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ABSTRAKT  

 

     Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných obvodů, zejména 

spínaných zdrojů. Jsou v ní uvedeny standardní spínané obvody s indukčností a bez 

indukčnosti a srovnány jejich výhody a nevýhody. Blíţe jsou popsány topologie 

nejpouţívanějších spínaných zdrojů, jejich vlastností, oblastí pouţití a je vysvětlena 

funkce základních typů měničů. 

     Další část se zaměřuje na problematiku speciálních spínaných zdrojů jmenovitě 

rezonančních a synchronních. Hlavní součástí práce jsou provedené simulace tří 

pouţívaných synchronních usměrňovačů. Práce také obsahuje praktický návrh 

spínaného zdroje se synchronním usměrňovačem.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zdroj, spínaný zdroj, měnič, push-pull, synchronní usměrňovač 

ABSTRACT  

     This thesis deals with switching circuit topic, especially switching power supplies. 

There are switching circuits without inductance and their benefits presented in the 

thesis. Basic topologies of switching power supplies, their properties, application area 

and functions of basic types of converters are also described. 

     The next section focuses on special resonant switching power supplies and 

synchronous. The main part of the work is carried out simulations using three 

synchronous rectifiers. The work includes practical design of an SMPS with 

synchronous rectifier. 
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ÚVOD 

 

     Kaţdé elektronické zařízení potřebuje zdroj elektrické energie. Tato energie bývá 

dodávána zdrojem stejnosměrného napětí. Je snahou, aby napájecí zdroje měly co 

nejvyšší účinnost a kvalitu dodávaného napětí (nemělo by kolísat při větším zatíţení). 

Tento problém řeší spínané zdroje. Ty postupně nahrazují dnešní, čím dál méně 

pouţívané lineární zdroje. Výhodou těchto spínaných zdrojů je účinnost dosahující aţ 

90% a také kompaktnost a niţší hmotnost. Vysoká účinnost je zajištěna především 

pouţitím vysoké pracovní frekvence, která dosahuje stovky kHz, ale z toho důvodu 

jsou zároveň kladeny mnohem větší nároky na jednotlivé prvky. Z toho vyplývá vyšší 

pořizovací cena.  

     Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou spínaných obvodů. Jsou 

zde uvedeny základní topologie spínaných zdrojů a spínaných obvodů s indukčností a 

bez indukčnosti. Dále tato práce popisuje rezonanční zdroje a zdroje se synchronním 

usměrňovačem a následuje praktický návrh zdroje se synchronním usměrňovačem. 
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1 SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE 

 

     Hlavní důvod pouţití spínaných zdrojů je jejich účinnost. Ta se oproti lineárním 

stabilizátorům, které dosahují méně neţ 50% (obvykle 30%) pohybuje mezi 

60 aţ 90%. Na Obr. 1.1 je blokové schéma spínaného zdroje, které se skládá 

z několika základních částí. Některé  spínané zdroje se liší tím, ţe neobsahují všechny 

funkční bloky z Obr. 1.1. Důleţitým faktorem při výběru spínaného napájecího zdroje 

je účel jeho pouţití. Cena a sloţitost spínaných zdrojů se velmi liší [1]. 

  

1.1 Popis blokového schéma  
 

     Z Obr. 1.1 lze vidět, ţe pokud je přiváděno sítové napětí je potřeba pouţít 

usměrňovač a filtrační kondenzátor. Je poţadováno, aby byla střídavá sloţka co 

nejmenší, nejlépe ţádná. Pro transformaci je nutné převést stejnosměrné vstupní napětí 

na napětí střídavé. Za tímto účelem se pouţívají vysokofrekvenční tranzistory, 

v dnešní době především unipolární. Tranzistory vytvoří střídavý obdélníkový průběh 

o kmitočtu 20 Hz aţ 1 MHz. K transformaci velikosti napětí se pouţívá transformátor 

nebo cívka v závislosti na topologii zdroje [1]. 

     Výstupní napětí je střídavé, je nutno ho usměrnit a vyfiltrovat jeho střídavou 

sloţku. Vysoké poţadavky jsou kladeny na výstupní diody, které musí usměrňovat na 

vysokém kmitočtu, musí mít malou kapacitu přechodu a malou spínací a rozpínací 

dobu. Na výstupní filtr nejsou kladeny tak velké nároky, protoţe pracuje na vysokém 

kmitočtu a filtrační účinky jsou dostačující [1]. 

 

 

 
 

Obr. 1.1: Blokové schéma spínaného napájecího zdroje (převzato z [1]). 

 

 

1.2 Rozdělení spínaných zdrojů 
 

     Spínané zdroje lze rozdělovat podle několika kritérií, například podle topologie či 

výstupního výkonu: 
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 Spínané zdroje bez transformátoru: 

 Sniţující     (BUCK) 

 Zvyšující     (BOOST) 

 Invertující     (BUCK - BOOST) 

 Sniţující/Zvyšující    (SEPIC) 

 

Spínané zdroje s transformátorem: 

 Blokující     (FLYBACK) 

 Propustný     (FORWARD) 

 Propustný měnič se dvěma tranzistory (2SWITCH FORWARD)  

 

Dvojčinné spínané zdroje s transformátorem: 

 Polomost     (HALF-BRIDGE) 

 Dvojčinný      (PUSH - PULL) 

 Úplný most     (FULL-BRIDGE) 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 1.2: Oblasti pouţití jednotlivých typů měničů (převzato z [2]). 
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2 SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE  

BEZ INDUKČNOSTI 

  

 

     Pro malý odběr proudu (do 20 mA) lze pouţít zdvojovač napětí bez cívek (Obr. 

2.1). Tento typ zdroje se pouţívá především při potřebě vysokého napětí a současně 

malého odběru proudu. Jeho hlavní výhodou je nízká cena a také malá sloţitost 

(skládá se jen z kondenzátorů, diod a oscilátoru) [3]. 

     Na vstup musí být přiveden oscilátor, tím pádem se začne v první záporné 

půlperiodě nabíjet přes diodu D1 kondenzátor C1 a nabije se na amplitudu napětí 

zdroje UIN. Následuje kladná půlperioda napětí. Dioda D1 je v závěrném směru, napětí 

zdroje a napětí na kondenzátoru C1 jsou vůči kondenzátoru C2 v sérii. Kondenzátor C2 

se tedy nabije na napětí na kondenzátoru C1 (rovno UIN) plus napětí zdroje, tedy na 

dvojnásobek napětí zdroje. Na kondenzátoru C2 je tedy napětí UC2 = 2UIN [3]. 

