větve, které můžou být použity pro napájení. První z nich, která byla zvolena 

i pro tento zdroj, je 28V regulovaná větev s minimálním napětím 22 V a maximálním 

38 V. 

3.1 Parametry zdroje 

Výstupní napětí jednotlivých větví byly zvoleny 3,3 V, 5 V a -5 V. 

V praxi použitelné pro digitální obvody a analogové obvody. Napájecí napětí 

3,3 V se využívá například pro komunikaci mezi jednotlivými instrumenty na družici 

přes LVDS linku, zatímco 5 V se využívá především pro analogové obvody 

a komunikační linky (např. TTL/CMOS obvody a SBDL). Výstupní proudy jednotlivých 

napájecích větví byly zvoleny na základě předpokládaného použitelného odběru. 

Zvolené parametry zdroje jsou popsány v tabulce 3-1. 

Tabulka 3-1: Parametry spínaného napájecího zdroje 

Veličina Název Min Typ Max 

VIN Vstupní napětí 22 V 28 V 38 V 

IIN Vstupní proud - - 680 mA 

PIN Příkon - - 15 W 

V3V3 Sekundární výstupní napětí 3,00 V 3,30 V 3,60 V 

V5V Sekundární výstupní napětí 4,50 V 5,00 V 5,50 V 

V-5V Sekundární výstupní napětí -5,50 V -5,00 V -4,50 V 

V9V Pomocné napájení (napětí) 8,00 V  9,00 V 12,00 V 

I3V3 Sekundární výstupní proud 0 mA 500 mA 1000 mA 

I5V Sekundární výstupní proud 0 mA 250 mA 500 mA 

I-5V Sekundární výstupní proud 0 mA 250 mA 500 mA 

I9V Pomocné napájení (proud) 0 mA 25 mA 50 mA 
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3.2 Vybrané komponenty 

Následující kapitola se věnuje důležitým součástkám použitých při návrhu zdroje 

v případě, že by byla zahájena kvalifikační fáze vývoje, kde se používají ekvivalenty 

radiačně odolných prvků. Jedná se o PWM řídicí obvod ISL78841, který je radiačně 

odolnou náhradou za známé obvody typu 28C4x a 18C4x, které jsou využívány jako 

regulátory pro spínané napájecí zdroje. [7] 

Radiačně odolný obvod HS-139 se skládá ze čtyř komparátorů, které jsou 

implementovány na jednom křemíkovém substrátu. Doporučené napájecí napětí obvodu 

je v rozsahu 5 – 30 V a jeho spotřeba při využití všech 4 komparátorů dosahuje 

maximálně 3 mA. [8] 

Aplikace: 

 Generátory impulzů 

 Napěťové posouvače 

 Převodníky analogového signálu na digitální 

Operační zesilovač ISL70444SEH nabízí čtyři nízko-příkonové zesilovače 

optimalizované pro maximální dynamický rozsah. Tyto zesilovače jsou navrženy 

pro jedno nesymetrické napájecí napětí 2,7 V – 40 V, případně pro symetrické napájecí 

napětí ±1,35 V až ±20 V. Aplikace vyžadující přesné snímání dat (např. ze senzorů), 

přesnou zpětnou vazbu apod. Jsou ideální pro použití právě tohoto zesilovače. 

Dodáván je v pouzdře LFP14. [9] 

TL1431 je precizní programovatelná reference dodávaná pro různé druhy využití. 

Jednotlivé druhy se liší teplotním rozsahem a především cenou. Její výstupní napětí může 

být nastaveno v rozsahu 2,5 V, což je interní reference, až 36 V pomocí dvou externích 

rezistorů. Obvod má typickou impedanci 0,2 Ω, a díky jeho aktivnímu výstupnímu stupni 

je schopen reagovat velmi rychle na vstupní změnu. Díky této vlastnosti slouží jako 

ideální náhrada za Zenerovu diodu pro reference ve spínaných zdrojích a pro regulaci 

lineárních napájecích zdrojů. [10] 

Optočlen OLS700 se skládá z jedné LED diody, která je opticky propojená se dvěma 

stejnými fotodiodovými detektory. Tyto detektory jsou využívány pro vysokou linearitu. 

Dva výstupy (proudové zdroje) jsou z důvodů: 

 Fotodioda na vstupní straně, která je propojena s vysílací diodou se využívá 

pro externí zpětnou vazbu, která kompenzuje změny a zajišťuje konstantní výstup. 

 Stejná fotodioda, která je izolovaná, se poté využívá jako galvanicky oddělená 

vysílací dioda pro primární stranu zdroje. 

OLS700 se dodává v hermeticky uzavřeném keramickém pouzdře LCC, ve kterém 

má elektrickou izolaci do 1000 V. Montáž pouzdra se provádí pomocí pájení přetavením 

nebo přilepením pouzdra vodivým lepidlem. [11] 

Jako náhrada k tomuto optočlenu se nabízí IL300, který je komerčně dostupný  

a má obdobné parametry. Jedinými rozdíly, které jsou při návrhu desky plošných spojů 

klíčové, jsou oddělená vysílací dioda a přijímací dioda na vysílací straně a jiné pouzdro. 
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Pasivní součástky jsou ve většině případů povrchově montované, a to z důvodu 

menší velikosti a větší dostupnosti na trhu. Pro testování návrhu zdroje jsou použity 

komerčně dostupné kondenzátory, rezistory a tlumivky z důvodu nízké ceny oproti 

testovacím modelům součástek. Všechny pasivní prvky jsou vybrány tak, 

aby se specifikací blížily co nejvíce těm případně použitým pro vesmírný průmysl. 

Podrobný rozpis součástek určených pro vesmírný průmysl a jejich ekvivalentů 

se nachází v tabulce 3-2. 

Tabulka 3-2: Soupis hlavních součástek a jejich ekvivalenty 

Součástka Označení 
Použitá komerční 

náhrada 

Rezistory 0805 400102602xxxxF4 0805S8FxxxxT5E 

Kondenzátory NP0 0805 300900306xxxxKE 08051AxxxJAT2A  

Kondenzátory X7R 0805 300900807xxxKE 08051CxxxKAT2A 

Kondenzátory X7R 1206 300902307xxxKE 12061CxxxKAT2A  

Kondenzátory X7R 1812 300901007xxxKE 18121CxxxKAT2A  

Kondenzátory tantalové 30120040zCxxxKAyyyy TPSz475KxxxRyyy 

Křemíková dioda 1N6640U02D 1N4148W-DIO 

Shottky dioda 1N5822U02B STPS3L40UF 

Zenerova dioda 1N4106UR-1 TZMC12-GS08 

Kompenzovaná tlumivka CMC181M1 B82720S2202N040  

Tlumivka SESI15WR DE1205-150 

NPN tranzistor SOC5551RHRT MMBT5551 

PNP tranzistor SOC5401RHRT MMBT5401 

NPN tranzistor 2N5154RSHRG MJD44H11G 

N-MOS tranzistor IRHNJ67230A FQD18N20V2 

P-MOS tranzistor IRHMS597260 IRF5210PBF 

Lineární optočlen OLS700 IL300-DEFG 

Optočlen OLS449_F 4N35 

Komparátor HS-139 LM339 

Operační zesilovač ISL70444 LT1499 

PWM řídicí obvod ISL78841 UCC28C41 
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3.3 Blokový návrh 

První část zdroje tvoří vstupní obvody zařízení (obrázek 3-1), které zajišťují 

dostatečnou filtraci DC-DC měniče, hlídání vstupního napájecího napětí a napájení 

primárních řídicích obvodů. Dále obsahuje řídicí část v podobě R-S klopného obvodu, 

který zajišťuje možnost vypnutí zdroje při chybě na primární nebo sekundární straně tak, 

aby se nešířila chyba mimo jednotku a řízený vstupní spínač, který limituje vstupní 

nárazový proud tak, aby se nespustila externí ochrana v podobě tzv. LCL omezovače 

(Latching Current Limiter). [12] 

Podpěťová 

ochrana

V
st

u
p Vstupní 

filtry

Řídicí obvod

Přepěťová ochrana

Nadproudová 

ochrana

Interní filtry

Pomocné 

napájení

DC-DC

Měnič

Vstupní spínač

 

Obrázek 3-1: Blokové schéma primárních řídicích obvodů 

Druhou částí je samotný DC-DC měnič (obrázek 3-2), který je řízený PWM 

regulátorem na základně špičkové hodnoty snímaného primárního proudu a napěťové 

zpětné vazby, oddělené optočlenem pro galvanické oddělení. DC-DC měnič je v jednotce 

využit i pro generování interního 9V napětí pro napájení primárních bloků a PWM 

regulátoru. 
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Obrázek 3-2: Blokové schéma DC-DC měniče 
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Na základě zvolených výstupních napětí, velikostí proudů jednotlivých větví 

a především mechanického návrhu celé jednotky byly vybrány jako vstupní a výstupní 

standardní konektory typu DEMA-9P pro vstup (tabulka 3-3) a DEMA-9S pro výstup 

(tabulka 3-4). Z důvodu co nejvyššího využití konektorů byly všechny napájecí větve 

vyvedeny na více kontaktů. Navíc se tím snížil přechodový odpor konektorů, 

zvýší spolehlivost a vytvořila možnost cross-strappingu, což je křížení vodičů mezi 

nominální a záložní jednotkou. 

Tabulka 3-3: Popis vývodů vstupního napájecího konektoru (DEMA9P) 

Číslo vývodu Označení Popis 

1 V_BUS kladné vstupní napájecí napětí 

2 V_BUS kladné vstupní napájecí napětí 

3 V_BUS_N záporné vstupní napájecí napětí 

4 V_BUS_N záporné vstupní napájecí napětí 

5 N.C. nezapojeno 

6 V_BUS kladné vstupní napájecí napětí 

7 V_BUS kladné vstupní napájecí napětí 

8 V_BUS_N záporné vstupní napájecí napětí 

9 V_BUS_N záporné vstupní napájecí napětí 

Tabulka 3-4: Popis vývodů výstupního konektoru (DEMA9S) 

Číslo vývodu Označení Popis 

1 +3V3 +3V3 výstupní napětí 

2 -5V -5V výstupní napětí 

3 +5V +5V výstupní napětí 

4 SGND sekundární zem 

5 SGND sekundární zem 

6 +3V3 +3V3 výstupní napětí 

7 -5V -5V výstupní napětí 

8 +5V +5V výstupní napětí 

9 SGND sekundární zem 
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3.3.1 Vstupní filtry 

Vstupní filtry jsou zpravidla L-C filtry, které mají za úkol filtrovat obdélníkový tvar 

proudu, který vytváří DC-DC měnič z důvodu rychlého spínání primárního vinutí. 

Tyto filtry rozděleny do dvou kategorií. První z nich jsou tzv. souhlasné filtry, 

které se skládají z kompenzované tlumivky a kondenzátorů. Filtrují zvlnění napětí 

a proudu vytvořené na obou napájecích svorkách společně. Druhým typem je rozdílový 

(diferenční) filtr, který filtruje zvlnění napětí a proudu měřené vůči jednomu bodu.  

Vzhledem k tomu, že u těchto filtrů jsou často požadavky na vysokou kvalitu 

kondenzátorů, jsou tyto filtry skládány z paralelní a sériové kombinace více druhů 

kondenzátorů. Většinou se jedná o tantalové a keramické typy. Negativní dopad tohoto 

přístupu je však velký nárůst plochy na DPS, a je proto nutné zvolit určitou alternativu 

mezi dostatečným množstvím kondenzátorů a jejich plochou.  

U tantalových kondenzátorů existuje ještě jeden problém, a tím je jejich nízké 

maximální dovolené pracovní napětí. Z těchto důvodů se musí skládat do sériové 

kombinace s rezistorovými děliči tak, aby se pracovní napětí dělilo v určitém poměru 

a byl splněn tzv. derating součástek. 

