


 



Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom testovacieho spínaného zdroja na princípe 

vysokofrekvenčného meniča. Cieľom tejto práce je návrh a konštrukcia experimentálneho meniča, 

ktorý používa na spínanie tranzistory GaN MOSFET a diódy SiC. Bola použitá topológia 

jednočinného priepustného meniča s dvoma spínačmi. Pri návrhu je zvolený netradične vysoký 

spínací kmitočet. Pri konštrukcii bol použitý výkonový transformátor s použitím otvoreného 

magnetického obvodu. Výstupom tejto práce je funkčný menič, ktorý je určený predovšetkým na 

výukové a demonštračné účely. Jednotlivé časti meniča sú rozdelené do individuálnych blokov, 

ktoré je možné ďalej použiť  na zostavenie iných typov meničov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This master’s thesis deals with the design of the switching power supply on the principle of 

high frequency converter. The goal of this thesis is construction of converter which is using GaN 

MOSFET transistors and SiC diodes for switching. The converter uses two switch forward power 

supply topology. Unusually high switching frequency was chosen for the design with power 

transformer with open magnetic core. The outcome of this work is functional converter which is 

primarily intended for educational and demonstrational purposes. Multiple parts of this converter 

are divided into individual blocks, which can be further used for construction of other types of 

switching converters. 
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ÚVOD 
Tranzistory pre výkonovú elektroniku z materiálu GaN začínajú byť dostupné aj pre výrobcov 

meničov. Ich výhodou je zlepšenie v takmer všetkých vlastnostiach oproti tranzistorom z karbidu 

kremíka a taktiež oproti kremíkovým tranzistorom. Mnohí označujú materiál GaN ako prelomový. 

Vďaka rýchlosti, malým rozmerom a stratám tranzistorov je možné naďalej zmenšovať meniče 

a zvyšovať ich výkon a účinnosť.  

V tejto práci bude postupne predstavený materiál GaN a experimentálny menič s  použitím 

GaN MOSFET tranzistorov a diód SiC. V práci je rozobraté dimenzovanie rôznych častí meniča, 

neskôr je popísaný návrh jednotlivých blokov po schematickej časti,  návrh plošných spojov je 

popísaný stručne. Posledná kapitola ponúka čitateľovi popis a výsledky meraní hotového meniča. 
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1 TEORETICKÝ ROZBOR 

1.1 Tranzistor MOSFET 

Unipolárny tranzistor využíva iba majoritné nosiče (na rozdiel od bipolárneho tranzistoru) 

a pracuje na princípe riadenia týchto majoritných nosičov elektrickým poľom. Základný rozdiel 

spočíva v riadení tranzistoru MOSFET napätím a nie prúdom. Vstupný odpor je teoreticky 

nekonečný a v ustálenom stave netečie do mriežky žiadny prúd. Pri dynamických zmenách tečie 

do mriežky kapacitný prúd, ktorý nabíja alebo vybíja vnútornú kapacitu. Riadiace napätie je 

privádzané medzi mriežku – Gate (G) a emitor – Source (S) tranzistoru, kolektor býva označený 

ako Drain (D).[1] 

 

Obr. 1.1 Výkonový tranzistor MOSFET s indukovaným kanálom v zopnutom režime [1] 

Výkonové tranzistory MOSFET sú najpoužívanejšie výkonové spínacie súčiastky, medzi ich 

výhody patria relatívne nízke nároky na riadenie, malé spínacie časy a výborné možnosti 

paralelného radenia. 

1.2 Materiál GaN a GaN MOSFET Tranzistor 

GaN (Nitrid gália) je polovodičový materiál III. hlavnej podskupiny, ktorý bol prvý krát 

pripravený už v roku 1969, v 90-tych rokoch sa dostal do popredia vďaka emisií v modrej a UV 

oblasti pri izbovej teplote v LED diódach a laseroch.  

Zlúčenina GaN tvorí termodynamicky stabilnú kryštalografickú štruktúru, ktorá je pre GaN 

usporiadaná ako štruktúra wurtzitu. Nitrid gália je mechanicky veľmi stabilný a tvrdý materiál, 

ktorý vo svojej čistej forme odoláva mechanickým namáhaniam, ale ak je výraznejšie dopovaný, 

stáva sa krehkým.  

Z chemického hľadiska je tento materiál mimoriadne stabilný, je nerozpustný vo väčšine 

kyselín a zásad, predstavuje to však nevýhodu pre proces výroby súčiastok na bázi GaN. 
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Obr. 1.2 Schematické znázornenie elementárnej bunky wurtzitovej kryštalickej mriežky GaN, 

šedé sú atómy gália, biele sú atómy dusíku [2] 

GaN má výraznú šírku zakázaného pásma (3,4 eV), táto vlastnosť ale nie je jediná, vďaka 

ktorej sa zaradil medzi najdôležitejšie polovodiče. Jeho ďalšie elektrické vlastnosti z hľadiska 

aplikácii sú taktiež veľmi vhodné. Intenzita prierazného poľa je u GaN desaťkrát vyššia ako 

u kremíku a GaAs, čo umožňuje konštruovať súčiastky pracujúce s väčším napätím a prúdom.  

Pohyblivosť elektrónov je avšak v GaN nízka, pretože GaN má omnoho väčšiu efektívnu 

hmotnosť elektrónov  než napr. GaAs. V pracovnom režime pre elektronické súčiastky je dôležitý 

ich výkon v prítomnosti silného elektrického poľa a za týchto podmienok nie je rozhodujúca 

pohyblivosť nábojov, ale ich rýchlosť, ktorá je v GaN väčšia než v Si, GaAs a SiC[2]. 

Tab. 1.1 Energia zakázaného pásma u vybraných materiálov [3] 

Materiál Značka 
Energia zakázaného 

pásma (eV) 

Germánium Ge 0,7 

Kremík Si 1,1 

Arzenid gália GaAs 1,4 

Karbid Kremíka SiC 3,3 

Oxid zinočnatý ZnO 3,4 

Nitrid gália GaN 3,4 

Diamant C 5,5 

Materiál GaN je behom výroby nanášaný na iný substrát a to buď na karbid kremíku (SiC) 

alebo iba na kremík (Si), prípadne na zafír. Súčiastky GaN-on-SiC sa využívajú na rádiové 

aplikácie. Táto kombinácia využíva vysokú energetickú hustotu GaN s vynikajúcou vodivosťou 

a nízkymi vysokofrekvenčnými stratami materiálu SiC. Vďaka lepšej cenovej dostupnosti sa 

koncepcia GaN-on-Si využíva vo výkonovej elektronike, aj keď jej tepelné a vysokofrekvenčné 

vlastnosti sú horšie[2]. 
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V minulosti boli tranzistory GaN vyrábané s trvalým kanálom, tzn. že vedú prúd medzi 

kolektorom a emitorom (sú plne otvorené) pri UGS = 0 V a vypínajú sa záporným napätím. Tento 

typ je ale veľmi nežiadúci vzhľadom na problémy pri výpadku napájania napr. riadiacich obvodov 

(došlo by k zapnutiu všetkých tranzistorov v meniči čo by mohlo spôsobiť ich zničenie). V dnešnej 

dobe sú preto tranzistory GaN vyrábané v zapojení ako kaskóda s nízkonapäťovým kremíkovým 

tranzistorom, alebo ako tranzistory s obohateným kanálom (vypínajú sa nulovým napätím). Proces 

výroby začína s kremíkovým waferom na ktorom je nanesený izolant AlN (nitrid hliníku) ktorý 

oddeľuje štruktúru polovodiču od substrátu. V ďalšej vrstve je vysoko rezistívny GaN. Na túto 

vrstvu je aplikovaný AlGaN, ktorý s GaN tvorí tesné rozhranie, na ktorom sa vďaka 

piezoelektrickému deju vytvorí dvojrozmerný elektrónový plyn (jeho pohyb je možný len v dvoch 

rozmeroch). Ďalší proces vytvorí vyprázdnenú oblasť pod mriežkou a kovové vrstvy sú pripojené 

k source, drain a gate. 

 

Obr. 1.3 Prierez štruktúrou tranzistoru GaN MOSFET [5] 

Pre zvýšenie napäťovej odolnosti je zväčšená vzdialenosť medzi drain a gate. Vzhľadom na 

to, že odpor 2DEG je veľmi malý, má táto zmena vzdialenosti oveľa menší vplyv na odpor 

v zopnutom stave ako pri kremíkovom tranzistore[4]. 

GaN tranzistory sa správajú veľmi podobne ako kremíkové tranzistory MOSFET. Kladné 

napätie privedené na mriežku vyvolá zmenu poľa, ktoré pritiahne elektróny a tie spoja kanál medzi 

drain a source. Po odpojení napätia sú tieto elektróny rozptýlené do materiálu GaN. Vyprázdnená 

oblasť je obnovená a tým pádom aj schopnosť blokovať napätie medzi S a D. 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

17 

1.3 Porovnanie materiálov a tranzistorov 

V tejto kapitole sú uvedené porovnania medzi vybranými polovodičovými materiálmi. Obr. 

1.4 ukazuje významný rozdiel medzi kremíkovými, SiC a GaN tranzistormi z hľadiska ich 

teoretických limitov. Tieto rozdiely dovoľujú, aby boli súčiastky menšie vďaka ich väčšej 

dielektrickej pevnosti. GaN má navyše výhodu oproti tranzistorom SiC vďaka jeho 2DEG 

s výbornou mobilitou elektrónov. Vďaka malým rozmerom GaN čipov je možné ich osádzať do 

menších puzdier z veľmi malou parazitnou indukčnosťou[4]. 

 

Obr. 1.4 Teoretický limit odporu v zopnutom stave ku prieraznému napätiu pre kremík, karbid 

kremíka a arzenid gália [4] 

Tab. 1.2 Materiálové vlastnosti vybraných polovodičov [5] 

Vlastnosti Ge Si GaAs 4H-SiC GaN Diamant 

Energia zakázaného 

pásma [eV] 
0,67 1,11 1,43 3,2 3,45 5,45 

Max. intenzita el. 

poľa [V/cm] 
3·105 3·105 4·105 22·105 20·105 100·105 

Max. rýchlosť 

nosičov [107 cm/s] 
0,7 1 2 2 2,2 2,7 

Pohyblivosť 

elektrónov [cm2/V·s] 
3900 1350 8500 800 1200 2200 

Pohyblivosť dier 

[cm2/V·s] 
1900 450 400 120 850 850 

Tepelná vodivosť 

[W/cm·K] 
0,6 1,5 0,46 3,5 1,3 22 

Bod tavenia [°C] 938 1420 1240 2830 2500 4000 
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Ako vidieť v tab. 1.2, GaN má najväčšiu energiu z používaných polovodičov, má mierne horšiu 

elektrickú pevnosť (táto vlastnosť je ovplyvnená hlavne prímesami a čistotou materiálu). Jeho 

pohyblivosť dier a taktiež elektrónov je lepšia ako pri SiC materiále. Tepelná vodivosť GaN je 

zatiaľ rovná 1,3 W/cm·K, teoretická tepelná vodivosť, ktorá zatiaľ nebola dosiahnutá, je približne 

3-krát väčšia. 

Tab. 1.3 Porovnanie vybraných GaN, SiC a Si tranzistorov [6,7,8] 

  Materiál GaN SiC Si  

  Typ GS66508T C3M0120090D IPW65R095C7  

 VDS 650 900 650 V 

  

  RDS(ON) 

67 120 95 mΩ 

175 pri 150°C 170 pri 150°C 202 pri 150°C mΩ 

 Dovolený prúd pri 25°C ID 22,5 23 24 A 

  VGS -10 až +7 -8 až 18 ±20 V 

  VGS(th) 1,3 2,1 3,5 V 

  RG 1,5 16 0,9 Ω 

  VPLAT 3 7 5,4 V 

Vstupná kapacita CISS 195 350 2140 pF 

Výstupná kapacita COSS 49 40 33 pF 

Celkový náboj gate QG(TOT) 4,4 17,3 45 nC 

Spätný zotavovací náboj QRR 0 115 9000 nC 

Spätná doba zotavenia trr 0 24 800 ns 

Časy pri zopnutí 
td(on) - 27 14 ns 

tr - 10 12 ns 

Časy pri vypnutí 
td(off) - 25 60 ns 

tf - 8 7 ns 

Pri porovnávaní tranzistorov z materiálov GaN, SiC a Si boli vybrané tranzistory, ktoré 

pracujú na rovnakej napäťovej hladine a majú približne rovnaký prúd ID pri 25 °C, ako vybraný 

tranzistor GaN (porovnateľný tranzistor SiC sa na napäťovej hladine približne 600 V nevyrába, 

bola preto zvolená hladina 900 V až 1200 V). Jedným z významných rozdielov je odpor 

v zopnutom stave RDS(ON) – v tomto smere vedie jednoznačne tranzistor GaN. Tranzistory Si a SiC 

majú ale menšiu závislosť odporu na teplote. Nasledujúce parametre hovoria o parametroch gate 

tranzistora – povolené napätie VGS má GaN výrazne menšie, hraničné napätie VGS(th) je opäť 

najmenšie pri tranzistore GaN – toto je nevýhoda, pri vypínaní tranzistora môže dôjsť ku kmitom, 

ktoré ľahko dosiahnu prahové napätie. Vnútorný odpor mriežky RG má výrazne väčšiu hodnotu 

tranzistor SiC, GaN má mierne väčšiu hodnotu ako tranzistor Si. GaN má taktiež najmenšiu 

hodnotu VPLAT (pri tomto napätí sa začína nabíjať Millerova kapacita). 

Ďalších niekoľko hodnôt hovorí o nábojoch vo vnútri tranzistoru, všetky tieto hodnoty sú 

lepšie oproti tranzistoru SiC a taktiež Si. Vzhľadom na to, že GaN tranzistor neobsahuje vnútornú 

diódu ako tranzistory SiC a Si (vodivosť v smere Source - Drain je zabezpečená iným spôsobom) 

má nulovú dobu zotavenia trr a zotavovací náboj QRR. Tu taktiež vidno výrazný rozdiel medzi 

tranzistormi SiC a Si. Je zaujímavé, že výrobcovia tranzistorov GaN neudávajú časy zopnutia 

a vypnutia ako je to u iných tranzistorov. V propagačných materiáloch spoločnosti GaN Systems 

však bolo možné vidieť, že ich tranzistory dosahovali rýchlosť prebehu od 40 V/ns do 70 V/ns[9]. 
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1.4 Topológie meničov 

V tejto kapitole sú popísané vybrané topológie, ktoré sú vhodné na stavbu spínaného zdroja 

napájaného z usmernenej siete. Pracovný kmitočet týchto meničov býva v praxi v rozmedzí 40 kHz 

až 120 kHz (pri použití tranzistorov MOSFET a napájaní na hladine 300 V). 

