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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací spínaného rezonančního zdroje pro 

automobilový audiozesilovač. Hlavním předmětem teoretické části je matematický popis 

použité topologie ZVCS push-pull a formulování postupu návrhu rezonančního zdroje 

tohoto typu. Pozornost je věnována optimalizaci hlavního impulsního transformátoru 

s ohledem na celkovou účinnost zdroje. Následně je zdroj realizován, oživen a je na něm 

provedeno měření celkové účinnosti.  

 

Abstract 

This Bachelor thesis deals with the design and construction of a resonant switching power 
supply for car audio-amplifier. The main subject of the theoretical part is the 
mathematical description of the applied ZVCS Push-Push topology. Also a general guide, 
for designing this type of topology is mentioned. There is described the optimalization 
procedure of the main switch mode power transformer with respect to the high efficiency 
of the proposed power supply. Then the designed power supply is made and tested.  
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1 Úvod  

Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat funkční prototyp 

rezonančního spínaného zdroje pro automobilový audiozesilovač. Celá práce je 

strukturována tak, aby poskytla přehledný, komplexní náhled na problematiku návrhu 

spínaného zdroje v rezonančním režimu i pro elektro-auto-hifi nadšence, který má zájem 

si obdobný zdroj postavit pro vlastní potřeby. 

Pro správný návrh zdroje je obecně potřeba znát charakter zátěže. V tomto případě 

je předpokládáno, že zátěž tvoří výkonový audiozesilovač třídy AB. Takový zesilovač ke 

své funkci potřebuje symetrické napájení. Je to tedy jeden ze základních požadavků 

na návrh zdroje. 

 

V této práci uvedené výpočty, poznatky a závěry platí za předpokladu, že zdroj je 

realizován jako propustný měnič s impulsním transformátorem. 

  

Obr. 1-1 Blokové schéma sestavy „zdroj-audiozesilovač“ 
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2 Rezonanční měniče 

V dnešních spínaných zdrojích se uplatňují převážně dva typy spínacích tranzistorů. 

Jedná se o tzv. MOSFET a IGBT tranzistory. MOSFET tranzistory jsou polem řízené. 

Používají se hlavně v oblasti malých a středních výkonů, při malých napájecích napětích 

a vysokých frekvencích. IGBT tranzistory naopak nacházejí uplatnění spíše v oblasti 

velkých výkonů, při vyšších napětích a nižších spínacích frekvencích. V této práci budou 

dále uvažovány MOSFET tranzistory kvůli jejich schopnosti pracovat na vysokých 

frekvencích.   

 Zmíněná vysoká spínací frekvence je právě důsledek použití topologie 

rezonančního měniče. Rezonanční měnič totiž ze své podstaty eliminuje přepínací ztráty 

na spínacích tranzistorech a umožňuje tak zvyšování spínací frekvence, zejména pak 

kvůli zvyšování účinnosti a zmenšování fyzických rozměrů magnetických prvků. 

V následující kapitole bude problematika přepínacích ztrát blíže rozebrána. 

2.1 Přepínací ztráty na tranzistoru MOSFET 

Rychlost spínání tranzistoru je dána především velikostí parazitních kapacit 𝐶𝑔𝑠 a 𝐶𝑔𝑑. 

V ustáleném stavu těmito kapacitami nemůže téci proud. Při opakované skokové změně 

řídícího napětí se parazitní kapacity periodicky nabíjí a vybíjí. Pokud je na gate 

tranzistoru přivedeno řídící napětí 𝑈𝑔𝑠 , zatímco kapacita 𝐶𝑔𝑑 je nabita z předchozího 

cyklu, kapacita 𝐶𝑔𝑠 se začne nabíjet, a to až do chvíle, kdy úroveň napětí dosáhne 

prahového napětí 𝑈𝑝, tranzistor se začíná otevírat.[1][2]  

Vodivostní kanál tranzistoru se začne otevírat, napětí 𝑈𝑑𝑠 klesá. To způsobí, že 

napětí na kapacitě 𝐶𝑔𝑑, která původně byla nabitá na napětí 𝑈𝑑𝑠, klesá směrem 

k potenciálu elektrody source. To znamená velkou změnu z původního 𝑈𝐶𝑔𝑑 = −𝑈𝑑𝑠 

na 𝑈𝐶𝑔𝑑 = 𝑈𝑔𝑠, elektroda gate se v tu chvíli chová jako velká kapacita. Tento jev se nazývá 

Mülerův jev a má nepříznivý vliv na celkovou dobu sepnutí tranzistoru. Po skončení 
přechodového jevu se dále zvyšuje napětí  𝑈𝑔𝑠 na hodnotu 𝑈𝑔𝑠𝑚𝑎𝑥 .[1][2] 

Náboj dodaný kapacitě při určitém rozdílu napětí: 

 𝑄𝑒𝑞 = 𝐶𝛥𝑈 (2.1) 

 

  

Obr. 2-1 Náhradní schéma tranzistoru MOSFET 
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Pro celkový ekvivalentní náboj, potřebný k plnému otevření tranzistoru MOSFET tedy 

platí: 

 𝑄𝑒𝑞 = 𝑈𝑔𝑠𝐶𝑔𝑠 + (𝑈𝑔𝑠 + 𝑈𝑑𝑠)𝐶𝑔𝑑 (2.2) 

Pak ekvivalentní vstupní kapacita 𝐶𝑒𝑞 tranzistoru je: 

 𝐶𝑒𝑞 = 𝐶𝑔𝑠 + 𝐶𝑔𝑑 (1 +
𝑈𝑑𝑠

𝑈𝑔𝑠
) (2.3) 

Kde druhý člen se závorkou, vyjadřuje popsaný Müllerův efekt. Ekvivalentní 

kapacita je tedy závislá na napětí 𝑈𝑑𝑠.  

Maximální proud gate tranzistoru je roven: 

 𝐼𝑔 =
𝑄𝑒𝑞

𝑡𝑜𝑛
 (2.4) 

Kde doba 𝑡𝑜𝑛 je rovna součtu všech dílčích dob nabíjení ekvivalentní vstupní 

kapacity. Výrobci dobu 𝑡𝑜𝑛 běžně uvádějí v datasheetu. Taktéž uvádějí celkový 
ekvivalentní náboj 𝐶𝑒𝑞 v závislosti na napětí 𝑈𝑑𝑠. Z toho lze spočítat proud 𝐼𝑔 pro 

dimenzování budiče tranzistoru. 

Pro omezení proudu 𝐼𝑔 se do série s gate tranzistoru zapojuje odpor 𝑅𝑔, na kterém 

ovšem vzniká ztrátový výkon. Pro jeho určení není potřeba znát efektivní hodnotu proudu 

𝐼𝑔. Ztrátový výkon se vyjádří pomocí celkové energie potřebné pro nabití a vybití 

ekvivalentní vstupní kapacity tranzistoru, přičemž děj se opakuje f-krát za sekundu: 

∆𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒 = (
1

2
𝐶𝑒𝑞𝑈𝑔𝑠

2 +
1

2
𝐶𝑒𝑞𝑈𝑔𝑠

2 ) 𝑓 = 𝑄𝑒𝑞𝑈𝑔𝑠𝑓 (2.5) 

 Tyto ztráty jdou omezit snížením spínací frekvence, snížením napětí 𝑈𝑔𝑠 a výběrem 

tranzistoru s menší vstupní kapacitou. Popsaný mechanismus sepnutí tranzistoru 

způsobuje, že vodivostní kanál tranzistoru se otevírá postupně, a proud tranzistorem 

nezačne téct okamžitě, má určitou dobu náběhu. Při vypnutí tranzistoru trvá, než se 

parazitní kapacity vybijí.   

Obr. 2-2 Průběhy napětí a proudu na tranzistoru MOSFET 
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Na Obr. 2-2 lze vidět, že v určitý okamžik je na tranzistoru zároveň nenulové napětí 

a teče nenulový proud. Jejich součin v každém časovém okamžiku vyjadřuje ztrátový 

výkon na tranzistoru. Graficky se jedná o plochu pod křivkou (na Obr. 2-2 dole, plocha pod 

„ztrátovými trojúhelníky“). 

Bez znalosti přesných průběhů napětí a proudu na tranzistoru (ve fázi 

teoretického návrhu nejsou známy) je obtížné analyticky přesně určit ztrátový výkon. 

V praxi se přepínací ztráty odhadují na základě podobnosti průběhu s geometrickým 

útvarem trojúhelníku. Vzhledem ke zvonovitému tvaru, je plocha pod křivkou přibližně 

poloviční oproti ploše trojúhelníka. Ztráty jsou tedy rovny součtu těchto ploch. Protože se 

proces opakuje jedenkrát za periodu, výsledné celkové přepínací ztráty lze odhadnout 

[1]:  

 

 
∆𝑃𝑝ř𝑒𝑝 ≈

1

4
𝑈𝑑𝑠𝐼𝑑𝑠(𝑡𝑟 + 𝑡𝑓)𝑓 (2.6) 

2.2 Omezení přepínacích ztrát 

Přepínací ztráty jsou především závislé na frekvenci 𝑓, době sepnutí 𝑡𝑟 a době vypnutí 𝑡𝑓 , 

napětí 𝑈𝑑𝑠 a proudu 𝐼𝑑𝑠.[1] 

Jelikož napětí a proud jsou většinou dány, přepínací ztráty lze omezit snížením 

spínací frekvence, vhodným výběrem tranzistoru s menší vstupní kapacitou a zvýšením 

proudu gate 𝐼𝑔(rychlejší spínání).  

Snižování spínací frekvence obecně zvětšuje velikost magnetických prvků v měniči 

a je tedy z hlediska minimalizace nákladů (i rozměrů) nežádoucí. 

V konvenčním měniči jsou spínací prvky řízeny PWM signálem, tvar proudu 

tekoucího tranzistorem je pak přibližně obdélníkový. Spínání, při takovémto průběhu 

proudu bez jakýchkoliv opatření, se nazývá tvrdé spínání (hard-switching). Při tvrdém 

spínání na spínacím prvku vznikají přepínací ztráty popsané v kapitole (2.1). Do určité 

míry problém řeší použití odlehčovacího obvodu (tzv. snubber). [2] 

Snubbery většinou ale neeliminují spínací ztráty jako takové, spíše přenášejí ztráty 

na jiný prvek, zpravidla rezistor. Navíc vyžadují složitý návrh obtížně řešitelný analyticky. 

Hodnoty součástek se většinou volí zkusmo nebo na základě měření. Omezení 

přepínacích ztrát se v určité oblasti výkonů dá řešit i jiným způsobem. 

Podle vztahu (2.6) budou přepínací ztráty nulové, pokud v době sepnutí bude 

napětí nebo proud nulový. V prvním případě jde o spínání v nule napětí (Zero Voltage 

Switching–ZVS), v druhém případě jde o spínání v nule proudu (Zero Current Switching-

ZCS). Celkově jde o tzv. měkké spínání (soft-switching).  

Je tedy vhodné přinutit napětí (ZVS), nebo proud (ZCS), klesnout na nulovou 

hodnotu dříve, než řídící obvod vydá pokyn k otevření, či zavření tranzistoru. 

V rezonančních měničích proto spínacími prvky protéká po částech harmonický proud. 

Tím je zaručeno, že proud nabyde nulové hodnoty přirozenou cestou. 

Spínání v nule napětí je vhodné pro tranzistory MOSFET kvůli jeho velkým 

parazitním kapacitám. Spínání v nule proudu je vhodné spíše pro IGBT tranzistory, kde 

jinak jev nazývaný current tailing způsobuje při vypínání značné ztráty.[2] 
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Na Obr. 2-3 je černě vyznačeno „překrytí“ napětí a proudu na spínacím tranzistoru při 

tvrdém spínání. 

 

Na Obr. 2-4 je vidět spínání v nule napětí a vypínání v nule proudu. 

 

2.3 Porovnání rezonančních měničů s konvenčními PWM měniči 

Rezonanční měniče většinou pracují na spínacích frekvencích až několik stovek kHz. To 

umožňuje zmenšovat celkové rozměry zařízení. Proto dosahují velkého měrného 

hmotnostního výkonu. [3] 

Rozdíl ve velikosti impulsního transformátoru může být demonstrován na 

porovnání dvou propustných měničů s různou spínací frekvencí. 

  

Obr. 2-3 Průběh napětí a proudů na tranzistoru MOSFET při tvrdém spínání 

Obr. 2-4 Průběhy napětí a proudu na tranzistoru MOSFET při měkkém spínání 
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Nechť oba zkoumané zdroje se stejným příkonem a různou spínací frekvencí 

pracují do obecné zátěže. Potom poměr elektromagnetických rozměrů transformátorů ve 

zdrojích je: 

 
𝑆0𝑆𝐹𝑒−𝑟𝑒𝑧

𝑆0𝑆𝐹𝑒−𝑘𝑙
=

𝐾
𝑃𝑟𝑒𝑧

𝑘𝑝𝑙σ𝑓𝑟𝑒𝑧𝐵𝑚𝑎𝑥𝑟𝑒𝑧√𝑠

𝐾
𝑃𝑘𝑙

𝑘𝑝𝑙σ𝑓𝑘𝑙𝐵𝑚𝑎𝑥𝑘𝑙√𝑠

=
𝑓𝑘𝑙𝐵𝑚𝑎𝑥𝑘𝑙

𝑓𝑟𝑒𝑧𝐵𝑚𝑎𝑥𝑟𝑒𝑧

 (2.7) 

Předpokladem je, že proudová hustota, činitel plnění a střída transformátoru jsou 

pro oba zkoumané transformátory stejné. S rozdílnými spínacími frekvencemi je spojeno 

sycení jádra transformátoru, kdy při vyšších frekvencích, pro zachování stejných 

hysterezních ztrát, je nutno sycení snížit. Například pro materiál 3F3 od firmy 

Ferroxcube[4] je pro frekvenci 80 kHz doporučené sycení 𝐵𝑚𝑎𝑥𝑘𝑙
= 130 𝑚𝑇 a pro 

frekvenci 160 kHz je 𝐵𝑚𝑎𝑥𝑟𝑒𝑧
= 90 𝑚𝑇 (při stejných měrných hysterezních ztrátách 

100  kW/m3).  

Po dosazení je poměr elektromagnetických velikostí transformátorů: 

 
𝑆0𝑆𝐹𝑒−𝑟𝑒𝑧

𝑆0𝑆𝐹𝑒−𝑘𝑙
=

𝑓𝑘𝑙𝐵𝑚𝑎𝑥𝑘𝑙

𝑓𝑟𝑒𝑧𝐵𝑚𝑎𝑥𝑟𝑒𝑧

=
80 000 𝐻𝑧 ∙ 0,130 𝑇

160 000 𝐻𝑧 ∙ 0,09 𝑇
= 0,72(−) (2.8) 

To znamená, že při těchto zvolených hodnotách by elektromagnetická velikost 

transformátoru rezonančního měniče byla o 28% menší. K obdobnému závěru je možné 

dojít při opačné úvaze. Rozměry transformátorů by byly stejné a možný přenášený výkon 

o 28 % větší.  

Rezonanční měniče produkují méně vyšších harmonických, protože průběhy proudů 

v meziobvodu jsou přibližně harmonické. Obecně se tedy dá říci, že rezonanční měniče 

jsou příznivé k problematice EMC/EMI.[3] 

Nevýhodou rezonančních měničů je jejich složitost. Návrh je pracný, vyžaduje zkušenosti. 

Často se k dosažení rezonance využívá rozptylové indukčnosti impulsního 

transformátoru, ta je ale značně závislá na mnoha faktorech, které lze jen těžce analyticky 

předpovědět. Proto většinou vývoj měniče vyžaduje několik fází testování a ladění.  

Rezonanční měniče dnes nacházejí uplatnění v oblasti tzv. hi-end aplikací, kde jsou 

hlavními kritérii kvalitativní vlastnosti (účinnost, rozměry). V oblasti spotřební 

elektroniky, kde je obrovský tlak na cenu výrobku a automatizovatelnost výroby, se 

rezonanční měniče v podstatě nevyskytují. [3] 
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3 Návrh rezonančního měniče 

3.1 Výběr topologie 

V této kapitole bude provedena diskuse možných řešení. Nebude proveden podrobný 

rozbor jednotlivých topologií, budou pouze diskutovány jejich vlastnosti pro tuto 

konkrétní aplikaci. Rozbory jednotlivých měničů a jejich uplatnění jsou uvedeny např. v 

[5]. 

Pro účely napájení audiozesilovače není vhodné použít složitou topologii 

s množstvím náročných podpůrných obvodů. Je hledána topologie jednoduchá, mající 

výhody rezonančního měniče a přitom nepostrádající výhody klasického měniče.  

3.1.1 Galvanicky neoddělené topologie 

Napájecí napětí v automobilu je dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 [6], kvalifikované jako 

bezpečné dotyku. Galvanické oddělení tedy není vyžadováno. Měniče bez galvanického 

oddělení se tedy reálně používají pro běžné spotřebiče napájené z palubní sítě (typicky 

nabíječky mobilních telefonů, světelné LED zdroje atd.).  

Pro účely napájení audiozesilovače citlivého na jakékoliv rušení, by použití 

galvanicky neizolované topologie znamenalo výskyt šumu a nepříjemného praskání 

v reproduktorech.  

3.1.2 Galvanicky oddělené topologie 

3.1.2.1 Plný můstek 

Jedná se o klasický dvojčinný měnič se čtyřmi tranzistory. Používá se pro výkony od 

stovek W po desítky kW. Vyznačuje se velkou robustností a komplexností. Vyžaduje 

složité řízení, dvojí galvanické buzení horních tranzistorů. Používá se v náročných 

aplikacích. V praxi se často vyskytuje jako tzv. Phase-Shift Full Bridge, která je 

schopna dosáhnout ZVS. [3] [5] 

3.1.2.2 Poloviční můstek 

Nejrozšířenější topologie v oblasti středních výkonů. Zapojení je velice podobné plnému 

můstku. Dva tranzistory jsou nahrazeny kapacitním děličem, který současně brání 

stejnosměrnému přesycení jádra. Primární napětí je poloviční, ale tranzistory jsou 

namáhány celým mezilehlým napětím. Proud primárním vinutím je tedy dvojnásobný při 

stejném napětí na tranzistoru. To znamená, že poloviční můstek není o polovinu 

ekonomicky výhodnější, jak by se mohlo na první pohled zdát. Přesto nachází velké 

uplatnění, zejména pak jeho rezonanční modifikace obvykle nazývaná jako 

LLC  Half- bridge. [3] [5] 

3.1.2.3 Push-pull 

Funkce měniče a režim sycení transformátoru je stejný jako u plného můstku. Měnič 

obsahuje pouze dva tranzistory. Jako jediný z běžně používaných dvojčinných měničů má 

buzení obou tranzistorů stejný potenciál. To velice zjednodušuje celé zapojení, nejsou 

potřeba galvanicky oddělené budiče. Bohužel kvůli symetrickému primárnímu vinutí 

s vyvedeným středem jsou tranzistory namáhány ve vypnutém stavu dvojnásobným 

napětím oproti vstupnímu. Dvojité primární vinutí se v tomto případě chová jako 

autotransformátor. V době, kdy jedním vinutím teče proud, druhým vinutím neteče, je do 

něho indukováno napětí z aktivního vinutí. V tu chvíli se na uzavřeném tranzistoru objeví 
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napětí zdroje a napětí indukované. Napěťové namáhání tranzistorů je ještě vyšší vlivem 

parazitních rozptylových indukčností. Napěťové špičky způsobené vzájemnou 

rozptylovou indukčností dvojitého vinutí jsou závislé na proudu primárním vinutím. 

Předchozí jev dělá tuto topologii naprosto nepoužitelnou pro vyšší úrovně vstupního 

napětí. [5] 

Modifikací do rezonančního režimu je mnoho. Jako vhodná topologie pro účely 

napájení audiozesilovače se jeví topologie označovaná jako „ZVCS resonant push-pull“. 

Publikovaná byla např. v [7],[8]. 