 

Obrázek 3-3: Vstupní souhlasný a diferenční filtr před hlavním spínačem 

 

Obrázek 3-4: Vstupní diferenční filtr za hlavním spínačem 
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Vstupní filtr je rozdělen na dva stupně. Ten první na obrázku 3-3, který slouží 

k filtrování souhlasné složky, je umístěn bezprostředně za vstupním konektorem 

jednotky. Kondenzátory C1 až C3 musí být umístěny co nejblíže vstupnímu konektoru. 

Kompenzovaná tlumivka je nezbytným prvkem právě k filtrování souhlasné složky. 

Stejně tekoucí proudy jednotlivými vinutími se pomocí tlumivky vyruší. 

Kondenzátory připojené na sekundární zem zamezují vysokofrekvenčnímu rušení 

generovanému na sekundární straně zdroje.  

 

Obrázek 3-5: Simulace prvního a druhého stupně filtru (diferenční) 

Na obrázku 3-5 ze simulace lze vidět napěťovou přenosovou charakteristiku prvního 

stupně diferenčního filtru. Za hlavním spínačem je umístěn druhý stupeň (obrázek 3-4) 

s podstatně nižším zlomovým kmitočtem, který se na desce plošného spoje nachází 

co nejblíže transformátoru, aby zde bylo zajištěno rychlé dodávání energie z výstupních 

kondenzátorů filtru do primárního vinutí transformátoru. Cesty na desce jsou zde vylity 

mědí, aby se snížila impedance vodičů. 

 

Obrázek 3-6: Simulace celkového přenosu (diferenční) 

Výsledný průběh přenosu celého filtru při spojení obou stupňů hlavním spínačem je 

na obrázku 3-6. Potlačení diferenčního napětí na spínacím kmitočtu je cca 95 dB.   



24 

 

3.3.2 Pomocné napájení 

Pomocné napájení se skládá ze dvou obvodů. Prvním z nich je napájení vstupních 

obvodů tak, aby byly funkční i v případě, že DC-DC měnič není v činnosti. 

Druhým z nich je tzv. start-up obvod pro PWM řídicí obvod DC-DC měniče. Oba dva 

obvody je vhodné po náběhu měniče deaktivovat a napájet z interně vytvořené větve, 

jelikož se tím mnohonásobně zvýší účinnost celého zařízení. Například při 

předpokládaném odběru vstupních obvodů 10 mA a napájecím napětí 28 V je příkon 

roven 280 mW. Obvod při stejném proudu, ale dodávaném z interní napájecí linky 

9 V, potřebuje příkon 90 mW (neuvažuje se účinnost zdroje). Schéma zapojení 

pomocného primárního napájení je na obrázku 3-7. 

 

Obrázek 3-7: Obvod pomocného napájení pro primární obvody 

Potřebný dodávaný proud z obvodu byl zvolen 15 mA na základě parametrů 

připojených obvodů. Řídicí obvody by měly být schopny pracovat od napětí nižšího, 

než je minimální pracovní napětí DC-DC měniče. Minimální pracovní napětí 

pro primární obvody bylo zvoleno 20 V.  

 𝐼𝑀𝐴𝑋 =
𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝑍 − 𝑉𝐶𝐸

𝑅46−49
=

20 − 12 − 0,02

550
= 14,5 𝑚𝐴 3-1 

kde:  VIN … minimální vstupní napětí 

VZ … napětí Zenerovy diody 

VCE …napěťový úbytek mezi C-E tranzistoru 

Rezistory R46-R49 s diodou D10 tvoří výkonovou část lineárního stabilizátoru 

se Zenerovou diodou. Kondenzátory C38 a C37 slouží k filtraci a stabilizaci výstupního 

napětí. Pro odpojení celého bloku se využívá rezistorového děliče složeného z R43 a R44. 

Po zapnutí primárního napájení se tranzistor Q4 otevře, takže jím protéká proud 

do stabilizátoru a tranzistor Q3 zůstává zavřený, jelikož na +9V větvi není napětí.  
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V případě, že se na signálu +9V objeví výstupní napětí generované DC-DC 

měničem, tranzistor Q3 se otevře, a tím zavře tranzistor Q4. Spotřeba samotného obvodu 

je poté dána pouze napěťovým úbytkem na R45.  

Pro 22 V: 

 𝐼𝑄 =
𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝐶𝐸

𝑅45
=

22 − 0,02

47000
= 0,47 𝑚𝐴 3-2 

Pro 38 V: 

 𝐼𝑄 =
𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝐶𝐸

𝑅45
=

38 − 0,02

47000
= 0,8 𝑚𝐴 3-3 

Generované interní napětí 9 V se poté přes diodu D9 propaguje na napájecí linky 

primárních obvodů. Pro zvýšení bezpečnosti proti přepětí je Zenerova dioda využita jako 

ochrana proti zvýšení napětí nad 12 V. 

3.3.3 Podpěťová ochrana 

Úkoly podpěťové ochrany je především chránit baterie družice před dalším 

nechtěným vybíjením a ochrana obvodů před prací mimo definovaný rozsah napájecího 

napětí. V případě, že napětí na napájecí lince družice poklesne pod určitou hodnotu, 

UVLO (Under Voltage Lock-Out) tento stav vyhodnotí a zdroj odstaví.  

 

Obrázek 3-8: Schéma obvodu podpěťové ochrany 

Obvod na obrázku 3-8 je tvořen komparátorem LM339 s hysterezí vytvořenou 

rezistorem R31. Rozhodovací úroveň komparátoru je nastavena programovatelnou 

napěťovou referencí VR1 (2,5 V) na 5 V pomocí rezistorů R22 a R23. Hystereze je zde 

z důvodu ochrany proti rozkmitání celého zdroje při rychlém přechodu mezi úrovněmi. 
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 𝑉𝑅𝐸𝐹 = 𝑉𝑇𝐿 ×
𝑅22 + 𝑅23

𝑅23
= 2,5 ×  

10 × 103 + 10 × 103

10 × 103
= 5 𝑉 3-4 

Pro výpočet překlápěcích úrovní je nejprve nutné znát napětí v uzlu mezi rezistory 

R26 a R25. To je definováno napěťovou referencí a poměry rezistorů R27 a R26. 

 𝑉𝐼𝑁𝑇 = 𝑉𝑅𝐸𝐹 ×
𝑅27 + 𝑅26

𝑅27
= 5 ×  

30 × 103 + 75 × 103

30 × 103
= 17,5 𝑉 3-5 

V případě, že je výstup komparátoru ve vysoké impedanci, znamená to, že napětí 

na vstupu jednotky je dostatečně vysoké a obvod UVLO neblokuje hlavní spínač. 

Vypínací napětí je v tomto případě dáno rezistorovým děličem R25, R26 a R27.  

 𝑉𝑂𝐹𝐹 = 𝑉𝑅𝐸𝐹 × [
𝑅25 + 𝑅26 + 𝑅27

𝑅27
] = 5 × [

(27 + 75 + 30) × 103

30 × 103
] = 22 𝑉 3-6 

Naopak při zablokovaném obvodu UVLO je výstup komparátoru v log. 0. 

Rezistorem R31 protéká proud a poměr odporového děliče je pozměněn. Pro zapnutí 

jednotky je tedy nutné zvyšovat vstupní napětí až nad 25 V. 

 

𝑉𝑂𝑁 = 𝑉𝐼𝑁𝑇 + 𝑅25 × [
𝑉𝐼𝑁𝑇

𝑅31
+

𝑉𝐼𝑁𝑇

𝑅26 + 𝑅27
]

= 17,5 + 27 × 103 × [
17,5

150 × 103
+

17,5

(75 + 30) × 103
]

= 25,15 𝑉 

3-7 

Referenční napětí je přiváděno na invertující vstup komparátoru a porovnáváno 

s napětím na neinvertujícím vstupu, na němž je hodnota napětí definována vstupním 

napětím celé jednotky a aktuální výstupní hodnoty komparátoru. Napěťová úroveň nutná 

pro zapnutí zdroje byla nastavena na 25 V a hodnota napětí pro vypnutí zdroje je cca 22 V 

(minimální napětí napájecí linky). 

Pro případ, kdy je napětí na primární napájecí linku připojeno skokově, je zde 

kondenzátor C32. Ten zajistí pomalé zvyšování napětí na kladném vstupu komparátoru, 

aby se do odblokování obvodu všechny ostatní napěťové úrovně ustálily. Výstup UVLO 

obvodu je připojen na záporný vstup komparátoru hlavního řídicího obvodu tak, aby byl 

po zapnutí zdroje výstup komparátoru řídicího obvodu ve vysoké impedanci. 

Tranzistor, který řídí hlavní spínač, je tím otevřený a DC-DC měnič by se zapnul dříve, 

než by všechna řídicí napětí byla stabilní. Z toho důvodu je výstup UVLO připojen přes 

diodu ještě za komparátor řídicího obvodu, a v případě, že je UVLO aktivní (výstup v log. 

0), je napětí báze řídicího tranzistoru zkratována na primární zem. 
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3.3.4 Řídicí obvod – R-S klopný obvod 

Řídicí obvod využívá komparátoru LM339 zapojeného jako komparátor s hysterezí 

(obrázek 3-9). Na kladném a záporném vstupu komparátoru jsou dva rezistorové děliče, 

které na základě řídicích signálů FF_OFF a FF_ON nastavují výstup obvodu. Po startu 

jednotky nastává časová prodleva generovaná obvodem UVLO, který drží zablokovaný 

hlavní spínač. V případě, že je signál z UVLO odblokován, řídicí obvod přechází 

do funkčního stavu a sepne hlavní spínač, přes který se začne napájet DC-DC měnič. 

V případě, že na sekundární straně nastane porucha a objeví se přepětí, případně 

nadproud, řídicí obvod se přepne do stavu vypnuto, zablokuje hlavní spínač a jedinou 

možností, jak zdroj znovu zapnout, je vypnutí a zapnutí napájení na vstupu.  

 

Obrázek 3-9: Řídicí obvod jednotky 

Podle předchozího popisu je funkce obvodu rozdělena do několika fází: 

Fáze 1: Po zapnutí jednotky je výstup blokován UVLO obvodem, napětí na signálu 

FF_ON je cca 0,6 V a výstupní tranzistor Q2 je zavřený. Výstup komparátoru je 

ve vysoké impedanci, výstupní tranzistor je tedy zavřený přes diodu D6. 

Fáze 2: Napětí na vstupu jednotky je dostatečně vysoké a časová prodleva UVLO obvodu 

skončila. Napětí na signálu FF_ON je přes 9V, dioda D6 je tedy v závěrném směru 

a nevede proud. Z fáze 1 vyplývá, že obvod je v aktivním stavu a tranzistor Q2 se otevře, 

jelikož již není zavírán diodou D6. Zároveň vzroste napětí na záporném vstupu 

komparátoru, jelikož je udáváno pouze poměrem rezistorů R33 a R34. 

Fáze 3A: Případ nadproudu na primární straně. Na nadproud zareaguje ochrana v podobě 

dalšího komparátoru a nastaví na signál FF_OFF napětí 0,6V (napětí diody v obvodu 

OCP). Tím klesne napětí kladného vstupu pod hodnotu napětí záporného vstupu a výstup 

komparátoru se nastaví na 0 V (otevřený kolektor).  
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Fáze 3B: Stejný vliv na obvod má i přepěťová ochrana, která na signál FF_OFF 

nastaví 0 V (otevřený kolektor optočlenu). Po signálu přepětí ze sekundární strany zdroje 

je řídicí obvod uveden do vypnutého stavu. 

Fáze 4: Nyní je obvod v neaktivním stavu a hysterezí je zaručeno, že jedinou možností 

jak zdroj opět zapnout je pokles napětí na vstupní straně pod UVLO úroveň. To může 

nastat kompletním odpojením napájením a restartem jednotky. V případě, že chyba 

na primární nebo sekundární straně přetrvává, je celá jednotka uvedena zpět 

do neaktivního stavu. 