1.4.1 Jednočinný priepustný menič s dvoma spínačmi 

 

Obr. 1.5 Principiálna schéma jednočinného meniča s dvoma spínačmi [10] 

Tento menič je základným variantom jednočinného priepustného meniča. Pracuje so striedou 

rovnou max. 0,5. Pripojením napätia na primárne vinutie transformátoru dochádza k magnetizácii 

jadra transformátoru. Túto energiu je nutné po vypnutí tranzistorov odviesť – smer prúdu 

transformátorom je rovnaký, prúd klesá a tečie cez diódu D1 a D2, tým je zabezpečený odvod 

uloženej energie späť do napäťového medziobvodu. 

Nevýhodou tejto topológie je potreba dvoch spínačov, ktoré vedú prúd v sérii (väčšie straty 

vedením), ďalej musia byť od seba oddelené budiace signály pre oba tranzistory, keďže ich emitory 

nie sú na rovnakom potenciály. Menič je vhodný pre malé aj veľké výkony. Výhodou je jednoduché 

riadenie – nie je potrebné generovať dva rôzne budiace signály s odskokom a tranzistory sú 

namáhané len napätím U1 (prípadne prekmitmi pri vypínaní). 

Jednočinný menič je vhodný na paralelné radenie, ktoré pracuje do spoločnej záťaže, ak 

veľkosť transformátora nehrá významnú úlohu, potom jeho výhodou oproti dvojčinnému zapojeniu 

je menšia zložitosť riadenia, pričom má rovnaký počet polovodičov, zdvojenie frekvencie pred 

výstupným filtrom, ďalšou výhodou je lepšie chladenie transformátorov (z princípu sú menšie 

transformátory lepšie chladené).  
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1.4.2 Dvojčinný priepustný menič – celý mostík 

 

Obr. 1.6 Principiálna schéma dvojčinného meniča so štyrmi spínačmi[10] 

Riadenie dvojčinných meničov je zložitejšie, pretože je nutné spínať väčší počet tranzistorov. 

Medzi každým zopnutím uhlopriečky musí byť zaradený tzv. odskok (deadtime). Je to čas medzi 

vypnutím jednej uhlopriečky a zopnutím druhej – tento proces zabezpečuje to, že nedôjde 

k súčasnému zopnutiu horného a dolného tranzistoru vo vetve, čo by malo za následok skrat 

medziobvodu a zrejmé zničenie tranzistorov. Na rozdiel od jednočinného meniča je dvojčinný 

menič schopný pracovať aj so striedou rovnou 1 (pri uvažovaní striedy pred LC filtrom). 

Pri spínaní jednotlivých uhlopriečok je nutné zaistiť, aby primárne napätie u1 malo nulovú 

strednú hodnotu, v opačnom prípade by bolo jadro transformátoru presýtené jednosmernou 

zložkou, čo by malo za následok pokles indukčnosti a prudký nárast magnetizačného prúdu. 

Jednosmerné oddelenie transformátora je možné zabezpečiť sériovým pripojením výkonového 

kondenzátora s primárnym vinutím alebo pomocou kybernetickej riadiacej slučky. 

Vďaka štyrom tranzistorom je možné generovať dva rôzne riadiace algoritmy pre celý mostík. 

Prvý riadiaci algoritmus spína striedavo prvú a druhú uhlopriečku (tranzistory T1-T4 a T2-T3), 

tranzistory sú zopnuté súčasne, každá uhlopriečka pracuje s max. striedou 0,5. Maximálna doba 

zapnutia musí byť zmenšená o odskok, aby nedošlo ku skratu pri plnej striede. V čase, keď nie je 

zopnutá žiadna vetva, je sekundárne vinutie skratované mostíkom DA až DD a tým je tok vo vinutí 

držaný na konštantnej hodnote (integrál z nulovej hodnoty je konštanta). Táto úvaha ale platí len 

pri presne symetrickom usmerňovači, jednosmerné napätie na sekundárnom vinutí môže opäť 

spôsobiť presýtenie transformátora. 

Druhý algoritmus rieši tento problém. Tranzistory v jednej vete (napr. T1 a T2) sú striedavo 

zapínané s odskokom po maximálnu možnú dobu (T/2), druhá vetva je fázovo posunutá o max. 

polovicu periódy. Výsledkom tohto riadenia je skratovanie primárneho vinutia v dobe, keď sú 

zapnuté oba horné alebo oba dolné tranzistory. Vďaka oboma skratom môže magnetizačný prúd 

tiecť len primárnym vinutím a sekundárne vinutie do tohto procesu nezasahuje. 
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1.4.3 Dvojčinný priepustný menič – polovičný mostík 

 

Obr. 1.7 Principiálna schéma dvojčinného meniča s dvoma spínačmi[10] 

Zapojenie s polovičným mostíkom pracuje principiálne rovnako ako plný most, jedna vetva 

spínačov je ale nahradená kapacitným deličom, ktorý rozdeľuje napätie U1 na dve rovnaké polovice 

a zároveň oddeľuje jednosmerne primárne vinutie. Na primárnom vinutí sa pri spínaní objavuje 

napätie +U1/2 alebo –U1/2. Tým pádom je pri rovnakom počte primárnych závitov N1 maximálna 

indukcia v jadre transformátora polovičná. Spínanie je riadené prvým algoritmom, druhý 

algoritmus nie je možné realizovať vzhľadom na chýbajúcu vetvu. Tranzistory sú vo vypnutom 

stave namáhané celým napätím U1, ale spínajú 2-krát väčší prúd (pre zachovanie rovnakého 

činného výkonu na výstupe meniča). Výhodou tohto meniča je jednoduchšie riadenie a menší počet 

spínačov. 

1.4.4 Sériový rezonančný menič 

 

Obr. 1.8 Principiálna schéma sériového rezonančného meniča 

Rezonančné meniče pracujú na mierne inom princípe ako meniče s PWM. Tranzistory T1 a T2 

sú budené plnou striedou 0,5 a s odskokom. Lσ označuje rozptylovú indukčnosť transformátora, C1 

je kapacita ktorá je v tomto prípade jednosmerne nabitá na U1/2 a zo striedavého hľadiska 

kompenzuje indukčnosť Lσ (ktorá má významný vplyv na tvrdosť meniča – kapitola 2.2.1) za 

podmienky, že menič pracuje na rezonančnom kmitočte týchto dvoch prvkov. Výhodou je takmer 

sínusový priebeh prúdov, spínanie tranzistorov v nule prúdu, nevýhodou je nemožnosť riadiť 

výstupné napätie striedou (regulácia je možná pomocou zmeny frekvencie) a taktiež závislosť 

výkonu meniča na vstupnom napätí. 
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2 NÁVRH MENIČA 

2.1 Výber topológie, vstupné a výstupné parametre 

Na konštrukciu experimentálneho zdroja o výkone 600 W bol zvolený jednočinný priepustný 

menič s dvoma spínačmi. Vzhľadom na vysoký spínací kmitočet nebol zvolený menič dvojčinný 

z dôvodu zložitosti riadenia. Parametre, ktoré vyplývajú zo zadania a boli zvolené pre návrh 

meniča sú nasledovné: 

 Menovité vstupné napätie Ud = 300 V 

 Výstupné napätie Uz = 60 V 

 Výstupný prúd Iz = 10 A 

 Frekvencia meniča f = 800 kHz 

 Zvlnenie výstupného prúdu ΔIz = 1 A 

 Zvlnenie výstupného napätia ΔUz = 5 mV 

 Menovitá strieda s = 0,35 
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2.1.1 Priebeh veličín v jednočinnom zapojení 

 

Obr. 2.1 Schéma zapojenia a priebeh veličín v jednočinnom meniči 

Obr. 2.1 ukazuje priebehy magnetických a elektrických veličín v jednočinnom meniči. Napätie 

u1 je primárne napätie transformátora, v čase keď sú tranzistory zopnuté, je na primárne vinutie 

vnútené napätie o veľkosti Ud. Magnetizačný prúd iµ (tým pádom aj tok Φ a indukcia B v jadre) 

lineárne narastajú (integrálom z kladnej konštanty je stúpajúca priamka). V okamihu vypnutia 

tranzistorov indukčnosť L1 nedovolí okamžitý zánik prúdu, ten musí pokračovať v smere 

magnetizačného prúd cez primárne demagnetizačné diódy. Transformátor tým sám seba pripojí na 

napätie –Ud a magnetizačný prúd začne klesať až na nulovú hodnotu, v momente zániku mag. 

prúdu sa obe diódy uzatvoria. 
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Napätie u2 má rovnaký tvar ako primárne napätie u1 zmenšené o prevod transformátora N2/N1. 

Na výstupe musí byť použitý len jednocestný usmerňovač z toho dôvodu, že na prenos energie 

nemôže byť použitý záporný demagnetizačný pulz. Nulová dióda D20 vedie prúd v dobe, keď je na 

sekundárnej strane záporné napätie – tento prúd je udržovaný na konštantnej hodnote Iz tlmivkou 

L. Sekundárny prúd ma podobu pravouhlých impulzov ktoré sa pripočítavajú k primárnemu 

magnetizačnému prúdu s prevodom N1/N2 a tento prúd potom tvorí výsledný primárny prúd 

transformátorom[11]. 

2.2 Transformátor 

Výkonový transformátor tvorí jednu z hlavných častí meniča. Jeho účelom je galvanické 

oddelenie vstupu a výstupu a transformácia primárneho napätia na výstup s určitým pomerom. 

Magneticky sa transformátor navrhuje vždy pri práci naprázdno kde je magnetický tok v jadre 

určený podľa vzťahu 

 𝛹(𝑡) = 𝛹0 + ∫ 𝑢1(𝑡) · 𝑑𝑡 (2.1) 

Pri zanedbaní rozptylového toku môžeme spriahnutý tok Ψ nahradiť súčinom N·Φ. 

Feromagnetikum pracuje v prvom kvadrante jeho B-H krivky, preto jeho indukcia klesá na hodnotu 

remanentnej indukcie Br. Po zanedbaní počiatočnej integračnej konštanty a uvažovaní 

konštantného napätia môžeme rovnicu 2.1 prepísať do podoby 

 𝑁 · 𝛷 = 𝑈𝑑 · 𝑡𝑧 (2.2) 

Čas tz vystupuje v rovnici, ktorá definuje striedu 

 𝑠 =
𝑡𝑧

𝑇
   𝑘𝑑𝑒   𝑇 =

1

𝑓
 (2.3) 

Môžeme písať 

 𝛷 = 𝐵 · 𝑆 (2.4) 

Rovnice 2.3 a 2.4 dosadíme do 2.2, po úpravách dostaneme 

 𝑁 =
𝑈𝑑 · 𝑠

𝐵 · 𝑆 · 𝑓
 (2.5) 

Pri uvažovaní maximálnej striedy s = 0,5 a preznačení N = N1, B = Bmax-Br (indukcia neklesá 

až k nule) a S = SFe, dostaneme výsledný vzťah pre určenie počtu primárnych závitov 

 𝑁1 =
𝑈𝑑

2 · (𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑟) · 𝑆𝐹𝑒 · 𝑓
 (2.6) 

Je dobré si všimnúť, že počet závitov klesá lineárne so zvyšujúcou sa max. indukciou Bmax, SFe 

a taktiež frekvenciou f. 

Z týchto vzťahov nevyplýva, aké veľké má byť jadro transformátora pri prenášaní určitého 

výkonu. Odvodenie týchto vzťahov je možné nájsť v [11]. 

Primárna indukčnosť sa určí pomocou známeho vzťahu[11] 

 𝐿1 = 𝑁1
2 · 𝜆𝑚 = 𝑁1

2 · µ0 · µ𝑟𝐹𝑒 ·
𝑆𝐹𝑒

𝑙𝐹𝑒
 (2.7) 
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Pre určenie maximálneho magnetizačného prúdu použijeme vzťah[11] 

 
𝑑𝑖µ

𝑑𝑡
=

𝐼µ

𝑡1
=

𝐼µ𝑚𝑎𝑥

𝑡1𝑚𝑎𝑥
=

𝐼µ𝑚𝑎𝑥

𝑇/2
=

𝑈𝑑

𝐿1
 (2.8) 

Z ktorého plynie 

 𝐼µ𝑚𝑎𝑥 =
𝑇

2
·

𝑈𝑑

𝐿1
=

𝑈𝑑

2 · 𝐿1 · 𝑓
 (2.9) 

Pri voľbe maximálnej indukcie v jadre Bmax môžeme vychádzať z katalógových údajov 

výrobcu zvoleného jadra. Hlavný dôvod pre výber malej maximálnej indukcie sú tzv. hysterézne 

straty feromagnetika (straty vírivými prúdmi sú vo feromagnetiku prakticky nulové). Ako príklad 

uvedieme materiál CF139 (Cosmo Ferrites) a materiál 43 (Amidon). 

Tab. 2.1 Vybrané vlastnosti materiálu CF139 [12] 

 

Z tab. 2.1 je vidieť, že výrobca odporúča max. indukciu v jadre  490 mT a straty v jadre udáva 

do frekvencie 500 kHz, ale len pri indukcii 50 mT. Tepelným stratám sa venuje aj obr. 2.2 
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Obr. 2.2 Závislosť strát na frekvencii pri rôznej maximálnej indukcii [12] 

Červená čiara označuje zvolený kmitočet 800 kHz, modrými čiarami sú predĺžené krivky grafu 

pre 50 mT a 100 mT (obidve pri teplote jadra 100 °C). Ako vidíme, merné straty pri indukcii 50 

mT sú rovné približne 600 kW/m3 a pri 100 mT približne 3000 kW/m3. 