3.1.3 ZVCS push-pull  

Rezonanční kapacita je v sérii s rozptylovou indukčností na sekundární straně. To je 
výhodné zejména kvůli vysokému proudu na primární straně. Protože rezonanční obvod 
má v ideálním případě odporový charakter, rezonanční kapacita kompenzuje rozptylovou 

indukčnost. To má velice příznivý vliv na výstupní charakteristiku měniče, která je z toho 
důvodu velice tvrdá. V případě zdroje pro audiozesilovač, kde není potřeba nutně 
regulovat napětí, se jedná o zajímavé řešení.  

 

Primární strana je stejná jako u klasické topologie push-pull. Rezonanční obvod 

tvoří kondenzátor 𝐶𝑟𝑒𝑧 a rozptylová indukčnost sekundárního vinutí transformátoru 𝐿𝜎 . 

Kapacita rezonančního kondenzátoru se vypočte ze známého Thompsonova vztahu: 

 𝐶𝑟𝑒𝑧 =
1

4𝜋2𝑓𝑟𝑒𝑧
2 𝐿𝜎,2

 (3.1) 

  

Obr. 3-1 Zjednodušené schéma topologie ZVCS push-pull, převzato 
z [7] 
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Tranzistory jsou řízeny algoritmem typickým pro topologii push-pull, lze vidět na  

Obr. 3-2. Střída, jako u všech dvojčinných měničů, nesmí být větší než 0,5.  

Tranzistor 𝑆1 je sepnut v okamžiku 𝑡0, magnetizační proud začne stoupat lineárně 

se sklonem 
𝑈𝑑

𝐿1
. Na sekundární straně teče proud z vinutí přes rezonanční kondenzátor 

a usměrňovací diodu do zátěže. V čase 𝑡1 se uzavře tranzistor 𝑆1. V tu chvíli protéká 

diodou naprosto zanedbatelný magnetizační proud transformovaný z primárního vinutí. 

Dioda 𝐷1 v podstatě komutuje v režimu ZCS. Oba tranzistory jsou uzavřeny (dead-time). 

Parazitní kapacita 𝐶𝑜𝑠𝑠,1 tranzistoru 𝑆1 se začíná nabíjet demagnetizačním proudem 

na napětí 2𝑈𝑑, zatímco kapacita 𝐶𝑜𝑠𝑠,2 tranzistoru 𝑆2 se vybíjí z napětí 2𝑈𝑑 na nulu. 

Energie uložená v kapacitě 𝐶𝑜𝑠𝑠 je relativně malá oproti energii indukčnosti 𝐿1. Protože 

indukčnost se snaží proud v obvodu zachovat, dá se magnetizační proud po tuto krátkou 

dobu považovat za konstantní. [7][8] 

V dalším kroku je sepnut tranzistor 𝑆2. Aby bylo dosaženo spínání v nule napětí 

ZVS, je nutné nastavit dobu dead-time tak, aby v době sepnutí na tranzistoru 𝑆2 nebylo 

žádné napětí. To se stane v okamžiku, kdy se kapacita 𝐶𝑜𝑠𝑠,2 úplně vybije. [7][8] 

Energie, kterou kapacita 𝐶𝑜𝑠𝑠 ztratí vybitím, je dána jejím celkovým nábojem 𝑄𝐶𝑜𝑠𝑠
 

a napětím 𝑈𝑑𝑠: 

 𝐸𝐶𝑜𝑠𝑠
=

1

2
𝑄𝐶𝑜𝑠𝑠

𝑈𝑑𝑠 (3.2) 

Náboj je dán součinem magnetizačního proudu a doby 𝑡: 

 𝑄 = 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑡 (3.3) 

 

Obr. 3-2 Průběhy některých veličin v topolgii 
ZVCS push-pull, převzato z [8] 
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Potom pro energii 𝐸𝐶𝑜𝑠𝑠
platí: 

 𝐸𝐶𝑜𝑠𝑠
=

1

2
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑡𝑈𝑑𝑠 (3.4) 

Pro energii na kapacitě taktéž platí: 

 𝐸𝐶𝑜𝑠𝑠
=

1

2
𝐶𝑜𝑠𝑠𝑈𝑑𝑠

2  (3.5) 

Porovnáním pravých stran rovnic (3.4) a (3.5) a vyjádřením času 𝑡, při zohlednění 

dvojnásobného napětí na kapacitě lze získat vztah pro minimální dobu dead-time : 

 𝑡𝑑 =
2𝐶𝑜𝑠𝑠𝑈𝑑

𝐼𝑚𝑎𝑔
 (3.6) 

Po skončení doby 𝑡𝑑 , se sepne tranzistor 𝑆2. Magnetizační proud klesá opět se 

sklonem 
𝑈𝑑

𝐿1
, diodou 𝐷2 teče proud a rezonanční kondenzátor 𝐶𝑟𝑒𝑧 se nabíjí.  

Oba tranzistory jsou uzavřeny, kapacita 𝐶𝑜𝑠𝑠,2 se bude nabíjet na napětí 2𝑈𝑑   

a kapacita 𝐶𝑜𝑠𝑠,1 se bude vybíjet z napětí 2𝑈𝑑  na 0 V.  

Tranzistory na primární straně jsou spínány v režimu ZVS a vypínány v režimu 

ZCS. Navíc diody na sekundární straně jsou vypínány v režimu ZCS. Exaktně k vypínání 

tranzistorů v režimu ZCS nedochází, protože v době vypnutí protéká tranzistorem 

magnetizační proud 𝐼𝑚𝑎𝑔. Magnetizační proud je většinou malý a lze tak mluvit o „pseudo 

ZCS“. 

3.1.3.1 Řízení ZVCS push-pull 

V kapitole 3.1.3 byla popsána funkce měniče ZVCS push-pull. V zásadě není vhodné u této 

topologie regulovat výstupní napětí. Snížením střídy řídícího signálu začnou tranzistory 

vypínat „pod proudem“. 

Obr. 3-3 Časový průběh proudu tranzistorem při konstantní spínací frekvenci a různých 
rezonančních frekvencích 
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Zvýšením střídy řídícího signálu se zkrátí doba dead-time, během které se vybíjí parazitní 

kapacity tranzistorů, tedy nebude dodržena podmínka pro ZVS.  

Střída řídícího signálu musí být konstantní a je daná nastavením řídícího obvodu. 

Reálná1 střída tranzistoru je závislá na poměru spínací frekvence 𝑓𝑠𝑤  a rezonanční 

frekvence 𝑓𝑟𝑒𝑧: 

𝑠𝑡𝑟 =
𝑓𝑠𝑤

2𝑓𝑟𝑒𝑧
 (3.7) 

Ze vztahu (3.8) je zřejmé, že střída je daná spínací frekvencí. Střída se určí 

s ohledem na rovnici (3.6) na co nejvyšší hodnotu, kvůli omezení amplitudy proudu (viz. 

3.3.2.1). Ze vztahu (3.7) se pak dopočte spínací frekvence. V tomto případě bude dále 

uvažována střída  𝑠𝑡𝑟 = 0,45. 

3.1.3.2 Pokles výstupního napětí vlivem zatížení 

Pokles výstupního napětí je závislý na odporu sekundárního vinutí a ekvivalentním 

odporu 𝑅𝐿𝜎 který závisí na rozptylové indukčnosti podle rovnice (3.9).[5] 

 𝑅𝐿𝜎 = 2𝑓𝐿𝜎  (3.9) 

Pokles napětí vlivem rozptylové indukčnosti nebývá zanedbatelný s ohledem 

na vysokou spínací frekvenci. Použití rezonančního obvodu na sekundární straně měniče 

má v tomto případě pozitivní dopad, protože rezonance kompenzuje rozptylovou 

indukčnost a pokles napětí způsobený rozptylovou indukčností lze zanedbat. Pokles 

napětí je tedy dán převážně úbytkem napětí na odporu sekundárního vinutí a úbytky 

napětí na usměrňovacích diodách. 

3.1.3.3 Změna výstupního napětí vlivem změny palubního napětí  

K výrobě elektrické energie pro spotřebiče v automobilu se dnes výhradně používá 

alternátor, drápkový synchronní stroj. Protože jeho výstupní napětí je závislé na otáčkách, 

musí být na jeho výstup zařazen regulátor napětí, který zajišťuje konstantní napětí 14,4 V. 

Přesto se napětí mírně mění v závislosti na otáčkách alternátoru. Tyto změny bez 

zpětnovazební regulace nelze kompenzovat a promítnou se tak na výstupní napětí zdroje. 

Změna výstupního napětí zdroje v řádu jednotek V způsobí změnu maximálního výkonu 

na reproduktoru v řádu jednotek W. To platí pouze, pokud je zesilovač v limitaci. Jinak 

změna výstupního napětí zdroje teoreticky na výkon reproduktoru nemá vliv. Pokud se 

vezmou v úvahu okolnosti jako je hluk v kabině a frekvenčně závislá citlivost lidského 

ucha, je tato změna akustického výkonu zanedbatelná. 

Napětí 14,4 V je v palubní síti udržováno regulátorem jen za standardních 

podmínek. Například při startu automobilu poklesne napětí až na cca 9 V. Takovýto 

pokles napětí nebude mít vliv na zdroj pro audiozesilovač z hlediska bezpečí provozu. 

Bude prostě pracovat s nižším napájecím napětím, bude schopen dodat nižší maximální 

výkon. Obecně není předpokládáno, že by uživatel očekával maximální hlasitost při startu 

automobilu. V kapitole 4.4.4 je uveden návrh spínacího obvodu, který zajistí zapnutí 

audiozesilovače až po zapnutí autorádia.  

                                                           
1 Pojem „reálná střída“ charakterizuje poměr reálné doby kdy tranzistorem teče proud a  periody řídícího 
signálu. Závisí na vlastnostech rezonančního obvodu. Oproti tomu střída řídícího signálu je pevně daná 
nastavením řídícího obvodu. 
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Opačný případ může nastat při selhání regulátoru. Alternátor bez regulace budícího 

proudu může dosáhnout napětí vyššího než 20 V. V takovém případě automobil není 

dlouhodobě provozovatelný a zdroj tímto napětím nebude namáhán dlouhou dobu. Aby 

nedošlo ke zničení polovodičových součástek ve zdroji, potažmo v audiozesilovači, bude 

na vstup zdroje kromě proudové pojistky zařazen také transil ve funkci přepěťové 

ochrany, který omezí krátkodobé přepěťové impulsy. Dlouhodobé zvýšení napětí palubní 

sítě nad hodnotu prahového napětí transilu způsobí jeho otevření a procházející proud 

přeruší proudovou pojistku.  

 

3.2 Stanovení parametrů zdroje 

Pro stanovení výkonových parametrů zesilovačů se v audiotechnice běžně místo 

skutečného audiosignálu, který je z podstaty stochastický, používá nahrazení signálem 

harmonickým. I pro tento návrh bude použito toto praktické zjednodušení a nahrazení 

audiosignálu harmonickým průběhem popsaným funkcí sinus.   

 

Pro stanovení parametrů zdroje je nutné znát výkon reproduktoru a jeho 

impedanci. Výrobci reproduktorů uvádějí výkon i impedanci jako jedny ze základních 

parametrů.  

Reproduktor má účinnost méně než 1%. V podstatě veškerá energie mu dodaná se 

promění v teplo na kmitací cívce. Z toho důvodu je při návrhu impedance reproduktoru 

nahrazena pouze odporem. 

Efektivní hodnota napětí na reproduktoru: 

 𝑈𝑒𝑓,𝑟𝑒𝑝 = √𝑃𝑟𝑒𝑝. 𝑍𝑟𝑒𝑝 (3.10) 

Maximální hodnota napětí na reproduktoru: 

 𝑈0,𝑟𝑒𝑝 = 𝑈𝑒𝑓,𝑟𝑒𝑝√2 (3.11) 

-I 

Obr. 3-4 Přechod ze stochastického na harmonický signál 



13 
 

Efektivní hodnota proudu reproduktorem: 

 𝐼𝑒𝑓,𝑟𝑒𝑝 =
𝑈𝑒𝑓,𝑟𝑒𝑝

𝑍𝑟𝑒𝑝
 (3.12) 

Maximální hodnota proudu reproduktorem: 

 𝐼0,𝑟𝑒𝑝 = 𝐼𝑒𝑓,𝑟𝑒𝑝√2 (3.13) 

Maximální napětí na reproduktoru určuje hledané napětí zdroje, musí však být 

zohledněn úbytek napětí na koncovém stupni zesilovače. 

Napětí zdroje: 

 𝑈𝑧 = 𝑈0,𝑟𝑒𝑝 + ∆𝑈𝑧𝑒𝑠 (3.14) 

Zesilovač pracuje s účinností ηzes. Příkon zesilovače: 

 𝑃𝑧𝑒𝑠 =
𝑃𝑟𝑒𝑝

ηzes
 (3.15) 

 V případě, že je znám výkon2 zesilovače, dosadí se do rovnice (3.15) místo 𝑃𝑟𝑒𝑝. 

Výstupní výkon zdroje: 

 𝑃𝑛 = 𝑃𝑧𝑒𝑠 (3.16) 

 

Jmenovitý proud zdroje: 

 𝐼𝑛,𝑐𝑒𝑙𝑘 =
𝑃𝑛

𝑈𝑧
 (3.17) 

Jmenovitý proud jedné větve symetrického napájení: 

𝐼𝑛 =
𝐼𝑛,𝑐𝑒𝑙𝑘

2
 (3.18) 

Tím je návrh parametrů zdroje ukončen a od této chvíle hodnoty výkonu 𝑃𝑛, napětí 

𝑈𝑧 a jmenovitého proudu 𝐼𝑛, budou považovány za známé. 

Aby výkonový audiozesilovač byl schopen vytvořit střídavý signál pro reproduktor, musí 

mít k dispozici symetrické napájení. Zdroj pro audiozesilovač tedy musí být navržen jako 

symetrický zdroj konstantního napětí. 

K dispozici je zesilovač KSD8251HX-H od firmy EZK. Jeho parametry jsou uvedeny v Tab. 

3-1. 

Tab. 3-1 Vybrané parametry uvažovaného audiozesilovače 

Rozsah napájecího napětí 10 V až 45 V 
Maximální výstupní výkon 2 x 125 W 

Minimální zatěžovací impedance 4 Ω 
Klidový odběr 10 mA 

                                                           
2 Je potřeba rozlišovat mezi pojmy „příkon zesilovače“ a „výkon zesilovače“  
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V tabulce Tab. 3-2 jsou uvedeny vypočtené hodnoty pro tento konkrétní zesilovač 

podle přechozích rovnic. 

Tab. 3-2 Vypočtené parametry zdroje 

Veličina Hodnota Jednotka Poznámka 
𝑃𝑧𝑒𝑠,𝑣ý𝑠𝑡 250 W Zadáno 
𝜂𝑧𝑒𝑠 65 % Odhad 
∆𝑈𝑧𝑒𝑠 2,5 V Odhad 
𝑃𝑛 385 W (3.15) 
𝑈𝑒𝑓,𝑟𝑒𝑝 22,4 V (3.10) 
𝑈0,𝑟𝑒𝑝 31,6 V (3.11) 

𝑈𝑧 34 V (3.14)(3.17) 
𝐼𝑛,𝑐𝑒𝑙𝑘 11,5 A (3.17) 

𝐼𝑛 5,75 A (3.19) 

 

3.3 Dimenzování polovodičových prvků zdroje 

Kvůli sériovému rezonančnímu obvodu na sekundární straně měniče, bude průběh 

proudu transformátorem v rámci jedné půlperiody vypadat jako sinusový půlkmit se 

střídou 𝑠 a periodou 𝑇. Ve skutečnosti vlivem parazitních indukčností, kapacit a odporu 

v obvodu bude sinusový půlkmit zkreslený. Pro účely návrhu však bude uvažován ideální 

sinusový půlkmit.  

3.3.1 Odvození vztahů pro proudy v měniči 

Proudový odběr ze zdroje bude mít tvar funkce sinus. Výsledný průběh proudu 

v meziobvodu (před vyhlazovacím kondenzátorem) bude tvořen sledem sinusových 

půlkmitů (dále vf složka), se střídou 𝑠 a amplitudou tvořenou funkcí sinus o maximální 

hodnotě 𝐼0 (dále nf složka). Viz. průběh B v Tab. 3-3. 

Analytické vyjádření střední a efektivní hodnoty proudu tohoto průběhu není 

jednoduché. Funkce totiž není integrovatelná na celém svém definičním oboru. Neexistuje 

k ní primitivní funkce. Je tedy nutné integrovat ji po částech na intervalech, kde funkce má 

i odpovídající primitivní funkci. Interval, přes který se integruje, je dán vzdáleností mezi 

jednotlivými zlomovými body. Zlomových bodů je 2
𝑓𝑠𝑤

𝑓𝑧𝑒𝑠
, tedy je potřeba vypočítat 

𝑓𝑠𝑤

𝑓𝑧𝑒𝑠
 

integrálů. To při frekvenci nf obálky 20 Hz (nejnižší uvažovaná frekvence audiosignálu) 

a spínací frekvenci kolem 100 kHz znamená 5000 integrálů, což je bez pomoci 

matematického programu velice zdlouhavé.  
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Pro přehlednost jsou v tabulce Tab. 3-3 uvedeny průběhy, které se v obvodu 

vyskytují na místech vyznačených v zjednodušeném schématu zdroje.  Jednotlivé průběhy 

jsou značeny velkými písmeny A až E. Na Obr. 3-5 jsou stejnými písmeny vyznačeny 

konkrétní místa těchto průběhů ve schématu.  

 

Obr. 3-5 Zjednodušené schéma topologie ZVCS push-pull s vyznačenými místy 
jednotlivých průběhů 
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Tab. 3-3 Tabulka průběhů proudů v rezonančním zdroji pro audiozesilovač 

 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

𝑇𝑧𝑒𝑠 𝑇𝑧𝑒𝑠/2 

𝑇𝑧𝑒𝑠 𝑇𝑧𝑒𝑠/2 

𝑇𝑧𝑒𝑠 𝑇𝑧𝑒𝑠/2 

𝑇𝑧𝑒𝑠 𝑇𝑧𝑒𝑠/2 

𝑇𝑧𝑒𝑠 𝑇𝑧𝑒𝑠/2 
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3.3.1.1 Efektivní hodnoty 

Efektivní hodnota proudu představuje ekvivalentní stejnosměrný proud, který vytvoří 

stejný výkon na rezistoru jako střídavý proud. Z hlediska ztrátového výkonu na fiktivním 

rezistoru je zcela lhostejné, kterým směrem proud rezistorem protéká. Lze tedy absolutní 

hodnotu zanedbat a průběh A má stejnou efektivní hodnotu jako průběh B. 

 𝐼𝑒𝑓,𝐴 = √
1

𝑇
∫ (𝐼0|sin(𝜔1𝑡) sin(𝜔2𝑡)|)2𝑑𝑡

𝑇

0

= √
1

𝑇
∫ (𝐼0 sin(𝜔1𝑡) sin(𝜔2𝑡))2𝑑𝑡

𝑇

0

 (3.19) 

Pro efektivní hodnotu proudu jednoho půlkmitu nf složky s celkem 
𝑓𝑠𝑤

2𝑓𝑧𝑒𝑠
 kmity vf 

složky platí:  

 𝐼𝑒𝑓,𝐴 = √𝑓𝑧𝑒𝑠 ∫ (𝐼0sin (2𝜋𝑓𝑧𝑒𝑠𝑡)sin (2𝜋𝑓𝑠𝑤𝑡))2𝑑𝑡

1
2𝑓𝑧𝑒𝑠

0

 (3.20) 

Uvádění všech mezivýpočtů integrálu v rovnici (3.20) by bylo zdlouhavé a není to 

přímo účelem tohoto textu, proto je uveden jen podstatný mezivýsledek:  

 𝐼𝑒𝑓,𝐴 = √
(𝐾𝐴 + 4𝜋𝑓𝑠𝑤

3 − 4𝜋𝑓𝑧𝑒𝑠
2 𝑓𝑠𝑤) 𝐼0

2

32𝜋𝑓𝑠𝑤(𝑓𝑠𝑤
2 − 𝑓𝑧𝑒𝑠

2 )
 (3.21) 

Kde člen 𝐾𝐴 je nulový3 v případě, že podíl 
𝑓𝑠𝑤

𝑓𝑧𝑒𝑠
 je celé číslo. V případě že tento podíl 

není celé číslo, člen 𝐾𝐴 nabývá zanedbatelné hodnoty, oproti ostatním členům.  