     Výstupní napětí uvedeného obvodu můţe být mírně zvlněné v závislosti  

na výstupní zátěţi, proto jej pro náročnější aplikace musíme filtrovat pomocí LC filtrů. 

Vzhledem k vysokému kmitočtu spínání jsou indukčnost, kapacita i rozměry těchto 

filtrů velmi malé [3]. 

     V praxi lze pouţít pro získání vyššího napětí více zdvojovačů za sebou. Teoreticky 

je moţné pouţít nekonečně mnoho zdvojovačů, ale prakticky je to přibliţně deset 

členů. Napětí by se v tomto případě rovnalo 2
10

 násobku vstupního napětí [3]. 

     Toto zapojení se pouţívalo jako zdroj napětí pro obrazovky nebo v paralyzérech. 

 

 
 

Obr. 2.1: Blokové schéma dvoustupňového násobiče napětí (převzato z [3]). 
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3 SPÍNANÉ ZDROJE S INDUKČNOSTÍ 

 

 

3.1 Snižující spínaný zdroj 
 

     Sniţující spínaný zdroj (Obr. 3.1) je obvod, ve kterém je indukčnost zapojena do 

série se spínacím prvkem. Výstupní kondenzátor C0 je dobíjen proudem I1. Po sepnutí 

tranzistoru na kondenzátoru roste napětí, rychlost závisí na velikosti kapacity C0 a 

indukčnosti L (čím větší, tím je náběţná rychlost menší) [4]. 

     Po rozepnutí tranzistoru Q1 se snaţí indukčnost L udrţet směr a velikost proudu. 

Energie akumulovaná během doby sepnutého tranzistoru Q se změní na dobíjecí proud 

I2 kondenzátoru C0 a především proud do zátěţe. Aby protékal proud I2 je nutné do 

obvodu doplnit diodu D1, která uzavírá proudovou smyčku I2. Z tohoto plyne, ţe 

během sepnutí tranzistoru Q1 napětí na výstupu roste a při rozepnutém tranzistoru Q1 

napětí klesá.  Je-li spínání dostatečně rychlé, má napětí UOUT
 
  dostatečný kmitočet, 

aby bylo moţné je dobře filtrovat. Dále z popisu plyne, ţe výstupní napětí UOUT 

nemůţe nabývat hodnot větších neţ UIN. Budeme-li prodluţovat dobu Ta (Obr. 3.2), 

tedy dobu kdy je tranzistor Q1 sepnut, výstupní napětí proste stejně jako v případě, kdy 

budeme dobu T2 zkracovat. Chceme-li výstupní napětí sníţit, pak sníţíme dobu T1, 

případně dobu T2 [1]. 

     Tento typ zdroje se často pouţívá jako napájení mikroprocesorů v počítačích, jako 

několika-fázové napájení kdy je zapojeno více spínaných zdrojů. Protoţe je potřeba 

udrţet stabilní napětí s kolísáním méně neţ 10mV (udávaná tolerance z důvodu 

stability frekvence). Při tomto zapojení sniţující spínaný zdroj sniţuje napětí z 12 V  

na 1 V. Nejnovější základní desky obsahují aţ 32-fázové napájení [5]. 

 

 
 

 

Obr. 3.1: Schéma zapojení sniţujícího spínaného napájecího zdroje (převzato z [6]). 

 

3.1.1 Průběh napětí a proudu v obvodu snižujícího spínaného zdroje 
 

Po sepnutí tranzistoru Q (odpovídá časovému intervalu Ta) se na cívce L objeví napětí 

[7]: 

 

                   [V]        (3.1) 

 

a lineárně narůstá proud. Na konci časového intervalu Ta má tento proud maximální 

velikost 

 

      
        

 
          [A].        (3.2) 
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     Kdyţ se tranzistor Q rozepne (odpovídá časovému intervalu Tb) a zátěţ je napájena 

energií, která se akumulovala v cívce L přes diodu D1, proud v cívce lineárně klesá a  

za časový interval Tb poklesne na hodnotu 

 

      
    

 
          [A].        (3.3) 

 

Ze zákona o zachování energie plyne 

 

               [A].                          (3.4) 

 

Výstupní napětí se tedy rovná  

 

           
  

     
      [V].       (3.5) 

 

 

 
 

 

Obr. 3.2: Průběh napětí a proudu v obvodu sniţujícího spínaného zdroje  

(převzato z [7]). 

 

 

3.2 Zvyšující spínaný zdroj 

 
     U zvyšujícího spínaného zdroje (Obr. 3.3) je opět cívka L sériově zapojená  

s tranzistorem Q1, ale tranzistor uzavírá proudovou smyčku I1 v době vybíjení. Během 

sepnutí tranzistoru Q1, čemuţ odpovídá časový interval Ta (Obr. 3.4), se výstupní 

kondenzátor C vybíjí do zátěţe a aby se nevybíjel i přes sepnutý tranzistor Q1, je 

v obvodu umístěna oddělovací dioda D1, která je polarizována v závěrném směru [1]. 

     Ze zdroje UIN teče proud I1 přes cívku L a tranzistor Q1 a energie se akumuluje 

v magnetickém poli cívky o velikosti:  

  

  
 

 
          [J].              (3.6)  

 

     Proud I1 na cívce narůstá aţ do rozepnutí tranzistoru Q1. V tomto okamţiku se na 

cívce indukuje napětí UIND, které má stejný směr a velikost jako proud I1. Toto napětí 

se sčítá s napětím UIN a vytváří proud I2, který dál teče do kondenzátoru C0 [1].  

     Velikost indukovaného napětí UIND závisí na hodnotě indukčnosti L, na velikosti 

proudu I1 a na rychlosti rozepnutí tranzistoru Q1, tím pádem není amplitudově 

omezeno a můţe být teoreticky jakkoliv velké [1].  
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     Tento typ spínaného zdroje se pouţívá v přenosných zařízeních, které mají jako 

napájecí zdroj baterii. Jelikoţ nebývá konstrukčně moţné mít baterii s dostatečně 

vysokým napětím (značně by to zvětšilo přístroj), pouţívá se zvyšujících spínaných 

zdrojů [1].  
 

 

 

 
 

 

Obr. 3.3: Schéma zapojení zvyšujícího spínaného napájecího zdroje  

  (převzato z [6]).  

 

3.2.1 Průběh napětí a proudu v obvodu zvyšujícího spínaného zdroje 
 

     Vliv sepnutí (časový průběh Ta) a rozepnutí (časový průběh Tb) není u toho 

zapojení tak jednoznačný jako u sniţujícího spínaného zdroje. S rostoucí dobou Ta sice 

roste velikost proudu I1 (pokud je růst konstantní v čase roste i napětí UIND), ale také 

současně klesá UOUT. To je důsledek dlouhého vybíjení kondenzátoru C0. Pokud roste 

doba Tb, je kondenzátor déle dobíjen, ale jen pokud splňuje podmínku  

 

                          [V],     (3.7)  

 

kde UF je napětí na diodě D1 v propustném směru. Tato podmínka nemusí být vţdy 

splněna [7]. 