 

Obr. 2.3 Závislosť strát na max. indukcii pri rôznych frekvenciách, materiál 43[13] 

Pri materiáli 43 výrobca poskytol podobnú závislosť, červenou je opäť vyznačená približná 

pracovaná frekvencia 800 kHz, modrou farbou sú vyznačené hodnoty indukcií (materiál 43 výrobca 

odporúča na použitie do vysokých frekvencií). Pre 50 mT bola odčítaná hodnota 3000 mW/cm3, 

pre 100 mT sú hodnoty mimo graf (odhadneme na 12000 mW/cm3). 
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Tab. 2.2 Zhrnutie strát materiálov CF139 a 43  

Materiál Indukcia Bmax Straty ΔPFe 

CF139 50 mT 600 kW/m3 0,6 W/cm3 

43 50 mT 3000 mW/cm3 3 W/cm3 

CF139 100 mT 3000 kW/m3 3 W/cm3 

43 100 mT 20000 mW/cm3 20 W/cm3 

Akákoľvek z uvedených hodnôt je stále príliš veľká pre použitie v meniči. Materiál CF139 je 

momentálne jeden z najlepších feritových materiálov pre použitie vo výkonovej elektronike. Pri 

výbere vhodného materiálu bolo počítané s použitím toroidného alebo EI jadra a tým pádom 

uzavretého (diskrétneho) magnetického obvodu. 

Z uvedených dôvodov bolo zvolené netradičné riešenie a tým je transformátor namotaný na 

VF feritovej tyčke. Bol zvolený materiál 4B1, určený pre vysokofrekvenčné antény. Nevýhodou 

materiálu je nízka relatívna permeabilita µrFe = 250, táto hodnota však začína klesať až pri približne 

10 MHz. Feritová tyčka má priemer d = 10 mm, prierez SFe je potom rovný 78,54 mm2[14]. 

Pre výpočet počtu primárnych závitov použijeme vzťah (2.6), pričom za Ud dosadzujeme 

špičkové napätie usmernenej jednofázovej siete (približne 325 V), Bmax volíme rovnú 100 mT a Br 

neuvažujeme (pri otvorenom magnetickom obvode sa neuplatňuje). Po dosadení 

 𝑁1 =
𝑈𝑑

2 · (𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑟) · 𝑆𝐹𝑒 · 𝑓
=

325

2 · 100 · 78,54 · 800 · 10−6
= 26 (2.10) 

Pre výpočet indukčnosti nemôžeme použiť vzťah (2.7) z dôvodu významnej vzduchovej 

medzery magnetického obvodu. Na feritovú tyčku bolo pokusne namotaných 26 závitov, nameraná 

indukčnosť bola približne 42,8 µH. Po dosadení do vzorca (2.9) bol overený maximálny 

magnetizačný prúd (uvažujeme striedu s = 0,5) 

 𝐼µ𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑑

2 · 𝐿1 · 𝑓
=

325

2 · 42,8 · 10−6 · 800 · 103
= 4,75 A (2.11) 

Táto neobvykle vysoká hodnota (väčšinou je možné magnetizačný prúd oproti primárnemu 

zanedbať) je spôsobená malou indukčnosťou primárneho vinutia, tento prúd bude nutné zohľadniť 

pri dimenzovaní vinutí a polovodičov. 

Pre určenie počtu sekundárnych závitov vychádzame zo vzťahu 

 𝑈𝑧 = 𝑈𝑑 · 𝑠 ·
𝑁2

𝑁1
 (2.12) 

Ako napätie Uz volíme 70 V (rezerva kvôli rôznym úbytkom napätia), menovitú striedu volíme 

s = 0,35, Ud je menovité napätie medziobvodu 300 V. Po úprave 

 𝑁2 =
𝑁1 · 𝑈𝑧

𝑈𝑑 · 𝑠
=

26 · 70

300 · 0,35
= 17,33 (2.13) 

Z dôvodu potlačenia rozptylovej indukčnosti bude primárne vinutie rozdelené na dve sériové 

vinutia (15+11 závitov) medzi ktorými bude namotané sekundárne vinutie (17 závitov). 
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2.2.1 Vplyv rozptylovej indukčnosti transformátora na funkčnosť meniča 

 

Obr. 2.4 Náhrada transformátora výstupnou časťou obvodového modelu [11] 

Na obr. 2.4. je naznačená náhrada transformátora v meniči výstupnou časťou obvodového 

modelu transformátora. Sekundárna strana transformátora sa potom správa ako ideálny napäťový 

zdroj napätia u2,0 ktoré je rovné 

 𝑢2,0(𝑡) = 𝑢1(𝑡) ·
𝑁2

𝑁1
 (2.14) 

kde u1(t) je napätie na primárnom vinutí transformátora, N1 a N2 sú vinutia transformátora. 

Z modelu je zrejmé, že výstupná indukčnosť Lσ spôsobuje nasledujúce problémy: 

 Na rozptylovej indukčnosti vzniká úbytok napätia – menič je potom mäkký. 

 Rozptylová indukčnosť spôsobuje prepätie na oboch sekundárnych diódach. 

 

Obr. 2.5 Vplyv rozptylovej indukčnosti na priebehy napätí a prúdov výstupného usmerňovača 

[11] 

Obr. 2.5 popisuje názorne zmeny, ktoré vyvolá rozptylová indukčnosť na vstupe usmerňovača. 

V ideálnom prípade by mali prúdy i2 a iD0 rovnaký tvar ako napätie u2,0, rýchlym zmenám prúdu 

ale zabraňuje práve rozptylová indukčnosť Lσ. 
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Obecne platí 

 𝑢(𝑡) = 𝐿 ·
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.15) 

V našom prípade môžeme písať 

 
𝑑𝑖2(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝐼𝑧

𝑡𝜎
=

𝑈2

𝐿𝜎
 (2.16) 

Výška sekundárnych napäťových impulzov je rovná 

 𝑈2 = 𝑈𝑑 ·
𝑁2

𝑁1
 (2.17) 

Z rovníc (2.16) a (2.17) vyplýva 

 𝑡𝜎 =
𝐿𝜎 · 𝑁1 · 𝐼𝑧

𝑈𝑑 · 𝑁2
 (2.18) 

 Čas tσ ukazuje na chýbajúci časový úsek napätia pred usmerňovačom, ktorý spôsobuje rozdiel 

striedy na vstupe a výstupe transformátora. Rozptylová indukčnosť neumožňuje skokovú zmenu 

napätia pred diódou D2, ktorá je uzavretá, kým napätie na jej anóde nie je väčšie ako na katóde. 

Skutočné napätie na výstupe meniča je potom rovné 

 𝑈𝑧 = 𝑈𝑑 ·
𝑁2

𝑁1
· 𝑠 − 𝑓 · 𝐿𝜎 · 𝐼𝑧 (2.19) 

Kde prvý člen v rovnici je rovnaký ako pri ideálnom zdroji (lineárna závislosť výstupného 

napätia na striede) a druhý člen vyjadruje ekvivalentný vnútorný odpor meniča spôsobený 

rozptylovou indukčnosťou. Jeho hodnota je rovná 

 𝑅𝑖𝜎 = 𝑓 · 𝐿𝜎 = 𝑓 · 𝐿2(1 − 𝑘2) (2.20) 

Tento vnútorný odpor je priamo úmerný pracovnej frekvencii meniča a rozptylovej 

indukčnosti. Vzhľadom na zvolený pracovný kmitočet (800 kHz) bude nutné dbať na významné 

potlačenie tejto indukčnosti a to čo najlepšou väzbou medzi primárnym a sekundárnym vinutím 

(činiteľ k). Zároveň je možné potlačiť túto indukčnosť čo najmenšou sekundárnou indukčnosťou 

L2. 

2.2.2 Dimenzovanie vinutia transformátora 

Vinutie transformátora sa dimenzuje na efektívnu hodnotu pretekajúceho prúdu. Určenie 

efektívneho prúdu sekundárnym vinutím je možné pomocou vzťahu 

 𝐼2𝑒𝑓 = 𝐼𝑧 · √𝑠 = 10 · √0,35 = 5,92 A (2.21) 

Pre určenie efektívnej hodnoty primárneho prúdu ale musíme uvažovať súčet magnetizačného 

a pracovného prúdu od záťaže. Špičkovú hodnotu mag. prúdu určíme pomocou rovnice (2.9) (pre 

pracovnú striedu s = 0,35) 

 𝐼µ𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑑 · 𝑠

𝐿1 · 𝑓
=

300 · 0,35

42,8 · 10−6 · 800 · 103
= 3,07 A (2.22) 

Špičková hodnota primárneho prúdu pretransformovaného od záťaže je rovná 
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 𝐼1𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑧𝑚𝑎𝑥 ·
𝑁2

𝑁1
+ 𝐼µ𝑚𝑎𝑥 = 11 ·

17

26
+ 3,07 = 10,3 A (2.23) 

Prúd primárnym vinutím má tvar ktorý zobrazuje obr. 2.6. Efektívna hodnota akéhokoľvek 

priebehu sa vypočíta podľa vzťahu 

 𝐼𝑒𝑓 = √
1

𝑇
· ∫ 𝑖2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 (2.24) 

 

Obr. 2.6 Teoretický tvar prúdu primárnym vinutím pri plnom zaťažení 

Pri zapnutí tranzistorov začne primárnym vinutím pretekať prúd (magnetizačný prúd je 

v tomto momente nulový) 

 𝐼1𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝑧𝑚𝑖𝑛 ·
𝑁2

𝑁1
= 9 ·

17

26
= 5,88 A (2.25) 

Pri vypnutí tranzistorov tiekol primárnym vinutím súčet magnetizačného prúdu a prúdu 

záťaže. Efektívna hodnota prúdu tohto tvaru je rovná I1ef = 4,94 A (určená graficky). 

Pri výbere správneho vodiča je nutné myslieť taktiež na skinefekt. Elektrický povrchový jav 

je u vodičov hodnotený hĺbkou vniknutia δ. Hĺbka vniknutia je hĺbka, v ktorej klesne prúdová 

hustota na 1/e prúdovej hustoty na povrchu vodiča. Podľa vzorca (2.26) môžeme vypočítať hĺbku 

vniku [12] 

 
𝛿 =

1

√𝜋 ·
1
𝜌 · 𝜇0 · 𝑓

=
1

√
𝜋 · 4 · 𝜋 · 10−7 · 800 · 103

1,724 · 10−8

= 0,0749 mm 
(2.26) 

Na primárne vinutie boli použité 4 vodiče paralelne zložené z  VF lanka 50x0,1 mm. 

Sekundárne vinutie je navinuté z VF lanka 525x0,1 mm. Výsledná prúdová hustota v primárnom 

vinutí je rovná 

 𝜎1 =
𝐼1𝑒𝑓

𝑛 · 𝑆𝑐𝑢1
=

4,86

4 · 50 · 𝜋 ·
0,12

4

= 3 A/mm2 (2.27) 

Rovnakým spôsobom určíme prúdovú hustotu v sekundárnom vinutí 

 𝜎2 =
𝐼2𝑒𝑓

𝑆𝑐𝑢2
=

5,92

525 · 𝜋 ·
0,12

4

= 1,44 A/mm2 (2.28) 
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Vypočítané prúdové hustoty sú v rozumných medziach, sekundárny vodič bol zvolený 

z dôvodu výhodných geometrických rozmerov, kde 17 závitov presne pokrylo primárne vinutie. Je 

taktiež nutné myslieť, že vďaka skinefektu, bude výsledná prúdová hustota vo vodičoch väčšia, 

preto rezerva nie je na škodu. Vyrobený transformátor je na obr. 2.7. 

2.2.3 Realizácia a meranie transformátora 

 
Obr. 2.7 Výsledný výkonový transformátor 

Jednotlivé vrstvy vinutí sú oddelené zmršťovacou bužírkou. Rozmery jadra sú D10x100 mm. Na 

transformátore bola zmeraná: 

 primárna indukčnosť L1, 

 sekundárna indukčnosť L2, 

 rozptylová indukčnosť Lσ, 

 odpor primárneho vinutia Rcu1 

 odpor sekundárneho vinutia Rcu2 

 odpor Rp reprezentujúci straty vo vinutí. 

Indukčnosti a odpory boli zmerané na RLC mostíku pri frekvencii 800 kHz (pri meraní 

rozptylovej indukčnosti bolo skratované sekundárne vinutie, meraním sme tým priamo určili 

primárnu rozptylovú indukčnosť). 

 

Obr. 2.8 Meranie Rp transformátora 

Pri meraní Rp sme transformátor zapojili podľa obr. 2.8. Kondenzátory Cv (hodnota niekoľko 

pF) vznikli skrútením izolovaných vodičov, Rp je rezistor predstavujúci straty vo vinutí, 
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kondenzátor Cp je vzduchový ladiaci kondenzátor. Pomocou generátora a osciloskopu sme našli 

rezonančný kmitočet obvodu ktorý bol rovný fr = 800kHz. Potom sme našli kmitočty pri ktorých 

bol pokles amplitúdy napätia -3 dB. Z týchto kmitočtov sme vypočítali šírku pásma 

 𝐵 = 𝑓1 − 𝑓2 = 801,22 − 798,78 = 2,45 kHz (2.29) 

Výsledný odpor Rp určíme ako 

 𝑅𝑝 = 𝑄 · 𝜔𝐿 =
𝑓𝑟

𝐵
· 2 · 𝜋 · 𝑓𝑟 · 𝐿 =

8002

2,45
· 2𝜋 · 42,6 · 10−3 = 70 kΩ (2.30) 

 Odpor Rp predstavuje hysterézne straty v jadre, jeho hodnota sa nemení, kým sa 

pohybujeme v lineárnej oblasti magnetizačnej krivky. Straty v jadre tým môžeme vyjadriť (za 

hodnotu napätia dosadzujeme efektívnu hodnotu primárneho napätia transformátora) 

 𝛥𝑃𝐹𝑒 =
𝑈2

𝑅𝑝
=

3252

70 · 103
= 1,5 W (2.31) 

Tab. 2.3 Parametre transformátora 

  Primárne vinutie Sekundárne vinutie 

Počet závitov 26 17 

Indukčnosť 42,8 µH 16,76 µH 

Odpor 15,7 mΩ 4,4 mΩ 

Rozptylová indukčnosť 358,8 nH 140 nH 

Prúdová hustota 3,09 A/mm2 1,44 A/mm2 

Priemer jednotlivých vodičov 0,1 mm 0,1 mm 

Počet vodičov 200 526 

 Jedným z dôležitých parametrov je rozptylová indukčnosť. Určíme konštantu 

k transformátora 

 𝑘 = √1 −
𝐿𝜎1

𝐿1
= √1 −

587,3 · 10−9

70,48 · 10−6
= 0,9958 (2.32) 

 Pomocou tejto konštanty sme určili taktiež sekundárnu rozptylovú indukčnosť. Je nutné 

pripomenúť že rozptylová indukčnosť v náhradnom zapojení podľa obr.2.4 je len jedna, záleží či 

ju (s prevodom) prevedieme na primárnu alebo sekundárnu stranu. 