 

𝐾𝐴 = (𝑓𝑧𝑒𝑠𝑓𝑠𝑤
2 − 𝑓𝑧𝑒𝑠

2 𝑓𝑠𝑤) sin (
2𝜋(𝑓𝑠𝑤 + 𝑓𝑧𝑒𝑠)

𝑓𝑧𝐸𝑠
) + 

+(𝑓𝑧𝑒𝑠𝑓𝑠𝑤
2 + 𝑓𝑧𝑒𝑠

2 𝑓𝑠𝑤) sin (
2𝜋(𝑓𝑠𝑤 − 𝑓𝑧𝑒𝑠)

𝑓𝑧𝑒𝑠
) + 2(𝑓𝑧𝑒𝑠

3 − 𝑓𝑧𝑒𝑠𝑓𝑠𝑤
2 ) sin (

2𝜋𝑓𝑠𝑤

𝑓𝑧𝑒𝑠
)    

(3.22) 

Po úpravě rovnice (3.21) lze pro efektivní proud psát: 

𝐼𝑒𝑓,𝐴 = √
4𝜋𝑓𝑠𝑤(𝑓𝑠𝑤

2 − 𝑓𝑧𝑒𝑠
2 ) 𝐼0

2

32𝜋𝑓𝑠𝑤(𝑓𝑠𝑤
2 − 𝑓𝑧𝑒𝑠

2 )
=

𝐼0

2√2
 (3.23) 

Pro efektivní hodnotu proudu průběhu E platí stejný vztah jako (3.20), integruje se 

však přes celou periodu nf složky.  

 𝐼𝑒𝑓,𝐸 = √𝑓𝑧𝑒𝑠 ∫ (𝐼0sin (2𝜋𝑓𝑧𝑒𝑠𝑡)sin (2𝜋𝑓𝑠𝑤𝑡))2𝑑𝑡

1
𝑓𝑧𝑒𝑠

0

 (3.24) 

 𝐼𝑒𝑓,𝐸 = √
𝐾𝐸 + 8𝜋𝑓𝑠𝑤(𝑓𝑠𝑤

2 − 𝑓𝑧𝑒𝑠
2 ) 𝐼0

2

32𝜋𝑓𝑠𝑤(𝑓𝑠𝑤
2 − 𝑓𝑧𝑒𝑠

2 )
=

𝐼0

2
 (3.25) 

                                                           
3 Při detailnějším pohledu na rovnici (3.22) je vidět, že veškeré členy obsahují funkci sinus. Hodnota argumentu 
funkcí v jednotlivých členech je vždy závislá na zmíněném poměru frekvencí. Každý argument taktéž obsahuje 
celočíselný násobek čísla π. To způsobí, že pokud je poměr frekvencí celé číslo, argument funkce je celočíselný 
násobek čísla π a tedy celý člen K je nulový.  
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Koeficient 𝐾𝐸  se chová stejně jako v předchozím případě. 

 

𝐾𝐸 = (𝑓𝑧𝑒𝑠𝑓𝑠𝑤
2 − 𝑓𝑧𝑒𝑠

2 𝑓𝑠𝑤) sin (
4𝜋(𝑓𝑠𝑤 + 𝑓𝑧𝑒𝑠)

𝑓𝑧𝑒𝑠
) + 

+(𝑓𝑧𝑒𝑠𝑓𝑠𝑤
2 + 𝑓𝑧𝑒𝑠

2 𝑓𝑠𝑤) sin (
4𝜋(𝑓𝑠𝑤 − 𝑓𝑧𝑒𝑠)

𝑓𝑧𝑒𝑠
) + 2(𝑓𝑧𝑒𝑠

3 − 𝑓𝑧𝑠𝑓𝑠𝑤
2 )𝑒 sin (

4𝜋𝑓𝑠𝑤

𝑓𝑧𝑒𝑠
)    

(3.26) 

Usměrňovací diodou teče vždy jen každý druhý půlkmit vf složky. V tabulce Tab. 

3-3 se jedná o průběh C. Matematicky se efekt zředění vyjádří √2 ve jmenovateli rovnice 

(3.23). 

 𝐼𝑒𝑓,𝐶 =
𝐼0

2√2√2
=

𝐼0

4
 (3.27) 

Na primární straně teče spínacími tranzistory také jen každý druhý půlkmit vf 

složky. Oproti usměrňovací diodě, tranzistorem tečou obě půlvlny nf složky, v tabulce Tab. 

3-3 se jedná o průběh D. Efekt zředění se opět vyjádří √2 ve jmenovateli rovnice (3.25). 

𝐼𝑒𝑓,𝐷 =
𝐼0

2√2
 (3.28) 

Výsledky rovnic (3.23) a (3.28) korespondují intuitivní úvahou. Při pohledu 

na průběhy A a D je zřejmé, že chybějící pulsy v první půlperiodě nf obálky průběhu D se 

„objeví“ v jeho druhé půlperiodě nf obálky. Tedy efektivní hodnota průběhu A a D je 

stejná. 

3.3.1.2 Střední hodnoty 

Střední hodnota je bohužel přímo úměrná ploše pod křivkou, nelze tedy absolutní 

hodnotu zanedbat. Lze však využít zajímavé vlastnosti funkce 

f(t) = I0|sin (2𝜋𝑓𝑧𝑒𝑠𝑡)sin (2𝜋𝑓𝑠𝑤𝑡)| (3.29) 

Plocha pod vf pulsy je totiž přímo úměrná ploše nf obálky, za předpokladu, že nf 

a první vf puls vychází ze stejného bodu, a zároveň poměr 
𝑓𝑠𝑤

𝑓𝑧𝑒𝑠
 je celé číslo. Koeficient 

úměrnosti 𝑘𝑢𝑚 pro plochu vf pulsů oproti ploše jednoho nf pulsu je 
2

𝜋
 pro průběhy A a  E. 

V případě průběhů C,D je koeficient úměrnosti 
1

𝜋
. Na Obr. 3-6 je vyznačena plocha pod vf 

pulsy 𝑆𝑣𝑓 šedě v rámci plochy 𝑆𝑛𝑓. 

𝑆𝑣𝑓,𝐴 =
2

𝜋
∙ 𝑆𝑛𝑓 (3.30) 

𝑆𝑣𝑓,𝐶 =
1

𝜋
∙ 𝑆𝑛𝑓 (3.31) 
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Střední hodnota je graficky plocha integrované funkce rozprostřená rovnoměrně 

po celé délce periody. Poznatek o úměrnosti mezi plochou nf obálky a vf pulsy je tedy 

užitečný v tomto směru. Stačí totiž do odpovídajícího integrálu dosadit koeficient, který 

způsobí fiktivní zmenšení plochy integrované nf obálky. Intuitivně lze říci, že střední 

hodnota proudu vf pulsů je 𝑘𝑢𝑚-krát menší oproti střední hodnotě proudu nf obálky. 

Pro střední hodnotu proudu průběhu A pak platí: 

𝐼𝑠𝑡ř,𝐴 =
1

𝑇
∫

2

𝜋
I0sin (2𝜋𝑓𝑧𝑒𝑠𝑡)𝑑𝑡

𝑇
2

0

=
2𝐼0

𝜋2
 (3.32) 

Pro střední hodnotu proudu průběhu B platí: 

 𝐼𝑠𝑡ř,𝐵 =
1

𝑇
(∫

1

𝜋
I0 sin(2𝜋𝑓𝑧𝑒𝑠𝑡) 𝑑𝑡 −

𝑇
2

0

∫
1

𝜋
I0 sin(2𝜋𝑓𝑧𝑒𝑠𝑡) 𝑑𝑡

𝑇
2

0

) = 0 (3.33) 

Pro střední hodnotu průběhu C platí: 

𝐼𝑠𝑡ř,𝐶 =
1

𝑇
∫

1

𝜋
I0sin (2𝜋𝑓𝑧𝑒𝑠𝑡)𝑑𝑡

𝑇
2

0

=
𝐼0

𝜋2
 (3.34) 

Pro střední hodnotu průběhu D platí: 

 𝐼𝑠𝑡ř,𝐷 =
2

𝑇
∫

1

𝜋
I0sin (2𝜋𝑓𝑧𝑒𝑠𝑡)𝑑𝑡

𝑇
2

0

=
2𝐼0

𝜋2
 (3.35) 

A na konec pro střední hodnotu průběhu E platí: 

 𝐼𝑠𝑡ř,𝐸 =
2

𝑇
∫

2

𝜋
I0sin (2𝜋𝑓𝑧𝑒𝑠𝑡)𝑑𝑡

𝑇
2

0

=
4𝐼0

𝜋2
 (3.36) 

 

  

Obr. 3-6 Grafické znázornění koeficientu úměrnosti 
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3.3.1.3 Korekční činitel 

Protože v předchozích vztazích se uvažuje funkce sinus, která má střídu 0,5, je 

potřeba provést korekci na střídu 0,45. 

Tvar vf složky proudu je možno interpretovat jako sinusový půlkmit se střídou 𝑠, 

periodou 
𝑇0

2
, amplitudou 𝐼0 a opakovací periodou 𝑇. 

Protože střída je definována jako poměr doby tekoucího proudu ku době celé 

periody, lze vyjádřit vztah mezi střídou 𝑠, periodou 𝑇0 a celkovou periodou 𝑇: 

 

 𝑠 =
𝑇0

2𝑇
 (3.37) 

Pro dobu půlkmitu 
𝑇0

2
  tedy platí: 

 
𝑇0

2
= 𝑠𝑇 (3.38) 

Proto budou v následujících rovnicích voleny integrační meze ⟨0|𝑠𝑇⟩. 

𝐼𝑒𝑓 = √
1

𝑇
∫ 𝑖(𝑡)2𝑑𝑡

𝑇

0

= √
1

𝑇
∫ 𝐼0

2 sin(ωt)2 𝑑𝑡
𝑠𝑇

0

= 𝐼0√
𝑠

2
 (3.39) 

Pro střední hodnotu vf složky proudu platí: 

𝐼𝑠𝑡ř =
1

𝑇
∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑠𝑇

0

=
1

𝑇
∫ 𝐼0 sin(𝜔𝑡) 𝑑𝑡

𝑠𝑇

0

= 𝐼0

2𝑠

𝜋
 (3.40) 

Pokud se dá předchozí vztah do poměru pro dvě různé střídy, korekce na střídu 

pro efektivní hodnotu proudu při stejné střední hodnotě proudu bude: 

𝑘𝑒𝑓 =
𝐼𝑒𝑓2

𝐼𝑒𝑓1

=  
𝐼0√

𝑠2

2

𝐼0√
𝑠1

2  

= √
𝑠1

𝑠2
  (3.41) 

𝑇0 𝑇0

2
 𝑇 

Obr. 3-7 Časový průběh sinusového půlkmitu se střídou s 
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Analogickým postupem lze získat korekci na střídu pro maximální hodnotu proudu při 

stejné střední hodnotě proudu: 

𝑘0 =
𝐼02

𝐼01

=

𝐼𝑠𝑡ř ∙ 𝜋
2𝑠2

𝐼𝑠𝑡ř ∙ 𝜋
2𝑠1

=
𝑠1

𝑠2
  (3.42) 

3.3.2 Proudové dimenzování  

Je potřeba poznamenat, že proudové dimenzování je výsledkem několikanásobného 

iteračního procesu. Pro číselný výpočet proudů na primární straně je potřeba znát 

napěťový převod hlavního impulsního transformátoru. Proto se nejdříve provede první 

iterační krok, kdy se proudy počítají na základě ideálního napěťového převodu. Poté se 

provede předběžný výpočet transformátoru a na základě znalosti počtu závitů lze 

dopočítat skutečné hodnoty proudu. Následně se opět ověří správnost návrhu 

transformátoru z vypočítaných proudů. Proto jsou pro jednoduchost v tabulce Tab. 3-5 

uvedeny výsledky již po provedení iterací.  

Vztahy odvozené v kapitole 3.3.1 platí za předpokladu, že ze zdroje bude odebírán 

harmonický proud. Protože hudební signál z principu nemůže v jeden okamžik nabývat 

dvou různých hodnot, audiozesilovač si nemůže v jeden časový okamžik odebírat energii 

z obou sekundárních vinutí. Pokud audiozesilovač zesiluje kladnou část hudebního 

signálu, pracuje kladná větev sekundárního vinutí. Pokud zesiluje zápornou část 

hudebního signálu, pracuje záporná větev sekundárního vinutí. Jedno vinutí tak pracuje 

samo, nezávisle na druhém. To znamená, že napěťový převod transformátoru je v tu 

chvíli: 

 𝑝~ =
𝑁2

𝑁1
 (3.43) 

 Ovšem při realizaci a oživování zdroje, se většinou provádí zátěžové měření 

a měření účinnosti.  V případě zdroje konstantního napětí se na výstup zařadí proměnná 

zátěž (posuvný rezistor). Ze zdroje je odebírán konstantní proud a vf složka není 

modulovaná, má konstantní amplitudu. Dvě sekundární vinutí jsou v tu chvíli v sérii a obě 

dodávají energii do zátěže ve stejný časový okamžik. Napěťový převod transformátoru je 

pak4: 

  𝑝≡ =
2𝑁2

𝑁1
 (3.44) 

To se znatelně projeví při dalších výpočtech. Zdroj bude navržen na harmonický 

odběr, pro obecnost však budou uváděny i vztahy pro stejnosměrný odběr. V tabulce Tab. 

3-4 jsou uvedeny vztahy pro proudy v uvažovaném rezonančním zdroji. Vztahy jsou 

upraveny tak, aby proměnnou byl výstupní proud jedné větve symetrického výstupu. 

  

                                                           
4 Index „≡“ představuje stejnosměrný odběr. Použitím indexu „=“ by mohlo dojít k záměně se znaménkem 
„rovná se“. Index „~“ značí harmonický odběr. 
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Tab. 3-4 Tabulka vztahů pro proudy v rezonančním zdroji pro audiozesilovač na bázi topologie 
ZVCS push-pull 

Průběh 
𝐼𝑒𝑓 𝐼𝑠𝑡ř 𝐼0 

~ ≡ ~ ≡ ~ ≡ 

A 𝐼𝑛

𝜋2

4√2
𝑘𝑒𝑓 𝐼𝑛

𝜋√𝑠

4𝑠
 𝐼𝑛 𝐼𝑛 𝐼𝑛

𝜋2

2
𝑘0 𝐼𝑛

𝜋

4𝑠
 

B 𝐼𝑛

𝜋2

4√2
𝑘𝑒𝑓 𝐼𝑛

𝜋√𝑠

4𝑠
 0 0 𝐼𝑛

𝜋2

2
𝑘0 𝐼𝑛

𝜋

4𝑠
 

C 𝐼𝑛

𝜋2

8
𝑘𝑒𝑓 𝐼𝑛

𝜋√2𝑠

8𝑠
 

𝐼𝑛

2
 

𝐼𝑛

2
 𝐼𝑛

𝜋2

2
𝑘0 𝐼𝑛

𝜋

4𝑠
 

D 𝐼𝑛

𝑝~𝜋2

4√2
𝑘𝑒𝑓 𝐼𝑛

𝑝≡𝜋√𝑠

4𝑠
 𝑝~𝐼𝑛 𝑝≡

𝐼𝑛

2
 𝐼𝑛

𝑝~𝜋2

2
𝑘0 𝐼𝑛

𝑝≡𝜋

4𝑠
 

E 𝐼𝑛

𝑝~𝜋2

4
𝑘𝑒𝑓 𝐼𝑛

𝑝≡𝜋√2𝑠

4𝑠
 2𝑝~𝐼𝑛 𝑝≡𝐼𝑛 𝐼𝑛

𝑝~𝜋2

2
𝑘0 𝐼𝑛

𝑝≡𝜋

4𝑠
 

 

V tabulce Tab. 3-5 jsou vypočítány hodnoty pro maximální proudový odběr 𝐼𝑛 =

5,75 𝐴, při střídě 𝑠 = 0,45 a převodu transformátoru 𝑝~ =
11

4
 , respektive 𝑝≡ =

22

4
. Jak bylo 

řečeno v prvním odstavci této kapitoly, převod transformátoru vychází z kapitoly 3.4. 

Tab. 3-5 Tabulka vypočítaných hodnot pro proudy v rezonančním zdroj pro audiozesilovač na bázi 
topologie ZVCS push-pull 

Průběh 
𝐼𝑒𝑓(𝐴) 𝐼𝑠𝑡ř(𝐴) 𝐼0(𝐴) 

~ ≡ ~ ≡ ~ ≡ 

A 10,57 6,73 5,75 5,75 31,53 10,04 

B 10,57 6,73 0 0 31,53 10,04 

C 7,48 4,76 2,88 2,88 31,53 10,04 

D 29,1 37 15,81 15,81 86,7 55,20 

E 41,13 52,36 31,63 31,63 86,7 55,20 

 

Uvedené výsledky v Tab. 3-5 platí v případě, že účinnost samotného zdroje je 100%. 

Protože v době výpočtu byla očekávána vysoká účinnost, byl pro přehlednost a 

jednoduchost vliv účinnosti zanedbán. Navíc z důvodu dostupnosti, byly použity 

součástky, které svými parametry několikanásobně přesahují potřebnou bezpečnostní 

mez. 

3.3.2.1 Poznámka k proudovým špičkám 

V kapitolách (3.3.1.1) a (3.3.1.2) byla problematika dimenzování popsána spíše 

z  matematického hlediska. Důležitý fyzikální význam nesou vztahy (3.41) a (3.42), které 

říkají, že výsledné efektivní a maximální hodnoty proudu jsou závislé na střídě. Snížením 

střídy stoupá maximální hodnota i efektivní hodnota. Situace je kritická u maximální 

hodnoty, kde nárůst není omezen odmocninou, jako tomu je u hodnoty efektivní.  
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Například snížení5 střídy z 0,45 na 0,4 má za následek nárůst maximální hodnoty 

o 12,5%. To je při proudových špičkách kolem 80 A už velice podstatná změna. Z tohoto 

důvodu je potřeba, aby střída byla co nejvyšší.  

Poznatek o zvýšení maximální hodnoty je stejný i pro klasický obdélníkový signál. 

Rozdílem je, že obdélník má při stejné amplitudě  
𝜋

2
-krát větší plochu než sinusový 

půlkmit. Je-li střední hodnota obou signálů stejná a mají-li stejnou periodu a střídu, pak 

maximální hodnota sinusového půlkmitu je větší taktéž 
𝜋

2
-krát. To je jedna z nevýhod 

rezonančních měničů obecně, kdy jsou polovodičové součástky namáhány většími 

proudovými špičkami (oproti klasickým měničům) při stejné přenesené energii za stejný 

čas. 

3.3.3 Napěťové dimenzování  

3.3.3.1 Diody výstupního usměrňovače 

V můstkovém usměrňovači vždy teče proud dvěma diodami na pomyslné diagonále 

můstku. Zbylé dvě diody jsou v tuto chvíli namáhány napětím na kondenzátoru 𝑈𝑧. Diody 

tedy v závěrném směru musí snášet hodnotu výstupního napětí.[5] 

3.3.3.2 Spínací tranzistory 

Z důvodů popsaných v kapitole 3.1.2.3 jsou spínací tranzistory namáhány dvojnásobkem 

vstupního napětí. 

 𝑈𝑑𝑠 = 2𝑈𝑑  (3.45) 

Vlivem rozptylových indukčností primárního vinutí je tranzistor namáhán 

napěťovými špičkami. Proto bývá tranzistor dimenzován na napětí alespoň 𝑈𝑑𝑠 ≈ 2,4𝑈𝑑. 