      Návrh tohoto typu spínaného zdroje je mnohem sloţitější, neţ tomu bylo u 

sniţujícího typu. V dnešní době se zvyšující spínaný zdroj pouţívá v elektromobilech, 

protoţe velkou mírou sniţuje počet baterií v závislosti na velikosti napětí. Pro vyšší 

napětí by bylo potřeba více baterií.  

   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Obr. 3.4: Průběh napětí a proudu v obvodu zvyšujícího spínaného zdroje  

 (převzato z [7]). 
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3.3 Invertující spínaný zdroj 
 

     V tomto zapojení cívka L uzavírá proudovou smyčku I1 v době nabíjení. Při sepnutí 

(časový průběh Ta) roste proud ze zdroje UIN přes tranzistor Q1 a cívku L tak dlouho, 

dokud je sepnut tranzistor. Na konci tohoto intervalu je hodnota proudu I1 dána 

vztahem [1]: 

 

      
   

 
         [A].         (3.8) 

   

     Po rozepnutí tranzistoru (časový průběh Tb) proud cívkou L pokračuje ve stejném 

směru jako I1 proudem I2, který se uzavírá přes kondenzátor C0 a diodu D1.  

Na kondenzátoru poroste napětí, kladná polarita je připojena na zem. UOUT má proto 

opačnou polaritu neţ UIN [1]. 

 

 
 

Obr. 3.5: Schéma zapojení invertujícího spínaného napájecího zdroje  

 (převzato z [6]). 

  

 

     Dioda D1 je v obvodu z důvodu zamezení přebíjení kondenzátoru C0 na kladnou 

polaritu v čase Ta. Na konci tohoto intervalu je hodnota proudu I2 rovna [1]: 

 

       
    

 
         [A].        (3.9) 

 

Ze zákona zachování energie vychází, ţe vztah pro výstupní napětí je [1]: 

 

            
  

  
      [V].                 (3.10) 

 

 

 
 

Obr. 3.6: Průběh napětí a proudu v obvodu invertujícího spínaného zdroje 

 (převzato z [7]). 
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3.4 Snižující i zvyšující spínaný zdroj 
 

     Tento zdroj (Obr. 3.7) je upravený invertující spínaný zdroj. Dioda D1 je zde 

v opačné polaritě, neţ je u invertujícího zdroje a je zde přidaná cívka L2 a 

kondenzátor C0. Při sepnutí tranzistoru Q1 proud ze zdroje UIN protéká přes cívku L1, 

tím pádem se na ní vytváří úbytek napětí. Proud procházející cívkou L2 v ní také 

indukuje napětí. Dioda D1 brání průtoku zpětného proudu přes zátěţ, ale umoţní 

nabíjení kondenzátoru C0 přes sepnutý tranzistor. Při rozepnutí se sčítá indukované 

napětí na L1 a vstupní napětí UIN (zvyšující zdroj). Přes kondenzátor C0 teče nabíjecí 

proud do zátěţe přes diodu D1. Při dalším sepnutí se kondenzátor C0 vybíjí přes 

tranzistor Q1 do cívky L2. Dioda opět brání vybíjení kondenzátoru C0 do zátěţe.      

Zvyšující a sniţující schopnost tohoto zapojení jsou dané kondenzátorem C0 a cívkou 

L2. Cívka L1 a tranzistor Q1 tvoří klasický zvyšující měnič (výsledné napětí je UIND + 

UIN). Pokud bude napětí UIN + UIND niţší neţ dvojnásobek UIN, pak bude napětí UOUT 

niţší neţ UIN. Pokud bude napětí UIN + UIND větší neţ dvojnásobek UIN, pak UOUT 

bude větší neţ napětí UIN [1]. 

     Výhodou tohoto zapojení je shodná polarita napětí se vstupním napětím. Výhodou 

pro bateriové napájení je, ţe vstupní napětí původně vyšší neţ výstupní napětí můţe 

při vybíjení článku poklesnout pod napětí výstupní. Pokud není potřeba galvanický 

oddělený výstup od vstupu, je toto řešení velice výhodné, protoţe při napěťové špičce 

nedochází k tak razantním zákmitům jako u blokujícího měniče.    

 

 

 

 

 
 

Obr. 3.7: Schéma zapojení sniţujícího/zvyšujícího spínaného napájecího zdroje 

(převzato z [6]).  
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4 SPÍNANÉ ZDROJE S TRANFORMÁTOREM 

 

 

4.1 Blokující spínaný zdroj 
 

     Princip tohoto měniče (Obr. 4.1) je stejný jako u invertujícího měniče s tou 

výjimkou, ţe je zde místo cívky L transformátor. Kdyţ je tranzistor Q1 sepnut, teče 

primárním vinutím NP proud a zvyšuje se energie v magnetickém poli transformátoru. 

V důsledku polarizace diody D1 do sekundárního vinutí NS neteče ţádný proud.      

Kdyţ se tranzistor Q1 rozepne, proud v primárním vinutí je nulový, sekundárním 

vinutím můţe protékat proud a indukovat napětí na sekundárním vinutí (obě 

indukčnosti sdílejí společný magnetický tok). Vinutí transformátoru jsou orientována 

proti sobě, čímţ je polarita indukovaného výstupního napětí shodná se vstupním 

napětím. Následně se napětí indukované v sekundárním vinutí vybíjí přes D1 a C0 do 

zátěţe. Při realizaci toho typu zdroje se přidává paralelně na kondenzátor C0 dioda, 

aby nedocházelo k přebíjení výše zmíněného kondenzátoru [1].  

     Výhodou tohoto zapojení je galvanické oddělení výstupního napětí od vstupního 

napětí, ale jak bylo zmíněno výše, při napěťové špičce se objevují zřetelné překmity. 

Tento obvod umoţňuje snadnou realizaci velkého výstupního napětí z malého 

vstupního napětí. Nevýhodou je, ţe sycení jádra transformátoru je přímo úměrné 

velikosti odebíraného proudu a je tím pouţitelné jen pro malé výkony. 

 

 

 
 

Obr. 4.1: Schéma zapojení blokujícího spínaného napájecího zdroje  

(převzato z [6]). 