Tabulka 3-5: Napětí na vstupech a výstupech v jednotlivých fázích 

IN+ (TP13) IN- (TP12) OUT (TP15) Stav 

Fáze 1 – aktivní, výstup blokován 

5,00 V 0,70 V 1,40 V VYPNUTO 

Fáze 2 - aktivní, výstup odblokován 

5,00 V 3,40 V 2,10 V ZAPNUTO 

Fáze 3 - neaktivní, výstup blokován 

1,4 V 3,40 V 0,00 V VYPNUTO 

Fáze 4 - neaktivní, výstup odblokován 

2,26 V 3,40 V 0,00 V VYPNUTO 

3.3.5 Vstupní spínač 

Vstupní spínač (obrázek 3-10) odděluje hlavní napájecí linku a DC-DC měnič. 

Tranzistor Q1 je spínán přes rezistory R2 a R3 s ochrannou Zenerovou diodou D1, 

která zajistí maximální napětí mezi G a S 12 V. Úkolem spínače je oddělit DC-DC měnič 

od napájecí linky celé družice v případě poruchy na zdroji, aby se zamezilo šíření chyby 

z napájecí jednotky. Kondenzátor C70 slouží k pomalejšímu nárůstu napětí mezi 

G a S tranzistoru, aby se zamezilo proudovým nárazům, které by mohly aktivovat LCL. 

[12] 

 

Obrázek 3-10: Vstupní spínač 

Minimální napětí tranzistoru pro jeho sepnutí je 2 V [13]. Pro vyšší spolehlivost 

a snížení odporu kanálu je zde používáno napětí 12 V. Rezistorový dělič R2-R3 je tedy 

navržen tak, aby i v případě minimálního vstupního napájecího napětí 12 V bylo mezi 

G a S tranzistoru alespoň 12 V. Ochranná Zenerova dioda toto napětí omezuje 

na 12 V a tranzistor je v celém rozsahu vstupního napětí otevřen. 
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𝑉𝐺𝑆 = (𝑉𝐼𝑁 − 2 × 𝑉𝐷) ×
𝑅2

𝑅2 + 𝑅3

= (22,5 − 2 × 0,6) ×
120 × 103

(82 + 120) × 103
= 12,65 𝑉 

3-8 

 

𝑉𝐺𝑆 = (𝑉𝐼𝑁 − 2 × 𝑉𝐷) ×
𝑅2

𝑅2 + 𝑅3

= (38 − 2 × 0,6) ×
120 × 103

(82 + 120) × 103
= 21,86 𝑉 

3-9 

Měřením bylo ověřeno, že vstupní spínač je při minimálním a maximálním vstupním 

napětí sepnutý napětím Zenerovy diody.  

3.3.6 Nadproudová ochrana 

Detekce nadproudové ochrany (obrázek 3-11) je odvozena ze signálu COMP PWM 

regulátoru, jehož napěťová úroveň je úměrná výstupní zátěži zdroje. Je přiveden 

přes rezistor R21 na záporný vstup komparátoru a pokud je nižší než rozhodovací napětí 

na kladném vstupu, výstup komparátoru je ve vysoké impedanci. V případě, že napětí 

signálu COMP přesáhne rozhodovací úroveň, výstupní tranzistor komparátoru se sepne 

a na signálu FF_OFF se objeví log. 0, která vypne hlavní řídicí obvod. 

 

Obrázek 3-11: Nadproudová ochrana 

Pracovní rozsah signálu COMP je 1,15 až 4,15 V. Vyplývá to z interního zapojení 

řídicího obvodu UCC28C41 [14]. Zpětná vazba zdroje je nastavena tak, že v případě 

nejnižší zátěže je úroveň napětí tohoto signálu nad 1,15 V. Při nadproudu, který může být 

způsoben například zkratem výstupních filtračních kondenzátorů, signál COMP saturuje 

nad hodnotu 4,15 V. Rozhodovací úroveň vypnutí zdroje je nastavena na: 

 𝑉𝑇𝑅𝐼𝐺 = 𝑉𝑅𝐸𝐹 ×
𝑅28

𝑅20 + 𝑅28
= 5 ×

120 × 103

(20 + 120) × 103
= 4,28 𝑉 3-10 
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3.3.7 Přepěťová ochrana 

Obvod přepěťové ochrany na sekundární straně v případě nadpětí na +3V3 větvi 

propouští přes tranzistor proud do rezistoru R37 a následně diody optočlenu OK1. 

Využití optočlenu v tomto případě zajišťuje galvanické oddělení mezi primární 

a sekundární stranou zdroje. Schéma obvodu signalizace přepětí na primární straně je 

na obrázku 3-12. 

 

Obrázek 3-12: Schéma obvodu signalizace přepětí na primární straně 

V případě poruchy a selhání DC-DC měniče, jejímž následkem je přepětí 

na sekundární straně, je zdroj pomocí přepěťové ochrany okamžitě vypnut. 

Výstupní tranzistor se vlivem protékajícího proudu LED diodou otevře a přes diodu D5 

se uzemní signál FF_OFF, kterým se komparátor řídicího obvodu přepne do neaktivního 

stavu. 

3.4 DC-DC měnič 

Realizovaný zdroj využívá spřažení sekundárních výstupů pomocí vazební 

indukčnosti, která zároveň funguje jako filtrační prvek. V podstatě jde o druhý 

transformátor, který obsahuje vzduchovou mezeru, aby nedocházelo k saturaci jádra. 

Tlumivka má stejný počet závitů na jednotlivých větvích jako hlavní transformátor. 

Výhodou tohoto konceptu je „druhý stupeň regulace napětí“, který z části kompenzuje 

rozdílný úbytek napětí na usměrňovacích diodách a na samotném vinutí transformátoru 

a tlumivky při změnách zátěží. 

Na následujícím obrázku 3-13 je zobrazen blok DC-DC měniče s označenými 

vinutími transformátoru a tlumivky. Signál S je přiveden na drain spínacího tranzistoru, 

který je řízen PWM regulátorem. Časové průběhy jednotlivých napětí a proudů jsou 

zobrazeny na obrázku 3-14. 
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Obrázek 3-13: DC-DC měnič 

Na levé straně se nachází primární a demagnetizační vinutí s +9V vinutím určeným 

pro napájení primární strany zdroje. Pravá strana schématu obsahuje výstupní napájecí 

větve na sekundární straně s L-C filtrem. 

t [s]

USW [V]

UDRAIN[V]

IPRIM [A]

I 5V[A]

TON TS

U PRIM [V]

UDEM[V]

I -5V[A]

U D5V[V]

UD-5V[V]

U 5V [V]

U -5V [V]

U T5V[V]
UT-5V[V]

 

Obrázek 3-14: Časové průběhy propustného izolovaného měniče 
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3.4.1 Řídící obvod PWM 

Jako PWM regulátor celého zdroje byl zvolen UCC28C41, který zajišťuje spínání 

primárního vinutí s frekvencí 400 kHz s proměnnou střídou na základě zpětné vazby 

a vstupního napětí. Chybový signál ze sekundární strany je přiveden na vývod FB, 

využívá se tak interního chybového zesilovače s referenčním napětím 2,5 V. 

Snímání primárního proudu je zajištěno proudovým transformátorem TR1. 

Převodní poměr transformátoru je 1:50 a celkový zisk snímání proudu je nastaven 

rezistorem R66 na 0,78 V/A (vlastní odpor transformátoru lze zanedbat). 

Neosazený rezistor R65 slouží k případnému dostavení hodnoty zisku. Filtr složený 

z R63 a C46 filtruje počáteční napěťové špičky při sepnutí tranzistoru, aby se zabránilo 

nechtěnému spouštění interního komparátoru. Schéma obvodu se nachází 

na obrázku 3-15. 

 

Obrázek 3-15: Zapojení PWM řídicího obvodu zdroje 

Časování celého obvodu zajišťují rezistor R64 a kondenzátor C44, jejichž hodnota 

byla zvolena na základě dokumentace k ISL78441 [7] a poté dostavena tak, aby spínací 

kmitočet odpovídal přibližně zvoleným 400 kHz. Pro signál, který vstupuje jako reference 

do interního komparátoru, je zde připojen obvod složený z R62, C41, Q7 a D13, 

který po zapnutí napájení obvodu zajistí hladký náběh komparačního signálu. Po nabití 

kondenzátoru C41 se obvod přes tranzistor odpojí a napětí na COMP signálu určuje pouze 

zpětná vazba. Bez tohoto obvodu by hrozily velké proudové nárazy, které by mohly 

způsobit nestabilitu zdroje, namáhání součástek a především vypnutí napájecí ochrany 

v podobě LCL. [12] 

Spínání primárního vinutí zajišťuje tranzistor Q8, jehož řídicí elektroda je řízena 

výstupem OUT přes rezistor omezující nárazový proud do parazitní kapacity tranzistoru. 

Naopak dioda D16 slouží k co nejrychlejšímu odvodu náboje z hradla a tím rychlému 

zavření tranzistoru. 
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3.4.2 Transformátor 

Střídavý proud elektronů vytváří ve vodiči magnetické pole, které má za následek 

jejich vychýlení směrem k povrchu vodiče. Proudová hustota tak směrem k jádru vodiče 

klesá. Optimální průřez vodiče (případně tloušťka cesty planárního magnetika) je roven 

dvojnásobku efektivní hloubky vniku. 

 

 𝛿 ≈ √
2𝜌

2𝜋𝜇𝑓
, 3-11 

 𝛿 ≈ √
2𝜌

2𝜋𝜇𝑓
= √

2 × 16,9 × 10−9

2𝜋 × 4𝜋 × 10−7 × 4 × 105
= 0,033 𝑚𝑚 3-12 

 

kde:   … měrná rezistivita vodiče,  

f … spínací kmitočet 

µ … magnetická permeabilita vodiče.  

Pro elektrotechnickou měď je µr = 0.999 990. 

Protože vodiče ve vinutí transformátoru leží těsně vedle sebe, jsou cesty elektronů 

také ovlivněny elektrickým polem sousedních vodičů – dva elektrony se vzájemně 

odpuzují. Dochází tak k dalšímu vyprazdňování průřezu vodiče a zvýšení jeho 

efektivního odporu. 

Z výpočtu vyplývá, že pro efektivní využití měděných ploch v transformátoru 

a v tlumivce je nutné mít výšku mědi pod 0,066 mm. Na základě toho byl zvolen proces 

výroby čtyřvrstvých desek, kde jsou jednotlivé tloušťky: 

Tabulka 3-6: Zvolený proces pro výrobu čtyřvrstvých desek 

Číslo vrstvy Tloušťka Poznámky 

DPS-SM 20 µm Nepájivá maska 

DPS-1 95 µm Měděné cesty 

DPS-PRE 105 µm Prepreg 

DPS-2 70 µm Měděné cesty 

DPS-CORE 300 µm Jádro DPS 

DPS-3 70 µm Měděné cesty 

DPS-PRE 105 µm Prepreg 

DPS-4 95 µm Měděné cesty 

DPS-SM 20 µm Nepájivá maska 
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Návrh transformátoru je zpravidla iterativní proces. Nejprve se zvolí typ a materiál 

jádra a poté se provede výpočet vinutí a ověření, že dané magnetikum splňuje požadované 

parametry. S ohledem na přenášený výkon bylo zvoleno jádro E22/6/16 vyrobené 

z materiálu 3F3 složené ze dvou planárních jader typu E. 

Tabulka 3-7: Parametry jádra 3F3 E22+E22 (Převzato z: [6]) 

Veličina Název Hodnota Jednotka 

Ae Efektivní plocha jádra 78,5 mm2 

Amin Minimální plocha jádra 78,5 mm2 

Le Efektivní délka jádra 26,1 mm 

Ve Efektivní objem jádra 2040 mm3 

µe Relativní permeabilita 1620 - 

Bmax Maximální magnetický tok 60 mT 

AL Konstanta jádra 5000±25% nH/závit2 

Ln Průměrná délka vinutí 58.3 mm 

Vzhledem k tomu, že spínaný zdroj má mít tři výstupní napěťové úrovně a jeden 

interní výstup, je použito mnoho vývodů z transformátoru. Z důvodu návrhu 

transformátoru je nutné, aby poměry počtu závitů mezi výstupy byly ideálně 

v celočíselném poměru (kladný a záporný vývod vinutí je umístěn na stejné straně).  

V prvním kroku je uvažován návrh výstupu připojeného ke zpětnovazební smyčce. 