V tomto případě překmity nemusí dosahovat zmíněného 2,4 násobku, protože tranzistory 

jsou vypínány v režimu ZCS. Při nízkých napájecích napětích není problém mít větší 

rezervu. [5] 

3.3.4 Výběr polovodičových součástek 

Na základě kapitol 3.3.2 a 3.3.3 byly vybrány polovodičové součástky. Roli ve výběru hrála 

také dostupnost a cena. 

Tab. 3-6: Vybrané výkonové polovodičové součástky 

Tranzistor 
Typ 𝐼𝑑𝑠𝑠 𝑈𝑑𝑠 𝑅𝑑𝑠−𝑜𝑛 𝑄𝑒𝑞 Označení 

MOSFET 169 A 55 V 5,3 mΩ 230 nC IRF1405 

Usm. dioda 
Typ 𝐼𝐹 𝑈𝑟𝑟𝑚 𝑅𝑑(𝑡𝑦𝑝) 𝑈𝐹(𝑡𝑦𝑝) Označení 

Schottky 8 A 100 V 0,016 Ω 0,56 V STPS8H100D 
 

Prozatím nejsou známy doby 𝑡𝑟 a 𝑡𝑓 . Na základě datasheetu [11]  tranzistoru IRF1405 

bude pro účely dalších výpočtů uvažováno 𝑡𝑟 + 𝑡𝑓 = 380 𝑛𝑠.  

                                                           
5 Výraz „snížení střídy“ je v tomto kontextu myšlen jako fiktivní snížení střídy tzv. „na papíře“. Nejde o snížení 
střídy v reálném zařízení. V takovém případě ke zvýšení proudových špiček nedochází, protože neexistující 
zpětnovazební smyčka neudržuje konstantní napětí na výstupu. Výstupní napětí snížením střídy klesá a klesá i 
odebíraný proud.  
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3.4 Návrh hlavního transformátoru  

Návrh transformátoru je velice důležitý, protože má velký vliv nejen na funkci a rozměry 

měniče, ale i na jeho celkovou účinnost. Podstata rezonančních měničů je právě v tom, že 

díky eliminaci přepínacích ztrát umožňují zvyšovat pracovní frekvenci právě kvůli 

zmenšení rozměrů transformátoru. Proto je důležité věnovat výběru vhodného 

jádra a následnému návrhu více pozornosti. Více o návrhu magnetických prvků, a s tím 

souvisejících okolností, je možné nalézt v [5]. 

3.4.1 Postup návrhu transformátoru 

Nejprve je nutné vybrat materiál jádra. Vzhledem ke spínací frekvenci měniče je zřejmé, 

že se bude jednat o ferit. Vlastnosti jako je permeabilita, maximální dovolené sycení, 

měrné hysterezní ztráty, měrná elektrická vodivost uvádí každý výrobce v datasheetu pro 

konkrétní materiál. Jako vodítko pro rychlejší orientaci v materiálech 

a jejich vlastnostech někteří výrobci uvádí závislost součinu frekvence a maximálního 

sycení 𝑓 ∙ 𝐵𝑚𝑎𝑥  na spínací frekvenci, při konstantních měrných hysterezních ztrátách. Čím 

je větší tento součin, tím více je při dané frekvenci možné jádro sytit. 

Při pohledu na rovnici (3.46) je zřejmé, že součin 𝑓 ∙ 𝐵𝑚𝑎𝑥  má zásadní vliv 

na elektromagnetickou velikost hledaného jádra. Protože ve fázi návrhu veličiny jako 

frekvence, sycení, činitel plnění a proudová hustota nejsou známy, je nutné některé z nich 

kvalifikovaně odhadnout. 

Zatímco velikost maximálního sycení jádra 𝐵𝑚𝑎𝑥  je dána použitým materiálem, 

proudová hustota σ  nemá tak jasně danou teoretickou hranici. Je omezena tepelnými 

účinky proudu, zvláště pak na izolační lak vodičů. Při odhadu proudové hustoty se bere 

v úvahu teplotní rozsah pracovního prostředí, přirozené nebo vynucené proudění 

Obr. 3-8 Závislost součinu f.Bmax na frekvenci pro různé 
materiály , převzato z [9] 
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vzduchu, doba provozu, dovolené oteplení. Dochází k protichůdným požadavkům, malá 

proudová hustota znamená nevyužitý prostor okna jádra, příliš velká proudová 

hustota znamená nebezpečí zničení izolace vodičů vlivem tepelných účinků proudu. [5] 

Většinou se proudová hustota volí v rozsahu 2-4A/mm2. V této práci je 

zvolena proudová hustota 5A/mm2. Je to z toho důvodu, že transformátor bude mít 

toroidní jádro, kde se vinutí z velké části nachází na vnější části jádra, chladící podmínky 

jsou dobré. Další důvod je, že obecně tepelné jevy mají mnohem delší časovou konstantu, 

než jevy elektrické (hudební). Transformátor sice bude navržen na výkon 𝑃𝑧𝑒𝑠, ovšem 

povaha hudby se nedá předem předpovědět, zesilovač rozhodně neodebírá plný výkon po 

celou dobu přehrávané písně. Naopak nikdy nemůže přenášet výkon větší, protože 

reproduktor lze interpretovat jako rezistor s konstantním odporem. [5] 

Na základě předchozích úvah lze přibližně vypočítat elektromagnetickou velikost jádra 

 𝑆o𝑆𝐹𝑒 = 𝐾𝑝

𝑃𝑧𝑒𝑠

𝑘𝑝𝑙σ𝑓𝐵 𝑚𝑎𝑥√𝑠
 (3.46) 

kde 𝐾𝑝 je číselný koeficient charakterizující topologii měniče, v případě topologie 

push- pull je 𝐾𝑝 =
2+√2

8
.[5] 

3.4.2 Výpočet transformátoru 

Vztahy uvedené v této kapitole vychází z [5]. 

Výpočet primárního počtu závitů: 

 𝑁1 =
𝑈𝑑

4𝑓𝐵𝑚𝑎𝑥𝑆𝐹𝑒
 (3.47) 

Výpočet sekundárního počtu závitů vychází z řídící charakteristiky měniče popsané 

rovnicí: 

 𝑈𝑧 = 𝑈𝑑

𝑁2

𝑁1
2𝑠 (3.48) 

Z této rovnice se dá vyjádřit vztah pro určení sekundárního počtu závitů. Je zohledněn 

úbytek napětí na usměrňovacích diodách: 

 𝑁2 =
(𝑈𝑧 + 2𝑈𝐹)𝑁1

2𝑠𝑈𝑑
 (3.49) 

Indukčnost primárního vinutí: 

 𝐿1 = 𝑁1
2𝜆𝑚 (3.50) 

Magnetizační proud: 

 𝐼𝑚𝑎𝑔 =
𝑈𝑑

4𝑓𝐿1
 (3.51) 

Výpočet průřezu vodiče primárního vinutí (stejná proudová hustota v obou vinutích):  

 𝑆𝑐𝑢,1 =
𝐼1𝑒𝑓

𝜎
 (3.52) 
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Výpočet průřezu vodiče sekundárního vinutí: 

 𝑆𝑐𝑢,2 =
𝐼2𝑒𝑓

𝜎
 (3.53) 

Hloubka vniku vlivem skin-efektu se odhaduje: 

 𝛿 ≈ √
2𝜌𝑐𝑢

2𝜋𝑓𝑠𝑤𝜇
 (3.54) 

Průměr vodiče musí být maximálně dvojnásobkem hloubky vniku: 

 𝑑 ≤ 2𝛿 (3.55) 

Ověření činitele plnění: 

 𝑘𝑝𝑙,𝑠𝑘𝑢𝑡 =
2(𝑁1𝑆𝑐𝑢1 + 𝑁2𝑆𝑐𝑢2)

𝑆𝑜
 (3.56) 

Konstanta 2 v činiteli rovnice (3.56) zohledňuje vinutí s vyvedeným středem 

na primární straně a dvojí vinutí na sekundární straně.  

3.4.3 Ztráty transformátoru 

Při hledání optimálního pracovního bodu transformátoru je vhodné vzít v úvahu všechny 

podstatné ztráty v měniči, které s ním souvisí.  Ztráty závislé na počtu závitů a frekvenci, 

které má smysl brát v potaz, jsou ztráty hysterezní, ztráty v mědi a ztráty přepínací 

(na tranzistorech).  

Protože ostatní ztráty nejsou přímo závislé na frekvenci, nebo vhodným výběrem 

součástek jsou tyto závislosti potlačeny na zanedbatelnou úroveň (Schottkyho diody, 

polypropylenové rezonanční kondenzátory), pro uvažované ztráty při návrhu 

transformátoru lze psát: 

 ∆𝑃𝑧𝑡𝑟 = ∆𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 + ∆𝑃𝑐𝑢 + ∆𝑃𝑝ř𝑒𝑝 (3.57) 

3.4.3.1 Ztráty v mědi 

Při respektování vinutí s vyvedeným středem na primární straně a dvojího vinutí na 

sekundární straně lze pro ztráty v mědi transformátoru psát: 

 ∆𝑃𝑐𝑢 = 2𝑙𝑧1𝑁1

𝜌𝑐𝑢

𝑆𝑐𝑢1
𝐼1,𝑒𝑓

2 + 2𝑙𝑧2𝑁2

𝜌𝑐𝑢

𝑆𝑐𝑢2
𝐼2,𝑒𝑓

2  (3.58) 

Proudová hustota 𝜎, délka závitu 𝑙𝑧 jsou považovány za stejné pro obě vinutí. 

Součin 𝑁1𝐼𝑒𝑓1 je teoreticky stejný jako 𝑁2𝐼𝑒𝑓2. Proto pro ztráty v mědi platí: 

 ∆𝑃𝑐𝑢 = 4𝜌𝑐𝑢𝑙𝑧𝑁1𝐼1,𝑒𝑓 𝜎 (3.59) 

Kde 𝜌𝑐𝑢 je rezistivita mědi při zvolené pracovní teplotě. Obvykle se volí teplota v rozsahu 

60° až 100°C. 

Vliv skin-efektu a proximity efektu není uvažován, protože se předpokládá, že je 

eliminován výběrem vhodného průměru vodičů v lanku.  
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3.4.3.2 Ztráty v jádře 

Ztráty vířivými proudy jsou díky vysokému měrnému odporu feritového materiálu velice 

malé a budou zanedbány. Ztráty hysterezní naopak mohou dosahovat vysokých hodnot. 

Vztah pro vyjádření hysterezních ztrát ve feromagnetiku: 

 ∆𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 = 𝑓𝑉𝐹𝑒𝑆𝐻 (3.60) 

Kde 𝑓 je frekvence, 𝑉𝐹𝑒 je objem feromagnetika, 𝑆𝐻 je plocha hysterezní smyčky. 

Pro odhad hysterezních ztrát se většinou odečtou měrné ztráty z datasheetu pro 

konkrétní jádro a vynásobí objemem jádra. 

 ∆𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 ≈ 𝑃𝑣 ∙ 𝑉𝐹𝑒 (3.61) 

 

 

Existuje i exaktnější způsob určení hysterezních ztrát, který umožňuje jejich zjištění i pro 

hodnoty sycení a frekvenci, které neudává výrobce v datasheetu. Jedná se o tzv. 

Steinmetzovu rovnici, která má empirický původ. 

 𝑃𝑣 = 𝐾𝐵𝑎𝑓𝑏 (3.62) 

Koeficienty 𝐾, 𝑎 a 𝑏 buď uvádí výrobce v datasheetu, nebo je možné je zjistit přímo ze 

závislosti ( viz. Obr. 3-9). 

Sestavením soustavy dvou rovnic o dvou neznámých pro měrně hysterezní ztráty 

materiálu N87 od výrobce EPCOS je možné koeficienty vyjádřit. 

  

 Obr. 3-9 Závislost měrných hysterezních ztráta na frekvenci (vlevo) a sycení (vpravo) materiálu 
N87 od výrobce EPCOS, převzato z [9] 
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Tab. 3-7: Soustava dvou rovnic o dvou neznámých 

Rovnice Dvě různé sycení Dvě různé frekvence 

1. rovnice 𝑃𝑣1 = 𝐾𝐵1
𝑎𝑓𝑏 𝑃𝑣2 = 𝐾𝐵𝑎𝑓1

𝑏 

2. rovnice 𝑃𝑣2 = 𝐾𝐵2
𝑎𝑓𝑏 𝑃𝑣2 = 𝐾𝐵𝑎𝑓2

𝑏 

 

Řešením soustavy rovnic pro dvě různá sycení lze vyjádřit koeficient 𝑎: 

 𝑎 = log
(
𝐵2
𝐵1

)

𝑃𝑣1

𝑃𝑣2
 (3.63) 

Řešením soustavy rovnic pro dvě různé frekvence lze vyjádřit koeficient 𝑏: 

 𝑏 = log
(
𝑓2
𝑓1

)

𝑃𝑣1

𝑃𝑣2
 (3.64) 

Koeficient 𝐾 lze pak spočítat z již známých koeficientů 𝑎, 𝑏: 

 𝐾 =
𝑃𝑣1

𝐵1
𝑎𝑓1

𝑏 (3.65) 

Pro materiál N87 bylo ze závislostí na Obr. 3-9 odečteny měrné ztráty pro dvě 

různá sycení a dvě různé frekvence. Výsledky výpočtu koeficientů jsou uvedeny v  Tab. 
3-8. 

Tab. 3-8 Výsledky výpočtu koeficientů Steinmetzovy rovnice pro materiál N87 

a b K 
2,275 1,2 0,0235 

 

Dosazením rovnic (3.47) a (3.62) do rovnice (3.61) lze vyjádřit hysterezní ztráty 

v závislosti na spínací frekvenci, počtu závitů a geometrických vlastnostech jádra. 

 ∆𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 = 1000 ∙ 𝑉𝐹𝑒𝐾𝐵𝑚𝑎𝑥
𝑎 𝑓𝑏 = 1000 ∙ 𝑉𝐾 (

𝑈𝑑

4𝑓𝑁1𝑆𝑓𝑒
)

𝑎

∙ 𝑓𝑏 (3.66) 

V rovnici (3.66) není zohledněna teplotní závislost hysterezních ztrát. Výsledky 

této rovnice je potřeba brát s rezervou. 
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3.4.3.3 Ztráty přepínací 

Přepínací ztráty jsou z velké části eliminovány, tranzistory však stále vypínají 

magnetizační proud.  

 𝐼𝑚𝑎𝑔 =
𝑈𝑑

4𝐿1𝑓
=

𝑈𝑑

4𝑁1
2𝜆𝑚𝑓

 (3.67) 

Přepínací ztráty se odhadují pro dva tranzistory: 

 ∆𝑃𝑝ř𝑒𝑝 ≈ 2
1

4
𝑈𝑑𝐼0(𝑡𝑟 + 𝑡𝑓)𝑓 (3.68) 

Kde 𝑡𝑟 a 𝑡𝑓 jsou doby zapnutí a vypnutí spínacího tranzistoru. Vztah (3.68) byl 

odvozen v [1] za předpokladu, že tranzistor vypíná maximální hodnotu proudu 𝐼0. 

V případě topologie ZVCS push-pull tranzistor vypíná maximální hodnotu 

magnetizačního proudu (viz. kapitola 3.1.3). 

Do rovnice (3.68) se dosadí za 𝐼0 magnetizační proud 𝐼𝑚𝑎𝑔 z rovnice (3.67) : 

 ∆𝑃𝑝ř𝑒𝑝 ≈ 2
1

4
𝑈𝑑

𝑈𝑑

4𝑁1
2𝜆𝑚𝑓

(𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓)𝑓 ≈
1

8

𝑈𝑑
2(𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓)

𝑁1
2𝜆𝑚

 (3.69) 

Za povšimnutí stojí, že přepínací ztráty nejsou závislé na frekvenci spínání, protože 

magnetizační proud klesá přímo úměrně s frekvencí. Přepínací ztráty tím pádem klesají 

s druhou mocninou počtu závitů. 

Do přepínacích ztrát lze zahrnout i ztráty opakovaným nabíjením a vybíjením vstupních 

kapacit tranzistoru MOSFET. Ztráta je při nabíjení i vybíjení a opakuje se f-krát 

za sekundu. 

 ∆𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒 = 2 ∙ (
𝐶𝑒𝑞𝑈𝑔𝑠

2

2
+

𝐶𝑒𝑞𝑈𝑔𝑠
2

2
) 𝑓 = 2𝑄𝑒𝑞𝑈𝑑𝑓 (3.70) 

3.4.3.4 Výběr jádra  

V tomto případě byla fyzicky k dispozici jádra E, F a G, která byla vybrána na základě 

vztahu (3.46). Viz. Tab. 3-9. 

Tab. 3-9 Parametry jednotlivých feritových jader 

Jádro E F G Jednotka 
𝑉𝑛ě𝑗ší 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 41,8 36 50 mm 
Vnitřní průměr 26,2 23 30 mm 

𝑉ýš𝑘𝑎 12,5 15 20 mm 
𝑙𝑧 40,6 43 60 mm 
𝑆𝑜 539 514 706 mm2 
𝑆𝑓𝑒 97,5 96 200 mm2 

𝑆𝑜𝑆𝑓𝑒 52552,5 49344 141200 mm4 

𝜆𝑚 2450 2800 2100 nH 
𝑁1𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑝𝑙,𝑐𝑢 = 0,2) 5 3 6 - 

Materiál N87 N87 N87 - 
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Nejprve je nutné zjistit maximální počet závitů, které se vejdou do jádra, aby vinutí 

bylo prakticky realizovatelné. Kvůli velkému proudu na primární straně jsou vf 

lanka primárního vinutí dost silná, mají špatný poloměr ohybu. Teoretický činitel plnění 

vf lanka je 0,61 [5]. To je maximální možný dosažitelný činitel plnění pouze vf lanka, avšak 

při uvažování vlivu izolace, kulatého tvaru jednotlivých vf lanek a jejich špatnému 

poloměru ohybu lze dostáhnout činitele plnění mědi kolem 0,2. To bylo potvrzeno i 

praktickými pokusy na jednotlivých jádrech. 

Činitel plnění zohledňuje primární vinutí s vyvedeným středem a dvojí sekundární 

vinutí: 

 𝑘𝑝𝑙,𝑠𝑘𝑢𝑡 =
2𝑁1𝑆𝑐𝑢1 + 2𝑁2𝑆𝑐𝑢2

𝑆𝑜
=

2(𝑁1𝐼1,𝑒𝑓 + 𝑁2𝐼2,𝑒𝑓)

𝑆𝑜𝜎
=

4𝑁1𝐼1,𝑒𝑓

𝑆𝑜𝜎
 (3.71) 

 

Rovnice (3.71), podobně jako rovnice (3.59), předpokládá, že 𝑁1𝐼1,𝑒𝑓 = 𝑁2𝐼2,𝑒𝑓. 

Vyjádřením 𝑁1 je možné určit maximální možný počet primárních závitů, které je 

možné navinout na konkrétní jádro při daném činiteli plnění a proudové hustotě. 

 𝑁1,max =
𝑘𝑝𝑙,𝑐𝑢𝑆𝑜𝜎

4𝐼1𝑒𝑓
 (3.72) 

Pokud se z rovnice (3.72) vyjádří proudová hustota a dosadí do rovnice (3.59), lze 

na základě vztahů (3.57), (3.59), (3.66), (3.69) a (3.70) sestavit model ztrát, který je funkcí 

počtu primárních závitů 𝑁1 transformátoru a spínací frekvence 𝑓𝑠𝑤 .  

∆𝑃𝑧𝑡𝑟(𝑁1, 𝑓𝑠𝑤) = ∆𝑃𝑐𝑢 + ∆𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 + ∆𝑃𝑝ř𝑒𝑝 + ∆𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒 = 

= 1000 ∙ 𝑉𝑓𝑒 ∙ 𝐾 (
1

𝒇𝒔𝒘𝑵𝟏

𝑈𝑑

4𝑆𝑓𝑒
)

𝑎

∙ 𝒇𝒔𝒘
𝑏 + 𝑵𝟏

𝟐𝐼1,𝑒𝑓
2 (

16𝜌𝑐𝑢𝑙𝑧

𝑘𝑝𝑙,𝑐𝑢𝑆𝑜
) +

1

𝑵𝟏
𝟐

𝑈𝑑
2(𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓)

8𝜆𝑚
 

 
+2𝑄𝑒𝑞𝑈𝑑𝒇𝒔𝒘 

(3.73) 

Tučně jsou zvýrazněny proměnné. 