 𝐿𝜎2 = 𝐿2 · (1 − 𝑘2) = 26,84 · 10−6 · (1 − 0,99582) = 140 nH (2.33) 

 V nasledujúcom texte preznačíme Lσ2 = Lσ. Z rovnice (2.20) určíme vnútorný odpor 

spôsobený rozptylovou indukčnosťou 

 𝑅𝑖𝜎 = 𝑓 · 𝐿𝜎 = 800 · 103 · 140 · 10−9 = 112 mΩ (2.34) 

 Väzba transformátora nie je taká dobrá ako v prípade toroidného jadra (bežne je dosahovaná 

väzba k = 0,999) ale vzhľadom na malú primárnu indukčnosť je malá taktiež rozptylová indukčnosť 

a z toho vyplývajúci vnútorný odpor. Nevýhodou je väčší magnetizačný prúd ktorý zvyšuje 

efektívnu hodnotu primárneho prúdu a tým pádom zvyšuje straty v transformátore a polovodičoch. 
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2.3 Výstupný LC filter 

2.3.1 Výstupná tlmivka 

Na konštrukciu výkonovej tlmivky bolo zvolené feritové jadro ETD34 z materiálu CF139. 

Potrebnú hodnotu indukčnosti vypočítame podľa vzťahu [11] 

 𝐿 =
𝑈3š𝑝

2 · 𝑓 · 𝛥𝐼𝑧
· (1 − 𝑠) · 𝑠 =

300 ·
17
26 · (1 − 0,4) · 0,4

2 · 800 · 103 · 1
= 30 µH (2.35) 

Kde U3šp je špičkové napätie pred LC filtrom. Z dôvodu rezervy volíme s = 0,4. Počet závitov 

určíme podľa vzťahu 

 𝑁 =
𝐼𝑚𝑎𝑥 · 𝐿

𝐵𝑚𝑎𝑥 · 𝑆𝐹𝑒
=

11 · 30 · 10−6

0,3 · 97,1 · 10−6
≅ 12 (2.36) 

Ďalej určíme potrebný rozmer vzduchovej medzery 

 
𝑙𝑣 =

𝑁 · 𝜇0 · 𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐵𝑚𝑎𝑥
−

𝑙𝐹𝑒

𝜇𝑟𝐹𝑒
=

12 · 4𝜋 · 10−7 · 11

0,3
−

78,6 · 10−3

2100

= 0,515 mm 

(2.37) 

Je nutné pamätať na to, že vzduchová medzera v magnetickom obvode je rozdelená na 

polovice, jedna je v strednom stĺpiku a druhá v krajných. Medzi krajné stĺpiky vložíme pevný 

materiál s hrúbkou približne 0,25 mm. 

Pri voľbe vinutia postupujeme podobne ako pri návrhu transformátora. Keďže prúd tlmivkou 

je málo zvlnený, uvažujeme efektívnu hodnotu Izef  = 10 A. Na vinutie bol zvolený medený 

lakovaný drôt o priemere 0,7 mm. Bude použitých 8 samostatných vodičov z dôvodu lepšej 

manipulácie pri navíjaní a keďže je striedavá zložka prúdu malá v porovnaní so strednou hodnotou, 

nebude braný ohľad na skinefekt. Prúdová hustota je teda rovná 

 𝜎 =
𝐼𝑧𝑒𝑓

𝑛 · 𝑆𝑐𝑢
=

10

8 · 𝜋 ·
0,72

4

= 3,25 A/mm2 (2.38) 

Táto hodnota je v poriadku. Striedavá hodnota indukcie je rovná (po upravení rovnice 2.36) 

 ∆𝐵 =
𝐿 · 2 · ∆𝐼𝑧

𝑁 · 𝑆𝐹𝑒
=

30 · 10−6 · 2 · 1

12 · 97,1 · 10−6
= 51,4 mT (2.39) 

V prípade príliš veľkých hysteréznych strát je možné znížiť striedavú hodnotu indukcie ΔB 

zväčšením počtu závitov alebo výmenou jadra s cieľom zväčšiť plochu SFe. 
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2.3.2 Filtračný kondenzátor 

Potrebnú veľkosť kapacity filtračného kondenzátora určíme zo vzťahu [11] 

 𝐶 =
(1 − 𝑠) · 𝑠

8 · 𝑓2 · 𝐿
·

𝑈3š𝑝

2𝛥𝑈
=

(1 − 0,4) · 0,4

8 · (800 · 103)2 · 30 · 10−6
·

300 ·
17
26

2 · 5 · 10−3

= 30,65 µF 

(2.40) 

Volíme elektrolytický kondenzátor. Najväčšie napätie, ktoré sa môže objaviť na svorkách 

kondenzátora je rovné 

 𝑈3š𝑝 = 𝑈𝑑 ·
𝑁2

𝑁1
= 325 ·

17

26
= 212,5 V (2.41) 

V tomto prípade bude nutné použiť kondenzátory dimenzované na 250 V alebo 400 V. 

Kondenzátorom prechádza efektívny prúd ktorý má pri plnom zvlnení hodnotu 

 𝐼𝐶𝑒𝑓 =
∆𝐼𝑧

√3
=

1

√3
= 578 mA (2.42) 

Tento prúd vyvoláva straty na vnútornom odpore kondenzátora. Je výhodné voliť typ 

kondenzátora dimenzovaný na väčšiu teplotu (105 °C), nízkoimpedančný (Low-ESR). Volíme 

Nippon KXG 47µF/400V, rozmery D16x25mm. Jeho maximálna efektívna hodnota prúdu je 1175 

mA [15]. 

2.4 Dimenzovanie polovodičov 

2.4.1 Dimenzovanie tranzistorov 

Tranzistory v tomto zapojení sú namáhané  v zopnutom stave hodnotami stredného, 

efektívneho a špičkového prúdu. Vo vypnutom stave ich polovodičový prechod D-S musí odolať 

napätiu, ktoré sa pre tento typ meniča udáva na 500 V až 600 V. Teoreticky by mali byť tranzistory 

dimenzované len na napätie Ud, prakticky sa k tomuto napätiu ešte pripočítavajú špičky vzniknuté 

na indukčnosti prívodov a taktiež sa počíta so zvýšením napájacieho napätia o 20 % z nominálnej 

hodnoty. Výpočet špičkovej, strednej a efektívnej hodnoty prúdu tranzistorom 

 𝐼𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑧𝑚𝑎𝑥 ·
𝑁2

𝑁1
+ 𝐼𝜇𝑚𝑎𝑥 = 11 ·

17

26
+ 3,07 = 10,3 A     (2.43) 

 
𝐼𝑇𝑠𝑡𝑟 = 𝐼𝑧 ·

𝑁2

𝑁1
· 𝑠 + 𝐼µmax·

𝑠

2
= 10 ·

17

26
· 0,35 + 3,07 ·

0,35

2
= 2,83 A 

(2.44) 

 𝐼𝑇𝑒𝑓 ≈ 4,5 A (2.45) 

Efektívna hodnota prúdu bola odhadnutá z obr.2.6. 
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2.4.2 Dimenzovanie demagnetizačných diód 

Pre dimenzovanie diód platia podobné podmienky ako pre tranzistory. 

 𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝜇𝑚𝑎𝑥 + 𝐼𝑧𝑚𝑎𝑥 ·
𝑁2

𝑁1
= 3,07 + 11 ·

17

26
= 10,26 A (2.46) 

Druhý člen v rovnici je spôsobený rozptylovou indukčnosťou transformátora, kedy 

demagnetizačné diódy neprevezmú len prúd magnetizačný, ale taktiež pracovný primárny prúd. Pri 

dimenzovaní demagnetizačných diód uvažujeme aj chod naprázdno pri striede s = 0,45  

 𝐼𝐷𝑠𝑡𝑟 = 𝐼µ𝑚𝑎𝑥 ·
𝑠

2
= 4,75 ·

0,45

2
= 1,07 A (2.47) 

 

𝐼𝐷𝑒𝑓 = 𝐼µ𝑚𝑎𝑥 · √
𝑠

3
= 4,75 · √

0,45

3
= 1,84 A 

(2.48) 

2.4.3 Dimenzovanie diód sekundárneho usmerňovača 

Pri výpočte prúdov pre hlavnú diódu na sekundárnej strane použijeme vzťahy 

 𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑧𝑚𝑎𝑥 = 11 A (2.49) 

 𝐼𝐷𝑠𝑡𝑟 = 𝐼𝑧 · 𝑠 = 10 · 0,35 = 3,5 A (2.50) 

 𝐼𝐷𝑒𝑓 = 𝐼𝑧 · √𝑠 = 10 · √0,35 = 5,91 A (2.51) 

Pre nulovú diódu platia podobné vzťahy, namiesto maximálnej striedy s ale musíme 

uvažovať, že táto dióda vedie prúd počas času 1 – s 

 𝐼𝐷0𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑧𝑚𝑎𝑥 = 11 A (2.52) 

 𝐼𝐷0𝑠𝑡𝑟 = 𝐼𝑧 · (1 − 𝑠) = 10 · (1 − 0,35) = 7,5 A (2.53) 

 𝐼𝐷0𝑒𝑓 = 𝐼𝑧 · √1 − 𝑠 = 10 · √1 − 0,35 = 8,06 A (2.54) 

Napäťovo budeme tieto diódy dimenzovať minimálne na 600 V (z dôvodu prekmitov, 

špičkové napätie na sekundárnej strane je približne 200 V). 

Tab. 2.4 Prúdové dimenzovanie polovodičov 

  Špičková hodnota Stredná hodnota Efektívna hodnota 

Tranzistory 10,26 A 2,83 A 4,5 A 

Demagnetizačné diódy 10,26 A 1,07 A 1,84 A 

Sekundárna dióda 11 A 3,5 A 5,91 A 

Nulová dióda 11 A 7,5 A 8,06 A 

Použité tranzistory vyplývajú zo zadania - GS66506T, výrobca GaN Systems. 

Ako demagnetizačné diódy budú použité vnútorné diódy tranzistorov GS66506T (táto 

voľba bude objasnená v kapitole 3). 

Pre hlavnú a nulovú usmerňovaciu diódu bola vybraná IDH16S60C, výrobca Infineon. 
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Tab. 2.5 Parametre tranzistoru GS66506T [6] 

GS66506T 

Napätie Drain-Source UDS 650 V 

Prúd pri teplote 25 °C ID 22 A 

Prúd pri teplote 100 °C ID 17 A 

Odpor v zopnutom stave pri 25 °C RDSon 73 mΩ 

Odpor v zopnutom stave pri 150 °C RDSon 186 mΩ 

Tepelný odpor prechod-puzdro Rth(j-c) 0,67 K/W 

Čas zopnutia ton - 

Čas vypnutia toff - 

Celkový náboj hradla pri 10 V QG(TOT) 4,6n C 

Puzdro GaNPX 

 

Tab. 2.6 Parametre diódy IDH16S60C [16] 

IDH16S60C 

Prúd pri T135 IFAVM 16 A 

Efektívna hodnota prúdu IFRMS 23 A 

Záverné napätie URRM 600 V 

Otváracie napätie pri teplote 100 °C UF 1,7 V 

Tepelný odpor prechod-puzdro Rth(j-c) 1,1 K/W 

Puzdro TO-220-2 
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2.5 Výpočet strát 

2.5.1 Tranzistory 

Pri výpočte strát na tranzistoroch uvažujeme ich zloženie z dvoch rozdielnych častí. Ako prvé 

môžeme vyjadriť straty vodivostné. V tomto stave je tranzistor plne otvorený, prechádza ním prúd 

a tranzistor dosiahol svoj odpor kanálu RDS(ON). Prúd Ief bol určený v kapitole 2.4.1, odpor RDS(ON) 

určíme z tab. 2.5 ako strednú hodnotu uvedených odporov (teplota prechodu približne 90 °C). 

Straty na odpore určíme podľa vzťahu  

 𝑃𝑅𝐷𝑆(𝑂𝑁) = 𝑅𝐷𝑆(𝑂𝑁) · 𝐼𝑒𝑓
2 = 131 · 10−3 · 4,52 = 2,66 W (2.55) 

Ďalšiu časť strát v tranzistore tvoria straty prepínacie. Tieto straty nastávajú keď tranzistor 

mení svoju vodivosť. V určitom momente je na tranzistore plné napätie Ud a tečie ním plný prúd 

Id (obr. 2.9) 

 

Obr. 2.9 Typické priebehy kolektorového napätia, prúdu a stratového výkonu na tranzistore [1] 

Tieto priebehy si ale môžeme spresniť pre náš typ meniča. Pri zapnutí tranzistorov je na nich 

napätie Ud/2 (demagnetizácia jadra je ukončená, napätie Ud sa rozdelí na dva spínače – z diód 

a tranzistorov je samovoľne vytvorený kapacitný delič). V momente zapnutia ale toto napätie 

okamžite klesne na nulu a až v teraz začína narastať prúd. Straty pri zapnutí tranzistora sú preto 

takmer nulové. Pri vypnutí je na nich napätie Ud a prúd ITm = 10,3 A. Problémom zostávajú časy 

zapnutia a vypnutia, ktoré nie sú uvedené v katalógovom liste. Tieto časy búdu predmetom merania 

v hotovom zdroji. V [17] sú uvedené časy ton = 10 ns a toff = 6 ns. Výpočet prepínacích strát podľa 

[18] 

 𝑃𝑠𝑤 =
1

2
· 𝑓 · 𝑈𝑑 · 𝐼𝑇𝑚 · 𝑡𝑜𝑓𝑓 =

1

2
· 800 · 300 · 10,3 · 6 · 10−6 = 7,42 W (2.56) 

Ako je vidieť, tieto straty sú priamo úmerné frekvencii, výkonu a prepínacím dobám 

tranzistorov. Celkové straty v tranzistore budú pre výpočty odhadnuté na PT = 10 W. 
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2.5.2 Primárne demagnetizačné diódy 

Straty na dióde určíme podľa vzorca (2.57) - nelinearita diódy je nahradená lomenou priamkou. 