 𝑛𝑟3𝑉3 =
𝐷𝑚𝑎𝑥 × 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑠𝑒𝑐3𝑉3 + 𝐷𝑚𝑎𝑥 × 𝑉𝐷
=

0,45 × 22

3,3 + 0,45 × 0,35
= 2,863 3-13 

kde:   Dmax … maximální střída PWM signálu (zvoleno) 

Vmin … minimální hodnota primárního napětí 

Vsec3V3 … požadované sekundární napětí  

VD … úbytek napětí na diodě v propustném směru (při použití Shottkyho 

diod VD=0.35V). 

Počet závitů primárního vinutí je podmíněn maximální velikostí magnetické indukce 

v jádře magnetika a maximálním napětím: 

 𝑁𝑝 =
𝐷𝑚𝑎𝑥 × 𝑉𝑚𝑎𝑥 × 𝑇

𝐵𝑚𝑎𝑥 × 𝐴𝑚𝑖𝑛
=

0,44 × 38 × 2,5 × 10−6

0,06 × 7,85 × 10−5
= 9,07 => 10 3-14 

kde:  Vmax … maximální primární napětí 

T … perioda (spínací kmitočet 400 kHz) 

Bmax … maximální velikost magnetické indukce (zvoleno) 

Amin … minimální plocha jádra 
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Počet závitů regulované větve +3V3 je poté: 

 𝑁𝑠3𝑉3 =
𝑁𝑝

𝑛𝑟3𝑉3
=

10

2,863
= 3,49 3-15 

Jelikož lze použít pouze celá čísla a pro výpočet počtu závitů bylo použito maximální 

střídy, je nutné výsledek zaokrouhlit nahoru (Ns3V3 = 4 závitů). Navíc se tak kompenzují 

případné nezapočítané ztráty měniče. Výsledného výstupního napětí poté dosáhne 

regulátor snížením střídy na: 

 𝐷 = 𝐷𝑚𝑎𝑥 ×
𝑁𝑠(3𝑉3)

6
= 0,45 ×

3,49

4
= 0,393 3-16 

Střída při maximálním vstupním napětí je poté: 

 𝐷𝑚𝑖𝑛 = 𝐷 ×
𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥
= 0,393 ×

22

38
= 0,227 3-17 

kde:  Vmax … maximální primární napětí 

Vmin … minimální primární napětí 

Pro výpočet poměru a počtu závitů sekundárních větví +5V a -5V se využije stejných 

vzorců jako pro +3V3 větev, ale počítá se zde se střídou sníženou podle předchozích 

výpočtů se zaokrouhlením počtu závitů regulované větve na 4. 

 𝑛𝑟5𝑉 =
𝐷 × 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉5𝑉 + 𝐷 × 𝑉𝐷
=

0,393 × 22

5 + 0,393 × 0,35
= 1,682 3-18 

 𝑁𝑠5𝑉 =
𝑁𝑝

𝑛𝑟5𝑉
=

10

1,682
= 5,94 3-19 

Vzhledem k celočíselnému počtu je zde nutno počet závitů zaokrouhlit nahoru 

na Ns5V = 6 závitů a zde je napětí vyšší, jelikož zdroj reguluje na 3V3 větev. 

 

𝑉5𝑉 = 𝐷 × 𝑉𝑚𝑖𝑛 ×
𝑁𝑠5𝑉

𝑁𝑝
− 𝐷 × 𝑉𝐷

= 0,393 × 22 ×
6

10
− 0,393 × 0,35 = 5,05 𝑉 

3-20 

 

Pro primární větev 9V se poměr a počet závitů vypočítá jako: 

 𝑛𝑟9𝑉 =
𝐷 × 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉9𝑉 + 𝐷 × 𝑉𝐷
=

0,393 × 22

9 + 0,393 × 0,35
= 0,946 3-21 

 𝑁𝑠9𝑉 =
𝑁𝑝

𝑛𝑟9𝑉
=

10

0,946
= 10,57 3-22 
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Podle předchozích úvah je nutné opět počet závitů zaokrouhlit na celá čísla. 

Na 9V větvi je poté napětí rovno: 

 
𝑉9𝑉 = 𝐷 × 𝑉𝑚𝑖𝑛 ×

𝑁𝑠9𝑉

𝑁𝑃
− 𝐷 × 𝑉𝐷

=  0,393 × 22 ×
11

10
− 0,393 × 0,35 = 9,37 𝑉 

3-23 

Tabulka 3-8: Souhrn výstupních větví a jejich napětí 

Výstupní větev 5V -5V 9V Jednotka 

Cílový poměr závitů 1,682 1,682 0,946 - 

Počet závitů 5 5 11 závitů 

Výstupní napětí 5,05 -5,05 9,37 V 

Následuje výpočet indukčnosti jednotlivých vinutí (zde je uveden výpočet jen 

pro primární vinutí): 

 𝐿𝑃𝑅𝐼𝑀 = 𝐴𝐿 × 𝑁𝑃
2 = 5000 × 10−9 × 102 = 500 𝜇𝐻 3-24 

kde:  AL … cívková konstanta jádra 

Tabulka 3-9: Souhrn jednotlivých parametrů vinutí transformátoru 

Vstup/výstup Prim. Dem. 3V3 5V -5V 9V Jednotka 

Počet závitů 10 10 4 6 6 11 závitů 

Indukčnost vinutí 500 500 80 180 180 605 µH 

Změřená indukčnost 410 409 65 146 146 497 µH 

Změřený odpor vinutí 64 250 16 75 77 350 mΩ 

 

Obrázek 3-16: Grafický návrh a hotový transformátor s tlumivkou 

Při výrobě desek do planárního transformátoru došlo výrobcem k neplánovanému 

navýšení výšky jednotlivých vnitřních vrstev. Vyrobená verze transformátoru tak má 

o jednu desku méně, než se předpokládalo, a tím se zvýšil odpor vinutí a snížila vzájemná 

magnetická vazba. Na výslednou funkci zdroje má tato úprava minimální vliv. 

 
 

(a) (b) 
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Tabulka 3-10: Složení primárního transformátoru 

Číslo vrstvy Vinutí Počet závitů Poznámky 

DPS 1-1 -5V 3 -5V 1/2 

DPS 1-2 -5V 3 -5V 2/2 

DPS 1-3 5V 3 5V 1/2 

DPS 1-4 5V 3 5V 2/2 

DPS 2-1 3V3 2 3V3 1/2 

DPS 2-2 3V3 2 3V3 2/2 

DPS 2-3 PRIM 5 PRIM 1/2 

DPS 2-4 PRIM 5 PRIM 2/2 

DPS 3-1 PRIM 5 PRIM 1/2 

DPS 3-2 PRIM 5 PRIM 2/2 

DPS 3-3 DEMAG 5 DEMAG 1/2 

DPS 3-4 DEMAG 5 DEMAG 2/2 

DPS 4-1 PRIM 5 PRIM 1/2 

DPS 4-2 PRIM 5 PRIM 2/2 

DPS 4-3 9V 5 9V 1/2 

DPS 4-4 9V 6 9V 2/2 

DPS 5-1 PRIM 5 PRIM 1/2 

DPS 5-2 PRIM 5 PRIM 2/2 

DPS 5-3 3V3 2 3V3 1/2 

DPS 5-4 3V3 2 3V3 2/2 

3.4.3 Výstupní L-C filtr 

Pro výpočet výstupního L-C filtru je nejdříve nutné přepočítat všechny výstupy 

zdroje a normalizovat vůči 3V3 větvi.  Poměry mezi vinutími tlumivky jsou odvozeny 

z návrhu transformátoru. 

Tabulka 3-11: Reflektované proudy na 3V3 větev 

Výstup 3V3 5V -5V 9V Jednotka 

Výstupní proud 1000 500 500 20 mA 

Počet závitů 4 6 6 11 závitů 

Normalizovaný proud  1000 750 750 54 mA 

Normalizovaný proud vůči 3V3 větvi z 5V větve se vypočítá jako: 

 𝐼5𝑉 =
𝑁𝑠5𝑉

𝑁𝑠3𝑉3
× 𝐼9𝑉 =

6

4
× 500 = 750 𝑚𝐴 3-25 
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Celkový reflektovaný proud na +3V3 větev je poté 2554 mA. Vzhledem k tomu, 

že parametry jádra jsou pevně dané (maximální magnetický tok, velikost a efektivní 

plocha jádra), je nutné vypočítat počty závitů na jednotlivých větvích. 

Maximální magnetický tok byl zvolen stejný jako v případě návrhu transformátoru, 

tedy BMAX = 0,06 T.  

Pro minimalizaci ztrát při nabíjení filtračních kondenzátorů a také pro snížení EMI 

by mělo být výstupní zvlnění proudu v mezi od 10 % do 50 % celkového proudu. 

Pro výpočty byla zvolena hodnota 20 % (koeficient a). Hodnota indukčnosti výstupní 

filtrační tlumivky je vypočítána během stavu, kdy transformátor není aktivní a proud 

se uzavírá pouze přes diodu, kondenzátor a tlumivku.  

 
𝐿3𝑉3 = (𝑉3𝑉3 + 𝑉𝐷) ×

∆𝑡

∆𝐼
= (𝑉3𝑉3 + 𝑉𝐷) ×

(1 − 𝐷𝑚𝑖𝑛) × 𝑇

𝑎. 𝐼

=  (3,30 + 0,35) ×
(1 − 0,227) × 2,5 × 10−6

0,2 × 2,554
= 13,8 𝜇𝐻 

3-26 

kde:  a … koeficient zvlnění proudu (20 %) 

Konstanta jádra (AL) je 5000 nH/závit2 a je potřeba ji snížit na: 

 𝐴𝐿 =
𝐿3𝑉3

(𝑁𝑠3𝑉3)2
=

13,8 × 10−6

16
= 1569 𝑛𝐻/𝑧á𝑣𝑖𝑡2 3-27 

Snížení parametru AL lze dosáhnout zavedením vzduchové mezery do jádra: 

 

𝑙𝑔 =
𝜇0 × 𝐿3𝑉3 × 𝐼𝑚𝑎𝑥

2

𝐵𝑚𝑎𝑥
2 × 𝐴𝑒

=
𝜇0 × 𝐿3𝑉3 × (𝐼𝐿 +

∆𝐼𝐿

2 )
2

𝐵𝑚𝑎𝑥
2 × 𝐴𝑒

=
4𝜋 × 10−7 × 13,8 × 10−6 × (2,554 + 0,2554)2

0,062 × 7,85 × 10−5

= 0,484 𝑚𝑚 

3-28 

Tabulka 3-12: Hodnoty indukčností kompenzované tlumivky 

Výstup 3V3 5V -5V 9V Jednotka 

Počet závitů 6 9 9 16 závitů 

Indukčnost 13,8 31 31 105 µH 

Změřená indukčnost 14,8 32 31,9 105 µH 

Změřený odpor vinutí 11 27 36 167 mΩ 

 𝐿5𝑉 = 𝐴𝐿 × 𝑁5𝑉
2 = 1569 × 10−9 × 92 = 127 𝜇𝐻  3-29 
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Tabulka 3-13: Složení kompenzované tlumivky 

Číslo vrstvy Vinutí Počet závitů Poznámky 

DPS 1-1 9V 5 9V 1/2 

DPS 1-2 9V 6 9V 2/2 

DPS 1-3 -5V 3 -5V 1/2 

DPS 1-4 -5V 3 -5V 2/2 

DPS 2-1 5V 3 5V 1/2 

DPS 2-2 5V 3 5V 2/2 

DPS 2-3 3V3 2 3V3 1/2 

DPS 2-4 3V3 2 3V3 2/2 

DPS 3-1 5V 3 5V 1/2 

DPS 3-2 5V 3 5V 2/2 

DPS 3-3 3V3 2 3V3 1/2 

DPS 3-4 3V3 2 3V3 2/2 

DPS 4-1 5V 3 5V 1/2 

DPS 4-2 5V 3 5V 2/2 

DPS 4-3 3V3 2 3V3 1/2 

DPS 4-4 3V3 2 3V3 2/2 

DPS 5-1 -5V 3 -5V 1/2 

DPS 5-2 -5V 3 -5V 2/2 

DPS 5-3 9V 5 9V 1/2  

DPS 5-4 9V 6 9V 2/2 

Zvlnění výstupního napětí bylo zvoleno 1 %. Výstupní kapacita a maximální ESR 

kondenzátorů se vypočítá jako: 

 𝐶3𝑉3 =
𝐼3𝑉3 × 𝑇

∆𝑉3𝑉3
=

1 × 10 × 10−6

0.033
= 303 𝜇𝐹 3-30 

 𝐶3𝑉3𝐸𝑆𝑅 =
∆𝑉3𝑉3𝑂𝑈𝑇

∆𝐼𝐿3𝑉3
=

0,033

0,2
= 165 𝑚Ω 3-31 

Stejný přístup byl zvolen i u 5V větví. Pro zvlnění napětí na +9V větvi nejsou 

speciální požadavky, proto byla zvolena kapacita na základě zkušeností a výpočtů 

z regulované a 5V větve. 