Rovnice (3.73) má fyzikální význam pouze pro 0 < 𝑁1 < 𝑁1max, a zároveň  

𝑓𝑠𝑤𝑚𝑖𝑛 < 𝑓𝑠𝑤 < 𝑓𝑚𝑎𝑥 protože existuje minimální frekvence, při které ještě nedojde 

k přesycení jádra: 

 𝑓𝑠𝑤𝑚𝑖𝑛 =
𝑈𝑑

4𝑁1𝐵𝑚𝑎𝑥𝑆𝑓𝑒
 (3.74) 

Rovnice (3.73) nebere v potaz ostatní parazitní jevy, hlavně skin-efekt a proximity 

efekt. Navíc použitý řídící obvod UC3525 (viz kapitola 4) má maximální nastavitelnou 

frekvenci 200 kHz. Maximální frekvence je tedy v tomto případě 𝑓𝑠𝑤𝑚𝑎𝑥 = 200 𝑘𝐻𝑧.  

Je potřeba poznamenat, že proud 𝐼1,𝑒𝑓 v rovnici (3.73) je počítán z ideálního 

napěťového převodu 𝑝 =
𝑈𝑧+∆𝑈𝑢𝑠𝑚

𝑈𝑑
. Pro exaktní výpočet ztrát je potřeba stanovit pro 

každé 𝑁1 i vhodné 𝑁2, a pak převod 𝑝 =
𝑁2

𝑁1
 dosadit do příslušné rovnice z tabulky Tab. 3-4. 

V takovém případě je ale potřeba uvažovat i všechny ostatní ztráty v měniči, které jsou 

závislé na proudu (na diodách usměrňovače, kondenzátorech atd.). Při malém počtu 
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závitů je problém docílit ideálního převodu. Při vyšším napěťovém převodu má zdroj větší 

výkon, než je žádaný. Při malém převodu naopak zdroj žádaný výkon nemá. Rozsáhlejší 

rozbor je možný, ale pro účely návrhu zdroje není podstatný. Obecně je tedy 

potřeba snažit se najít převod co nejbližší vyšší k žádanému.  

Na Obr. 3-10 je vidět závislost ztrát na počtu závitů při konstantní frekvenci 

150 kHz. Počítáno podle rovnice (3.73). 

 

Na Obr. 3-11 je vidět rozložení jednotlivých ztrát a výsledné ztráty (𝑃𝑧𝑡𝑟) pro jádro 

A, při frekvenci 150 kHz.  

  

  

Obr. 3-10 Závislost ztrát na počtu závitů při konstantní frekvenci 

Obr. 3-11: Závislost jednotlivých složek ztrát na počtu primárních závitů 
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Na Obr. 3-12 je vidět závislost ztrát na frekvenci a jednotlivé složky ztrát pro jádro E 

a 𝑁1 = 4. 

 

Na Obr. 3-13 je vidět 3D zobrazení rovnice (3.73) pomocí softwaru Maple. 
(osa x=𝑁1(−) , osa y = 𝑓𝑠𝑤(𝐻𝑧), osa z=𝑃𝑧𝑡𝑟(𝑊)) 

  

Obr. 3-13 Závislost  ztrát (osa z) na počtu primárních závitů 
(osa x) a spínací frekvenci (osa y) 

Obr. 3-12 Závislost jednotlivých složek ztrát na spínací frekvenci 
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Na základě předchozích odstavců je zvoleno jádro E, vhodný počet závitů 𝑁1 = 4.  

Jádro F má při jeho maximálním počtu závitů vyšší ztráty, navíc se při 3 primárních 

závitech špatně dosahuje požadovaného převodu. Jádro G má pro 4 primární závity 

srovnatelné ztráty (s jádrem E), avšak je objemově téměř 2,5-krát větší.  

Funkce (3.73) je ve směru osy spínací frekvence na daném intervalu poměrně 

plochá (Obr. 3-12), tedy pro výběr spínací frekvence ztráty nejsou hlavním rozhodujícím 

faktorem. To poskytuje určitou volnost v návrhu. Pro účely výpočtu dále bude 

uvažována spínací frekvence 𝑓𝑠𝑤 = 150 𝑘𝐻𝑧. Další krokem bude dopočet spínací 

frekvence na základě změřené rozptylové indukčnosti podle rovnice (3.7). Skutečná 

spínací frekvence se pak nastaví na základě měření na reálném zařízení viz. kapitola 5.2. 

Při znalosti spínací frekvence a počtu primárních závitů je možno dopočítat ostatní 

parametry transformátoru.  

Tab. 3-10: Tabulka vypočítaných hodnot pro hlavní impulsní transformátor 

Vstupní parametry výpočtu transformátoru Výsledky výpočtu transformátoru 

Veličina Hodnota Jednotka Poznámka Veličina Hodnota Jednotka Poznámka 

𝑈𝑑 14,4 V Zadáno 𝑁2 11 - (3.49) 

𝑈𝑧 34 V Tab. 3-2 𝐿1 39,2 µH (3.50) 

𝑈𝐹 0,6 V Odhad 𝐼𝑚𝑎𝑔 0,61 A (3.51) 

𝑁1 4 - 3.4.3.4 𝑆𝑐𝑢1 5,82 mm2 (3.52) 

𝑠 0,45 - Zadáno 𝑆𝑐𝑢1,𝑠𝑘𝑢𝑡 6,8 mm2 - 

𝑓𝑠𝑤  150 kHz Zadáno 𝜎1,𝑠𝑘𝑢𝑡 4,28 A/mm2 (3.52) 

𝑆𝑓𝑒 97,5 mm2 Tab. 3-9 𝑆𝑐𝑢2 2,11 mm2 (3.53) 

𝜆𝑚 2450 nH Tab. 3-9 𝑆𝑐𝑢2,𝑠𝑘𝑢𝑡 1,9 mm2 - 

𝜎 5 A/mm2 3.4.1 𝜎2,𝑠𝑘𝑢𝑡 5,56 A/mm2 (3.53) 

 

Reálné průřezy 𝑆𝑐𝑢1,𝑠𝑘𝑢𝑡 a 𝑆𝑐𝑢2,𝑠𝑘𝑢𝑡 jsou výsledkem kompromisu při výběru vf 

lanka. Lanko s velkým průřezem má špatný poloměr ohybu, proto bylo zvoleno lanko 

s průřezem 𝑆𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜1 = 1,36 𝑚𝑚2 . Jedna větev primárního vinutí je pak vinuta pěti lanky o 

tomto průřezu. Každé sekundární vinutí je vinuto lankem o průřezu 𝑆𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜2 = 1,9 𝑚𝑚2. 

Obr. 3-14 Fotografie z průběhu 
navíjení primárního vinutí 
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3.4.4 Rezonanční obvod 

3.4.4.1 Měření rozptylové indukčnosti 

Ideální transformátor neakumuluje žádnou energii. Veškerá energie je 

přenášena z primárního vinutí na sekundární. Ve skutečném transformátoru vlivem 

nedokonalého mechanického provedení určitá část magnetického toku uniká (rozptyluje 

se) do okolí mimo magnetický obvod. Tento jev nelze úplně odstranit, lze ho však do určité 

míry eliminovat dodržením technologických postupů.  

Magnetický tok obecně vzniká průchodem proudu přes indukčnost. Proto se zavádí 

pojem „rozptylová indukčnost“, která reprezentuje rozptýlenou část magnetického toku. 

Chová se jako samostatná indukčnost zapojená do série s vlastní indukčností 

transformátoru, protože rozptýlená energie je vlastně energie akumulovaná v prostoru 

kolem transformátoru.  

Většinou je klasifikována jako parazitní, protože je odpovědná za napěťové 

namáhání spínacích tranzistorů nebo pokles napětí při zatížení transformátoru. 

Rozptylová indukčnost je většinou řádově menší, než vlastní indukčnost vinutí, přesto má 

velký vliv na celkový návrh měniče. Na rozdíl od vlastní indukčnosti vinutí, rozptylová 

indukčnost energii akumuluje a při zániku proudu v obvodu dochází podle 𝑈 = 𝐿𝜎
𝑑𝑖

𝑑𝑡
, 

k poměrně výraznému napěťovému namáhání spínacích tranzistorů.  

V případě rezonančních měničů hraje rozptylová indukčnost významnou roli, 

většinou se jí totiž využívá k dosažení rezonance. Rezonanční obvod kompenzuje účinky 

rozptylové indukčnosti, což je výhodné.  

Rozptylová indukčnost se dá analyticky vyjádřit jen těžko, je totiž velice závislá 

na mechanickém provedení transformátoru. Proto se v praxi rozptylová indukčnost měří 

již na hotovém transformátoru. Je potřeba poznamenat, že rozptylová indukčnost je 

fiktivní soustředěný parametr, který je zaveden uměle. Nelze ji fyzicky oddělit a měřit 

přímo. Měření se provádí nepřímo běžným LCR-metrem. Princip většiny příručních LCR-

metrů je založen na měření celkové impedance. Indukčnost pak LCR-metr vyhodnotí 

na základě naměřené impedance a fáze mezi napětím a proudem. Při prostém přiložení 

LCR-metru na svorky vinutí transformátoru LCR-metr ukáže celkovou indukčnost vinutí 

včetně rozptylové. Aby LCR-metr ukázal pouze rozptylovou indukčnost, musí být vlastní 

indukčnost nulová. Toho se dosáhne zkratováním druhého vinutí (zatím je uvažován 

pouze transformátor s dvěma vinutími). Na impedanci druhého (zkratovaného) vinutí 

nemůže vzniknout úbytek napětí, tedy ani na impedanci vlastní indukčnosti měřeného 

vinutí není žádné napětí a LCR-metr tak měří pouze indukčnost rozptylovou.  

Nedokonalost této metody spočívá v nedosažitelnosti ideálního zkratu. Spoj má 

vždy svoji parazitní impedanci, na které vzniká úbytek napětí. Ten se zpětně transformuje 

na měřené vinutí a vzniká tak systematická chyba měření. Eliminovat ji lze 

zdokonalováním zkratu druhého vinutí. V praxi se pro dosažení přesnějšího měření měří 

zároveň i impedance druhého (zkratovaného) vinutí a provádí se korekce.  
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V případě ZVCS topologie je rezonanční obvod na sekundární straně. Na Obr. 3-15 je 

naznačen postup měření. 

 Situaci komplikuje dvojí vinutí na primární straně a dvojí vinutí na straně 

sekundární. Z principu topologie push-pull je zřejmé, že energie je přenášena nejdříve 

z vinutí P1 buď do vinutí S1 nebo S2. Následně je energie přenášena z vinutí P2 opět buď 

do vinutí S1 nebo S2. Ideálně by měly být vazby mezi vinutími P1 a S1, 2 a mezi P2 a S1, 2 

stejné. Ve  skutečnosti vlivem nedokonalého mechanického provedení se hodnoty mohou 

lišit. Je tedy potřeba provést celkem 4 měření a naměřené hodnoty zprůměrovat.   

Měření na konkrétním transformátoru bylo provedeno v souladu s touto kapitolou 

pomocí LCR-metru APPA 703. Tento LCR-metr může měřit maximálně na frekvenci 

100kHz. Protože rozptylová indukčnost je frekvenčně závislá (s frekvencí klesá), 

byla provedena extrapolace na frekvenci 150 kHz (poslední řádek v tabulce Tab. 3-11). 

Tab. 3-11 Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot z měření rozptylové indukčnosti 

𝑓𝑟𝑒𝑧 𝐿𝜎,2(𝑆1−𝑃1) 𝐿𝜎,2(𝑆2−𝑃1) 𝐿𝜎,2(𝑆1−𝑃2) 𝐿𝜎,2(𝑆2−𝑃2) Průměr 

𝑘𝐻𝑧 𝜇𝐻 𝜇𝐻 𝜇𝐻 𝜇𝐻 𝜇𝐻 

10 1,36 1,33 1,37 1,45 1,38 

100 1,31 1,29 1,31 1,40 1,33 

150 1,28 1,25 1,27 1,34 1,29 
 

Dále bude uvažována rozptylová indukčnost 𝐿𝜎,2 = 1,29 𝜇𝐻. 

3.4.4.2 Rezonanční kondenzátory 

Kapacita rezonančních kondenzátorů se dá odhadnout na základě vztahů (3.7) a (3.1). 

 𝐶𝑟𝑒𝑧 =
𝑠2

𝜋2𝑓𝑠𝑤
2 𝐿𝜎,2

=
0,452

𝜋2 ∙ 1500002 𝐻𝑧 ∙ 1,29 ∙ 10−6 𝐹
= 707 𝜇𝐹 (3.75) 

Budou použity foliové MKP, dva paralelně řazené kondenzátory o kapacitě 330 𝜇𝐹, 

celková kapacita jednoho rezonančního obvodu tedy je 660 𝜇𝐹. V kapitole 5.2 jsou 

popsané důvody, proč byla nakonec volena kapacita rezonančního obvodu 440 𝜇𝐹. 

Obr. 3-15 Zjednodušené schéma měření rozptylové 
indukčnosti 
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4 Návrh řídících obvodů 

4.1 Řídící obvod 

Z důvodů popsaných v kapitolách 3.1.3 a 3.1.3.1 řízení měniče nevyžaduje zpětnou vazbu. 

Řídící obvod (dále jen „ŘO“) proto pouze generuje PWM signál s pevně danou střídou 

a frekvencí. Na ŘO tedy nejsou kladeny vysoké nároky, měl by ale obsahovat funkce jako 

jsou soft-start, shutdown a omezení maximální střídy pro bezpečnější provoz zdroje. Tyto 

funkce má osvědčený a dostupný integrovaný obvod UC3525 (ekvivalent SG3525). [10] 

Spínací frekvence se nastavuje rezistorem 𝑅𝑇 a kondenzátorem 𝐶𝑇 . Rezistor 𝑅𝐷 
slouží k nastavení dead-time. Soft-start se nastavuje pomocí kondenzátoru 𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡. Chybový 

zesilovač se vyřadí z provozu tak, že jeho výstup (pin 9 Comp) se zapojí zpátky na jeho 

invertující vstup (pin 1). V tu chvíli chybový zesilovač pracuje jako sledovač.  Na Obr. 4-2 

je konkrétní použité zapojení.  

 

 

 

  

Obr. 4-1 Blokové schéma použitého řídícího obvodu UC3525, převzato z 
[10] 
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Spínací frekvence na základě změřené rozptylové indukčnosti a zvolených 

rezonančních kondenzátorů lze odhadnout: 

 𝑓𝑠𝑤 = √
𝑠2

𝜋2𝐶𝑟𝑒𝑧𝐿𝜎,2 
= √

0,452

𝜋2 ∙ 660 ∙ 10−9 𝐹 ∙ 1,29 ∙ 10−6 𝐻 
= 155,24 𝑘𝐻𝑧 (4.1) 

Doba dead-time je podle (3.6) pro 𝐼𝑚𝑎𝑔 = 0,48 𝐴 (viz. Tab. 3-10)) a výstupní 

kapacitu tranzistoru 𝐶𝑜𝑠𝑠 = 1200𝑝𝐹(viz. [11]): 

 𝑡𝑑 =
2𝐶𝑜𝑠𝑠𝑈𝑑

𝐼𝑚𝑎𝑔
=

2 ∙ 1200 ∙ 10−12 𝐹 ∙ 14,4 𝑉

0,48 𝐴
= 72 𝑛𝑠  (4.2) 

Nastavení frekvence a dead-time podle datasheetu ŘO UC325 odpovídá 𝑅𝑇 =

4200 𝛺 a 𝑅𝐷 = 50 𝛺 při 𝐶𝑇 = 1 𝑛𝐹.[10] 

Při oživování zdroje nakonec došlo ke změně těchto hodnot, blíže o této změně 

bude psáno v kapitole 5.2. 

Blokovací kondenzátory musí být fyzicky umístěny co nejblíže ŘO obvodu. 

Kapacita volena podle doporučení výrobce 2x100  nF. 

 Kapacita centrálního elektrolytického blokovacího kondenzátoru byla 

kvalifikovaně odhadnuta 𝐶11 = 22 𝜇𝐹. 

Obvod UC3525 má dvojčinný koncový budící stupeň (totem-pole), který je bohužel 

tvořen bipolárními tranzistory. Maximální odebíraný proud může být pouze 400 mA. 

Použitý tranzistor IRF1405 má poměrně velkou vstupní kapacitu a pro rychlejší spínání 

je vhodné ji nabíjet větším proudem. Z těchto důvodů je mezi ŘO a gate tranzistorů 

zařazen samostatný budič. Tím se převedou ztráty na budícím stupni z řídícího obvodu 

Obr. 4-2 Konkrétní použité zapojení řídícího obvodu 
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na budič, čímž se sníží ztrátový výkon řídícího obvodu. Ztrátami generované teplo na čipu 

řídícího obvodu by mohlo způsobit jeho nestabilitu.  

4.2 Budič tranzistorů MOSFET 

Byl vybrán integrovaný budič TC4427 [12] který může dodat gate tranzistoru 

špičkový proud až 1,5 A. Obvod nepotřebuje externí součástky kromě blokovacích 

kondenzátorů. V době nabíjení vstupní kapacity tranzistoru se energie odebírá primárně 

právě z blokovacích kondenzátorů, musí tak mít dostatečnou kapacitu a musí být 

umístěny fyzicky co možná nejblíže odpovídajícím pinům budiče. Obvykle se pro podobné 

účely volí kapacita 100nF. Exaktnější způsob jak odhadnout kapacitu blokovacího 

kondenzátoru při přijatelném zvlnění napětí je naznačen v následující rovnici: 

 𝐶𝑑𝑟𝑣 =
𝑄𝑒𝑞

∆𝑈𝑑𝑟𝑣
=

230 𝑛𝐶

1 𝑉
= 230 𝑛𝐹 (4.3) 

Budou použity dva paralelně řazené keramické kondenzátory na bázi materiálu 

X7R, každý o kapacitě 100 nF. 