Z grafu výrobcu určíme hodnoty Ustr a rd. 

 

Obr. 2.10 Závislosť prúdu a napätia pri vedení prúdu tranzistorom v smere S-D[6] 

Tranzistory budú vypínané napätím UGS = 0 V, preto volíme strednú charakteristiku 

tranzistoru, ako otváracie napätie volíme Ustr = 1,6 V, dynamický odpor rd určíme pomocou 

rozdielov napätia a prúdu. 

 
𝑃𝐷 = 𝑈𝑠𝑡𝑟 · 𝐼𝑠𝑡𝑟 + 𝑟𝑑 · 𝐼𝑒𝑓

2 = 𝑈𝑠𝑡𝑟 · 𝐼𝑠𝑡𝑟 +
∆𝑢

∆𝑖
· 𝐼𝑒𝑓

2

= 1,6 · 1,07 +
6,2

42
· 1,842 = 2,21 W 

(2.57) 

2.5.3 Sekundárne usmerňovacie diódy 

Vychádzame opäť zo vzťahu (2.57) a určenia hodnôt z grafu výrobcu. Hlavná usmerňovacia 

dióda 

 𝑃𝐷2 = 𝑈𝑠𝑡𝑟 · 𝐼𝑠𝑡𝑟 + 𝑟𝑑 · 𝐼𝑒𝑓
2 = 0,8 · 3,5 + 0,06 · 5,912 = 4,9 W  

A nulová dióda 

 𝑃𝐷1 = 𝑈𝑠𝑡𝑟 · 𝐼𝑠𝑡𝑟 + 𝑟𝑑 · 𝐼𝑒𝑓
2 = 0,8 · 7,5 + 0,06 · 8,062 = 9,9 W (2.58) 
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2.6 Chladenie 

V tejto kapitole budú prebrané potrebné úvahy a výpočty pri návrhu chladenia použitých 

polovodičových súčiastok. V každom prípade je výsledkom výpočtov potrebný tepelný odpor 

chladiča a taktiež voľba správneho typu chladenia (pasívny, aktívny). Pri výpočtoch uvažujeme 

analógiu s elektrickými obvodmi – stratový výkon P sa správa ako zdroj prúdu, teplota T a rozdiely 

teplôt ΔT sa správajú ako napätia a ich úbytky. Tepelné odpory nahradzujú odpory elektrické. 

2.6.1 Chladenie tranzistorov 

Z topológie plošného spoja vyplýva, že na jednom chladiči bude upevnený jeden tranzistor 

a jedna demagnetizačná dióda (tvorená vnútornou diódou tranzistora). Bol vybraný aktívny chladič 

z ponuky katalógu firmy Fischer 

 

Obr. 2.11 Chladič LAM 4 K, dĺžka 75mm, rozmery a závislosť tepelného odporu [19] 

Pri dĺžke chladiča 75 mm a napätí ventilátora 5 VDC je odpor chladiča len Rth = 1,3 K/W. Ako 

izolačná podložka bude použitá kaptonová podložka – merný tepelný odpor vypočítame 

z rozmerov chladiacej plôšky tranzistora a tepelnej vodivosti materiálu. Tepelný odpor 

teplovodivej pasty zanedbávame. 

 𝑅𝑡(𝑐−ℎ) =
𝑙𝑝𝑜𝑑𝑙

𝜆𝑡 · 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛
=

0,077𝑚𝑚

0,45 ·
𝑊

𝑚 · 𝐾 · 5,11 · 3,09𝑚𝑚2
= 10,84 W/K (2.59) 

Z takto vysokej hodnoty je zrejmé, že odviesť stratový výkon približne 10 W by znamenalo 

tepelný nárast asi 100 °C medzi puzdrom tranzistora a chladičom. Ďalší tepelný spád vznikne na 

samotnom prechode puzdro-polovodič a chladič-vzduch. 

 

Obr. 2.12 Cesta stratového výkonu a jednotlivé tepelné odpory 
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Pri uvažovaní teploty okolia 25 °C a zanedbaní vplyvu demagnetizačnej diódy by podľa 

výpočtu mal prechod tranzistoru teplotu Tj = 150 °C, čo vysoko prekračuje uvažovanú maximálnu 

teplotu 100 °C. Chladič by mal pritom teplotu len 37 °C (bod T_heat). Cieľom musí teda byť 

zlepšenie prechodu puzdro-chladič. Navrhovaným riešením je použitie namiesto kaptonovej 

podložky, podložku keramickú – jej tepelná vodivosť je približne 60x lepšia. Z dôvodu umiestnenia 

iných komponentov zo strany tranzistorov je nutné chladič mierne oddialiť od plošného spoja. 

Bude použitý hliníkový hranol o rozmeroch približne 25x20x5 mm. Jeho tepelný odpor by bol 

rovný 

 𝑅𝑡(𝐴𝑙) =
𝑙𝐴𝑙

𝜆𝑡−𝐴𝑙 · 𝑆𝐴𝑙
=

5 · 𝑚𝑚

237 ·
𝑊

𝑚 · 𝐾
· 25 · 20 · 𝑚𝑚2

= 0,042 W/K (2.60) 

Pre ďalšie úvahy tento hranol môžeme zanedbať. Tepelný prechod puzdro-chladič by mal 

hodnotu 

 𝑅𝑡(𝑐−ℎ) =
𝑙𝑝𝑜𝑑𝑙

𝜆𝑡 · 𝑆𝑝𝑜𝑑𝑙
=

0,7 · 𝑚𝑚

25 ·
𝑊

𝑚 · 𝐾 · 5,11 · 3,09 · 𝑚𝑚2
= 1,77 W/K (2.61) 

Celkový tepelný odpor polovodič-okolie by mal hodnotu 

 
𝑅𝑡(𝑗−𝑎) = 𝑅𝑡(𝑗−𝑐) + 𝑅𝑡(𝑐−ℎ) + 𝑅𝑡(ℎ−𝑎) = 0,7 + 1,77 + 1,3

= 3,77 W/K 
(2.62) 

Teplota prechodu by dosiahla hodnotu 

 𝑇𝑗 = 𝑇𝑎 + 𝑃 · 𝑅𝑡(𝑗−𝑎) = 25 + 10 · 3,74 = 62,7 °C (2.63) 

Táto hodnota je už prijateľná, zároveň nám zabezpečuje rezervu v zvýšení okolitej teploty 

a neuvažovaní tepelného príspevku od demagnetizačnej diódy. 

2.6.2 Chladenie sekundárneho usmerňovača 

Sekundárny usmerňovač je zložený z hlavnej a nulovej diódy, obidve budú pripevnené na 

spoločnom chladiči a izolované budú kaptonovými podložkami, vďaka ktorým bude dosiahnutý 

malý prechodový odpor medzi puzdrom a chladičom a taktiež bude splnená podmienka napäťovej 

izolácie puzdier [20]. Uvažujeme že chladič má v oboch miestach pripojenia rovnakú teplotu. 

Z toho vyplýva nerovnosť teplôt polovodičových prechodov (každá dióda má rôzny stratový 

výkon). Bude použitý hliníkový chladič o rozmeroch 44x68x78 mm s neznámym tepelným 

odporom. Určíme ho podľa vzťahu (pri výpočte zanedbáme žiarivú zložku prenosu tepla) [21] 

 𝑅𝑡ℎ =
1

𝑆 · (5 + 0,04 · 𝛥𝑇)
=

1

131,3 · 10−3(5 + 0,04 · 40)
= 1,15 K/W (2.64) 

Pri návrhu bola opäť použitá analógia s elektrickými obvodmi a bol použitý simulačný 

software LTspice. Simulovaný obvod je na obr. 2.13. 
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Obr. 2.13 Simulovaný tepelný obvod v elektrickej podobe 

 Pri použití tohto chladiča dosahujú prechody diód teploty približne 63 °C a 70 °C (body 

TjD1 a TjD2). 
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3 SCHÉMA ZAPOJENIA A NÁVRH PLOŠNÝCH SPOJOV 
Aby bolo možné realizovať aj iné topológie výkonových častí pre testovanie a prípadnú 

výukovú demonštráciu, bolo zvolené netradičné riešenie, kde na jednom plošnom spoji sú 

umiestnené dva výkonové tranzistory v zapojení, ktoré obsahuje horný a dolný spínač – prakticky 

ide o jednu vetvu meniča (horný tranzistor T1 a dióda tranzistoru T2 tvoria jeden spínač, tranzistor 

T2 a dióda tranzistoru T1 tvorí zase druhý spínač – obr. 3.1). S jedným modulom je po doplnení 

LC filtra možné realizovať napríklad znižujúci menič (synchrónny a asynchrónny), zvyšujúci 

menič a taktiež dvojčinný priepustný menič s transformátorom a kapacitným deličom. Pre 

dvojčinný priepustný menič a jednočinný priepustný menič s dvoma spínačmi sú nutné dva plošné 

spoje. 

3.1 Výkonová časť a budiace obvody tranzistorov 

Na obr. 3.1 je vyobrazená schéma zapojenia výkonovej časti plošného spoja spolu s oddeleným 

budením horného a dolného tranzistora. Konektory K16,K17 a K18,K19 slúžia na pripojenie 

napätia medziobvodu, výstup vetvy je tvorený konektorom K13. Konektory K20,K21 a K22,K23 

slúžia na meranie napätia UDS počas testovania. Kondenzátory C13 až C17 slúžia na potlačenie 

vplyvu parazitných indukčností v ceste T1-T2-C13 až C17 – výsledkom je potlačenie prekmitov 

napätia UDS pri vypínaní tranzistorov. Integrované obvody IC3 a IC4 slúžia na budenie výkonových 

tranzistorov. Schematické zapojenie súčiastok je prevzaté od výrobcu tranzistorov[9,22]. Odpor 

R16 tvorí odpor RG pri zapínaní MOSFETu, pri vypínaní tečie prúd cez rýchlu schottky diódu D6 

a R17. Odpor R20 slúžia na vybitie hradla tranzistoru počas vypnutého napájania. Zenerova dióda 

D8 o napätí 6,8 V chráni hradlo pred špičkami, ktoré by mohli spôsobiť zničenie tranzistoru. 

Cievka L1 je tvorená feritovou perlou v puzdre SMD0603. Umiestnenie dodatočnej indukčnosti do 

cesty budiaceho prúdu pôsobí na prvý pohľad kontraproduktívne – cieľom je vždy zabezpečiť čo 

najmenšiu impedanciu medzi budičom a tranzistorom, výrobca tranzistoru GaN odporúča použitie 

tejto perly na potlačenie oscilácií pri vypínaní tranzistorov. Konektory K9,K10 a K11,K12 slúžia 

na meranie napätia UGS. 
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Obr. 3.1 Schéma zapojenia budičov a výkonovej časti vývojovej dosky 

 
Obr. 3.2 Blokový diagram obvodu Si8261BAC [23] 

Na galvanické oddelenie tranzistorov a výkonové posilnenie budiaceho signálu sú použité 

integrované obvody Si8261BAC od firmy Silabs. V súčasnej dobe reprezentujú špičku na trhu 

s budičmi pre tranzistory MOSFET. Pracujú na kapacitnom princípe oddelenia signálu – vstupný 

signál je modulovaný na vysokej frekvencii v bloku XMIT a demodulovaný na oddelenej strane 

v bloku REC. Vstup obvodu má podobnú charakteristiku ako LED dióda. Výhodou je taktiež 

napájanie len jednej strany budiča. Jeho výstup má schopnosť dodať prúd 1,8 A a pohltiť prúd až 

4 A. Minimálne napájacie napätie je 6,5 V. Minimálna šírka pulzu je 30 ns, oneskorenie signálu 

medzi vstupom a výstupom nepresahuje max. 60 ns (typicky 30 ns). Parameter CMTI dosahuje 

hodnotu 50 kV/µs[23]. 
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Obr. 3.3 Obvod tvorby odskoku 

Obr. 3.3 popisuje zapojenie vstupnej časti budenia tranzistorov. Obvod umožňuje generovať 

signál pre oba tranzistory so zaradením odskoku. Pri takejto funkcionalite je prepojený konektor 

K4 na piny 2 a 3 a pre vstup signálu je použitý BNC konektor K3. Cesta signálu je nasledovná – 

uvažujeme kladné napätie na vstupe K3, na výstupe IC1A je tým pádom záporné napätie, a na 

výstupe IC1D je taktiež záporné napätie, horný tranzistor T1 je tým pádom vypnutý. Záporné 

napätie prejde cez RC článok tvorený R9 a C6, ktorý časovo mierne posunie vstupný signál na 

vstup IC1B (stále záporný), na jeho výstupe je teda kladné napätie a dolný tranzistor T2 je teda 

otvorený. Pri zápornom napätí na vstupe K3 je generovaný odskok cez R7 a C5 a je zopnutý horný 

tranzistor T1. Vďaka diódam D1 a D2 filtračné RC články ovplyvňujú signál len v jednej polarite 

– v druhej je odpor skratovaný príslušnou diódou. Trimrami R8 a R10 je možné mierne doladiť 

hodnoty odskoku. 

Po prepojení konektoru K4 do pinov 1 a 2 je každý tranzistor spínaný cez svoj vlastný signál 

– v tomto prípade pri obidvoch tranzistoroch platí „horná úroveň = zapni tranzistor“. V tomto 

režime je doporučené prepojiť konektor K5 – týmto spôsobom sú vyradené RC články pre oba 

smery a nevzniká tak odskok pri generácii signálu pre dolný tranzistor. Konektory K6,K7 a K8 

slúžia na meranie signálu na vstupe budičov. 

3.1.1 Napájacie obvody 

Logický obvod IC1 potrebuje pre svoju funkciu napájanie +5 V, toto zabezpečuje integrovaný 

stabilizátor IC2 v SMD puzdre - 78L05F. Budiaci signál je oddelený cez budiče, tie ale potrebujú 

na sekundárnej strane oddelené napájanie. Túto funkciu zabezpečujú DC/DC meniče IC5,IC6 a ich 
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stabilizátory IC7,IC8. Je nutné, aby kapacita vstup – výstup bola čo najmenšia (rádovo niekoľko 

pF) aby sa zabránilo pretekaniu rušivého kapacitného prúdu, ktorý vzniká pri spínaní meniča. 