 𝐶5𝑉 =
𝐼5𝑉 × 𝑇

∆𝑉5𝑉
=

0,5 × 10 × 10−6

0.05
= 100 𝜇𝐹 3-32 

 𝐶5𝑉𝐸𝑆𝑅 =
∆𝑉5𝑉𝑂𝑈𝑇

∆𝐼𝐿5𝑉
=

0,05

0,1
= 500 𝑚Ω 3-33 
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3.4.4 Zpětná vazba a lineární optočlen 

Jako zpětnovazební chybový zesilovač je využit LT1499 (obrázek 3-17). Na jeho 

kladný vstup je přivedena napěťová reference 2,5 V, která je napájena přes rezistor R91. 

Poměrem rezistorů R89 a R90 je nastaveno výstupní regulované napětí. Vliv rezistoru 

R88, který slouží jako injekční bod pro měření stability zpětné vazby, je vzhledem 

k poměru hodnoty vůči děliči zanedbán. 

 𝑉𝑅𝐸𝐺 = 𝑉𝑅𝐸𝐹 × [
𝑅89 + 𝑅90

𝑅90
] = 2,5 × [

(3,3 + 10) × 103

10 × 103
] = 3,325 𝑉 3-34 

 

Obrázek 3-17: Chybový zesilovač 

Pro návrh kompenzační sítě složené z C68, C67 a R86 je nejprve nutné znát 

rezonanční kmitočet výstupního filtru. Pro výpočet této frekvence je uvažovaná 

indukčnost vazební tlumivky na +3V3 větvi a velikost normované kapacity z ostatních 

výstupních větví přes poměr závitů. Například pro větev 5V, kde jsou umístěny tři 

tantalové kondenzátory s hodnotou 33 μF je to: 

 𝐶5𝑉−3𝑉3 = 3 × 33 × 10−6 (
𝑁𝑆5𝑉

𝑁𝑆3𝑉3
)

2

= 3 × 33 × 10−6 (
6

4
)

2

= 225 𝜇F 3-35 

Výsledná reflektovaná kapacita na 3V3 větev je poté 1 mF. Výpočet rezonančního 

kmitočtu filtru je podle vzorce: 

 𝐹𝐿𝐶 =
1

2 × 𝜋 × √𝐿 × 𝐶
=

1

2 × 𝜋 ∗ √14,8 × 10−6 × 0,001
= 1299 𝐻𝑧 3-36 

Na tomto kmitočtu dochází k posunu fáze o 90°. Cílem kompenzačního obvodu je 

zanést do obvodu zpětné vazby kompenzační nulu, na kmitočtu rezonance filtru tak, 

aby byla fáze na rezonančním kmitočtu obvodu posunuta zpátky co nejblíže k 0°.  



41 

 

Kmitočet nuly zanesené kompenzačním obvodem určuje kondenzátor C67 a rezistor 

R86. Do výpočtu je potřeba zanést i dvojnásobný zisk invertujícího zesilovače, 

který se nachází v linearizačním obvodu. Vypočítá se tedy jako: 

 
𝐹𝑍𝐸𝑅𝑂 =

1

2 × 𝜋 × 𝐴𝐼𝑁𝑉 × 𝑅86 × 𝐶67

=
1

2 × 𝜋 ∗ 2 × 75000 × 1 × 10−9
= 1061 𝐻𝑧 

3-37 

Druhá důležitá frekvence je frekvence pólu, který zpětně zlomí amplitudovou 

charakteristiku na pokles 20dB/dek. Tento kmitočet určuje kondenzátor C68, rezistor 

R86, zisk invertujícího zesilovače a kompenzační kondenzátor 68 pF u PWM regulátoru. 

 
𝐹𝑃𝑂𝐿𝐸 =

1

2 × 𝜋 × 𝐴𝐼𝑁𝑉 × 𝑅86 × (𝐶68 + 68 × 10−12)

=
1

2 × 𝜋 × 2 × 150000 × 95 × 10−12
= 11,17 𝑘𝐻𝑧 

3-38 

Vliv kompenzace na výslednou přenosovou funkci filtru a zpětné vazby byl 

simulován a výsledky jsou na následujícím obrázku. 

Obrázek 3-18: Amplitudová (a) a fázová (b) charakteristika kompenzačního obvodu 

Z výsledků simulace (obrázek 3-18) vyplývá, že umístěná nula a pól kompenzačního 

obvodu mají velký vliv na celkovou odezvu systému tvořeného zpětnou vazbou a filtrem. 

Červená křivka zobrazuje přenos mezi vstupem kompenzačního obvodu a signálem, 

který je vstupem pro PWM regulátor. Modrá křivka zobrazuje charakteristiku výstupního 

filtru, která odpovídá výpočtům. Zelená křivka zobrazuje součet těchto dvou 

charakteristik a zobrazuje tak celkový přenos mezi vstupem zpětné vazby a referenčním 

signálem pro PWM regulátor zdroje. 

Nulového přenosu výsledná funkce dosahuje na frekvenci cca 10 kHz. Lze očekávat, 

že v blízkosti této frekvence bude výsledná šířka pásma celého zdroje i s regulátorem. 

Fáze na tomto kmitočtu je cca -15°, s přičtením 90°, které do systému zanese regulátor, 

by fázová rezerva měla být cca 75°. 

  

(a) (b) 
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Následujícími bloky zpětné vazby jsou invertor, lineární optočlen a operační 

zesilovač (obrázek 3-19), který kompenzuje změnu proudového přenosu optočlenu 

při změně s teplotou, případně při stárnutí a degradaci parametrů. 

Invertující zesilovač s dvojnásobným ziskem je v obvodu z důvodu start-up 

sekvence PWM regulátoru. Po startu na sekundární straně není žádné napětí, optočlen 

tedy nepřenáší žádný signál a výstup COMP, který nastavuje referenční napětí 

pro proudovou zpětnou vazbu, je určen saturačním napětím interního zesilovače a start-

up obvodu u PWM regulátoru. Po nárůstu napětí na sekundární straně, kdy zpětná vazba 

začne reagovat na změny napětí, je startovací obvod odpojen a referenční napětí signálu 

COMP určuje pouze napěťová zpětná vazba. 

 

Obrázek 3-19: Lineární přenosový optočlen 

Zapojení operačního zesilovače IC2B kompenzuje změnu přenosu optočlenu mezi 

vysílací diodou a přijímacími diodami. Optočlen je navržen tak, že obsahuje dvě 

co nejpodobnější diody, u kterých se předpokládá stejný vliv radiace i teploty. 

Jediný parametr, který se tedy znatelně mění je právě přenos mezi vysílací a přijímacími 

diodami. Simulace na obrázku 3-20 dokazuje, že s kompenzačním obvodem se přenosová 

charakteristika při změně přenosu optočlenu nemění. Tím je zaručena stabilní šířka pásma 

a fázová rezerva celého zdroje. 

Obrázek 3-20: Převodní charakteristika bloku se změnou parametrů optočlenu s kompenzací (a), 

bez kompenzace (b)   

  

(a) (b) 
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3.4.5 Přepěťová ochrana na sekundární straně 

Obvod přepěťové ochrany na sekundární straně (obrázek 3-21) má dva úkoly. 

Tím prvním je přes rezistor R77 a tranzistor Q11 spustit ochranu na primárním řídicím 

obvodu, který zdroj vypne na základě signálu OVP_SIG, který je připojen přes rezistor 

na LED diodu optočlenu. Druhým úkolem je přes tranzistor Q9 a rezistor R71 zkratovat 

+3V3 větev tak, aby byl vyvolán nadproud a maximální napětí na +3V3 větvi dosáhlo 

rozhodovací úrovně. Maximální napětí bylo určeno jako nominální napětí + 10 % 

odchylka. 

 

Obrázek 3-21: Přepěťová ochrana zkratovací obvod 

Napětí, při kterém začne ochrana reagovat, je nastaveno pomocí rezistorového děliče 

složené z R81 a R82. Napěťová reference VR2 určuje překlápěcí úroveň podle vzorce: 

 𝑉𝑂𝑉𝑃3𝑉3 = 𝑉𝑅𝐸𝐹 × [
𝑅81 + 𝑅82

𝑅82
] = 2,5 × [

(11 + 24,9) × 103

24,9 × 103
] = 3,605 𝑉 3-39 

   

 𝑉𝑂𝑉𝑃+5𝑉 = 𝑉𝑂𝑉𝑃3𝑉3 × [
𝑉5𝑉

𝑉3𝑉3
] = 3,605 × [

5,05

3,30
] = 5,50 𝑉 3-40 

   

 𝑉𝑂𝑉𝑃−5𝑉 = 𝑉𝑂𝑉𝑃3𝑉3 × [
𝑉−5𝑉

𝑉3𝑉3
] = 3,605 × [

−5,05

3,30
] = −5,50 𝑉 3-41 

   

 𝑉𝑂𝑉𝑃+9𝑉 = 𝑉𝑂𝑉𝑃3𝑉3 × [
𝑉9𝑉

𝑉3𝑉3
] = 3,605 × [

9,37

3,30
] = 10,22 𝑉 3-42 
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3.5 Mechanický návrh 

Zdroj byl navržen jako modul. Pro upevnění je nutno zdroj uzavřít do úložného boxu 

na obrázku 3-22, který funguje jako ochrana před radiací, mechanická ochrana 

před poškozením, poskytuje možnost pevného připevnění pomocí šroubů a také 

umožňuje lepší chlazení. 

Velikost desky plošných spojů je omezena na 160 mm x 80 mm se dvěma výřezy 

v prostřední části. Tyto výřezy upravují tvar boxu, aby se zvýšila celková mechanická 

pevnost a snížil mechanický rezonanční kmitočet. Úložný box je rozdělen na tři části: 

vrchní kryt, bočnice s okrajem pro montáž desky a spodní kryt. Spojení těchto tří částí je 

zajištěno dvanácti šrouby velikosti M3. 

Jedním z úkolů boxu je rozvod tepla z části s transformátorem, tlumivkou 

a usměrňovacími diodami, kde se očekává největší ztrátový výkon na součástkách. 

Deska je tomu uzpůsobena pomoci několika pokovených otvorů a rozvedením mědi 

(sekundární země) do okrajové části desky, kde dochází ke kontaktu s boxem. 

Dalším úkolem boxu je odstínění vysokofrekvenčního rušení ze zdroje do okolí.  

 

Obrázek 3-22: Grafická vizualizace úložného boxu napájecí jednotky 

Tloušťka boxu je 4 mm. Na horní i spodní straně jsou stěny zúženy na 2 mm tak, 

aby se do vytvořených zářezů dal vložit horní a spodní kryt modulu. Oba kryty mají 

tloušťku 2 mm, a tak se při sešroubování zapustí do vytvořeného zářezu. 