 

4.2 Propustný spínaný zdroj s demagnetizačním vynutím  
 

     Ze zapojení tohoto typu spínaného zdroje (Obr. 4.2) lze vidět, ţe zapojení na 

sekundárním vinutí je shodné jako u sniţujícího spínaného zdroje. Tento typ zdroje se 

pouţívá k regulaci elektrické energie zpravidla v síťových adaptérech. Při sepnutém 

tranzistoru Q1 (po dobu Ta) se dioda D1 neotvírá hned, ale aţ po určité době od sepnutí 

tranzistoru Q1. Energie ze sekundárního vynutí je odebírána pouze v době, kdy je 

dioda D1 otevřena [1].  

     Vzhledem k tomu, ţe ve druhé fázi není energie ze sekundárního vinutí odebírána 

vůbec, zůstává část energie v magnetickém poli transformátoru. Během doby sepnutí 

tranzistoru Q1 teče proud I1 ze zdroje přes primární vinutí transformátoru a tranzistor 

zpět do zdroje. Na sekundárním vinutí transformátoru je napětí U2, které polarizuje 

diodu D1 v propustném směru a umoţní průchod proudu I2 ze sekundárního vinutí 

transformátoru přes D1 a L do zátěţe a současně nabíjí kondenzátor C0. Jakmile se 

tranzistor Q1 rozepne, změní se polarita napětí na všech vinutích transformátoru a 
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dioda D1 se uzavře. Je tím rozepnut proudový obvod cívkou L. Tato tlumivka přechází 

z reţimu spotřebiče do reţimu zdroje proudu, mění se na ní polarita napětí a proud z ní 

prochází přes zátěţ a diodu D2 zpět. Proud kondenzátorem C0 také mění svoji polaritu 

a teče do zátěţe. Výstupní napětí i proud v této fázi klesají [1]. 

     Výhodou tohoto typu spínaného zdroje je, ţe proud podílející se na přenosu výkonu 

neovlivňuje magnetizaci jádra transformátoru. Maximální trvalý proud je tedy dán 

pouze zvolenou proudovou hustotou a průřezem vinutí.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Obr. 4.2: Schéma zapojení propustného spínaného napájecího zdroje  

(převzato z [6]). 

 

4.3  Propustný měnič se dvěma tranzistory 
 

     Propustný měnič se dvěma tranzistory (Obr. 4.3) je základní variantou 

jednočinného propustného měniče. Připojením napětí na primární vinutí 

transformátoru dochází k magnetizaci jádra transformátoru, která nesouvisí s velikostí 

přenášeného výkonu (zmíněno výše). Tuto energii je nutné po vypnutí tranzistorů 

odvést, aby nedocházelo k přesycení jádra transformátoru. Demagnetizaci jádra 

zajišťují diody D3 a D4 [1]. 

     Nevýhodou této topologie je potřeba dvou spínačů, které vedou v sérii větší ztráty 

vedením. Za nevýhodu můţe být také povaţována nutnost dvou shodných, avšak 

galvanicky oddělených budicích signálů. Měnič je vhodný pro malé i velké výkony. 

     Hlavní výhodou tohoto zapojení je, ţe sycení jádra nezávisí na přenášeném výkonu. 

Nevýhodou tohoto zapojení jsou větší ztráty vedením, coţ je důsledek pouţití dvou 

tranzistorů. Sloţitější je také buzení tranzistorů z důvodu, ţe je potřeba pouţít dva 

shodné tranzistory. Vstupní a výstupní obvod je v tomto zapojení galvanicky oddělen. 

 
 

 
 
 

 
 

Obr. 4.3: Schéma zapojení propustného spínaného napájecího zdroje  

(převzato z [6]). 
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4.4  Poloviční most 
 

     Můstkových zapojení je mnoho, nejčastěji se však pouţívají tzv. polomosty  

(Obr. 4.4). Ty jsou tvořeny dvěma spínacími tranzistory a dvěma kondenzátory. V 

jejich diagonále je zapojeno primární vinutí transformátoru. Střední hodnota napětí  

na kondenzátorech je po zapnutí zdroje stejná (pokud C1=C2):  

 

    
  

 
     [V].                    (4.1) 

 

Řídící obvod, který zajištuje spínání, musí splnit podmínku ochranného intervalu (Obr. 

4.5). Výhoda polomostů je v tom, ţe část impulzního proudu, který by jinak musel 

pokrývat zdroj UIN, je kryta dvojicí kondenzátorů C1 a C2. Nemá-li vstupní zdroj 

dostatečné nízký výstupní odpor, klesá při jeho zatěţování napětí i proud a tento 

pokles vyrovnávají kondenzátory C1 a C2. Na konci doby sepnuti tranzistoru je vţdy 

jeden kondenzátor plně nabit a druhý plně vybit [1].     

 

 

 
 

 Obr. 4.4: Schéma zapojení spínaného zdroje s  označovaného jako polomost  

(převzato z [6]). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5: Znázornění ochranného intervalu u spínání tranzistorů (převzato z [7]). 
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4.5 Dvojčinný měnič 
  

     Základním prvkem zdrojů tohoto typu je symetrické primární vinutí transformátoru 

(Obr. 4.6). U zapojení Push – pull nelze definovat šířku regulace pomocí poměru 

Ta/Tb. Kaţdá polovina primárního vinutí je buzena samostatným tranzistorem Q1 a Q2 

(stejně jako Obr. 4.5).  Řídící obvod zajišťuje střídavé spínání obou tranzistorů, 

přičemţ musí být zachován ochranný interval  T0, kdy nesmí být sepnuté oba 

tranzistory zároveň [1]. 

     Výhodou tohoto zapojení je nepřítomnost stejnosměrné sloţky sycení jádra 

transformátoru a dále není nutno uţívat rekuperační vinutí a rekuperační diody. 

S výhodou se na sekundární straně zapojení pouţívá dvoucestné zapojení 

usměrňovače. Potom je výkon přenášen přímo v kaţdé půlperiodě jednou z diod. 

    Účinnost Push – pull spínaných zdrojů se pohybuje kolem 80%. Velkou výhodou je 

moţnost širokého rozsahu regulace. Vyuţívají se ve spínaných zdrojích v počítačích 

do výkonu 250W.  

  

 
 

 

Obr. 4.6: Schéma zapojení spínaného zdroje s názvem Push-pull (převzato z [6]). 