Rezistor 𝑅𝑔 má za úkol omezit nabíjecí proud, ale také zabránit nechtěným 

oscilacím. Cesta na DPS, mezi výstupem budiče a gate tranzistoru má totiž svoji parazitní 

indukčnost, která by bez tlumícího členu tvořila rezonanční obvod se vstupní kapacitou 

gate. Proto je potřeba tento jev tlumit zhoršením kvality rezonančního obvodu pomocí 

rezistoru. V případě, že je rezistor malý, sice dochází k rychlejšímu spínání, ale rezonanční 

děj je podtlumený a můžou vznikat nebezpečné napěťové špičky ohrožující gate 

tranzistoru. Pokud je rezistor moc velký, rezonanční děj je sice dobře utlumený, ale 

tranzistor se otevírá pomaleji. Optimální hodnota rezistoru se tedy určuje na základně 

odhadnutého jakostního činitele Q ≈ 1, součtu parazitních indukčností na DPS 

a parazitních indukčností přívodů součástek.[13] 

Při parazitní indukčnosti cest na DPS 7 nH/cm, parazitní indukčnosti přívodů 
součástek cca 3nH/přívod, lze spočítat minimální hodnotu rezistoru 𝑅𝑔. Odhadnutá 

vzdálenost cesty od budiče k tranzistoru je 30 mm. Vstupní kapacita tranzistoru podle 

datasheetu [11] je 𝐶𝑖𝑠𝑠 = 5400 𝑝𝐹. [13] 

 𝑅𝑔,𝑚𝑖𝑛 = Q√
𝐿

𝐶𝑖𝑠𝑠
= √

(4 ∙ 3 + 7 ∙ 2) ∙ 10−9𝐻

5400 ∙ 10−12𝐹
= 2,45 𝛺 (4.4) 

 

Protože budič TC4427 obsahuje MOSFET tranzistory s odporem vodivostního 

kanálu 𝑅𝑏𝑢𝑑𝑖č = 7 𝛺, měl by přechodový jev být utlumený dostatečně. Budič TC4427 může 

dodat maximální proud 1,5 A, to odpovídá minimální hodnotě odporu 𝑅𝑔,𝑚𝑖𝑛: 

 𝑅𝑔,𝑚𝑖𝑛 =
𝑈𝑑

𝐼𝑔,𝑚𝑎𝑥
=

14,4 𝑉

1,5 𝐴
= 9,6 𝛺 (4.5) 

Pak pro hodnotu rezistoru  𝑅𝑔 přibližně platí 

 𝑅𝑔 = 𝑅𝑔,𝑚𝑖𝑛 − 𝑅𝑏𝑢𝑑𝑖č = 9,6 𝛺 − 7 𝛺 = 2,6 𝛺 (4.6) 
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Pro jistotu byla zvolena hodnota 𝑅𝑔 = 4,7 𝛺 

 

Proud 𝐼𝑔,𝑚𝑎𝑥 je pak: 

 
𝐼𝑔,𝑚𝑎𝑥 =

𝑈𝑑

𝑅𝑔 + 𝑅𝑏𝑢𝑑𝑖č
=

14,4 𝑉

7 𝛺 + 4,7 𝛺
= 1,23 𝐴 

 

(4.7) 

4.3 Návrh výstupního filtru 

Audiozesilovače obecně potřebují ke své činnosti nízkoimpedanční zdroj, který je 

schopen dodávat i velké špičkové proudy. Výstupní filtr je tak tvořen baterií 

kondenzátorů o poměrně velké kapacitě. Výstupní tlumivka je v tomto případě nežádoucí, 

protože uvažovaný audiozesilovač nemá vstupní kondenzátory. Tlumivka by 

vysokofrekvenčně oddělila zdroj od audiozesilovače a ten by neměl odkud odebírat 

potřebnou střídavou složku proudu.  

Kvůli vysoké kapacitě připadají v úvahu jedině elektrolytické kondenzátory, které 

ovšem mají velký ESR. Proto se paralelně k hlavním kondenzátorům připojují keramické 

nebo foliové kondenzátory s řádově nižší kapacitou, ale s nízkým ESR. Tyto kondenzátory 

jsou pak schopny rychleji reagovat a dodat audiozesilovači krátkodobě velké proudy.  

 Pro výstupní kapacitu při zvoleném zvlnění platí: 

 𝐶𝑣𝑦ℎ𝑙 =
𝐼𝑛 ∙ 𝑠

2𝑓𝑠𝑤 ∙ ∆𝑈
=

5,75 𝐴 ∙ 0,45

2 ∙ 150000 𝐻𝑧 ∙ 0,01 𝑉
= 863 𝜇𝐹 (4.8) 

Důležitým parametrem u výstupních kondenzátorů je maximální efektivní proud. 

Elektrolytické kondenzátory jsou totiž obecně citlivé na zvýšenou teplotu.  

Efektivní hodnota proudu výstupním kondenzátorem byla kvalifikovaně odhadnuta jako: 

 𝐼𝑒𝑓,𝑘 ≈ √𝐼2,𝑒𝑓
2 − 𝐼𝑛

2 ≈ √10,572 𝐴 − 5,752 𝐴 ≈ 8.87 𝐴 (4.9) 

 

K dispozici jsou elektrolytické kondenzátory Panasonic řady FC. Výrobce udává 

maximální efektivní proud jedním kondenzátorem 1,75 A, při garantované životnosti 

5000h. Při vyšším proudu se mírně zkracuje životnost.[14] 

S ohledem na předchozí odstavce budou použity 3 kondenzátory Panasonic řady FC, 

každý o jmenovité kapacitě 470 𝜇𝐹. Paralelně k nim budou řazeny 4 svitkové 

kondenzátory 100𝑛𝐹. 

4.4 Doplňkové obvody zdroje 

4.4.1 Přepěťová ochrana 

  Napěťový regulátor za usměrňovačem alternátoru udržuje hodnotu napětí 

v palubní síti v celém rozsahu otáček alternátoru. Krátkodobá přepětí se přesto v palubní 
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síti vyskytují z mnoha rozličných příčin. Nejvýznamnější zdroj napěťových špiček jsou 

elektromagneticky ovládané ventily vstřikování. Napěťové špičky může vyfiltrovat 

kapacita na vstupu měniče. Umístění kondenzátorů na vstup má obecně příznivý vliv 

na funkci zdroje. Celé pouzdro s audiozesilovačem (i zdrojem) je totiž většinou umístěno 

v kufru automobilu. Tedy vede se zvláštní kabeláž pro tyto účely v podstatě přes celou 

délku automobilu. Přívodní kabel má jednak nezanedbatelný odpor, ale i 

nezanedbatelnou indukčnost. Umístění dostatečně velké kapacity na vstup zdroje je tedy 

vhodné. V tomto případě z důvodu dostupnosti budou použity tři kondenzátory Jamicon  

o jmenovité kapacitě 3300 µF. Je zvykem umisťovat paralelně k těmto elektrolytickým 

kondenzátorům ještě kvalitní keramické nebo svitkové kondenzátory s nízkým ESR. 

Budou použity dva svitkové kondenzátory 100 nF z materiálu XR7. 

Zvýšení napětí dlouhodobého charakteru může v palubní síti nastat hlavně při 

špatné funkci napěťového regulátoru. Dlouhodobě zvýšené napětí vstupní kondenzátory 

nevyřeší. Z toho důvodu se paralelně ke vstupním svorkám v automobilové elektronice 

většinou zařazuje transil. Má velice podobnou V-A charakteristiku jako Zenerova dioda. 

Hlavní rozdíl je v mechanické robustnosti a odolnosti. Je navíc konstruován tak, aby se při 

velkém přetížení a následné destrukci nepřerušil, ale zkratoval. Při krátkých napěťových 

špičkách pouze dočasně omezí jejich velikost. Pokud přepětí trvá delší dobu, transilem 

začne protékat velký proud, který přetaví vstupní proudovou pojistku. Transily obecně 

jsou schopny krátkodobě odolat velkým proudům a s tím spojenými ztrátami. V tomto 

případě bude použit transil 1.5KE18A řady 1.5K, která je schopna krátkodobě odolat 

ztrátovému výkonu až 1500 W. [15] 

Z podstaty této přepěťové ochrany plyne, že transil musí být umístěný až 

za proudovou pojistkou. 

4.4.2 Ochrana proti přepólování 

Na vstup bude antiparalelně zařazena masivní dioda s typovým označením 150EBU02, 

kterou v případě přepólování začne téci proud omezený pouze parazitním odporem 

přívodních kabelů a diferenciálním odporem této diody. Takto velký proud v krátkém 

čase přepálí proudovou pojistku. Ochranná dioda by měla mít ve stejném pracovním bodě 

menší napětí 𝑈𝐹 oproti transilu. Je tak zaručeno, že převážná část zkratového proudu 

poteče přes tuto diodu. 

4.4.3 Nadproudová ochrana 

Základní nadproudová ochrana v podobě vstupní pojistky je samozřejmostí. Spínané 

zdroje většinou mají i elektronickou nadproudovou ochranu, která je schopna vybavit 

v nesrovnatelně kratším čase, než klasická pojistka.  

Řídící obvod UC3525 má funkci shutdown, která umožňuje okamžité vypnutí 

řídícího obvodu (řádově desítky nanosekund). Funkce shutdown se aktivuje, pokud se 

na příslušném pinu ŘO objeví prahové napětí 0,8 V. Nadproudová ochrana tedy musí 

měřit proud a převádět ho na napěťový signál.  

Použití bočníku v tomto případě nepřipadá v úvahu, protože na primární straně 

teče velký proud. Bočník na sekundární straně kvůli požadovanému galvanickému 

oddělení není vhodný. 
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Elegantnější je měření proudu pomocí Hallových sond, nebo transformátorem 

proudu. Cenově výhodnější je použití transformátoru proudu. 

 

4.4.3.1 Návrh transformátoru proudu 

Návrh transformátoru proudu je založen na vztazích odvozených v [16], kde je uveden 

podrobný popis zapojení.  

Z principu funkce transformátoru, musí být měřící transformátor umístěn v místě, 

kde teče proud o střídě menší než 0,5. Měří se tedy na primární straně v každé větvi 

symetrického vinutí zvlášť. Měřením na sekundární straně hlavního transformátoru 

(před usměrňovačem) by totiž vyžadovalo použití dvojcestného usměrňovače 

na sekundární straně měřícího transformátoru. Kvůli symetrickému výstupu by stejně 

bylo nutné použít dva měřící transformátory. Umístění měřících transformátorů 

na primární straně je tak logičtější, jednoduší a přitom efektivnější. Sekundární vinutí 

obou transformátorů jsou připojena ke stejnému bočníku.  

Pro návrh transformátoru proudu je potřeba znát maximální hodnotu snímaného 

proudu 𝐼1,𝑚𝑎𝑥, prahové napětí komparátoru 𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ
6 funkce Shutdown řídícího obvodu, 

spínací frekvenci 𝑓𝑠𝑤  a maximální šířku impulsu 𝑡1𝑚𝑎𝑥. 

V Tab. 3-5 je uvedena spočtená maximální hodnota proudu tranzistorem 𝐼0 =

82,7 𝐴. Hodnota vybavovacího proudu nadproudové ochrany je volena 𝐼1,𝑚𝑎𝑥 = 100 𝐴 

s ohledem na maximální proud tranzistorů.  

 

                                                           
6 Index „thsh“ je volen na základě anglického výrazu threshold. 

Obr. 4-3 Schéma měřícího obvodu 
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Z důvodů uvedených v [16] je kvůli eliminaci chyby měření potřeba splnit 

nerovnost 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑚𝑎𝑥
<< 𝐼1,𝑚𝑎𝑥.  

Maximální hodnota magnetizačního proudu: 

 𝐼𝑚𝑎𝑔,0 =
𝑈2,𝑚𝑎𝑥 + 𝑈𝐹

𝐿𝑚ěř,2
𝑡1,𝑚𝑎𝑥 (4.10) 

Pro splnění podmínky 𝐼𝑚𝑎𝑔,0 << 𝐼1𝑚𝑎𝑥  

 𝐼𝑚𝑎𝑔,0 =
𝑈2,𝑚𝑎𝑥 + 𝑈𝐹

𝐿2,𝑚ěř
𝑡1,𝑚𝑎𝑥 << 𝐼1𝑚𝑎𝑥

𝑁1,𝑚ěř

𝑁2,𝑚ěř
 (4.11) 

Pokud je indukčnost sekundárního vinutí 𝐿2,𝑚ěř = 𝜆𝑚𝑁2,𝑚ěř
2  , pak platí 

 
𝑈2,𝑚𝑎𝑥 + 𝑈𝐹

𝜆𝑚,𝑚ěř
𝑡1,𝑚𝑎𝑥 ≪ 𝑁1,𝑚ěř ∙ 𝑁2,𝑚ěř  (4.12) 

Z rovnice (4.12) se dá odhadnout sekundární počet závitů, protože primární počet 

závitů je většinou roven 1. Přesný počet sekundárních závitů se volí na základě 

požadovaného převodu, účinnosti, výběru jádra a odporu bočníku. 

K dispozici je jádro LjT 1305C-CF139.  Převod je očekáván v rozsahu 1/30 až 1/50. 

Z toho vychází orientační hodnota proudu na sekundární straně, na kterou musí být 

dimenzována dioda D1. Z katalogu výrobce pak lze odečíst úbytek napětí na zvolené 

diodě při orientačním proudu. V tomto případě bude použita dioda 1N5818RLG [17] 

 s 𝑈𝐹 = 0,35𝑉. 

Dále je potřeba znát napětí 𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ. V datasheetu  řídícího obvodu UC325 je toto 

napětí dáno v rozmezí 𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ = 0,6 − 1𝑉, přičemž 𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ = 0,8𝑉 je hodnota nominální. Pro 

jistotu bude v následujícím výpočtu uvažováno 𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ = 0,7𝑉.  

Odpor bočníku pak musí být:  

 𝑅𝑚ěř =
𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ

𝐼1,𝑚𝑎𝑥
∙

𝑁2,𝑚ěř

𝑁1,𝑚ěř
 (4.13) 

Protože návrh je omezen dostupnými hodnotami rezistoru 𝑅𝑚ěř (používá se 

převážně řada E12), je výhodnější určit 𝑅𝑚ěř jako konstantu a dopočítat 𝑁2,𝑚ěř. Jedná se o 

iterační proces společně s rovnicí (4.12), ze které se prvotně určí předběžně 𝑁2,𝑚ěř, a pak 

na základě dostupných hodnot rezistoru 𝑅𝑚ěř a rovnice (4.13) se dopočítá skutečné 

𝑁2,𝑚ěř. Je vhodné provést výpočet pro více hodnot rezistoru 𝑅𝑚ěř, a následně posoudit 

aspekty jako činitel plnění jádra, účinnost, cena atd. Rozsáhlejší rozbor je možný, není 

však předmětem této bakalářské práce. 

Z rovnice (4.12) se dá odhadnout sekundární počet závitů 

 𝑁2,𝑚ěř ≫  
𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ + 𝑈𝐹

𝜆𝑚,𝑚ěř
(

𝑠

𝑓𝑠𝑤
) =

0,7 𝑉 + 0,35 𝑉

1250 ∙ 10−9 𝐻
∙ (

0,45

150000 𝐻𝑧
) = 2,52(−) (4.14) 

 

http://cz.farnell.com/on-semiconductor/1n5818rlg/diode-schottky-1a-30v-axial/dp/1431029
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Aby na sekundární straně tekl malý proud a dosáhlo se tak nižších ztrát, je volen 

převod 𝑝𝑚ěř ≈ 40, tedy 𝑁2,𝑚ěř ≈ 40. Z rovnice (4.13) plyne předběžná hodnota rezistoru 

𝑅𝑚ěř 

 𝑅𝑚ěř ≈
𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ

𝐼1,𝑚𝑎𝑥
∙

𝑁2,𝑚ěř

𝑁1,𝑚ěř
=

0,7

100
∙ 40 = 0,28𝛺 (4.15) 

Nejbližší vyšší v řadě E12 je 0,33𝛺. Pak skutečný počet sekundárních závitů je 

 𝑁2,𝑚ěř =
𝑅𝑚ěř ∙ 𝐼1,𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ
=

0,33 ∙ 100

0,7
= 47𝑧 (4.16) 

S počtem závitů klesá sycení jádra, které se dá určit jako 

 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝑚ěř =
𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ + 𝑈𝐹

𝑁2,𝑚ěř ∙ 𝑆𝑓𝑒,𝑚ěř
𝑡1,𝑚𝑎𝑥 =

0,7 + 0,3

47 ∙ 14,6 ∙ 10−6
∙ (

0,45

160000
)  = 4,1𝑚𝑇 (4.17) 

Proto jsou v tomto případě hysterezní ztráty malé a mohou být zanedbány. 

Předchozí postup návrhu měřícího transformátoru zaručil, že magnetizační proud 

je malý, a tak podle vztahu 𝑃𝑧𝑒𝑛 =
1

2
𝐿2,𝑚ěř𝐼𝑚𝑎𝑔,𝑚𝑎𝑥

2  jsou ztráty na Zenerově diodě 

zanedbatelné. 

Ztráty ve vinutí jsou díky malému proudu na sekundární straně taktéž 

zanedbatelné. Podstatné ztráty jsou tedy hlavně na diodách D1,D2 (Obr. 1-1) a měřícím 

odporu  𝑅𝑚ěř. V kapitole 5.2.1.4 budou tyto ztráty vyčísleny.  

4.4.4 Obvod dálkového spouštění zdroje 

Protože audiozesilovač je obvykle připojený přímo k autobaterii, je vhodné do obvodu 

zařadit prvek, který zajistí nečinnost audiozesilovače v době, kdy automobil není 

nastartovaný. Vypnutí musí proběhnout automaticky. Z těchto důvodů byl navrhnut 

spouštěcí obvod (Obr. 4-4). 

Každé autorádio má na svém výstupu pin, na kterém je přítomno napětí baterie ve 

chvíli, když je autorádio zapnuté.   

  

Obr. 4-4 Schéma spouštěcího obvodu 
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Zapojení využívá funkci soft-start řídícího obvodu UC3525. Pokud je kondenzátor 

𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡 vybitý (není na něm žádné napětí), řídící obvod je nečinný. Za normálních okolností 

je kondenzátor 𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡 nabíjen zdrojem konstantního proudu o hodnotě 50 𝜇𝐴. Pokud je 

kondenzátor zkratován, není na něm žádné napětí a z řídícího obvodu protéká nabíjecí 

proud přímo do země. To je zajištěno tak, že tranzistor IRFD110 má gate připojený 

na napájecí větev 14,4 V, je stále otevřený. Tímto způsobem se v podstatě dosáhne 

nečinnosti měniče.[18] 

Do činnosti se obvod uvede, pokud se na diodu optočlenu dostane kladné napětí 

14,4 V ze signalizace zapnutí autorádia. Tranzistor optočlenu se otevře a uzemní tak gate 
tranzistoru IRFD110. Tranzistor se uzavře a kondenzátor 𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡 se začne nabíjet. 

Tranzistor IRFD110 byl vybrán z důvodu dostupnosti, lze použít i jiný podobný 

typ. Odpor vodivostního kanálu v zapnutém stavu 𝑅𝑑𝑠−𝑜𝑛 = 0,54 𝛺. Maximální vybíjecí 

proud kondenzátoru  

 𝐼𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥
=

𝑈𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛

=
5,1 𝑉

0,54 𝛺
= 9,44 𝐴 (4.18) 

Tranzistor je namáhán tímto proudem, jen pokud se tranzistor otevře. Energie, která se 
ztratí na odporu 𝑅𝑑𝑠−𝑜𝑛 vlivem vybití kapacity 𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡 

 𝐸𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡
=

1

2
𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡𝑈𝑟𝑒𝑓

2 =
1

2
∙ 33 𝜇𝐹 ∙ 5,12 𝑉 = 0,43 ∙ 10−3𝐽 (4.19) 

Tranzistor IRFD110 odolá krátkodobě uvolněné energii 0,14J (viz. [18]). To znamená, že 
tepelné účinky vybíjecího proudu kondenzátoru 𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡 tranzistor neohrozí. 
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5 Realizace zdroje  

5.1 Mechanická konstrukce sestavy zdroj - zesilovač 

Protože konstrukce zařízení není přímo předmětem této práce, byl použit jednoúčelový 

chladící profil, zároveň plnící funkci krabičky. Jedná se o masivní hliníkovou konstrukci, 

ve které byl původně osazen zdroj společně s 300 W audiozesilovačem. Přestože není 

znám tepelný odpor profilu, dá se usoudit, že pokud původní sestava byla navržena tak, 

aby uchladila zdroj společně s audiozesilovačem o podobném výkonu, nebude problém 

s použitím i pro účely této bakalářské práce.  

Přestože chladič je již dán, pro obecnost budou v kapitole 5.2.1 odvozeny vztahy 

pro jednotlivé ztráty ve zdroji.  

Návrh DPS respektoval rozměry daného profilu. Ukázka z návrhu DPS je uveden v příloze 

Obr. 7-1  

Obr. 5-1: Použitý konstrukční profil již s osazenou DPS 

Obr. 5-2 Detail na konstrukční uspořádání 
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5.2 Oživení zdroje 

Po připojení napájení se nabíjí vstupní kondenzátory. Po odeznění počáteční proudové 

špičky by si měl zdroj odebírat energii pouze oscilátor ŘO a ty části ŘO, které jsou 

v činnosti při probíhajícím soft-startu. Připojením enable signálu se uvede ŘO  do chodu 

a na osciloskopu by měl být zřetelně viditelný náběh řídícího signálu do gate tranzistorů.  