Hrana vstupního a výstupního napájecího konektoru je umístěna 2 mm nad deskou 

plošných spojů. Konektory jsou přišroubovány dvěma šrouby M3 se zámky. Aby byla 

zajištěna možnost demontáže celé desky z boxu, jsou konektory připojeny přes 

propojovací dráty a nejsou tak osazeny přímo v desce. Výhodou tohoto uspořádání, 

kdy se vodič z konektoru provleče seshora do desky, otočí o 180° a následně zapájí, 

je menší mechanické zatížení vodičů. Model boxu je vytvořen na 3D tiskárně z ABS 

plastu pro ověření jednoduchosti kompletace celého zařízení. 
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Obrázek 3-23: Pohled na celý modul zdroje seshora 

Na obrázku 3-23 je osazená deska plošných spojů do boxu z pohledu seshora, 

osazena nylonovými šrouby a distančními sloupky, jelikož je modul ve fázi testování a je 

nutná možnost přístupu na testovací body. V levé dolní části je osazena kompenzovaná 

tlumivka pro potlačení souhlasného rušení, tlumivka diferenčního filtru, hlavní spínací 

tranzistor zdroje a spínací tranzistor pro primární vinutí. V levé horní části jsou umístěny 

primární obvody a dále PWM řídicí obvod. Transformátor a kompenzovaná tlumivka jsou 

na obrázku v pravé části, kde jsou i sekundární filtry a zpětná vazba. 

 

Obrázek 3-24: Pohled na celý modul zdroje zespodu 

Na obrázku 3-24 lze vidět v levé části rozlitou měď pro sekundární zem, 

usměrňovací diody a filtrační kondenzátory pro -5V větev. V pravé části se nachází 

diferenční filtr u transformátoru složený z 33 μF kondenzátorů. Na okraji desky je 

kaptonová páska, která zamezuje mechanickému poškození při manipulaci. Pro finální 

verzi bude tato ochrana odstraněna, aby se vytvořil vodivý kontakt mezi deskou a boxem. 
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4 MĚŘENÍ DOSAŽENÝCH PARAMETRŮ 

ZDROJE 

Následující kapitola se zabývá měřením celého zdroje a porovnáním výsledků 

z jednotlivých měření s výsledky simulací. Všechny simulace a měření byly prováděny 

při nominálních hodnotách zátěží a vstupního napětí. Pro tyto účely byla zhotovena 

zátěžová deska na obrázku 4-1 s konektorem, přepínači a 5W rezistory. 

Všechny výsledky byly převedeny z formátu CSV exportovaného z osciloskopu 

a simulačního prostředí pro jednoduché srovnání. 

 

Obrázek 4-1: Zátěžová deska pro měření zdroje 

Základní funkcí této desky je možnost měření zdroje i při jiných hodnotách 

výstupních proudů, než jen nominálních. Ve výchozím nastavení je na každé větvi 

připojena minimální zátěž a přepínači se připojují další kombinace rezistorů paralelně 

tak, aby se zvýšil odebíraný proud větví. Tento způsob nastavení zátěží odpovídá 

i reálnému použití, kdy minimální zátěž odpovídá samotné spotřebě obvodů v nečinnosti 

a zvýšení se děje například při vysílání nebo řízení jiné části. 

Samotná deska zdroje je připravena na bodové měření přímo v částech obvodů 

testovacími body viz Příloha E, které jsou barevně odlišené pro lepší přehled. 

Například testovací body na napájecích linkách jsou červené, zemnící body černé atp. 

Tabulka 4-1: Tabulka zátěží a proudů při nominálním napětí 

 3V3 5V0 -5V0 

Nízká zátěž 12,7 Ω 0,25 A 39,0 Ω 0,50 A 39,0 Ω 0,50 A 

Nominální zátěž 6,4 Ω 0,50 A 19,5 Ω 0,25 A 19,5 Ω 0,25 A 

Vysoká zátěž 3,3 Ω 1,00 A 9,5 Ω 0,125 A 9,5 Ω 0,125 A 

Tabulka 4-2: Tabulka použitých přístrojů 

Typ zařízení Výrobce S/N 

Napájecí zdroj HMC8043 Rohde & Schwarz 024016695 

Osciloskop HMO1524 Rohde & Schwarz 023946108 

Síťový analyzátor 4395A Agilent MY41001413 
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4.1 Podpůrné obvody 

První část měření se věnuje podpůrným obvodům zdroje, tedy vstupnímu filtru, 

řídicímu obvodu a ochranám zdroje. Ověření funkce těchto částí bylo provedeno 

po osazení všech prvků bez DC-DC měniče, aby se vyloučilo šíření chyby a případné 

hledání poruchy bylo jednodušší. Samotné měření obvodů pro porovnání se simulacemi 

je prováděno na kompletně osazeném modulu.  

4.1.1 Vstupní filtr 

Měření přenosu vstupního filtru bylo provedeno pomocí spektrálního analyzátoru 

s modulem pro zvýšení vstupního odporu měřících vstupů pro zajištění minimálního 

zkreslení výsledků. Rezistor s odporem 50 Ω byl připojen na vstupní konektor modulu 

a na něj byl přes paralelní připojení injekčního transformátoru injektován střídavý signál. 

Snímací sondy byly poté umístěny na vstupní svorku pro primární zem a na testovací bod 

před hlavním transformátorem zdroje. Zdroj byl v případě měření bez napájení a vodivé 

spojení přes hlavní spínací tranzistor bylo zajištěno zkratem testovacích bodů TP4 a TP6. 

 

Obrázek 4-2: Měření vstupního diferenčního filtru 

Z obrázku 4-2 naměřených hodnot lze vidět souběh simulovaných a měřených 

výsledků na pracovním rozsahu kmitočtů. Na frekvenci cca 25 kHz dochází k rezonanci, 

která je způsobena parazitními vlastnostmi filtru. Zde je měřený útlum filtru větší než 

75 dB a experimenty bylo zjištěno, že s aktuální testovací aparaturou nelze dosáhnout 

lepších výsledků. Nicméně díky naměřenému útlumu je možné tuto chybu ignorovat. 

V simulaci je na spínacím kmitočtu zdroje (400 kHz) útlum filtru větší, než 90 dB. 

Při aproximování naměřených čísel se k této hodnotě filtr osazený na desce velmi blíží.  

4.1.2 Primární start-up napájení 

Další měřenou a simulovanou částí zdroje je pomocné napájení pro primární obvody 

a PWM regulátor zdroje. Zapojení je ověřeno pro nominální hodnotu napájecího napětí 

(28 V) a sledovány jsou jednotlivé napájecí linky.  
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Obrázek 4-3: Simulace (a) a měření (b) start-up napájení 

Na výsledném obrázku 4-3 lze vidět vstupní napájecí napětí na konektoru 

(žlutá křivka), které je skokově přivedeno v čase 0,5 s. Po připojení tohoto napájení jsou 

primární řídící obvody okamžitě napájeny (modrá křivka. V tomto okamžiku jsou aktivní 

řídicí obvody a ochrany. Po časové prodlevě UVLO ochrany je napětí přivedeno za hlavní 

spínač (zelená křivka) a zde nabíhá podpůrné napájecí napětí PWM řídicího obvodu 

(červená křivka v pravé dolní části).  

4.1.3 Start-up sekvence řídicího obvodu 

Tato část měření je věnována interním signálům řídicího obvodu pro zapínání 

a vypínaní zdroje. Na obrázku 4-4 lze vidět předpokládaný průběh interních signálů (FF+, 

FF-) tak, aby byl řídicí obvod po zapnutí napájení uveden do aktivního stavu. Po uplynutí 

časové prodlevy generované UVLO obvodem je aktivován hlavní spínací tranzistor 

snížením jeho napětí na GATE vývodu o 12 V (žlutá křivka s vedlejší osou). 

Napětí na signálu FF+ v bezporuchovém případě by mělo být 5V a napětí na FF- vždy 

nižší. 

Obrázek 4-4: Simulace (a) a měření (b) start-up sekvence  

  

(a) (b) 

  

(a) (b) 
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4.1.4 Ochrany – UVLO, OCP, OVP 

Ověření UVLO ochrany bylo provedeno ve dvou krocích. Tím prvním je postupné 

zvyšování a snižování vstupního napětí pro zjištění rozhodovacích napěťových úrovní 

ochrany. Druhým krokem je ověření prodlevy pro ustálení interních napětí v řídicím 

obvodu.  

Obrázek 4-5: Simulace (a) a měření (b) překlápěcích úrovní UVLO ochrany 

Po zapnutí vnějšího zdroje, zastupujícího napájecí sběrnici satelitu, nabíhá napájecí 

napětí do maximální hodnoty 38 V (obrázek 4-5). První bod, kdy se UVLO deaktivuje, 

vychází z výpočtů na hodnotu 25,15 V (měření – 25,2 V). Vypínací úroveň napětí by poté 

měla být 22 V (měření - 21,8 V). Rozdíl hodnot je způsoben především tolerancí 

součástek, a na výslednou funkci a spolehlivost zařízení nemá vliv. 

Obrázek 4-6: Simulace (a) a měření (b) časové prodlevy UVLO obvodu 

Na obrázku 4-6 lze vidět vnitřní napěťovou referencí, která je klíčová pro správné 

nastavení interních překlápěcích hodnot obvodů (červená křivka) a vnitřní signál 

napěťového děliče UVLO ochrany (modrá křivka). V čase 1 s bylo na vstup měniče 

přivedeno skokové napětí 28 V. Je vidět, že hodnota interní napěťové reference je 

dostatečně dlouhou dobu ustálená, interní napětí z rezistorového děliče ji protíná 

v okamžiku již stálé hodnoty 5 V.  

  

(a) (b) 

  

(a) (b) 
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Obrázek 4-7: Simulace (a) a měření (b) nadproudové ochrany 

Ověření správné funkce nadproudové ochrany bylo provedeno umělým zvýšením 

signálu COMP nad stanovený limit (obrázek 4-7). Při klidovém režimu a s nominální 

zátěží je hodnota signálu COMP cca 2,4 V. Externím zdrojem byla hodnota napětí 

navýšena na 5 V (červená křivka). Obvod nadproudové ochrany na tento stav zareaguje 

otevřením kolektoru tranzistoru komparátoru a signál FF+ sníží pod hodnotu signálu FF-. 

Tím se vypne hlavní spínač a zdroj se deaktivuje až do doby odpojení a připojení jednotky 

na hlavní napájecí linku. 

Obrázek 4-8: Simulace (a) a měření (b) přepěťové ochrany 

Stejný dopad na jednotku má i ovládací signál ze sekundární přepěťové ochrany 

(obrázek 4-8). V případě, že na sekundární straně nastane chyba a výstupní napětí 

překročí stanovenou mez (3,6 V), je aktivován optočlen a napětí na FF+ je sníženo 

pod hodnotu FF-. Zároveň se vypne hlavní spínač. Testovaní na DPS bylo provedeno 

zkratováním vysílací diody zpětné vazby. To způsobí, že se na primární stranu 

k PWM řídicímu obvodu dostane chybná informace o velikosti výstupního napětí, řídicí 

obvod zvýší střídu pulzů a výstupní napětí vzroste.  

  

(a) (b) 

  

(a) (b) 
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4.2 DC-DC měnič 

Druhou částí je měření a simulace samotného DC-DC měniče a jeho obvodů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně složitou topologii, bylo od některých simulací 

upuštěno a chování obvodu bylo ověřeno pouze na vytvořeném modulu.  

Důležitá chování, která je nutno ověřit jsou náběh sekundárních napětí, zvlnění 

výstupních napětí, funkci zkratovacího obvodu pro přepěťovou ochranu, distribuci 

sekundárního napětí na primární stranu, frekvenční charakteristiku celého zdroje, 

a především regulaci výstupních napětí při změnách zátěží na jednotlivých větvích.  

Po oživení zdroje a doladění některých parametrů následovalo měření účinnosti 

celého zdroje při různých konfiguracích zátěží (tabulka 4-3). Rozsah napětí uvažovaných 

pro měření vychází ze zadání, tedy 22,5 V pro minimální vstupní napětí, 28 V jako 

nominální vstupní napětí a 38 V jako maximální vstupní napájecí napětí. Zátěže byly 

měněny na všech větvích současně a samotná spotřeba primárních obvodů není 

uvažována, jelikož měření probíhá na celém modulu.  