 

Obr. 3.4 Indikačné a napájacie obvody testovacej DPS 

 

Na tvorbu DC/DC meniča bola použitá topológia sériového rezonančného obvodu popísaného 

v kapitole 1.4.4. Nevýhodou tohto konkrétneho zapojenia je závislosť výstupného napätia na 

vstupe – menič neobsahuje spätnú väzbu. 

 

Obr. 3.5 Schéma zapojenia DC/DC meniča 15V/9V o výkone 1 W 

IC1 spolu s R1 a C1 tvorí jednoduchý oscilátor, ktorého kmitočet bol nastavený na 500 kHz. 

Obvody IC1B až IC1F sú nie sú pre funkciu potrebné, sú prebytočné v puzdre a sú tak zapojené 

ako prúdové posilnenie výstupu oscilátora. Tranzistory T1 a T2 tvoria emitorový sledovač – pri 

napájacom napätí VCC = 15 V dosahuje ich výstup od cca 0,7 V do 14,3 V. D1 a D2 sú rýchle 
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schottky diódy a slúžia na ochranu tranzistorov pred prepätím pri spínaní. Kondenzátory C5 a C6 

tvoria rezonančnú kapacitu s rozptylovou indukčnosťou transformátoru TR1 a zároveň sú 

jednosmerne nabité na približne 7,5 V. 

 

Obr. 3.6 Vybrané simulované priebehy v DC/DC meniči 

V hornej časti grafu vidno napätie a prúd na rezonančnom kondenzátore – je vidieť 

jednosmerný posun o 7,5 V, taktiež je vidieť posun prúdu voči napätí o 90 °. V dolnej časti vidno 

napätie na primárnom vinutí U(L1) - rozptylová indukčnosť je vyseparovaná mimo model 

transformátoru, sekundárne napätie U(L2) má rovnaký tvar ako napätie na primárnom vinutí. 

Zelenou farbou je vyznačené napätie na primárnom vinutí spolu s rozptylovou indukčnosťou – 

napätie podobného tvaru by sme namerali v reálnom meniči. Prírastky a úbytky napätia sú 

spôsobené práve rezonanciou medzi rozptylovou indukčnosťou a rezonančným kondenzátorom. 

Na konštrukciu bolo zvolené toroidné jadro T1005A (prierez SFe = 9,8 mm2). Výpočet 

primárnych závitov 

 𝑁1 =
𝑉𝐶𝐶

8 · 𝐵𝑚 · 𝑆𝐹𝑒 · 𝑓
=

15

8 · 0,1 · 9,8 · 10−6 · 500 · 103
= 3,83 (3.1) 

Je vidieť, že aj pri voľbe malej indukcie Bm = 0,1 T je potrebný počet závitov približne 4. 

Volíme 8 závitov z dôvodu väčšej indukčnosti. Pri uvažovaní úbytku na usmerňovači B1 približne 

1 V potrebujeme na sekundárnom vinutí asi 20 V špička-špička. Primárne napätie dosahuje 

približne 14 V špička-špička.  

 𝑁2 =
𝑈2𝑝−𝑝

𝑈1𝑝−𝑝
· 𝑁1 =

10

7
· 8 = 11,42 (3.2) 

Na sekundárne vinutie bude navinutých 12 závitov. Na transformátore bola pri frekvencii 500 

kHz zmeraná primárna a sekundárna indukčnosť a taktiež sekundárna rozptylová indukčnosť. Je 

nutné ju prepočítať na primárnu stranu z dôvodu určenia kapacity kondenzátoru k naladeniu 

rezonančného obvodu. 
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Tab. 3.1 Parametre transformátoru DC/DC meniča 

Parametre transformátoru 

Primárny počet závitov N1 8 

Sekundárny počet závitov N2 12 

Primárna indukčnosť L1 102 µH 

Sekundárna indukčnosť L2 200 µH 

Rozptylová indukčnosť L2σ 4,06 µH 

Výpočet koeficientu väzby 

 𝑘 = √1 −
𝐿2𝜎

𝐿2
= √1 −

4,06

200
= 0,9899 (3.3) 

Primárna rozptylová indukčnosť je rovná 

 𝐿1𝜎 = 𝐿1 · (1 − 𝑘2) = 102 · 10−6 · (1 − 0,98992) = 2,05 µH (3.4) 

Potrebnú rezonančnú kapacitu určíme z Thomsonovho vzťahu 

 𝐶 =
1

4 · 𝜋2 · 𝑓2 · 𝐿1𝜎
=

1

4 · 𝜋2 · 5002 · 2,05
= 49,42 nF (3.5) 

Volíme paralelnú kombináciu fóliových kondenzátorov 22 nF a 33 nF. 

 

Obr. 3.7 Hotový DC/DC menič, spodná a vrchná strana 

 

3.2 Riadenie 

Vzhľadom na jednoduchosť riešenia bol zvolený obvod UCC38C45D v SMD puzdre. Tento 

obvod má výrobcom garantovanú pracovnú frekvenciu až 1 MHz. Bloková schéma je zobrazená 

na obr. 3.8. Tento IO funguje na princípe porovnávania referenčného napätia s napätím z bočníku 

alebo prúdového transformátora. Pri prekročení úrovne 1 V na vstupe č.3 dôjde ku generácii 

dobežnej hrany pulzu (a tým aj ku generovaniu PWM) a zároveň je dosiahnutá prúdová regulácia. 
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Týmto je regulovaná špičková hodnota prúdu, pri malom zvlnení je chyba medzi strednou 

a špičkovou hodnotou zanedbateľná. Referenčné napätie je možné ešte zmenšiť, napríklad 

zapojením potenciometru medzi pin 1 a zem – tento výstup sa správa ako prúdový zdroj. 

Frekvencia oscilátora je určená súčiastkami C4 a R10, frekvenciu je nutné nastaviť na dvojnásobok 

požadovanej frekvencie meniča. 

 

Obr. 3.8 Vnútorná bloková schéma obvodu UCC38C45[24] 

Na snímanie prúdu bude použitý prúdový transformátor. Spĺňa podmienku galvanického 

oddelenia meraného prúdu a taktiež jeho zmenšenia na potrebnú hodnotu. Odpor 3 tvorí výkonový 

bočník. Transformátor má na primárnej strane 1 závit tvorený prievlakom primárneho vinutia, na 

sekundárne vinutie volíme 28 závitov. Jadro je použité opäť T1305 CF139. Špičková meraná 

hodnota bola zvolená na Imax = 10A (špičková hodnota primárneho prúdu). Pri prekročení tohto 

prúdu je potrebné vygenerovať na pine č.2 impulz o napätí 2,5 V – tento pin je využitý ako rýchla 

nadprúdová ochrana. Na tento účel slúži špičkový detektor s deličom tvorený D4,R6,R9 a C3. 

Maximálny sekundárny prúd je rovný 

 𝐼𝑠𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝑁2
· 𝐼𝑚𝑎𝑥 =

1

28
· 10 = 0,36 A (3.6) 

Na odpore R15 vznikne úbytok 

 𝑈𝑅3 = 𝑅3 · 𝐼𝑠𝑚𝑎𝑥 = 10 · 0,36 = 3,6 𝑉 (3.7) 

Úbytok na dióde D4 môže byť v špičke rovný až 1 V, rezerva na bočníku je teda dostatočná. 

Stratový výkon na bočníku je rovný (ako primárny efektívny prúd volíme efektívny prúd 

transformátorom) 

 𝑃𝑅3 = 𝑅3 · 𝐼𝑠𝑒𝑓
2 = 𝑅3 · (

𝑁1

𝑁2
· 𝐼𝑝𝑒𝑓)

2

= 10 · (
1

30
· 4,72)

2

= 0,3 W (3.8) 

Sekundárna indukčnosť transformátora je rovná 

 𝐿2 = 𝑁2
2 · 𝜆𝑚 = 282 · 1250 · 10−9 = 980 µH (3.9) 

Maximálny magnetizačný prúd 

 𝐼µ𝑚𝑎𝑥 =
(𝑈𝑅3 + 𝑈𝐷3) · 𝑠

𝐿2 · 𝑓
=

(3,6 + 0,7) · 0,45

980 · 10−6 · 800 · 103
= 2,5 mA (3.10) 
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Tento prúd je odčítaný od sekundárneho meraného prúdu, nepresnosť spôsobená týmto 

magnetizačným prúdom je v našom prípade zanedbateľná. Vzhľadom na to, že transformátor 

prenáša len jednopolaritné impulzy, je nutná demagnetizácia jadra. Je zvolený typ demagnetizácie 

do zenerovej diódy. Pri maximálnej striede s = 0,45 je nutné, aby súčet napätí zenerovej 

a usmerňovacej diódy bol väčší, ako napätie na sekundárnej strane počas prenosu prúdu. 

Matematicky to môžeme zapísať v tvare 

 𝑈𝑧 + 𝑈𝑑 >
(𝑈𝐷3 + 𝑈𝑅3) · 𝑠𝑚𝑎𝑥

1 − 𝑠𝑚𝑎𝑥
=

(0,7 + 3,6) · 0,45

1 − 0,45
= 3,52 V (3.11) 

 Bola teda zvolená Zenerova dióda o napätí 5,2 V. Potrebný výkon určíme podľa vzťahu 

 𝑃𝑍𝑑 =
1

2
· 𝐼𝑠𝑚𝑎𝑥 · 𝐿2 · 𝑓 =

1

2
· 0,36 · 9802 · 10−9 · 800 = 0,14 W (3.12) 

Súčiastky R5,R7 tvoria delič, ktorým je signál zmenšený na maximálnu hodnotu 1V, potrebnú 

pre vstup č.3, taktiež spolu s odporom R8 a kondenzátormi C2 a C5 slúžia ako filter 2. rádu na 

odfiltrovanie rušenia v prúdovom signáli. Je ale dôležité, aby signál nebol vyfiltrovaný príliš – 

musí byť zachovaný pílovitý tvar signálu. Odpory R1 a R2 tvoria delič pre napäťový vstup (výstup 

meniča 60 V znížených na približne 2,5 V), R4 a C1 tvoria kompenzáciu pre vnútorný operačný 

zosilňovač. Na výstupe je použitý BNC konektor spolu s predradným 50 Ω rezistorom (z dôvodu 

impedančného prispôsobenia), aby bolo možné použiť na prenos riadiaceho signálu do výkonovej 

časti koaxiálny kábel. 

 

Obr. 3.9 Schéma zapojenia riadenia 

 

 

 

 

Pozn.: počas oživovania boli menené hodnoty súčiastok, konečná verzia je uvedená v prílohe. 
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3.3 Usmerňovač a LC filter 

Sekundárny usmerňovač bol navrhnutý tak, aby sa dal použiť ako jednocestný a taktiež ako 

dvojcestný – bude tak možné použiť tento usmerňovač ako ďalší testovací, prípadne výukový 

modul. Osadením diód D1 až D4 bude k dispozícii dvojcestný usmerňovač (obr. 3.10b), pri 

skratovaní diódy D3 a neosadení diódy D4 bude usmerňovač fungovať ako jednocestný (obr. 

3.10a). Konektory K1,K2 sú použité ako vstupné, K3,K4 zabezpečujú výstup usmerňovača. Každý 

konektor má taktiež osadenú jeho signálovú verziu (K1´ až K4´). Tlmiaci RC článok R1,R2,C2 

slúži na potlačenie prekmitov na usmerňovacích diódach.  

 

Obr. 3.10 Schéma zapojenia výstupného usmerňovača a LC filtra a) jednocestná verzia, b) 

dvojcestná verzia 
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3.4 Návrh DPS 

Všetky plošné spoje boli navrhnuté ako obojstranné v programe Eagle v7.5. Plošný spoj s GaN 

tranzistormi bol vyrobený profesionálne s 70 µm plátovaním medi, ostatné DPS boli vyrobené 

v domácich podmienka s hrúbkou medi 18 µm. Pri návrhu DPS bolo čerpané z aplikačných 

poznámok GaN Systems [9,22]. Bolo nutné sa poctivo venovať hlavne silovej časti a časti v okolí 

budičov, aby bolo možné v maximálnej miere využiť a otestovať potenciál skúmaných 

tranzistorov.  

 

Obr. 3.11 Strana Top vývojovej DPS 

 

Obr. 3.12 Strana Bottom vývojovej DPS 
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4 OŽIVOVANIE A MERANIE 
V tejto kapitole bude popísaný postup pri oživovaní a výsledky meraní jednotlivých dielčích 

častí tejto práce. Na zachytenie priebehov bol použitý osciloskop Tektronix DPO2024B so šírkou 

pásma 200 MHz spolu so sondami Agilent 100:1 10076A a 10:1 10073C, na meranie teplôt bol 

použitý multimeter UNI-T UT50C s termočlánkom typu K. 

4.1 Modul DC/DC meniča  

Po osadení plošného spoja meniča bolo možné pristúpiť k oživeniu a meraniu. Modul pracoval 

už pri prvom zapnutí, pri oživovaní sme sa nestretli so žiadnym problémom. Navrhnutá pracovná 

frekvencia bola 500 kHz, vo výsledku menič pracuje približne pri 428 kHz. Toto môže byť 

spôsobené rozptylom súčiastok, vzhľadom na to, že menič pracoval bez problémov, nebolo nutné 

pracovnú frekvenciu meniť. 

Tab. 4.1 Meranie účinnosti DC/DC meniča 

Meranie účinnosti 

Vstupné napätie Uin 15,06 V 
1,299 W 

Vstupný prúd Iin 86,3 mA 

Výstupné napätie Uz 8,94 V 
0,976 W 

Výstupný prúd Iz 109,2 mA 

Výpočet účinnosti 

 𝜂 =
𝑈𝑧 · 𝐼𝑧

𝑈𝑖𝑛 · 𝐼𝑖𝑛
· 100% =

8,94 · 109,2

15,06 · 86,3
· 100% = 75% (4.1) 

 

 
Obr. 4.1 Napätie na kondenzátore a výstupné napätie vetvy 

Na obr. 4.1 je vidieť takmer sinusový priebeh napätia na rezonančnom kondenzátore (modrá) 

a výstupné napätie vetvy DC/DC meniča (zelená). Je vidieť, že obvod je takmer presne 

v rezonancii, pretože tranzistory spínajú pri maximálnom napätí na kondenzátore čo znamená, že 

spínajú v nule prúdu z dôvodu fázového posunu napätia voči prúdu kondenzátorom. V pravej 

dolnej časti obrázku je taktiež možné vidieť, že kondenzátor je skutočne jednosmerne nabitý na 

približne 7,7 V. Rušenie signálu z kondenzátora je spôsobené prekopírovaním strmých hrán pri 

meraní oboch signálov naraz z dôvodu zemnej slučky. 
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Obr. 4.2 Vstupné a výstupné napätie transformátoru DC/DC meniča 

Obr. 4.2 zachycuje primárne a sekundárne napätie transformátoru. Modrou je vyznačené 

napätie na primárnej strane, zelenou na sekundárnej strane. V porovnaní s obr. 3.6. (výstup zo 

simulácie) je vidieť rovnaký tvar priebehov. Napriek tomu, že na primárnej strane je priebeh 

skreslený, priebeh na sekundárnej strane dosahuje takmer presne obdĺžnikový tvar. Toto je 

spôsobené správnou funkciou rezonančného obvodu, ktorý kompenzuje rozptylovú indukčnosť. 