Na osciloskopu byly kontrolovány průběhy proudu v obvodu zároveň s napětím 

na tranzistorech. Osazeny původně byly rezonanční kondenzátory 2 x 330nF, podle 

výpočtu v kapitole 3.4.4. Nastavený dead-time rezistorem 𝑅𝐷 = 50 𝛺 (viz. 4.1) se ukázal 

být moc dlouhý. Rezistor 𝑅𝐷 byl experimentem stanoven na 22𝛺. Zároveň bylo  

přistoupeno ke změně rezonanční kapacity na 440 nF (2x220 nF). Na první pohled velká 

změna má svoje opodstatnění. Při pohledu na rovnici (5.2) je zřejmé, že 

změna rezonanční kapacity o 50%, vyvolá změnu spínací frekvence pouze o 22,4% (při 

konstantních ostatních veličinách). Tyto změny byly provedeny z toho důvodu, že na 

záznamu z osciloskopu bylo zřejmé, že tranzistor vypíná „týl“ sinusového proudu. Bylo 

tedy potřeba snížit dead-time a zároveň zvýšit rezonanční frekvenci.  

Důvod, proč původní navržená rezonanční kapacita byla moc velká, může mít více 

příčin. Hlavní příčinou je malá přesnost měření rozptylové indukčnosti. Dalším důvodem 

můžou být ostatní parazitní jevy, které nebyly uvažovány. Změna rezonanční frekvence 

vyvolala potřebu upravit spínací frekvenci. Experimentálně byla spínací frekvence 

nastavena pomocí rezistoru 𝑅𝑇 = 3300 𝛺 na 𝑓𝑠𝑤 = 145 𝑘𝐻𝑧. 

 

Obr. 5-3 Průběh rezonančního proudu (žlutě) a napětí na tranzistoru (fialově) 
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Na Obr. 5-3 je vidět žlutě rezonanční proud jednoho sekundárního vinutí, fialově 

napětí na tranzistoru, při proudu do zátěže 𝐼𝑛 = 1 𝐴. Maximální hodnota proudu odečtená 

z Obr. 5-3 odpovídá teoretickým předpokladům. Je vidět, že dochází k ZVS zapínání a ZCS 

vypínání. Byla odečtena doba náběhu 𝑡𝑟 = 385 𝑛𝑠 a doba sestupu 𝑡𝑓 = 450 𝑛𝑠. 

Zdroj si bez zatížení odebíral navíc energii na krytí budících ztrát tranzistorů, 

přepínacích ztrát, hysterezních ztrát transformátoru. Naměřený vstupní proud v této fázi 

oživování byl 𝐼𝑣𝑠𝑡 = 0,13𝐴, což odpovídá ztrátovému výkonu naprázdno 

 𝑃𝑛𝑎𝑝𝑟,𝑚ěř = 𝑈𝑑 ∙ 𝐼𝑣𝑠𝑡 = 14,4 V ∙ 0,13 A = 1,872 𝑊 (5.1) 

 Podle rovnic (3.69),(3.70) a (3.66) lze spočítat teoretický ztrátový výkon naprázdno  

 

𝑃𝑛𝑎𝑝𝑟 = 𝑃𝑝ř𝑒𝑝 + 𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒 + 𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 = 1000 ∙ 𝑉𝑓𝑒 ∙ 𝐾 (
1

𝑓𝑠𝑤𝑁1

𝑈𝑑

4𝑆𝑓𝑒
)

𝑎

∙ 𝑓𝑠𝑤
𝑏 + 

1

𝑁1
2

𝑈𝑑
2(𝑡𝑟 + 𝑡𝑓)

8𝜆𝑚
+ 2𝑄𝑒𝑞𝑈𝑑𝑓𝑠𝑤 

= 1000 ∙ 1,041 ∙ 10−5 𝑚3 ∙ 0,0235 ∙ (
1

145000 𝐻𝑧 ∙ 4
∙

14,4 𝑉 

4 ∙ 97,5 ∙ 10−6 𝑚2
)

2,275

∙ 

 

∙ 1450001,2 𝐻𝑧 +
1

42
∙

14,42 𝑉(385 + 450) ∙ 10−9 𝑠

8 ∙ 2450 ∙ 10−9 
+ 2 ∙ 230 ∙ 10−9 𝐶 ∙ 14,4 𝑉 ∙

∙ 145000 𝐻𝑧 
 

= 0,726 𝑊 + 0,55 𝑊 + 0,96 𝑊 = 2,24 𝑊 
 

(5.2) 

Výpočet se s naměřenou hodnotou velice dobře shoduje.  

Na Obr. 5-4 je vidět, že překmit napětí na drain tranzistoru je naprosto minimální, což 

potvrzuje teoretický předpoklad z kapitoly 3.3.3.2 

 

 

Obr. 5-4: Naměřené průběhy napětí Ugs(modře) a napětí Uds 
(fialově) 
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5.2.1 Analýza ztrát a měření účinnosti 

Ztráty hysterezní, přepínací a vodivostní na transformátoru již byly odvozeny v kapitole 

3.4.3. Zbývá určit ostatní ztráty v měniči. Z důvodů popsaných v 3.3.2 budou určeny ztráty 

jak pro harmonický odběr, tak pro odběr konstantní. Na Obr. 5-5 je vidět schéma měření 

účinnosti a toto zapojení bude dále uvažováno při výpočtu ztrát. 

5.2.1.1 Ztráty usměrňovacích diod 

Protože usměrňovací diody komutují ve chvíli, kdy jimi neprotéká žádný proud, je možné 

zanedbat přepínací ztráty a pro ztráty na diodách platí: 

 ∆𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑦~ = 8 ∙ (𝑈𝐹𝐼𝑠𝑡ř + 𝑅𝑑𝐼𝑒𝑓
2 ) = (

1

8
𝜋4𝑘𝑒𝑓

2 𝑅𝑑) 𝐼𝑛
2 + (4𝑈𝐹)𝐼𝑛 (5.3) 

V rovnici(5.3) je provedeno dosazení za proudy z odpovídajících vztahů v Tab. 3-4. 

Ztráty na diodách pro konstantní zátěž jsou:  

 ∆𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑦≡ = 8 ∙ (𝑈𝐹𝐼𝑠𝑡ř + 𝑅𝑑𝐼𝑒𝑓
2 ) = (

1

8𝑠
𝜋2𝑅𝑑) 𝐼𝑛

2 + (2𝑈𝐹)𝐼𝑛 (5.4) 

V rovnici (5.4)  je provedeno dosazení za proudy z odpovídajících vztahů v Tab. 3-4. 

Lze si všimnout, že v případě stejnosměrného odběru je střední proud jednou 

diodou čtvrtinový oproti střednímu proudu v meziobvodu. Efektivní proud jednou diodou 

je pouze 2√2-krát menší oproti efektivnímu proudu v meziobvodu. Ztráty 

na usměrňovacích diodách představují největší ztráty v měniči. 

5.2.1.2 Ztráty vodivostní na tranzistorech 

Odpor vodivostního kanálu tranzistoru MOSFET se dá v určitém pracovním rozsahu 

považovat za lineární, tudíž z hlediska výpočtu vodivostních ztrát představuje vodivostní 

kanál klasický odpor. 

 

Obr. 5-5 Zjednodušené schéma měření účinnosti 
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Vodivostní ztráty na dvou tranzistorech na dvou tranzistorech: 

 𝑃𝑣𝑜𝑑,𝑡𝑟 = 2𝑅𝑑𝑠−𝑜𝑛𝐼1,𝑒𝑓
2  (5.5) 

Dosazením za 𝐼1,𝑒𝑓 v rovnici (5.5) z příslušného vztahu v Tab. 3-4, pro vodivostní ztráty 

na tranzistorech MOSFET při harmonickém odběru platí: 

 𝑃𝑣𝑜𝑑,𝑡𝑟~ = 𝐼𝑛
2 ∙ (

1

16
𝑝~

2𝜋4𝑘𝑒𝑓
2 𝑅𝑑𝑠−𝑜𝑛) (5.6) 

Dosazením za 𝐼1𝑒𝑓 v rovnici (5.5) z příslušného vztahu v Tab. 3-4, pro vodivostní ztráty 

na tranzistorech MOSFET při konstantním odběru platí: 

 𝑃𝑣𝑜𝑑,𝑡𝑟≡ = 𝐼𝑛
2 ∙ (

1

8𝑠
𝑝≡

2 𝜋2𝑅𝑑𝑠−𝑜𝑛) (5.7) 

5.2.1.3 Ztráty na kondenzátorech 

Na rezonanční kondenzátor jsou kladeny poměrně vysoké nároky, ať už se jedná o jeho 

rozměry, stabilitu kapacity s teplotou a časem (změna kapacity v čase může způsobit 

změnu rezonanční frekvence obvodu), ale také nároky výkonové. Z tohoto důvodu se jako 

rezonanční kondenzátory často používají fóliové typy. Vyznačují se dobrou odolností 

a nízkým ztrátovým činitelem tanδ. V tomto případě budou použity polypropylénové 

(MKP), které mají na rozdíl od polyesterových (MKT) menší dielektrické ztráty, navíc 

málo závislé na frekvenci. Jedinou významnou frekvenčně závislou ztrátovou složkou 

tanδ je u MKP kondenzátorů sériová složka tanδs, která reprezentuje ekvivalentní sériový 

odpor kondenzátoru (ESR). Tato složka je závislá především na vnitřním uspořádání 

kondenzátoru, kapacitě a frekvenci. V oblasti frekvencí 100-200kHz celkový ztrátový 

činitel tanδ u MKP kondenzátorů stoupá zhruba lineárně a pohybuje se většinou 

v rozmezí řádu 10−4 až 10−3. Pokud tanδ stoupá s frekvencí lineárně, hodnota odporu ESR 

je přibližně konstantní, protože ESR s frekvencí lineárně klesá. Z tohoto důvodu ztráty 

na kondenzátorech rezonančních i vyhlazovacích budou považovány za přímo úměrně 

jejich ESR, tedy s frekvencí konstantní.[19] 

Pro ztráty na kondenzátorech (celkem dvě větve, dvě baterie kondenzátorů) platí: 

 𝑃𝑘,𝑟𝑒𝑧 = 2𝐸𝑆𝑅𝑟𝑒𝑧𝐼2,𝑒𝑓
2  

 
(5.8) 

Dosazením za 𝐼2,𝑒𝑓 v rovnici (5.8) z příslušného vztahu v Tab. 3-4, pro ztráty 

na rezonančních kondenzátorech při harmonickém odběru platí: 

 𝑃𝑘,𝑟𝑒𝑧~ = 𝐼𝑛
2 ∙ (

1

16
𝜋4𝑘𝑒𝑓

2 𝐸𝑆𝑅𝑟𝑒𝑧) 

 

(5.9) 

Dosazením za 𝐼2,𝑒𝑓 v rovnici (5.8) z příslušného vztahu v Tab. 3-4, pro ztráty 

na rezonančních kondenzátorech při konstantním odběru: 

 𝑃𝑘,𝑟𝑒𝑧≡ = 𝐼𝑛
2 ∙ (

1

8𝑠
𝜋2𝐸𝑆𝑅𝑟𝑒𝑧) 

 

(5.10) 
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Ztráty na výstupních vyhlazovacích kondenzátorech: 

 𝑃𝑘,𝑣𝑦ℎ𝑙 = 2𝐸𝑆𝑅𝑣𝑦ℎ𝑙𝐼𝑘,𝑒𝑓
2  

 
(5.11) 

Dosazením za 𝐼𝑘,𝑣𝑦ℎ𝑙 v rovnici (5.8) z příslušného vztahu v Tab. 3-4, pro ztráty 

na vyhlazovacích kondenzátorech při harmonickém odběru platí: 

 𝑃𝑘,𝑣𝑦ℎ𝑙~ = 𝐼𝑛
2 ∙ (

1

16
𝜋4𝑘𝑒𝑓

2 − 2) 𝐸𝑆𝑅𝑣𝑦ℎ𝑙  (5.12) 

Dosazením za 𝐼𝑘,𝑣𝑦ℎ𝑙 v rovnici (5.8) z příslušného vztahu v Tab. 3-4, pro ztráty 

na vyhlazovacích kondenzátorech při konstantním odběru platí 

 𝑃𝑘,𝑣𝑦ℎ𝑙≡ = 𝐼𝑛
2 (

𝜋2

8𝑠
− 2) 𝐸𝑆𝑅𝑣𝑦ℎ𝑙 (5.13) 

Za 𝐸𝑆𝑅𝑟𝑒𝑧 a 𝐸𝑆𝑅𝑣𝑦ℎ𝑙  se musí dosadit již výsledný ekvivalentní odpor celé baterie 

kondenzátorů, bez uvažování malých svitkových kondenzátorů. 

5.2.1.4 Ztráty na obvodu měření proudu 

Z důvodů popsaných v kapitole 4.4.3.1 jsou ztráty hysterezní a vodivostní na měřících 

transformátorech zanedbány. Dále jsou zanedbány ztráty na Zenerově diodě 

demagnetizačního obvodu. Největší část ztrát měřícího obvodu je na usměrňovací diodě 

a měřícím rezistoru.  

Ztráty na diodách: 

 𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑.𝑚ěř = (𝐼𝑠𝑡ř𝑈𝐹 + 𝑅𝑑𝐼𝑒𝑓
2 ) (5.14) 

Ztráty na měřícím rezistoru: 

 𝑃𝑅𝑚ěř
= 𝑅𝑚ěř𝐼𝑒𝑓

2  (5.15) 

Dosazením za 𝐼𝑠𝑡ř a 𝐼𝑒𝑓 v rovnicích (5.14) a (5.15) z příslušného vztahu v Tab. 3-4, pro 

celkové ztráty měřícího obvodu při harmonickém odběru platí: 

 

𝑃𝑚ěř~ = (2𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑.𝑚ěř + 𝑃𝑅𝑚ěř
) =

= 2𝐼𝑛(𝑝𝑚ěř𝑝~𝑈𝐹) + 𝐼𝑛
2 (

1

32
𝑝𝑚ěř

2 𝑝~𝜋4𝑘𝑒𝑓
2 (𝑅𝑚ěř + 2𝑅𝑑)) 

(5.16) 

Dosazením za 𝐼𝑠𝑡ř a 𝐼𝑒𝑓 v rovnicích (5.14) a (5.15) z příslušného vztahu v  Tab. 3-4, pro 

celkové měřící ztráty při konstantním odběru platí: 

 

𝑃𝑚ěř≡ = 2(𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑.𝑚ěř + 𝑃𝑅𝑚ěř
) =

= 2𝐼𝑛(𝑝𝑚ěř𝑝≡𝑈𝐹,𝑚ěř) + 𝐼𝑛
2 (

1

8𝑠
𝑝𝑚ěř

2 𝑝≡
2 𝜋2(𝑅𝑚ěř + 2𝑅𝑑)) 

(5.17) 

Kde 𝑝𝑚ěř je převod měřícího transformátoru. 
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5.2.1.5 Ztráty ostatní 

Za ostatní ztráty lze považovat např. ztráty v řídících obvodech, ztráty vodivostní na DPS 

nebo ztráty na vstupní pojistce. Ztráty v řídícím obvodu jsou pro jednoduchost 

zanedbány. 

Pro eliminaci vodivostních ztrát na DPS byly kritická místa pocínovány. Cín má sice  

cca 7-krát větší měrný elektrický odpor než měď, ale průřez naneseného cínu je větší než 

průřez tenké vrstvy mědi. Na primární straně byl na kritická místa zapájen měděný drát. 

Drát musí mít průměr menší než dvojnásobek hloubky vniku. To platí i pro vrstvu cínu 

na celé DPS. Respektive vrstva cínu může být tlustší, nemá to ale kýžený efekt. Potom lze 

vodivostní ztráty na DPS zanedbat. 

Poměrně značné jsou ztráty na vstupní pojistce. Pojistka je umístěna před vstupní 

kapacitou a tak pro ztrátu na pojistce platí: 

 ∆𝑃𝑝𝑜𝑗 = 𝑅𝑝𝑜𝑗𝐼𝑣𝑠𝑡
2  (5.18) 

Dosazením za 𝐼𝑣𝑠𝑡  v rovnici (5.18) z příslušného vztahu v Tab. 3-4, pro ztráty 

na vstupní proudové pojistce při harmonickém odběru platí: 

 ∆𝑃𝑝𝑜𝑗 = 4𝑅𝑝𝑜𝑗𝑝2𝐼𝑛
2 (5.19) 

5.2.1.6 Celkové ztráty  

Součtem všech ztrát pro harmonický odběr, konkrétně rovnic (3.66), (3.69), (3.70) (3.73), 

(5.3), (5.6), (5.9), (5.12), (5.16) a (5.19) se vyjádří celkový ztrátový výkon: 

∆𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘 =
= ∆𝑃𝑐𝑢 + ∆𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 + ∆𝑃𝑝ř𝑒𝑝 + ∆𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒 + ∆𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑦 + ∆𝑃𝑣𝑜𝑑,𝑡𝑟 + ∆𝑃𝑘,𝑟𝑒𝑧 + ∆𝑃𝑘,𝑣𝑦ℎ𝑙 +

+ ∆𝑃𝑚ěř 
(5.20) 

Při bližším pohledu na zmíněné ztrátové rovnice lze prohlásit, že ztráty ve zdroji se dají 

popsat obecnou kvadratickou rovnicí:  

 ∆𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑎𝑧 ∙ 𝐼𝑛
2 + 𝑏𝑧 ∙ 𝐼𝑛 + 𝑐𝑧 (5.21) 

kde člen 𝑎𝑧  vyjadřuje odpor jednotlivých prvků přepočtených na sekundární stranu 

transformátoru: 

𝑎𝑧~ =

=
𝜋4𝑘𝑒𝑓

2

16
[𝑝~

2 (𝑅𝑑𝑠−𝑜𝑛 + 𝑅𝑐𝑢,1 + 𝑝𝑚ěř
2 (

1

2
𝑅𝑚ěř + 𝑅𝑑,𝑚ěř)) + 2𝑅𝑑,𝑢𝑠𝑚 + 𝑅𝑐𝑢,2 +

+ 𝐸𝑆𝑅𝑟𝑒𝑧] + (
1

16
𝜋4𝑘𝑒𝑓

2 − 2) 𝐸𝑆𝑅𝑣𝑦ℎ𝑙 + 4𝑅𝑝𝑜𝑗𝑝~
2  

(5.22) 

Člen 𝑏𝑧~
 vyjadřuje napěťové úbytky na diodách přepočtené na sekundární stranu 

transformátoru: 

 𝑏𝑧~ = 4𝑈𝐹,𝑢𝑠𝑚 + 2𝑝𝑚ěř𝑝~𝑈𝐹,𝑚ěř (5.23) 

Člen 𝑐𝑧 vyjadřuje na proudu nezávislé ztráty (je stejný pro oba případy) 

 𝑐𝑧 = 1000 ∙ 𝑉𝑓𝑒 ∙ 𝐾 (
1

𝑓𝑠𝑤𝑁1

𝑈𝑑

4𝑆𝑓𝑒
)

𝑎

∙ 𝑓𝑠𝑤
𝑏 +

1

𝑁1
2

𝑈𝑑
2(𝑡𝑟 + 𝑡𝑓)

8𝜆𝑚
+ 2𝑄𝑒𝑞𝑈𝑑𝑓𝑠𝑤 (5.24) 
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Stejným způsobem lze získat koeficienty pro stejnosměrný odběr.   