Tabulka 4-3: Měření účinnosti modulu 

Vstupní napětí a 

zátěže 

Vstupní příkon Dodávaný výkon Účinnost 

VIN [V] IIN [A] PIN [W] POUT [W] η [%] 

22,5 V 

MIN 22,5 0,146 3,30 2,22 68 

NOM 22,5 0,256 5,75 4,43 78 

MAX 22,5 0,476 10,71 8,72 82 

28 V 

MIN 28,0 0,119 3,34 2,22 67 

NOM 28,0 0,208 5,84 4,43 77 

MAX 28,0 0,385 10,80 8,76 82 

38 V 

MIN 38,0 0,094 3,58 2,22 63 

NOM 38,0 0,160 6,10 4,43 74 

MAX 38,0 0,291 11,07 8,83 81 

Výsledky dokazují, že nejvyšší účinnosti dosahuje zdroj při maximální zátěži. To je 

dáno tím, že příkon dodávaný do interních obvodů zdroje je cca 0,4 W a mění 

se minimálně (ve výsledné účinnosti není uvažován). Vzhledem k poměrům vůči 

výstupnímu výkonu tento příkon razantně snižuje účinnost při nízké sekundární zátěži.  

Pro zvýšení účinnosti byla provedena úprava v navrženém schématu. 

Výstupní usměrňovací diody na +3V3 větvi byly zdvojeny, vzhledem k vysokému 

protékajícímu proudu, a tím i vysokému úbytku na diodách. Tato úprava navíc zlepšuje 

křížovou regulaci mezi jednotlivými větvemi vazební tlumivkou.  

Zdánlivě nízká účinnost při některých konfiguracích však nemusí být problém. 

Při použití metody stabilizace jednotlivých napětí za transformátorem pomocí lineárního 

regulátoru účinnost klesá mnohem více. Tím, že zdroj dokáže regulovat i ostatní výstupní 

větve s přesností pod ± 10 %, odpadá nutnost použití lineární regulace. 
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4.2.1 Výstupní napětí při náběhu zdroje 

Zajištění hladkého náběhu sekundárních napájecích napětí je jedna z klíčových 

vlastností napájecího zdroje. Je důležité ověřit, že napětí na jednotlivých linkách 

nepřekročí stanovené limity, které by mohly spustit interní ochrany zdroje, případně 

poškodit napájené obvody. Z obrázku 4-9 náběhu výstupních napětí lze vidět oblast tzv. 

soft-startu zdroje a poté zahájení regulace pomocí zpětné vazby (žlutá křivka pro -5V 

větev je na vedlejší svislé ose). 

 

Obrázek 4-9: Měření náběhu sekundárních napětí 

4.2.2 Přepěťová ochrana 

Měření přepěťové ochrany probíhalo při vypnutém zdroji tak, že na +3V3 větev byl 

připojen externí zdroj s proudovou limitací 1 A s průběhem výstupního napětí 3,3 V – 

4 V – 3,3 V. Prvním úkolem ochrany je omezit napětí na +3V3 větvi proti sekundární 

zemi. Na výstupu zdroje vznikne nadproud a zároveň se výstupní napětí omezí na 3,6 V. 

Druhým úkolem je sepnout tranzistor, přes který začne do optočlenu signalizujícího 

přepětí protékat proud, který způsobí vypnutí zdroje přes řídicí obvod. 

Obrázek 4-10: Simulace (a) a měření (b) přepěťové ochrany 

Na obrázku 4-10 je vidět průběh napětí +3V3 větve (červená křivka) a signálu 

do signalizujícího optočlenu (modrá křivka). Napětí +3V3 větve nepřesáhne 3,6 V. 

Kmitání signálu na TP11 je způsobeno přirozenými oscilacemi zpětné vazby přepěťové 

ochrany. 

  

(a) (b) 
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4.2.3 Zvlnění sekundárních napětí 

Největší zvlnění výstupního napětí je na +3V3 větvi, a to 18 mV. Ostatní napájecí 

větve jsou lépe vyfiltrované. To je dáno především jiným útlumem L-C filtru na spínacím 

kmitočtu zdroje. Všechna zvlnění napětí jsou však pod napočítaným limitem 1 %. 

Na obrázku 4-11 byly napětí +5V a -5V větví posunuty o ±50 mV. 

 

Obrázek 4-11: Zvlnění napětí jednotlivých větví 

4.2.4 Distribuce sekundárního napětí na primární stranu 

Cílem tohoto měření bylo ověření, že se generované pomocné napětí správně 

propaguje na primární stranu a přebírá napájení řídicích obvodů namísto lineárního 

regulátoru. 

Obrázek 4-12: Simulace (a) a měření (b) připojení sekundárního napětí na primární stranu 

Výstupní pomocné napětí zdroje je v grafu (obrázek 4-12) vyznačeno červenou 

křivou. Při hodnotě napětí 8 V začne do báze tranzistorů protékat proud a následuje 

odpojení lineárního regulátoru. Přes diody se pak napětí propaguje na obě napájecí větve.  

  

(a) (b) 
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4.2.5 Regulace napětí vazební tlumivkou 

Následující část měření se zabývá vlivem vazební tlumivky na změnu výstupního 

napětí při různých zátěžích. Jednotlivé větve byly připojeny na nominální zátěže 

při vstupních napětích 22,5 V, 28 V a 38 V. Z naměřených výsledků vznikly referenční 

hodnoty napětí pro každou výstupní větev, které jsou porovnávány se změnami napětí 

při různých zátěžích.  

V osmi krocích byly změněny výstupní zátěže od nejnižší až po nejvyšší s různými 

kombinacemi pro otestování celého pracovního rozsahu napájecího zdroje. 

Předpokládá se, že +3V3 větev, která funguje jako referenční zpětná vazba, bude stabilní 

v celém rozsahu zátěží. Cílem měření je dokázat, že zdroj dokáže výstupní napětí +5V  

a -5V větve regulovat v rozsahu ± 10 % i při různých hodnotách odebíraného proudu. 

Tabulka 4-4: Měření křížové vazby pro vstupní napětí 22,5 V 

Nastavení zátěží [-] Změřené napětí [V] 
Odchylka od nom. 

[%] 

- 3V3 +5V -5V 3V3 +5V -5V 3V3 +5V -5V 

1 NOM NOM NOM 3,30 5,09 -5,10 0,00  0,00 0,00 

2 MIN MIN MIN 3,30 5,09 -5,11 0,00 -0,10 0,06 

3 MIN MIN MAX 3,30 5,04 -4,95 0,00 -0,98 -2,92 

4 MIN MAX MIN 3,30 4,98 -5,08 0,00 -2,18 -0,45 

5 MIN  MAX MAX 3,30 4,82 -4,81 0,00 -5,24 -5,78 

6 MAX MIN MIN 3,30 5,20 -5,24 0,00 2,14 2,68 

7 MAX MIN MAX 3,30 5,16 -5,08 0,00 1,32 -0,49 

8 MAX MAX MIN 3,30 5,09 -5,21 0,00 0,00 2,16 

9 MAX MAX MAX 3,30 5,05 -5,03 0,00 -0,79 -1,45 

Tabulka 4-5: Měření křížové vazby pro vstupní napětí 28 V 

Nastavení zátěží [-] Změřené napětí [V] 
Odchylka od nom. 

[%] 

- 3V3 +5V -5V 3V3 +5V -5V 3V3 +5V -5V 

1 NOM NOM NOM 3,30 5,09 -5,10 0,00 0,00 0,00 

2 MIN MIN MIN 3,30 5,08 -5,09 0,00 -0,27 -0,25 

3 MIN MIN MAX 3,30 5,05 -4,96 0,00 -0,86 -2,82 

4 MIN MAX MIN 3,30 4,99 -5,08 0,00 -2,06 -0,39 

5 MIN MAX MAX 3,30 4,88 -4,87 0,00 -4,24 -4,62 

6 MAX MIN MIN 3,30 5,20 -5,23 0,00 1,98 2,51 

7 MAX MIN MAX 3,30 5,17 -5,09 0,00 1,40 -0,27 

8 MAX MAX MIN 3,30 5,09 -5,23 0,00 0,00 2,51 

9 MAX MAX MAX 3,30 5,07 -5,06 0,00 -0,57 -0,90 
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Tabulka 4-6: Měření křížové vazby pro vstupní napětí 38 V 

Nastavení zátěží [-] Změřené napětí [V] 
Odchylka od nom. 

[%] 

- 3V3 +5V -5V 3V3 +5V -5V 3V3 +5V -5V 

1 NOM NOM NOM 3,30 5,10 -5,11 0,00  0,00 0,00 

2 MIN MIN MIN 3,30 5,09 -5,10 0,00 -0,20 -0,22 

3 MIN MIN MAX 3,30 5,06 -4,98 0,00 -0,73 -2,47 

4 MIN MAX MIN 3,30 5,00 -5,10 0,00 -1,84 -0,16 

5 MIN  MAX MAX 3,30 4,96 -4,95 0,00 -2,77 -3,13 

6 MAX MIN MIN 3,30 5,19 -5,23 0,00 1,81 2,31 

7 MAX MIN MAX 3,30 5,18 -5,11 0,00 1,55 0,04 

8 MAX MAX MIN 3,30 5,11 -5,25 0,00 0,22 2,70 

9 MAX MAX MAX 3,30 5,09 -5,10 0,00 -0,22 -0,20 

 

Obrázek 4-13: +5V (a) a -5V (b) křížová vazba 

Výsledky měření na obrázku 4-13 dokazují, že navržený zdroj je schopen regulovat 

výstupní napětí na základě pouze jedné zpětnovazební větve a vazební tlumivky 

s tolerancí výstupního napětí pod ± 10 %.  

Největší chyba výstupního napětí (-5,78 % od nominální hodnoty) je na -5V napájecí 

větvi při stavu odlehčené +3V3 linky a naplno zatížených +5V a -5V větví. Z obrázku 

výstupního napětí na neregulovaných napájecích větvích lze vidět kolísání hodnot 

na základě kombinací zátěží – výstupních proudů větví. To je způsobeno především 

napěťových úbytkem na usměrňovacích diodách, kompenzované tlumivce a vinutí 

hlavního transformátoru. Například při kombinaci zátěží č.5, je proud +3V3 větví 

nejnižší, regulované výsledné výstupní je tedy snížené o menší napěťový úbytek 

na usměrňovací diodě, a tím klesá i výstupní napětí na ostatních větvích. V případě 

zdroje, kdy by nebyla použita vazební tlumivka, by byl tento pokles napětí násobně vyšší.  

  

(a) (b) 
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4.2.6 Amplitudová a fázová charakteristika otevřené smyčky 

Jedním z požadavků na spolehlivé zařízení v rámci norem ECSS je fázová 

bezpečnost každé zpětnovazební smyčky minimálně 50°. V rámci simulací a měření, 

jehož výsledek je obrázek 4-14, celého zdroje byl navržen model celého zdroje, 

jelikož AC charakteristiky není možné na spínaném modelu jednoduše ověřit. 

Simulační model zahrnuje vstupní filtr, výstupní filtr, kompletní zpětnou vazbu, 

transformátor vytvořený pomocí napěťových zdrojů řízených napětím a proudových 

zdrojů řízených proudem a PWM regulátor složený z ABM bloků. 

Obrázek 4-14: Amplitudové (a) a fázová (b) charakteristika otevřené smyčky 

Měření probíhalo na +3V3 větvi, kde jsou pro něj vyhrazeny dva testovací body 

na injekčním rezistoru. Signál se přes oddělovací transformátor injektuje na tento rezistor 

a pomocí síťového analyzátoru se měří amplitudová a fázová odezva celé smyčky.  