 

4.6  Úplný most 
  

      Zapojení, které je nazýváno úplný most (Obr. 4.7), se skládá ze čtyř shodných 

tranzistorů. Po jednom tranzistoru v kaţdé větvi. Tento typ spínaného zdroje se 

pouţívá ve zdrojích o výkonech v řádu kW. Napěťové namáhání tranzistorů při 

vypnutém stavu je rovno maximálně hodnotě vstupního napětí, jako u topologie 

polovičního mostu. Tento typ spínaného zdroje dokáţe dodávat dvakrát větší výstupní 

výkon, neţ spínaný zdroj s topologií polovičního mostu. To je u této topologie moţné 

jen při pouţití spínacích tranzistorů se stejnými napěťovými a proudovými parametry 

[1]. 

     Nevýhodou plného mostu je komplikovanější buzení jednotlivých tranzistorů, 

protoţe jsou tranzistory Q1 a Q4 resp. Q2 a Q3 sepnuty společně. Také u tohoto 

zapojení platí výše uvedené úvahy o spínání více neţ jedním tranzistorem Obr. 4.5.  

     Nevýhodou je také, ţe jsou tranzistory zatěţovány indukčními špičkami, 

vznikajícími při vypínání indukční zátěţe tedy primárního vinutí transformátoru a je 

nutné je dostatečně napěťově dimenzovat nebo uţít ochranné obvody například RC 

členy. 
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Obr. 4.7: Schéma zapojení spínaného zdroje s názvem úplný most (převzato z [6]). 
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5 SPECIÁLNÍ SPÍNANÉ ZDROJE 

 

 

5.1 Rezonanční zdroje 
 

     Hlavní výhodou rezonančních zdrojů jsou nízké ztráty ve spínacích prvcích. Nízké 

ztráty jsou způsobeny tím, ţe vyuţívají výhod rezonance. Rezonanční obvod vznikne 

spojením minimálně dvou akumulačních prvků. Spínací ztráty jsou menší, protoţe se 

rezonanční indukčnost připojuje a odpojuje v nulovém proudu a rezonanční kapacita se 

přepíná v nulovém napětí. Podle zapojení výše uvedených prvků rozlišujeme 

rezonanční obvody na sériové a paralelní. Důvod nulových ztrát vyplývá z  rovnic 

(5.1) a (5.2) : 

 

 
 

Obr. 5.1: Měnič s vypínáním v nule proudu (převzato z [8]). 

 

 

    
 

 
    

      [J],           (5.1) 

 

kde L je indukčnost cívky, il je proud procházející cívkou a Wm energie akumulovaná 

v magnetickém poli cívky. Z tohoto vztahu vyplívá, ţe při nulovém proudu se ztráty 

budou rovnat nule. Doba spínání je dána rezonanční periodou: 

 

 

 
 

Obr. 5.2: Měnič s vypínáním v nule napětí (převzato z [8]). 

 

 

    
 

 
    

     [V],         (5.2) 

  

kde C je kapacita kondenzátoru, uc je napětí na kondenzátoru a We je energie 

akumulovaná v elektrickém poli kondenzátoru. Také zde vyplývá, ţe při nulovém 
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napětí jsou spínací ztráty nulové. Změnu napětí docílíme změnou délky trvání sepnutí 

spínače, protoţe doba rozepnutí je dána rezonanční periodou [8]. 

     Z měničů, které jsou zaloţeny na principu PWM modulace se rezonanční měnič 

vytvoří výměnou výkonového spínače za spínač rezonanční. Mezi hlavní výhody 

tohoto typu patří sníţení ztrát, které vznikají při spínání (ztrátové výkony, napěťové 

špičky) a tím pádem mohu pracovat při vyšších kmitočtech. Nevýhodou rezonančních 

měničů jsou nároky kladené na řídící obvody a na ostatní součástky v obvodu 

z důvodu vyšších pracovních kmitočtů [8]. Souhrn rozdílných vlastností dvou výše 

uvedených typů ukazuje Tab. 5.1.  

 

Tab. 5.1 Porovnání vlastností spínání v nule proudu a v nule napětí (převzato z [8]). 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

5.1.1 Rozdělení podle zapojení 
 

     Podle typu zapojení dělíme rezonanční měniče na [8]: 

 

 Rezonanční měniče 

 

 Kvazirezonanční měniče 

 

 Multirezonanční měniče 

 

5.1.2 Celkové ztráty v rezonančních měničích 
 

     Největší ztráty jako u všech měničů jsou způsobeny diodami. U tohoto typu je to 

cca 10% z celkového výkonu. Dále následují ztráty na spínačích dosahujících 3%. 

Další skupinou ztrát jsou ztráty na jádře transformátoru, na vinutí transformátoru a na 

 Spínaní v nule napětí Spínání v nule proudu 

Řízení Stálá doba rozepnutí spínače Stálá doba sepnutí spínače 

Tvar napětí na spínači Sinusový Pravoúhlý 

Tvar proudu na 

spínači 
Pravoúhlý Sinusový 

Rozsah zátěže 0 - Rmax Rmin – R00 

U0/U1 roste když fs klesá fs roste 

U0/U1 roste když R roste R klesá 

Plno cestný mód Dioda sériově k tranzistoru 
Dioda antiparalelně k 

tranzistoru 

Polovodičový mód 
Dioda antiparalelně k 

tranzistoru 
Dioda sériově k tranzistoru 

Kmitočet spínání Do 10 MHz Do 1 MHz 

Výkon měničů Několik set wattů Několik set wattů 

Účinnost >70% >70% 
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vinutí tlumivky, které dohromady ubírají 6% výkonu. Díky spínání při nulovém 

proudu nebo nulovém napětí jsou ztráty pří spínání rovny 1% [8].  

 

5.2 Spínané zdroje se synchronním usměrňovačem 
 

     Pouţití synchronního usměrňovače je další způsob sníţení ztrát a tím zvýšení 

účinnosti celého systému. Princip synchronního usměrnění spočívá v tom, ţe je 

nahrazena usměrňovací dioda MOSFET tranzistorem. Výkonová ztráta na diodě je 

přímo úměrná velikosti napětí UF a proudem IF procházející diodou. Proud IF je dán 

velikostí zátěţe R, z čehoţ plyne, ţe jedinou moţností sníţení ztrátového výkonu P je 

sníţení napětí UF. Na Obr 5.3 lze vidět VA charakteristiku synchronního a diodového 

usměrňovače. Průběh diodového usměrňovače ukazuje, ţe po dosaţení prahového 

napětí 0,3 V nastane prudké zvyšování proudu IF. Ve spínaných zdrojích se pouţívají 

Schottkyho diody kvůli rychlosti reakční doby, a proto hodnota prahového napětí 

UF = 0,3 V. Ze závislosti lze vidět, ţe při niţších proudech je na diodě poměrně 

vysoké napětí a tím pádem i velký ztrátový výkon. Na druhou stranu při velkém 

zatíţení se napětí téměř nemění a tím i ztrátový výkon zůstává skoro neměnný [9]. 