4.2 Hlavná testovacia DPS 

4.2.1 Spájkovanie tranzistorov GS66506T 

Pri osádzaní DPS bolo nutné ako prvé osadiť tieto výkonové tranzistory. Sú určené na tzv. 

spájkovanie pretavením. V našich podmienkach nebolo možné túto metódu použiť z dôvodu 

dostupnosti pece na pretavenie. Pri prvom pokuse boli mierne pocínované SMD vývody 

tranzistoru, ktorý bol potom umiestnený na plošný spoj. Ďalej bol na tento tranzistor pomocou 

teplovzdušnej stanice vyfukovaný horúci vzduch, ktorého cieľom bolo prehriať tranzistor tak, aby 

sa spájka roztopila a tranzistor bol pripevnený k DPS. Touto metódou sa nepodarilo úspešne 

prehriať súčiastku (vznikali studené spoje) z dôvodu výborného odvodu tepla do plošného spoja 

(husté prekovenie v okolí tranzistoru cez obe vrstvy z 70 µm medi). Pri ďalšom pokuse bol plošný 

spoj umiestnený na tzv. Hot Plate (vyhrievaná hliníková podložka) s teplotou nastavenou na         

150 °C. Bol opakovaný postup s ofukovaním horúcim vzduchom, tentokrát bolo spájkovanie 

úspešné. 

 

Obr. 4.3 Detail prispájkovaných tranzistorov (rozmery tranzistoru 5,5x4,43x0,44 mm) 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

54 

Nevýhodou tejto metódy je nie úplne dokonalá kolmosť tranzistorov voči sebe a voči 

plošnému spoju. Ideálnou metódou by bolo nanesenie spájkovacej pasty pomocou šablóny 

a pretavenie v peci, dosiahlo by sa tým v maximálnej možnej miere rovnomerné usadenie 

tranzistorov. 

Po osadení tranzistorov boli osadené všetky ostatné súčiastky a bolo pristúpené k ďalším 

krokom oživovania. 

4.2.2 Obvod generácie odskoku 

Pre referenciu je na obr. 4.4 uvedená bloková schéma zapojenia testovacej DPS. 

 

Obr. 4.4 Bloková schéma zapojenia testovacej DPS 

Pri meraní bol použitý vstupný signál privedený do konektoru K3 amplitúde 5 V a striede            

40 %. Konektor K4 bol prepojený v pozícii 2-3 (obvod generuje signál pre horný tranzistor T1) 

a konektor K5 bol rozpojený. Na obr. 4.5 je vidieť oneskorenie nábežnej hrany dolného tranzistoru 

(konektor K7) voči vstupnému signálu o približne 75 ns. 

 

Obr. 4.5 Oneskorenie signálov 
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Obr. 4.6 Odskok medzi horným a dolným tranzistorom 

Obr. 4.6. ukazuje vložený odskok medzi signálom pre horný a dolný tranzistor. Výsledný 

odskok je približne 80 ns. 

 

Obr. 4.7 Zmenšenie striedy 

Obr. 4.7 ukazuje zmenšenie pôvodnej striedy 40 % na približne 34,5% z dôvodu vloženia 

odskoku. 

Meraním bolo ďalej zistené, že pri skratovaní konektora K5, obvod negeneruje žiadny odskok 

a je teda nutné použiť dva rôzne signály pre horný a dolný tranzistor – týmto je overená funkčnosť 

obvodu pre generovanie odskoku. 

4.2.3 Chladenie tranzistorov 

Obr. 4.8 ukazuje spôsob upevnenia tranzistorov na chladič. Na tranzistory, keramickú 

podložku a taktiež na chladič bolo nutné naniesť teplovodivú pastu. Z vrchnej strany plošného 

spoja boli pod skrutky dané gumené podložky, aby bol tlak na tranzistory rozložený približne 

rovnomerne. V ideálnom prípade by mali byť tranzistory umiestnené v pomyselnom strede medzi 

štyrmi skrutkami, v našom prípade to nebolo možné kvôli návrhu DPS. Po skompletovaní 

chladenia a zapojení ventilátora bolo pristúpené k tepelnému meraniu na tranzistoroch. Bol meraný 

vždy len jeden tranzistor. Tranzistor bol zopnutý, na jeho prechod D-S sme pripojili laboratórny 

zdroj s prúdovým obmedzením. Postupne sme nastavovali prúd tak, aby prechod tranzistoru 
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(meraný termočlánkom v diere plošného spoja) dosahoval teplotu približne 100°C. Potom sme 

odčítali napätie, prúd a teplotu prechodu. Teplota okolia bola zmeraná pred začiatkom merania. 

 

Obr. 4.8 Prierez upevnením tranzistorov na chladiči 

 

Obr. 4.9 Fotografia upevnenia tranzistorov na chladič 

Boli osadené oba plošné spoje (nazvime ich „Modul A“ a „Modul B“). Modul A má mierne 

lepšie uchytenie chladiča z dôvodu rovnejšieho povrchu tranzistorov po spájkovaní. 

Tab. 4.2 Tabuľka zmeraných a vypočítaných hodnôt pri tepelnom meraní 

 

Modul A Modul B 

T1 T2 T1 T2 

Napätie na tranzistore UDS 1,835 V 1,683 V 1,735 V 1,952 V 

Prúd tranzistorom ID 12,88 A 13,75 A 12,10 A 13,37 A 

Teplota tranzistoru Tj 96 °C 98 °C 100 °C 96 °C 

Teplota okolia Ta 21 °C 21 °C 21 °C 21 °C 

Stratový výkon ΔP 23,63 W 23,14 W 20,99 W 26,10 W 

Odpor v zopnutom stave RDS(ON) 142 mΩ 122 mΩ 143 mΩ 146 mΩ 

Tepelný odpor prechod-okolie Rt(j-a) 3,17 K/W 3,33 K/W 3,76 K/W 2,87 K/W 
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Príklad výpočtu pre prvý stĺpec tabuľky – stratový výkon 

 𝛥𝑃 = 𝑈𝐷𝑆 · 𝐼𝐷 = 1,835 · 12,88 = 23,63 W (4.2) 

Odpor tranzistoru v zopnutom stave 

 𝑅𝐷𝑆(𝑂𝑁) =
𝑈𝐷𝑆

𝐼𝐷
=

1,835

12,88
= 142 𝑚Ω (4.3) 

Tepelný odpor 

 𝑅𝑡(𝑗−𝑎) =
𝑇𝑗 − 𝑇𝑎

∆𝑃
=

96 − 21

23,63
= 3,17 K/W (4.4) 

V kapitole 2.6.1 sme vypočítali tepelný odpor prechod-okolie Rt(j-a) = 3,77 K/W. Na prvý 

pohľad je divné, prečo sme meraním zistili tepelný odpor menší, ako teoreticky najlepší možný (pri 

výpočte sme zanedbali napr. vplyv teplovodivej pasty). Toto zistenie môže mať niekoľko príčin - 

jednou z nich môže byť nepresnosť merania termočlánkom, neuvažovanie tepelných kapacít 

(meranie by malo trvať tak dlho, aby sa ustálila teplota chladiča). Ďalej nie je možné určiť skutočnú 

teplotu prechodu, pretože k nemu sa fyzicky nie je možné dostať, i keď vďaka tenkému puzdru je 

táto hodnota určite reálnejšia, ako pri meraní „obyčajných“ tranzistorov napr. v puzdre TO-220. 

Ak by sme uvažovali, že vieme s istotou teplotu povrchu puzdra a stratový výkon, môžeme 

upresniť teplotu prechodu s použitím tepelného odporu puzdra. Použijeme na to upravenú rovnicu 

(2.63) 

 
𝑇𝑗 = 𝑇𝑎 + 𝛥𝑃 · (𝑅𝑡(𝑗−𝑐) + 𝑅𝑡(𝑐−𝑎)) = 21 + 23,63 · (0,7 + 3,17)

= 112,5 °C 
(4.5) 

Na ďalšie potvrdenie nám môže pomôcť závislosť odporu RDS(ON) na teplote prechodu Tj – obr. 

4.10. 

 

Obr. 4.10 Závislosť násobiteľa RDS(ON) na teplote Tj [6] 
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Výrobca uvádza odpor tranzistoru pri teplote 25 °C na 67 mΩ. Namerali sme odpor 142 mΩ, 

hľadáme teda v grafe hodnotu pre približne 2,1 násobok – odhadujeme teplotu Tj = 116 °C. 

Tab. 4.3 Tabuľka zmeraných a vypočítaných hodnôt pri tepelnom meraní – korigované 

 

Modul A Modul B 

T1 T2 T1 T2 

Napätie na tranzistore UDS 1,835 V 1,683 V 1,735 V 1,952 V 

Prúd tranzistorom ID 12,88 A 13,75 A 12,10 A 13,37 A 

Teplota tranzistoru Tj 112,5 °C 114,3 °C 114,6 °C 114,2 °C 

Teplota okolia Ta 21 °C 21 °C 21 °C 21 °C 

Stratový výkon ΔP 23,63 W 23,14 W 20,99 W 26,10 W 

Odpor v zopnutom stave RDS(ON) 142 mΩ 122 mΩ 143 mΩ 146 mΩ 

Tepelný odpor prechod-okolie Rt(j-a) 3,87 K/W 4,03 K/W 4,46 K/W 3,57 K/W 

Z tab. 4.3 je vidieť, že všetky tranzistory dosiahli podobnú teplotu prechodu a taktiež majú 

podobný odpor RDS(ON). Jedinou výnimkou je tranzistor T2 pri module A. Taktiež vidíme výrazný 

rozdiel medzi tepelnými prechodmi v module B – môže to byť spôsobené krivosťou tranzistorov, 

prípadne nerovnomerným pritiahnutím chladiča na tranzistoroch. 

Vo výsledku je navrhnuté chladenie dostatočné do celkového výkonu približne 22 W na celý 

modul, tzn. 11 W na každý tranzistor. Tranzistory majú výrobcom maximálnu povolenú teplotu 

prechodu 150 °C, pri navrhnutom chladení by s určitosťou nemali tranzistory prekročiť teplotu 120 

°C. 

4.3 Silová časť 

Pri testovaní silovej časti bol menič spolu s usmerňovačom zapojený do topológie 

jednočinného meniča s dvoma spínačmi. Boli prepojené napäťové medziobvody oboch dosiek, 

transformátor bol zapojený medzi konektory K13. Napäťový medziobvod bol napájaný 

z usmernenej trojfázovej siete cez regulačný transformátor. Na jednom module bol spínaný dolný 

tranzistor, na druhom zase horný, protiľahlé tranzistory boli vypnuté, slúžili len ako 

demagnetizačné diódy. Riadiaci signál generoval plošný spoj riadenia, zatiaľ zapojený len ako 

generátor, bez spätnej napäťovej alebo prúdovej väzby. 

Na výstupe meniča nebola pripojená žiadna záťaž, napätie medziobvodu bolo postupne 

dvíhané. Približne pri 100 V v medziobvode sa na gate objavili pri vypínaní oscilácie na asi 50 

MHz (táto situácia trvala len krátky okamih a preto nie je zachytená na osciloskope, pri kmitaní 

hrozí zničenie tranzistorov). Zlepšenie pri vypnutí bolo dosiahnuté odstránením Zenerovych diód 

D8 a D9 a osadením feritových perlí L1 a L2 (obr. 3.1). Všetky priebehy napätí na gate a prechode 

D-S tranzistora sú merané na spodnom tranzistore – jeho source je spojený so záporným pólom 

napäťového medziobvodu a tým pádom nemáme na zemi osciloskopu skokové zmeny napätia, ako 

by to bolo pri meraní na hornom tranzistore (cez zem osciloskopu by mohli tiecť významné 

kapacitné prúdy, ktoré skresľujú meranie). 

Obr. 4.11 ukazuje priebeh napätia na gate tranzistora T2. Z amplitúdy signálu je vidieť, že na 

tranzistore je skutočne pri zapnutí max. napätie 6,5 V. Zapnutie tranzistora nie je „skokové“, 

v reálnej situácii to nevadí, rýchlosť zapnutia tranzistora je aj tak obmedzená rozptylovou 

indukčnosťou transformátora. 
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Obr. 4.11 Napätie UGS naprázdno, Ud = 0 V 

Na obr. 4.12 vidíme narastajúce oscilácie v oblasti vypnutia tranzistoru. Pripomeňme, že 

tranzistor má napätie UGS(th) = 1,1 až 1,3 V.  

 

Obr. 4.12 Napätie Ugs, Uz = 60 V, Iz = 4 A, Ud = 300 V 

 

Obr. 4.13 Napätie UGS, Uz = 60 V, Iz = 7,5 A, Ud = 300 V 

Na obr. 4.12 a 4.13 vidíme priebeh napätia na gate pri plnom napätí Ud a rôznych záťažiach. 

Z merania sú viditeľné oscilácie napätia po vypnutí – skutočný priebeh na gate je ale veľmi 

problematické určiť – meraný priebeh sa mení napr. natočením sondy v okolí výkonovej časti, do 
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signálu sa dostáva rušenie rôznymi kapacitnými alebo induktívnymi väzbami. S určitosťou vieme 

povedať, že tam nejaké oscilácie sú a je možné, že sa blížia prahovému napätiu tranzistora. 

Riešením by bolo napr. vypínanie záporným napätím približne -2 až 3 V, tým by sa rezonancie 

nedostávali k prahovému napätiu, nevýhodou by bol ale väčší úbytok na vnútornej dióde tranzistora 

pri smere prúd S-D (túto skutočnosť popisuje výrobca v [22]). 