Tabulka 4-7: Měření šířky pásma a fázové rezervy 

Vstupní napětí a zátěže Šířka pásma  Fázová rezerva 

22,5 V 

MIN 9,55 kHz 75,2° 

NOM 10,96 kHz 79,4° 

MAX 12,69 kHz 90,5° 

28 V 

MIN 10,11 kHz 77,4° 

NOM 11,63 kHz 77,6° 

MAX 10,90 kHz 88,2° 

38 V 

MIN 15,77 kHz 75,2° 

NOM 12,80 kHz 72,4° 

MAX 9,11 kHz 76,1° 

Výsledky zpracované v tabulce 4-7 ukazují, že zdroj splňuje požadavek na fázovou 

bezpečnost 50° v každém režimu a smyčka je tedy dostatečně stabilní. Šířka pásma je 

v průměru 10 kHz, což zaručuje dostatečně rychlou odezvu na změnu zátěží a celkovou 

regulaci zdroje. Zajímavou vlastností je zvyšování šířky pásma s rostoucí zátěží 

při napájecím napětí 22,5 V. To je dáno tím, že celým zdroje teče vyšší proudu, 

a proudová regulační smyčka má tak vyšší zisk. 

  

(a) (b) 
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ZÁVĚR  

V rámci této práce byl navržen a realizován izolovaný propustný DC-DC měnič, 

který disponuje třemi napěťovými výstupy. Těmi jsou 3,3 V, který je určený pro digitální 

obvody, a pro analogové obvody jsou to pak +5 V a -5 V.  

V úvodní části byly stručně popsány topologie, výhody a nevýhody DC-DC měničů, 

které se dnes běžně využívají. Popis zdrojů je doplněn schématy a v případě použité 

topologie pro navržený zdroj i časovými diagramy. Teoretická část práce je doplněna 

o výčet nejdůležitějších analýz pro vývoj ve vesmírném průmyslu. Na základě norem 

ECSS byly vybrány poznatky pro úspěšné dokončení těchto analýz. 

Praktická část práce se věnuje návrhu a realizaci zdroje. Na základě zvolené napájecí 

větve z družice s nominálním napětím 28 V, minimálním napětím 22 V a maximálním 

napětím 38 V byly napočítány parametry primárního vinutí transformátoru. 

Jednotlivé poměry závitů pro výstupní větve vycházejí z kompromisu mezi sníženou 

maximální střídou a výsledným dosaženým napětím. Vypočítané napěťové úrovně pro tři 

výstupní větve byly: 3,30 V; 5,05 V a -5,05 V. Měřením zdroje v nominální konfiguraci 

zátěží, kdy je na každé větvi 50% odebíraný proud, byly tyto hodnoty ověřeny. 

Největší odchylka je na -5V větvi, kde je napětí v nominálním stavu -5,11 V (1,2 %). 

Maximální dovolená odchylka je ±10 %.  

Celý modul je doplněn o několik podpůrných bloků, které byly na základě vstupních 

parametrů navrženy, odsimulovány a ověřeny. Například podpěťová ochrana, která slouží 

k hlídání vstupního napětí a zapíná zdroj v případě dostatečně vysokého napětí, 

má vypočítanou horní hranici pro sepnutí 25,15 V (naměřeno 25,2 V) a dolní hranici 

pro vypnutí 22 V (naměřeno 21,8 V). 

Využití vazební tlumivky v návrhu se zdá být dobrým řešením pro obvody, kde je 

zapotřebí vysoké účinnosti a spolehlivosti. Při využívání konvenčních zdrojů 

s nepoměrnou proudovou spotřebou na výstupních větvích se mění jejich výstupní napětí. 

To je většinou řešeno lineárními regulátory nebo vícestupňovými měniči, které problém 

sice vyřeší, ale toto řešení přináší další součástky do návrhu a tím nižší spolehlivost 

a účinnost. Při měření křížové vazby, tedy efektu kompenzované tlumivky říká, 

bylo zjištěno, že maximální odchylka napětí je 5,78 % od nominální hodnoty a vzhledem 

k toleranci napětí ±10 % od nominální hodnoty zdroj vyhovuje. 

Zajímavou vlastnost topologií s vazební tlumivkou je i fakt, že zdroj je odolný vůči 

chybě na transformátoru (Single-Failure-Tolerant). Při oživování zdroje byla špatně 

zapájená usměrňovací dioda na +5V větvi, ale výstupní napětí bylo stále v limitech. 

To je dáno koncepcí tlumivky, která se chová jako druhý transformátor a přenáší energii 

z ostatních větví zdroje na větev s rozpojeným vinutím transformátoru. 

Část práce je věnována i srovnání výsledků charakteristiky otevřené smyčky zpětné 

vazby zdroje. Jako podklad bylo nutné vytvořit zjednodušený simulační model. 

Z výsledků měření a simulací vyplývá, že model odpovídá reálnému chování zdroje. 
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Příloha D: Seznam součástek 

Hodnota Součástky Typ ID 

2R2 R11, R12 1% rezistor 0805 0805S8F022JT5E 

10R R88 1% rezistor 0805 0805S8F100JT5E 

22R R10 1% rezistor 0805 0805S8F220JT5E 

39R R66 1% rezistor 0805 0805S8F390JT5E 

50R R67 1% rezistor 0805 0805S8F499JT5E 

100R R1, R4, R5, R8, R9, R72, R73, 

R74, R76 

1% rezistor 0805 0805S8F1000T5E 

220R R37 1% rezistor 0805 0805S8F2200T5E 

680R R80, R91 1% rezistor 0805 0805S8F6800T5E 

1k R19, R29, R30, R75, R77 1% rezistor 0805 0805S8F1001T5E 

1k5 R63 1% rezistor 0805 0805S8F1501T5E 

2k2 R46, R47, R48, R49, R56, R57, 

R58, R59, R70 

1% rezistor 0805 0805S8F2201T5E 

3k3 R42 1% rezistor 0805 0805S8F3301T5E 

4k7 R33, R35, R39, R44, R54 1% rezistor 0805 0805S8F4701T5E 

6k2 R41 1% rezistor 0805 0805S8F6201T5E 

6k8 R38 1% rezistor 0805 0805S8F6801T5E 

7k5 R64 1% rezistor 0805 0805S8F7501T5E 

10k R21, R22, R23, R34, R79, R84 1% rezistor 0805 0805S8F1002T5E 

11k R81 1% rezistor 0805 0805S8F1102T5E 

12k R36 1% rezistor 0805 0805S8F1202T5E 

20k R20, R83 1% rezistor 0805 0805S8F2002T5E 

22k R62 1% rezistor 0805 0805S8F2202T5E 

24k9 R82 1% rezistor 0805 0805S8F2492T5E 

27k R25 1% rezistor 0805 0805S8F2702T5E 

30k R27 1% rezistor 0805 0805S8F3002T5E 

47k R43, R45, R53, R55 1% rezistor 0805 0805S8F4702T5E 

75k R26, R86 1% rezistor 0805 0805S8F7502T5E 

82k R3 1% rezistor 0805 0805S8F8202T5E 

100k R50, R51, R52, R60, R61, R78, 

R85, R87 

1% rezistor 0805 0805S8F1003T5E 

120k R2, R28 1% rezistor 0805 0805S8F1203T5E 

150k R31 1% rezistor 0805 0805S8F1503T5E 

220k R13, R14, R15, R16, R17, R18 1% rezistor 0805 0805S8F2203T5E 

1M R24, R32, R40 1% rezistor 0805 0805S8F1004T5E 

3k3 R89 0,1% rezistor 0805 TC0525B3301T1E 

10k R90 0,1% rezistor 0805 TC0525B1002T1E 

1R R71 2512 1% rezistor WF25P1R0JTL 

 



 

 

 

Hodnota Součástky Typ ID 

27p C68 0805 kondenzátor 08051A270JAT2A 

100p C46, C64 0805 kondenzátor 08051A101JAT2A 

200p C44 0805 kondenzátor 08051A201JAT2A 

1n C30, C31, C33, C67 0805 kondenzátor 08051C102KAT2A 

10n C4, C5, C7, C8 0805 kondenzátor 08051C103KAT2A 

22n C70 0805 kondenzátor 08051C223KAT2A 

100n C36, C42, C43, C45, C48, C49, 

C50, C51, C52, C53, C54, C66, 

C69 

0805 kondenzátor 08051C104KAT2A 

100n C1, C2, C3, C25, C37, C39 1206 kondenzátor 08051C104KAT2A 

470n C34 1206 kondenzátor 08051C474KAT2A 

470n C26, C27, C28, C29 1812 kondenzátor 18121C474KAT2A 

4u7 C41 TPS C kondenzátor TPSC475K035R060 

22u C16, C17, C20, C21, C32, C38, 

C40 

TPS D kondenzátor TPSD226K025R0100 

33u C14, C15, C18, C19, C22, C23, 

C24, C25, C47, C55, C56, C58, 

C59, C61, C62 

TPS E kondenzátor TPSE336K035R0100 

100u C57, C60, C63 TPS C kondenzátor TPSC107K010R0100 

2x1m1 L1 Komp. tlumivka B82720S2202N040  

150u L2 tlumivka DE1207-150 

1N4148 D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D13 Si dioda 1N4148W 

STPS3L40UF D9, D11, D14, D15, D16, D17, 

D19, D20, D21, D22, D23, D24 

Shottky dioda STPS3L40UF 

STTH4R02U D18 Si dioda STTH4R02U 

TZMC12 D1, D10, D12 Zenerova dioda TZMC12 

MJD44H11G Q9 NPN tranzistor MJD44H11G 

MMBT5401 Q7, Q10, Q11 PNP tranzistor MMBT5401LT1G 

MMBT5551 Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 NPN tranzistor MMBT5551LT1G 

IRF5210 Q1 P-MOS tranzistor IRF5210PBF 

FQD18N20 Q8 N-MOS tranzistor FQD18N20V2TM 

4N35 OK1 Optočlen 4N35 

IL300 OK2 Lineární optočlen IL300-DEFG 

54050C TR1 Transformátor 54050C_P 

LM339D IC1 Komparátor LM339D 

LT1499IS IC2 Operační zesilovač LT1499IS#PBF 

TL1431 VR1, VR2, VR3 Napěťová reference TL1431-CD 

UCC28C41 U1 PWM driver UCC28C41D 

DM09-SP J1 Konektor DM09-SP 

DSC-109 J2 Konektor DSC-109 

 



 

 

Příloha E: Seznam testovacích bodů 

Testovací bod Barva Signál Popis 

TP1 červená V_BUS_N záporná vstupní svorka 

TP2 červená V_BUS kladná vstupní svorka 

TP3 černá PGND primární zem 

TP4 červená V_BUS_IN hlavní napájecí linka 

TP5 černá PGND primární zem 

TP6 červená VCC_MAIN spínaná napájecí linka 

TP7 červená REF_5V 5V referenční napětí 

TP8 modrá UVLO_N rozhodovací vstup UVLO 

TP9 modrá UVLO_OUT výstup UVLO ochrany 

TP10 modrá OCP_OUT výstup nadproudové ochrany  

TP11 modrá OVP_IN vstup přepěťové ochrany 

TP12 modrá FF_N záporný vstup řídicího obvodu 

TP13 modrá FF_P kladný vstup řídicího obvodu 

TP14 modrá OVP_OUT výstup přepěťové ochrany 

TP15 modrá FF_OUT výstup řídicího obvodu 

TP16 červená PRIM_9V napájení primárních obvodů 

TP17 černá PGND primární zem 

TP18 červená PWM_9V napájení PWM regulátoru 

TP19 zelená FB zpětná vazba PWM regulátoru 

TP20 zelená COMP napěťová zpětná vazba 

TP21 zelená RT/CS časovací vstup PWM regulátoru 

TP22 zelená CS proudový vstup PWM regulátoru 

TP23 černá PGND primární zem 

TP24 červená +9V +9V výstup 

TP25 červená REF 5V interní reference  

TP26 černá PGND primární zem 

TP27 - - pozn: smazáno 

TP28 - - pozn: smazáno 

TP29 černá SGND sekundární zem 

TP30 červená +5V +5V výstup 

TP31 černá SGND sekundární zem 

TP32 černá SGND sekundární zem 

TP33 červená -5V -5V výstup 

TP34 červená +3V3 +3V3 výstup 

TP35 modrá OVP_CLAMP řízení zkratovacího tranzistoru 

TP36 červená REF_2V5 referenční napětí 2,5V 

TP37 žlutá INJ_3V3_P injektovací bod pro měření 

TP38 žlutá INJ_3V3_N injektovací bod pro měření 

TP39 modrá PRIM_SW řízení primárního spínače 

 