     Z Obr. 5.3 lze vidět, ţe synchronní usměrňovač obsahující MOSFET tranzistory má 

odporový charakter. Se vzrůstajícím proudem IF roste úbytek napětí na UF lineárně. 

Pro velikost ztrátového výkonu u synchronního usměrňovače je důleţitá hodnota RDS. 

Z toho plynou jen výhody pro synchronní usměrňovače, ale je nutné zmínit, ţe 

obvodová sloţitost je náročnější a je nutné řízení MOSFET tranzistorů [9].   

   

 

Obr. 5.3: VA charakteristika diodového a synchronního usměrňovače (převzato z [9]). 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

6.1 Návrh obvodové koncepce a dílčích zapojení 
 

     Obsahem této kapitoly je návrh obvodové koncepce měniče a synchronního 

usměrňovače. Návrh tohoto zdroje navazuje na jiný projekt, z něhoţ byly určeny 

poţadavky kladené na tento napájecí zdroj, kterými jsou:  

 

 Vstupní napětí: 15 - 20 V 

 Výstupní napětí: 3 V 

 Výstupní zatíţení: max. 1 A 

6.2 Integrovaný obvod od Texas Instruments UC3825 
 

     Bylo vybíráno z řídících obvodů TEA 1733CP, TDA 4918 a UC3825. První 

jmenovaný splňuje nároky na výstupní proud ale je schopný řídit jen jeden tranzistor 

mosfet. Druhý z nich TDA 4918 od firmy Siemens byl schopný řídit dva tranzistory, 

ale nesplňoval nároky na výstupní proud. Jeho omezení je 700 mA. Vzhledem 

k poţadavkům kladeným na zdroj byl pouţit řídící obvod od Texas Instruments 

UC3825. Tento obvod patří do rodiny PWM kontrolérů a pro účel pouţití v tomto 

zdroji má vhodné všechny parametry. Je optimalizován pro řízení vysokofrekvenčních 

spínaných zdrojů. Maximální dodávaný proud je 1.5 A. Na Obr. 6.1 lze viděl vnitřní 

blokové schéma, které lze rozdělit do několika hlavních funkčních bloků. 

 

 
 

Obr. 6.1: Vnitřní blokové schéma UC3825 (převzato z [10],[11]). 

  

Prvním z nich je blok oscilátoru, který obsahuje nastavovací piny RT a CT a výstup 

oscilátoru na kterém lze ověřit jeho funkci. Oscilátor nabíjí časovací kondenzátor CT 

vnitřním zdrojem proudu, který je nastaven rezistorem RT. Vztah mezi hodnotami 

kondenzátoru CT a rezistorem RT a jejich ovlivnění frekvence oscilátoru je na Obr. 6.2. 

Na tento blok navazuje blok PWM řízení, který obsahuje RS klopný obvod 

vyhodnocující stav externích obvodů (napěťové řízení, proudová ochrana, 
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magnetizace jádra). Blok zpětné vazby je tvořen komparátorem z chybového 

zesilovače, který porovnává napětí ve zpětné vazbě. Pokud je toto napětí rozdílné, 

upraví střídu PWM aby odchylku napětí kompenzoval. Dalším blokem je blok limitace 

proudu a vypínání, kterým se nastaví maximální výstupní proud. Blok výstupu je 

tvořen klopným obvodem T, který s kaţdou náběţnou hranou změní výstup na stav 

inverzní k předchozímu a hradly NAND, které pracují jako spínače obdélníkového 

signálu, aby spínal jen jeden výstup a druhý byl vypnutý a naopak. Výstupem tohoto 

bloku jsou dva výstupy, na kterých je námi nastavený obdélníkový signál [10],[11]. 

  

Funkce jednotlivých vývodů integrovaného obvodu: 

 

Clock – výstup z vnitřního oscilátoru 

 

CT, RT – připojení časovacího kondenzátor, který by měl být uzemněn 

nejkratší moţnou cestou a nastavovací rezistor.  

 

 

 
 

Obr. 6.2: Závislost velikosti CT a RT na frekvenci oscilátoru (převzato z [10],[11]). 

 

 

Ramp – neinvertující vstup do PWM komparátoru. 

 

E/A Out – výstup chybového zesilovače 

 

NI – neinvertující vstup do chybového zesilovače   

 

INV – invertující vstup do chybového zesilovače 

  

Soft Start – vstup pro měkký start 

 

ILIM – vstup do komparátoru limitu proudu a do vypínacího komparátoru 

 

VCC – napájení integrovaného obvodu 

 

VC – napájení pro výstup integrovaného obvodu  
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6.3 Obvodové zapojení 
 

     Obvodové zapojení je zaloţeno na topologii Push-pull, jak lze vidět v příloze A.1. 

Na vstup je přivedeno stejnosměrné napětí 15 V. Napětí je filtrované vstupním filtrem, 

který obsahuje cívku PE-92100 uzpůsobenou přímo pro vstupní filtry spínaných 

zdrojů. Filtr je navrhnut tak, aby byl schopen dodávat kontinuální proud do 1 A. 

Napájecí linka pokračuje do napájení integrovaného obvodu, napájení výstupů, 

transformátoru a drainu tranzistorů. Dvojice odporů a kondenzátorů na vstupu do 

transformátoru slouţí jako ochrana proti rozkmitání. Dvojice odporů a diod přivedená 

na GAIN tranzistorů plní funkci přepěťové ochrany. Trimr R15 slouţí k nastavení 

limitace proudu. Trimr R7 slouţí k nastavení napětí, které bude vnitřní komparátor 

porovnáván se zpětnou vazbou. 

     Frekvence vnitřního oscilátoru je kondenzátorem CT a rezistorem RT nastavena tak, 

aby byla přibliţně 100 kHz.  Na vývodu VREF je generováno referenční napětí  

o velikosti 5,1 V, které je přes odporový dělič R5 a R6 vyuţito jako rozhodující úroveň 

pro interní napěťový komparátor. Na odporu R6 je nastaven úbytek napětí 2,308 V. 

Toto napětí musí být zpětnou vazbou přivedeno ze synchronního usměrňovače na 

vstup INV1, protoţe vnitřní komparátor porovnává tato napětí. Úbytek napětí se 

nastaví na rezistorech R21 a R22. R21 byl zvolen 10 kΩ a R22 byl vypočten tak aby na 

něm byl stejný úbytek jako na R6 čili 2,308 V. Transformátor je navrţen tak aby na 

sekundárním vinutí bylo napětí 3 V [10],[11]. 