𝑎𝑧≡ =

=
𝜋2

8𝑠
[𝑝≡

2 (𝑅𝑑𝑠−𝑜𝑛 + 𝑅𝑐𝑢,1 + 𝑝𝑚ěř
2 (𝑅𝑚ěř + 2𝑅𝑑,𝑚ěř ) + 𝑅𝑑,𝑢𝑠𝑚 + 𝑅𝑐𝑢,2 +

+ 𝐸𝑆𝑅𝑟𝑒𝑧)] + (
𝜋2

8𝑠
− 2) 𝐸𝑆𝑅𝑣𝑦ℎ𝑙 + 4𝑅𝑝𝑜𝑗𝑝≡

2  

(5.25) 

Člen 𝑏𝑧≡ je roven: 

 𝑏𝑧≡ = 2𝑈𝐹,𝑢𝑠𝑚 + 2𝑝𝑚ěř𝑝≡𝑈𝐹,𝑚ěř (5.26) 

V tabulce Tab. 5-1 jsou uvedeny uvažované hodnoty odporů a napětí, vycházející 

z datasheetů konkrétních použitých součástek. Odpory vinutí byly vypočteny ze znalosti 

délky závitu, počtu závitů a průřezu použitých vf lanek. Byla uvažována rezistivita mědi 

při 70°C. Napětí 𝑈𝑧 vychází z měření. Teoretická hodnota by podle (3.48) měla být 34,5V. 

Hodnoty jsou rozdílné, protože rovnice (3.48) nezohledňuje vliv rezonančního obvodu 

na celkový převod. 

Tab. 5-1 Použité hodnoty konstant při výpočtu koeficientů v rovnici (5.21) 

 

Pokud se dosadí do vztahů (5.22), (5.23), (5.24), (5.25) a (5.26) hodnoty z tabulky 

Tab. 5-1, lze vyčíslit jednotlivé koeficienty rovnice (5.21). 

Tab. 5-2 Vypočtené hodnoty koeficientů v rovnici (5.21) 

 

5.2.1.7 Měření účinnosti 

Účinnost byla měřena v zapojení podle Obr. 5-5. Výkon byl mařen v odporové zátěži. 

Protože vstupní napětí se zatížením klesalo, bylo vždy ručně nastaveno na správnou 

hodnotu 𝑈𝑑 = 14,4 𝑉. 

Příkon byl počítán podle vztahu: 

 𝑃𝑣𝑠𝑡 = 𝑈𝑑 ∙ 𝐼𝑣𝑠𝑡  (5.27) 

Výstupní výkon byl počítán podle vztahu: 

 𝑃𝑧 = 𝑈𝑧 ∙ 𝐼𝑛 (5.28) 

Účinnosti byla počítána podle vztahu: 

 𝜂 =
𝑃𝑧

𝑃𝑣𝑠𝑡
∙ 100    (5.29) 

𝑅𝑑𝑠−𝑜𝑛 𝑅𝑐𝑢,1 𝑅𝑐𝑢,2 𝑅𝑚ěř 𝑅𝑑,𝑚ěř 𝑅𝑝𝑜𝑗 𝑅𝑑,𝑢𝑠𝑚 𝐸𝑆𝑅𝑣𝑦ℎ𝑙  𝐸𝑆𝑅𝑟𝑒𝑧 𝑈𝐹,𝑚ěř 𝑈𝐹,𝑢𝑠𝑚 𝑈𝑧 

(mΩ) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (V) (V) (V) 

5,3 0,54 4,7 330 150 1,5 16 30 10 0,3 0,56 38 

𝒂𝒛~ 𝒃𝒛~ 𝒃𝒛~ 𝒃𝒛≡ 𝒄𝒛 
(Ω) (V) (Ω) (V) (W) 

1,440 2,335 0,793 1,220 2,240  



53 
 

V tabulce Tab. 5-3 jsou uvedeny výsledky měření. 

Tab. 5-3 Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot z měření účinnosti zdroje 

𝑈𝑑 𝐼𝑣𝑠𝑡 𝑈𝑧 𝐼𝑛 𝑃𝑣𝑠𝑡 𝑃𝑧 𝜂 

(V) (A) (V) (A) (W) (W) (%) 

14,44 2,36 77,40 0,40 34,05 31,19 91,61 

14,41 3,06 77,10 0,53 44,12 40,86 92,61 

14,44 4,50 76,90 0,79 64,98 61,06 93,97 

14,39 5,65 76,80 1,00 81,30 76,80 94,46 

14,42 8,30 75,83 1,50 119,69 113,75 95,04 

14,41 11,00 75,22 2,00 158,51 150,44 94,91 

14,44 13,75 75,10 2,50 198,55 187,75 94,56 

14,41 16,45 74,20 3,00 237,04 222,60 93,91 

14,40 19,20 73,62 3,50 276,48 257,67 93,20 

14,39 22,10 73,20 4,00 318,02 292,80 92,07 

14,40 24,75 72,41 4,50 356,40 325,85 91,43 

14,40 27,45 71,81 5,00 395,28 359,05 90,83 

14,38 30,00 70,95 5,50 431,40 390,23 90,46 

14,39 31,35 70,64 5,75 451,13 406,18 90,04 

 

Teoretická účinnost byla počítána podle vztahu: 

 𝜂𝑡𝑒𝑜𝑟 =
𝑃𝑧,𝑡𝑒𝑜𝑟

∆𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘 + 𝑃𝑧,𝑡𝑒𝑜𝑟
=

2𝑈𝑧 ∙ 𝐼𝑛 

(𝑎𝑧 ∙ 𝐼
𝑛
2

+ 𝑏𝑧 ∙ 𝐼𝑛 + 𝑐𝑧) + 2𝑈𝑧 ∙ 𝐼𝑛  
 (5.30) 

Na  Obr. 5-6 je vidět, že teoretická účinnost s naměřenou velice dobře shoduje. 

Rozdíl je primárně způsobený nedokonalostí matematického modelu ztrát, který některé 

ztráty a jevy úplně zanedbává. Dalšími důvody rozdílu může být chyba měření, 

Obr. 5-6: Závislost naměřené a teoretické účinnosti na odebíraném proudu 
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nedokonalost konstrukce, nelinearita a teplotní závislost parametrů součástek nebo 

rozdílné parametry reálných součástek oproti katalogovým.  

Na Obr. 5-7 je vidět porovnání teoretických účinností pro harmonický a stejnosměrný 

odběr. 

 

Na Obr. 5-8 je vidět naměřená zatěžovací charakteristika zdroje.  

  

Obr. 5-7 Závislosti teoretických účinností na odebíraném proudu pro harmonický a stejnosměrný 
odběr 

Obr. 5-8: Zatěžovací charakteristika zdroje 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat výkonný rezonanční zdroj pro 

audiozesilovač, který by byl snadno realizovatelný, levný a zároveň účinný. V rámci práce 

byl vytvořen kompletní návod postupu při návrhu zdroje tohoto typu. Důraz byl kladen 

na obecnost odvozených vztahů. Výsledkem je matematický aparát, použitelný nejen pro 

návrh zdroje pro audiozesilovač. Správnost matematického aparátu byla ověřena 

konkrétní realizací zdroje o výkonu 400 W. Bylo provedeno měření účinnosti, jehož 

výsledek byl velmi uspokojivý. Naměřená účinnost zdroje byla na celém měřeném 

výkonovém rozsahu vyšší než 90%. Nejvyšší účinnosti realizovaný zdroj dosáhl v první 

třetině jmenovitého výkonu, konkrétně 95%. Naměřená účinnost se velice dobře 

shodovala s teoretickou účinností odvozenou v rámci matematického popisu ztrát. 

Dosažená účinnost je výsledkem důsledného dodržování konstrukčních zásad a zejména 

pak správou interpretací teoretických poznatků dosažených matematickým rozborem.  

Při měření na osciloskopu bylo dokázáno, že tranzistory jsou spínány v režimu ZVS 

a vypínány v režimu ZCS. Napěťový překmit na spínacím tranzistoru dosahoval naprosto 

zanedbatelné hodnoty. Zdroj se obecně choval podle teoretických předpokladů. Při 

zátěžové zkoušce dodával požadovaný výkon do zátěže, bez znatelnějšího zahřívání 

jednotlivých součástek.  

Použitá topologie „ZVCS push-pull“ potvrdila své teoretické předpoklady. Její využití 

nemusí končit jen u zdroje pro audiozesilovač. Uplatnění může najít zejména jako 

zvyšující měnič středního výkonu. Typicky v oblasti záložních zdrojů UPS, kde je 

vyžadována velmi vysoká účinnost. 
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Seznam zkratek a symbolů 

𝐼𝑚𝑎𝑔 [A]  magnetizační proud 

𝐼𝑔 [A]   proud gate 

𝐼𝑑𝑠 [A]   proud tranzistorem 

𝐼𝑑𝑠𝑠 [A]   maximální opakovatelný proud tranzitorem 

𝐼𝑒𝑓,𝑟𝑒𝑝 [A]  efektivní hodnota proudu reproduktoru 

𝐼0,𝑟𝑒𝑝 [A]  maximální hodnota proudu reproduktoru 

𝐼𝑛 [A]   jmenovitý proud zdroje ( jedné větve ) 

𝐼𝑛,𝑐𝑒𝑙𝑘 [A]  celkový jmenovitý proud zdroje 

𝐼0 [A]   maximální hodnota proudu 

𝐼𝑒𝑓,𝐴−𝐸 [A]  efektivní hodnoty proudu průběhů A až E  

𝐼𝑠𝑡ř,𝐴−𝐸[A]  střední hodnoty proudu průběhů A až E 

𝐼𝑒𝑓 [A]   efektivní hodnota proudu 

𝐼𝑠𝑡ř [A]   střední hodnota proudu 

𝐼𝐹 [A]   jmenovitý proud diodou 

𝐼1,𝑒𝑓 [A]  efektivní hodnota proudu jedné větve cinutí s vyvedeném středem 

𝐼𝑒𝑓,𝑘 [A]  efektivní hodnota proudu kondenzátorem 

𝐼2,𝑒𝑓 [A]  efektivní hodnota proudu jedním sekundárním vinutím 

𝐼1,𝑚𝑎𝑥 [A]  maximální hodnota vybavovacího proudu  

𝐼𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥
[A]  maximální hodnota vybíjecího proudu kondenzátoru 

𝐼𝑣𝑠𝑡 [A]   vstupní proud zdroje 

𝑈𝑑𝑠 [V]   napětí drain-source tranzistoru 

𝑈𝑔𝑠 [V]   napětí gate-source tranzistoru 

𝑈𝑝 [V]   prahové napětí tranzistoru 

𝑈𝑒𝑓,𝑟𝑒𝑝 [V]  efektivní hodnota napětí na reproduktoru 

𝑈0,𝑟𝑒𝑝 [V]  maximální hodnota proudu na reproduktoru 

𝑈𝑧 [V]   výstupní napětí zdroje (jedna větev) 

∆𝑈𝑧𝑒𝑠 [V]  napěťový úbytek na zesilovači 

𝑈𝑑  [V]   vstupní napětí zdroje 

𝑈𝑟𝑟𝑚 [V]  maximální závěrné napětí diody 
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𝑈𝐹 [V]   úbytek napětí na diodě 

∆𝑈𝑑𝑟𝑣 [V]  zvlnění napětí řídících obvodů 

𝑈𝑟𝑒𝑓  [V]  referenční napětí řídícího obvodu 

∆𝑈𝑢𝑠𝑚 [V]  napěťový úbytek na usměrňovači 

𝑈𝐹,𝑢𝑠𝑚 [V]  napěťový úbytek na usměrňovací diodě 

𝑈𝐹,𝑚ěř [V]  napěťový úbytek na diodách měřícího obvodu 

𝑈𝑡ℎ𝑠ℎ [V]  prahové napětí komparátoru řídícího obvodu (shutdown) 

𝐶𝑔𝑠[F]   kapacita gate-source 

𝐶𝑔𝑑 [F]   kapacita gate-drain 

𝐶𝑒𝑞,𝐶𝑖𝑠𝑠 [F]  celková ekvivalentní kapacita, vstupní kapacita tranzistoru 

𝐶𝑜𝑠𝑠  [F]  výstupní kapacita tranzistoru 

𝐶𝑟𝑒𝑧 [F]  kapacita rezonančního obvodu 

𝐶𝑣𝑦ℎ𝑙 [F]  vyhlazovací výstupní kapacita 

𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡 [F]  kapacita kondenzátoru softstartu 

𝐶𝑑𝑟𝑣 [F]  kapacita blokovacích kondenzátorů budiče 

𝑄𝑒𝑞 [C]   celkový ekvivalentní náboj tranzistoru 

 𝑄 [C]   elektrický náboj 

𝑓𝑠𝑤 [Hz]   spínací frekvence 

𝑓𝑘𝑙 [Hz]  spínací frekvenci klasického měniče 

𝑓𝑧𝑒𝑠 [Hz]  nejnižší uvažovaná frekvenci hudby 

𝑓𝑟𝑒𝑧 [Hz]  rezonanční frekvence 

𝑓 [Hz]   frekvence 

𝑡𝑜𝑛 [s]   doba sepnutí tranzistoru 

𝑡𝑜𝑓𝑓 [s]   doba vypnutí tranzistoru 

𝑡𝑟 [s]   doba náběhu 

𝑡𝑓 [s]   doba sestupu 

𝑇 [s]   perioda 

𝑡 [s]   čas 

𝑠 [-]   střída 

𝑆𝑣𝑓,𝐴 [m2]  plocha pod křivkou vf půlsů 

𝑆𝑣𝑓,𝐶  [m2]  plocha pod křivkou vf pulsů 
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𝑆𝑛𝑓[m2]  plocha pod křivnou nf obálky 

𝑆𝑓𝑒 [m2]  průřez feritového jádra 

𝑆𝑐𝑢,1 [m2]  průřez primárního vodiče 

𝑆𝐻 [m2]   plocha hysterezní smyčky 

𝑆𝑜 [m2]   plocha okna feritového jádra 

𝑆𝑐𝑢,2 [m2]  průřez sekundárního vodiče 

𝑆𝑜𝑆𝑓𝑒 [m4]  elektromagnetická velikost jádra 

𝑆1 [-]   tranzistor 1 

𝑆2 [-]   tranzistor 2 

𝑍𝐶𝑆 [-]   spínání v nule proudu 

𝑍𝑉𝑆 [-]   spínání v nule napětí 

𝐵 [T]   sycení jádra 

𝐵𝑚𝑎𝑥 [T]  maximální sycení jádra 

𝐿𝜎,2 [H]  rozptylová indukčnost přepočtená na sekundární stranu transformátoru 

𝐸𝐶𝑜𝑠𝑠
[J]   energie výstupní kapacity MOSFET 

𝐸𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡
 [J]  energie softstart kondenzátoru 

𝜂 [-]   účinnost 

𝜂𝑧𝑒𝑠 [-]   účinnost zesilovače 

𝜂𝑡𝑒𝑜𝑟 [-]  teoretická účinnost zdroje 

𝑘𝑒𝑓 [-]   korekční činitel na efektivní hodnotu proudu 

𝑘0 [-]   korekční činitel na maximální hodnotu proudu 

𝑝~ [-]   převod transformátoru při souměrné harmonické zátěži 

𝑝≡ [-]   převod transformátoru při stejnosměrné zátěži 

𝜎 [A/m2]  proudová hustota 

𝐾𝑝 [-]   konstanta elektromagnetické velikosti jádra pro topologii push-pull  

𝐾𝐴 [-]   pomocný člen při výpočtu efektivní hodnoty průběhu A 

𝐾𝐸  [-]   pomocný člen při výpočtu efektivní hodnoty průběhu E 

𝐿1 [H]   vlastní indukčnost primárního vinutí 

𝛿 [m]   hloubka vniku 

𝜌𝑐𝑢 [Ω/m]  rezistivita mědi 

𝑙𝑧 [m]   délka závitu 
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𝑉𝐹𝑒 [m3]  objem feritového jádra 

𝑎 [-]   Steinmetzův koeficient 

𝑏 [-]   Steinmetzův koeficient 

𝐾 [-]   Steinmetzův koeficient 

𝑘𝑝𝑙 [-]   činitel plnění 

𝑘𝑝𝑙,𝑠𝑘𝑢𝑡 [-]  skutečný činitel plnění 

𝑝 [-]   převod transformátoru 

Ř𝑂[-]   řídící obvod  

𝑁1,𝑚𝑎𝑥 [-]  maximální počet závitů 

𝑁2 [-]   sekundární počet závitů 

𝑁1 [-]   primární počet závitů 

𝑁1,𝑚ěř [-]  primární počet závitů měřícího transformátoru  

𝑁2,𝑚ěř [-]  sekundární počet závitů měřícího transformátoru 

𝜆𝑚,𝑚ěř [H/N2]  konstanta feritového jádra měřícího transformátoru 

𝜆𝑚 [H/N2]  konstanta feritového jádra hlavního transformátoru 

𝐷𝑃𝑆 [-]   deska plošných spojů 

𝑅𝑇 [Ω]    odpor časovacího rezistoru oscilátoru 

𝑅𝐷 [Ω]   odpor časovacího rezistoru dead-time  

𝐸𝑆𝑅𝑟𝑒𝑧 [Ω]  ekvivalentní seriový odpor rezonančního kondenzátoru 

𝐸𝑆𝑅𝑣𝑦ℎ𝑙 [Ω]  ekvivalentní seriový odpor vyhlazovacího kondenzátoru 

𝑅𝑑,𝑚ěř [Ω]  differenciální odpor diody měřícího obvodu 

𝑅𝑑,𝑢𝑠𝑚 [Ω]  differenciální odpor diody výstupního usměrňovače 

𝑅𝑝𝑜𝑗 [Ω]  odpor pojistky 

𝑅𝑚ěř [Ω]  odpor měřícího bočníku 

𝑅𝑔 [Ω]   odpor zeristoru gate 

𝑅𝐿𝜎 [Ω]  ekvivalentní odpor reprezentující vliv rozptylové indukčnost na pokles 

napětí 

𝑅𝑏𝑢𝑑𝑖č [Ω]  odpor vodivostního kanálu dvojčinného budiče  

𝑅𝑑𝑠−𝑜𝑛 [Ω]  odpor vodivostního kanálu spínacího tranzistoru 

𝑍𝑟𝑒𝑝 [Ω]  impedance reproduktoru  

𝑅𝑑 [Ω]   differenciální odpor diody 
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𝑅𝑐𝑢,1 [Ω]  odpor primárního vinutí  

𝑅𝑐𝑢,2 [Ω]  odpor sekundárního vinutí 

𝑃𝑛 [W]   jmenovitý výkon zdroje 

∆𝑃𝑝ř𝑒𝑝 [W]  přepínací ztráty 

𝑃𝑣 [W]   měrné hysterezní ztráty 

 ∆𝑃𝑝𝑜𝑗 [W]  ztráty na vstupní pojistce 

∆𝑃𝑘,𝑣𝑦ℎ𝑙 [W]  ztráty na vyhlazovacích kondenzátorech 

∆𝑃𝑚ěř [W]  ztráty měřícího obvodu 

∆𝑃𝑅𝑚ěř
 [W]  ztráty na bočníku 

∆𝑃𝑛𝑎𝑝𝑟,𝑚ěř [W]  naměřené ztráty naprázdno 

∆𝑃𝑛𝑎𝑝𝑟 [W]  teoretické ztráty naprázdno 

∆𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑦 [W]  ztráty na usměrňovacích diodách 

∆𝑃𝑣𝑜𝑑,𝑡𝑟 [W]  vodivostní ztráty tranzistoru 

∆𝑃𝑘,𝑟𝑒𝑧 [W]  ztráty na rezonančních kondenzátorech 

∆𝑃𝑐𝑢 [W]  ztráty v mědi 

∆𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 [W]  ztráty hysterezní 

∆𝑃𝑧𝑡𝑟 [W]  ztráty uvažované při optimalizaci transformátoru  

𝑃𝑟𝑒𝑝 [W]  příkon reproduktoru 

𝑃𝑧𝑒𝑠 [W]  výkon zesilovače 

∆𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒 [W]  ztráty nabíjením vstupní kapacity tranzistorů 

𝑃𝑣𝑠𝑡 [W]  příkon zdroje 

𝑃𝑧  [W]   výstupní výkon zdroje 

𝑎𝑧 [Ω]   pomocný koeficient při výpočtu ztrát 

𝑏𝑧 [V]   pomocný koeficient při výpočtu ztrát 

𝑐𝑧 [W]   pomocný koeficient při výpočtu ztrát 
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Přílohy 

 

Obr. 7-1 Ukázka z tvorby DPS 
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Obr. 7-2 Celkové schéma zapojení 