 

Obr. 4.14 Napätie UGS a UDS pri Ud = 150 V 

Z obr. 4.14 je zrejmé, prečo nie je možné prevádzkovať menič na striede s = 0,5. Napätie na 

gate tranzistora kleslo na nulu, tranzistor je teda vypnutý a malo by byť na ňom napätie Ud. Toto 

sa ale nestane z dôvodu kapacít tranzistorov ktoré musia byť najprv nabité, aby na nich mohlo 

stúpnuť napätie – tu sa nabíjajú magnetizačným prúdom. Ak by pracoval menič pri striede 0,5, na 

transformátore by bolo dlhšiu dobu kladné napätie, ako záporné a tým by bol postupne 

transformátor magnetovaný s jednosmernou zložkou – magnetizačný prúd by postupne rástol 

(neklesal by k nule po každej perióde). Tento problém sa môže riešiť napr. pridaním sériového 

spojenia diódy a indukčnosti paralelne k transformátoru, ktorá zabezpečí zväčšenie 

magnetizačného prúdu a urýchlenie nabitie kapacít. 

 

Obr. 4.15 Priebeh primárneho napätia a prúdu transformátorom, Ud = 300 V 

Z priebehu napätia a prúdu na transformátore (obr. 4.15.) vidíme lineárny nárast 

magnetizačného prúdu počas doby, kedy je na primárnom vinutí transformátora napätie Ud. Po 

vypnutí tranzistorov sa toto napätie dosahuje hodnotu -Ud a prebieha demagnetizácia. Teoreticky 

by mal prúd a napätie klesnúť na nulu, z meraní ale vidíme rezonanciu medzi indukčnosťou 
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transformátora a parazitnými kapacitami tranzistorov a diód, čím vzniká na napätí a mag. prúde 

prekmit. Táto situácia nie je nebezpečná. 

 

Obr. 4.16 Napätie UGS a UDS pri Uz = 60 V, Iz = 10 A, Ud = 300 V, s = 0,38 % 

Pri meraní z obr. 4.16 bol riadiaci signál generovaný zo signálneho generátora, odpor záťaže 

Rz a strieda boli nastavené tak, aby zdroj dával menovité parametre, určené v kapitole 2.1. Na 

napätí je vidieť spoľahlivú demagnetizáciu – napätie na tranzistore začne klesať, demagnetizačné 

diódy sú uzavreté. Transformátora sa v obvode ďalej správa ako vodič, ktorý spojí vývody 

kapacitného deliča – ten je tvorený parazitnými kapacitami diód a tranzistorov (kondenzátor v 

deliči potom tvorí paralelná kombinácia kapacity demag. diody a tranzistoru) – napätie Ud je tým 

rozdelené na polovice – obr. 4.17. 

 

Obr. 4.17 Parazitné kapacity spínacích prvkov 

 

Obr. 4.18 Napätie UDS pri Uz = 76 V, Iz = 5,5 A, Ud = 300 V 
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Obr. 4.19 Napätie UDS pri Uz = 76 V, Iz = 5,5 A, Ud = 300 V 

Z obr. 4.18 a 4.19 vidíme detail napätia na D-S tranzistora. Rýchlosť prebehu pri vypínaní 

dosahuje približne 12,5 V/ns. Pri vypínaní tranzistorov nie je vidieť takmer žiadny prekmit na 

napätí Uds – toto ukazuje na malú slučku prúdu tranzistor - demag. dioda - kondenzátor. 

 

Obr. 4.20 Napätie UAK na hlavnej usmerňovacej dióde, Uz = 55 V, Iz = 9,5 A, Ud = 300 V 

Obr. 4.20 ukazuje priebeh napätia na usmerňovacej dióde. Amplitúda prekmitu dosahuje 

približne 370 V, dimenzovanie diód na 600 V je teda s dostatočnou rezervou. Uvedený priebeh je 

bez tlmiaceho RC člena R2,R1,C2 (obr. 3.10) – jeho osadením sa kmity nezmenšili, vo finálnej 

verzii teda nebol osadený. 
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4.4 Riadenie 

Po zapnutí bolo nutné doladiť maximálnu striedu a frekvenciu, vo výsledku bolo pri frekvencii 

približne 812 kHz možné dosiahnuť maximálnu striedu s = 0,4. 

Ďalej bol pripojený k DPS riadenia prúdový transformátor. Po niekoľkých meraniach bolo 

nutné upraviť hodnotu bočníka na R3 = 15 Ω, upravenie deliacich odporov R5 a R7 na pomer 1/3. 

Zároveň došlo k zmenšeniu impedancie deliča, výsledná časová konštanta tvorená filtrom R5,R7 

a C2 je približne 72 ns. Kondenzátor C5 nebolo nutné osadiť. 

 

Obr. 4.21 Priebeh signálu na výstupe riadiacej DPS a signál z bočníka R3 

Obr. 4.20 ukazuje priebeh napätia na výstupe riadiacej DPS, je vidieť striedu približne 40 % 

a frekvenciu 812 kHz. Je zachytený moment, kedy ešte nedochádza k regulovaniu striedy podľa 

prúdu. Rušenie, ktoré je vidieť v meraní nemusí nutne znamenať zarušený signál z bočníku. 

 

Obr. 4.22 Regulácia striedy podľa prúdu - výstup z DPS riadenia a signál na bočníku 

Pri meraní bolo zistené, že obmedzenie prúdu je závislé na napätí medziobvodu a taktiež na 

výstupnom napätí. Toto je logické, pretože je snímaný prúd primárnym vinutím, ktorý tvorí prúd 

magnetizačný a sekundárny prúd (s prevodom transformátora). Riadiaci obvod tým reaguje na 

špičkovú hodnotu primárneho prúdu, nie na strednú hodnotu výstupného prúdu. Vo výsledku je 

prúdové obmedzenie mierne „mäkké“, na výstupe je možné dosiahnuť prúd Iz = 9,5 A až 12 A.  

Taktiež je vidno posun signálov, toto zistenie bude rozobraté ďalej. 
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Obr. 4.23 Výstup z DPS riadenia, napätie Uz = 0 V, Ud = 0 V 

 

Obr. 4.24 Regulácia striedy podľa napätia - výstup z DPS riadenia, Uz = 60 V, Ud = 300 V 

V regulačnej slučke napätia bolo nutné odstrániť filtračný kondenzátor C3 z výstupu 

napäťového deliča R1,R2 – po tejto úprave funguje taktiež napäťová regulácia (obr. 4.24). 

 

Obr. 4.25 Oneskorenie signálu UGS voči signálu na budiči 

Na obr. 4.24. vidíme oneskorenie signálu medzi vstupom budiča a napätím na gate 

tranzistora. Toto je spôsobené samotným obvodom a je v medziach, ktoré uvádza výrobca 

obvodu. 
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Obr. 4.26 Oneskorenie signálu UGS voči riadeniu 

Obr. 4.25 ukazuje celkové oneskorenie napätia na hradle voči výstupu riadenia. Približne 30 

ns z celkového času 60 ns je tvorené oneskorením budiča, zvyšný čas je tvorený oneskorením 

v klopnom obvode odskoku a v koaxiálnom kábli, ktorým boli prepojené moduly s DPS riadenia. 
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4.5 Účinnosť 

Na meranie účinnosti bol použitý prístroj Fluke NORMA 5000. 

Tab. 4.4 Namerané hodnoty pri meraní účinnosti 

Vstupné napätie Ud 295,47 V 

Vstupný prúd Id 1,851 A 

Príkon Pd 546,87 W 

Výstupné napätie Uz 54,171 V 

Výstupný prúd Iz 9,216 A 

Výkon Pz 499,25 W 

Výpočet účinnosti urobíme známou rovnicou 

 𝜂 =
𝑃𝑧

𝑃𝑑
· 100% =

499,25

546,87
· 100% = 91,3 % (4.6) 

Z nameraných hodnôt nám vyšli straty rovné približne ΔPcel = 48 W. Po sčítaní celkových strát 

vypočítaných v teoretickej časti dostaneme 

 
𝛥𝑃𝑡 = 𝛥𝑃𝐹𝑒 + 2 · (𝑃𝑇 + 𝑃𝐷) + 𝑃𝐷1 + 𝑃𝐷2

= 1,5 + 2 · (10 + 2,21) + 4,9 + 9,9 = 40,72 W 
(4.7) 

Pri meraní sme zistili, že transformátor sa zahrieva na teplotu, ktorá nezodpovedá našim 

predpokladom (transformátor mal po pár minútach teplotu na povrchu asi 70 °C) – vypočítané 

straty v jadre sú malé a zvolená prúdová hustota vo vinutí je v norme. Prídavné straty by mohol 

spôsobovať tzv. jav blízkosti (proximity efekt) – rozloženie prúdovej hustoty vo vodiči je 

ovplyvňované magnetickým poľom všetkých susedných vodičov vo vinutí. Vo výsledku nastáva 

zvyšovanie prúdovej hustoty smerom ku okrajom vinutia[12]. Našu domnienku podporuje 

skúsenosť vedúceho práce s meničom, kde bolo na jadro použité rovnaké feromagnetikum i počet 

vodičov a typ vinutia, toto vinutie bolo ale roztiahnuté po asi 2x väčšej dĺžke – tento transformátor 

sa výraznejšie nezahrieval. 

Vo výsledku mohlo byť zvýšenie strát spôsobené taktiež väčšími prepínacími stratami, 

prípadne kmitaním pri vypínaní tranzistoru – je možné, že sa tranzistor dostával do lineárneho 

režimu (nebol úplne uzavretý). Náznak tohto javu je vidieť na obr. 4.16 – pokles napätia UDS pri 

kmitaní napätia na gate tranzistoru. 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

67 

ZÁVER 
V úvode práce bol stručne uvedený materiál GaN, ako aj štruktúra tranzistorov s týmto 

materiálom. V ďalšej kapitole je popísaný návrh meniča pracujúci na kmitočte, ktorý nie je bežný pre 

meniče s výkonom rádovo stovky wattov. V závere kapitoly sú porovnané vybrané tranzistory 

podobných parametrov, z tohto porovnania vychádza materiál GaN ako veľmi progresívny, majúci 

lepšie parametre takmer vo všetkých smeroch, ako tranzistory s inými materiálmi, zároveň je tu ale 

vidieť i pokrok v materiáloch Si a SiC. Sú tu taktiež popísané možné topológie výkonových častí. 

Nasledujúca časť sa venuje vybranej topológii a jej detailnému popisu, voľbe a dimenzovaniu väčšiny 

prvkov potrebných na správnu funkčnosť zariadenia, jedná sa hlavne o výkonové a prúdové 

dimenzovanie. Taktiež je predstavené netradičné riešenie výkonového transformátora, ktorého 

magnetický obvod je otvorený a je tvorený feritovou tyčkou určenou pre VF aplikácie. Vzhľadom na 

experimentálnu povahu celého meniča, bolo zvolené usporiadanie jednotlivých častí do funkčných 

blokov – vetvy meniča, DPS riadenia, transformátor a výkonový usmerňovač s LC filtrom. Posledná 

kapitola sa venuje oživeniu a meraniu celého zariadenia.  

Pri konštrukcii bolo nutné dbať na neobvyklé chladenie tranzistorov GaN, ktoré majú zo spodnej 

strany SMT plôšky pre elektrické spojenie s obvodom a na vrchnej časti ich puzdra je pokovená 

oblasť pre pripevnenie chladiča. V práci bolo zistené, že chladenie týchto tranzistorov nie je také 

jednoduché, ako pri zaužívaných vývodových puzdrách – v prípade, že je na jednom chladiči 

umiestnený viac ako jeden tranzistor, je nutné zabezpečiť ich vzájomnú rovnosť, aby každý tranzistor 

dosiahol čo najmenší možný tepelný odpor medzi jeho prechodom a okolím. Táto skutočnosť kladie 

vyššie nároky pri osádzaní tranzistorov. Zároveň ukazuje na možnú nevýhodu – v prípade deštrukcie 

tranzistora je ťažké zabezpečiť jeho výmenu (problémy pri spájkovaní na už osadený plošný spoj). 

Väčšina poznatkov bola získaná pri meraní na zariadení. Bolo zistené, že napriek malej kapacite 

hradla, sú tranzistory mimoriadne náročné na správny návrh ich budiacich obvodov. V práci nebolo 

dosiahnuté úplne bezproblémové budenie – pri spínaní tranzistorov sa objavovali kmity, ktoré mohli 

spôsobovať nedokonalé zopnutie alebo vypnutie tranzistorov, čo viedlo k miernemu zhoršeniu 

účinnosti celého meniča. Na túto skutočnosť ukazuje aj dosiahnutá rýchlosť prebehu 12,5 kV/µs – 

momentálne je možné s tranzistormi SiC dosiahnuť približne trojnásobné hodnoty. Na definitívne 

určenie rýchlosti tranzistorov by bolo nutné poznať aj prúd samotným tranzistorom, v našom zapojení 

to nebolo možné. Je zrejmé, že v tejto oblasti je potrebný ďalší výskum, aby bolo možné naplno 

využiť vlastnosti týchto tranzistorov. 

Napriek problémov pri budení tranzistorov bol menič úspešne oživený. Dosahoval účinnosť 

približne 91 % pri výkone 500 W. Väčšina týchto strát bola tvorená prepínacími stratami na 

tranzistoroch a stratami na výstupnom usmerňovači. Taktiež sme sa stretli s neobvyklým zahrievaním 

výkonového transformátora – tento stav pripisujeme javu blízkosti. Každopádne, bolo možné 

skonštruovať výkonový menič pracujúci na frekvencii 800 kHz. Navzdory jednoduchému riadeniu 

fungoval zvolený obvod i na takto vysokej frekvencii – bolo dosiahnuté obmedzenie napätia a taktiež 

regulácia prúdu.   

Ak by bolo cieľom dosiahnuť čo najväčšiu účinnosť, bola by použitá frekvencia spínania 

približne 100 kHz – odpadlo by tým hneď niekoľko problémov. Bolo by možné použiť transformátor 

s toroidným jadrom, prepínacie straty v tranzistoroch by boli niekoľko krát menšie z dôvodu 

menšieho kmitočtu a zároveň by bola dosiahnutá menšia špičková hodnota prúdu tranzistormi 

(znížením veľkosti magnetizačného prúdu). 
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