 

 

   
       

  

      
       

      

                          

 

    
          

   

        
  →      

         

              
  

 

     
         

              
   

               

          
  → R22 = 23,266kΩ    4 kΩ 

 

 

6.4 Výpočet a realizace transformátoru 
 

     Pro potřeby spínaného zdroje bylo nutné vypočítat a navrhnout transformátor. 

Transformátory pro spínané zdroje a pro klasické zdroje se liší především velikostí a 

pouţitým materiálem jádra. Z důsledku vysoké frekvence se pouţívají feritová jádra. 

Malá velikost vyplývá z toho, ţe nejsou nutné stovky závitů jako u klasických 

transformátorů. Z Obr. 6.3 lze vidět, ţe transformátor obsahuje celkem pět vinutí - dvě 

sekundární, dvě primární a zpětné vinutí ze synchronního usměrňovače. 

     Z Obr. 6.4 lze vidět, ţe kaţdý tranzistor spíná pro jedno primární vinutí a proto se 

závity počítaly jen pro jedno vinutí, to platí i pro sekundární vynutí. Vzhledem 

k poţadovanému výkonu a počtu závitů bylo pouţito jádro velikosti RM8 s typem 

jádra 3C90. Výsledný počet závitů byl určen ze vztahu převzatého z [12]: 
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      Obr. 6.3: Znázornění vinutí  

    transformátoru 

 

 

6.5 Simulace synchronního usměrňovače 

 
     Úkolem této práce bylo navrhnout synchronní usměrňovač pro dosaţení nejvyšší 

moţné účinnosti. Byla vybrána tři různá zapojení, která byla simulovaná v programu 

OrCad Capture. Simulace byla provedena kvůli zjištění vlastností a účinnosti různých 

zapojení MOSFET tranzistorů a celkových ztrát na externích součástkách. Vinutí 

transformátoru bylo modelováno pulzním zdrojem s frekvencí 100 kHz a pro 

názornější průběh bylo zvoleno napětí 10 V. 

6.5.1 Simulace č. 1 
 

     Zapojení č. 1 vychází z [13]. Je to autonomně řízený synchronní usměrňovač, který 

nevyţaduje řídící integrovaný obvod. Obsahuje dva PMOS tranzistory a čtyři 

Schottkyho diody. Kdyţ je tranzistor M1 otevřen, je napětí na GATE tranzistoru M2 

blokováno diodou D34. Stejně tak jako kdyţ je otevřen tranzistor M2 tak je napětí na 

GATE tranzistoru M1 blokováno diodou D31. Z proudu protékajícího přes tranzistory 

M1 a M2 byla ověřena funkce. Kdyţ byl sepnutý tranzistor M1 tak tranzistorem M2 

netekl ţádný proud a naopak. Na grafickém průběhu Obr. 6.5 je patrné, ţe usměrňovač 

plní svoji funkci a usměrňuje napětí na 9,14 V. Z Obr. 6.6 lze vidět závislost 

výstupního napětí na zátěţi. Napětí je v rozmezí (9,14 – 9,23) V vzhledem 

k zatěţovacímu proudu. 
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Obr. 6.4: Obvodové schéma synchronního usměrňovače č. 1 (převzato z [13]). 

 

 

 

 
 

Obr. 6.5: Napěťové usměrnění na výstupu usměrňovače č. 1. 

    

 

 

 
 

Obr. 6.6: Napěťové usměrnění na výstupu usměrňovače č. 1 v závislosti na zátěţi 

s připojeným filtračním kondenzátorem. 

 

 

 

 Hlavní příčinou úbytku napětí na Obr. 6.6 je odpor tranzistoru RDS při sepnutém stavu. 
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6.5.2 Simulace č. 2 
 

     Zapojení č. 3 vychází z [14]. Opět se jedná o autonomně řízený synchronní 

usměrňovač. Zapojení je obdobné jako předchozí ale navíc obsahuje tranzistory Q6 a 

Q7. Ze schématu lze vidět, ţe jsou pouţity PMOS tranzistory. Kdyţ je tranzistor M29 

otevřen, tak řídící napětí tranzistoru M30 je blokováno diodou D41 a tranzistorem Q7. 

Stejně tak to platí pro tranzistor M26, diodu D42 a tranzistor Q8. I zde byla ověřena 

funkce synchronního usměrnění v závislosti na protékajícím proudu, kdy jedním 

tranzistorem proud protéká a druhým. Z Obr. 6.8 lze vidět, ţe usměrňovač plní svoji 

funkci správně.  

 

 
 
 

Obr. 6.7: Obvodové schéma synchronního usměrňovače č. 2 (převzato z [14]). 

  

 

 

 
 
 

              Obr. 6.8: Napěťové usměrnění na výstupu usměrňovače č. 2.  
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             Obr. 6.9: Napěťové usměrnění na výstupu usměrňovače č. 2 

        v závislosti na zátěţi s připojeným filtračním kondenzátorem. 

 

 Z průběhu na Obr. 6.9 lze vidět, ţe napětí bylo v rozsahu 9,14 V – 9,23 V vzhledem 

k zatěţovacímu proudu. 

6.5.3 Simulace č. 3 
 

     I v tomto případě se jedná o autonomně řízený synchronní usměrňovač. Kdyţ je 

sepnutý tranzistor M31 dioda D49 blokuje řídící napětí tranzistoru M32. Platí to i naopak, 

ţe kdyţ je sepnutý tranzistor M32 dioda D48 blokuje řídící napětí tranzistoru M31. 

Z Obr. 6.11 je patrné, ţe i toto zapojení plní svoji funkci. 

 

 

 

 
 

 

Obr. 6.10: Obvodové schéma synchronního usměrňovače č. 3.  
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Obr. 6.11: Napěťové usměrnění na výstupu usměrňovače č. 3. 

 

 

 
 

Obr. 6.12: Napěťové usměrnění na výstupu usměrňovače č. 3 v závislosti na zátěţi 

s připojeným filtračním kondenzátorem. 

 

Hodnota napětí na Obr. 6.12 byla v rozsahu 9,14 V – 9,23 V vzhledem k zatěţovacímu 

proudu. 

 

6.6 Praktická realizace 
 

     První část praktické realizace byl samotný návrh obvodu měniče v programu Eagle. 

Následoval návrh a optimalizace desky plošných spojů. Zejména se jednalo o 

rozmístění součástek, aby nedocházelo k vytvoření parazitních vazeb. Proto se tedy 

volily co nejkratší cesty hlavně v té části obvodu, kde byly připojeny kondenzátory 

k integrovanému obvodu. Šířka výkonových cest byla zvolena 20 mils a šířka 

datových cest 12 mils . Šířky cest vychází ze závislosti tloušťky cest vůči proudovému 

zatíţení (Tab. 6.1). 
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 Tab. 6.1: Zatíţitelnost plošných spojů [15]. 

 
 

 

Po vyleptání desky plošných spojů následovalo její osazení, testování funkce a 

doladění vlastností měniče (viz. příloha A.3). Pro testování funkce měniče byl 

sestaven klasický diodový usměrňovač, který postačil k otestování jak samotného 

zdroje, tak i zpětné vazby. Na výstupu transformátoru bylo napětí 3,3 V.  Na výstupu 

usměrňovače bylo napětí 3 V. Dalším krokem bylo navrhnout synchronní usměrňovač 

na experimentální desce (viz. příloha A.3), která byla zvolena z důvodu moţnosti 

úprav obvodové koncepce na různé typy usměrňovačů. Jako první byl vybrán 

usměrňovač č. 1. Jako usměrňovací tranzistory byly pouţity PMOS IRF9530. 

Z úbytku napětí na tranzistoru a zatěţovacím odporu byl vypočten odpor RDS při 

sepnutém stavu na 0,3 Ω. Tato hodnota je poměrně vysoká, protoţe kvalitní unipolární 

tranzistory určené do synchronních usměrňovačů dosahují hodnot řádů jednotek mΩ.  
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7 ZÁVĚR 

 

 

     V této bakalářské práci byly na příkladech vysvětleny a ukázány základní 

topologie, které se pouţívají při konstrukci spínaných zdrojů. U kaţdého typu je 

uvedeno zapojení a vysvětlena jeho funkce. Dále byly ukázány speciální druhy měničů 

a moţnosti zvýšení účinnosti spínaných zdrojů pomocí synchronního usměrňovače.      

     V experimentální části byl podrobně popsán postupný návrh a realizace DC/DC 

měniče 15 V / 3 V.  Návrhu předcházel detailní popis pouţitého integrovaného obvodu 

UC3825. Byly provedeny simulace tří druhů synchronních usměrňovačů a zjišťován 

jejich vliv na celkovou účinnost.      

     Byly provedeny simulace stability usměrněného napětí v závislosti na odebíraném 

proudu. Ze simulací a následné realizace synchronního usměrňovače je patrné, ţe 

největší ztráty jsou dány zvoleným MOSFET tranzistorem. Při praktické realizaci byl 

stanoven reálný odpor RDS = 0,3 Ω (IRF9530). Unipolární tranzistory určené přímo  

do synchronních usměrňovačů dosahují hodnot řádově jednotek mΩ. 

     Zadání bakalářské práce se bohuţel nepodařilo splnit bezezbytku, především 

z důvodu nepředpokládané časové náročnosti oţivování měniče v kombinaci se 

synchronním usměrňovačem. Z praktické realizace byl proto oproti předpokladu 

otestován pouze samotný měnič se standardním usměrňovačem a pouze jedna zvolená 

varianta synchronního usměrňovače. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

AC    střídavé napětí 

 

A    akumulovaná energie 
 

CT    nastavovací kondenzátor 
 

DC    stejnosměrné napětí 
 

fr     rezonanční frekvence 
 

IZ    proud na zátěţi 
 

ILIM    limitující proud 
 

PWM    pulzně šířková modulace 
 

RT    nastavovací rezistor 
 

Ta, Tb    časový interval 

 

T01, T02  ochranný interval 
 

UF    úbytek napětí na diodě 
 

UC    napětí na kondenzátoru 
 

UOUT    výstupní napětí 
 

UIND    indukované napětí 
 

∆I1    přírůstek proudu na cívce v časovém intervalu Ta 
 

∆I2    přírůstek proudu na cívce v časovém intervalu Tb 
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A.1 Celkové schéma navrhovaného zdroje 
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A.2 Deska plošného spoje – top (strana součástek) 

 
 

 
 

            Rozměr desky 87 x 75 [mm] měřítko M 1,67:1 
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A.3 Fotografická příloha 
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B.1 Seznam součástek 
  
 

Označení Druh součástky Hodnota Typ součástky 

R1 rezistor 1kΩ metalizovaný 

R2 rezistor 50 Ω metalizovaný 

R3 rezistor 50 Ω metalizovaný 

R4 rezistor 5,1 Ω metalizovaný 

R5 rezistor 22,1 kΩ metalizovaný 

R6 rezistor 18,2 kΩ metalizovaný 

R7 trimr 250 kΩ vertikální 

R8 rezistor 100 Ω metalizovaný 

R9 rezistor 100 Ω metalizovaný 

R10 rezistor 1 kΩ metalizovaný 

R11 rezistor 100 kΩ metalizovaný 

R12 rezistor 24 Ω metalizovaný 

R13 rezistor 8,25 kΩ metalizovaný 

R14 rezistor 2,7 kΩ metalizovaný 

R15 trimr 100 kΩ vertikální 

R16 rezistor 10 kΩ metalizovaný 

R17 rezistor 10 kΩ metalizovaný 

R18 rezistor 2,7 Ω metalizovaný 

R19 rezistor 10 kΩ metalizovaný 

R20 rezistor 10 kΩ metalizovaný 

R21 rezistor 10 kΩ metalizovaný 

R22 rezistor 24 kΩ metalizovaný 

R23 rezistor 10 kΩ metalizovaný 

R24 rezistor 10 kΩ metalizovaný 

C1 kondenzátor 10 mF elektrolytický 

C2 kondenzátor 20 μF elektrolytický 

C3 kondenzátor 10 μF tantalový 

C4 kondenzátor 1 μF keramický 

C5 kondenzátor 100 pF keramický 

C6 kondenzátor 3300 pF keramický 

C7 kondenzátor 100 nF keramický 

C8 kondenzátor 100 nF keramický 

C9 kondenzátor 1000 pF keramický 

C10 kondenzátor 100 nF keramický 

C11 kondenzátor 10 nF keramický 

C12 kondenzátor 33 pF keramický 

C13 kondenzátor 10 μF tantalový 

C14 kondenzátor 10 μF tantalový 

D1 dioda 1N5158 Schottkyho 
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Označení Druh součástky Hodnota Typ součástky 

D2 dioda 1N5158 Schottkyho 

D3 dioda 1N5158 Schottkyho 

D4 dioda 1N5158 Schottkyho 

L1 filtrační tlumivka 2,2 µH  

L2 filtrační tlumivka 2,2 µH  

L3 filtrační tlumivka 25  µH  

T1 tranzistor Buz 11 MOSFET 

T2 tranzistor Buz 11 MOSFET 

IC Integrovaný obvod UC3825 DIP-16 

 
 


