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Řízení spínaných zdrojů
Výstupní napětí spínaného zdroje je udržováno na konstantní hodnotě pomocí uzavřené řídicí zpětnovazební 
smyčky. Hodnota výstupního napětí (skutečná hodnota) je porovnávána s referenčním napětím (jmenovitá 
hodnota). Rozdíl mezi skutečnou a jmenovitou hodnotou řídí střídu (duty cycle) spínání tranzistorového 
spínače. Funkcí řídicí smyčky je udržovat konstantní výstupní napětí při proměnném vstupním napětí a 
změnách odběru proudu ze zdroje.

Existují dvě metody regulace spínaného zdroje: napěťové a proudové řízení. Napěťové řízení je považováno 
za tradiční metodu regulace. Nejmodernější systémy používají proudové řízení, které základem mnoha 
integrovaných obvodů, určených pro řízení spínaných zdrojů. Funkce obou typů řídicích obvodů spínaných 
zdrojů může být vysvětlena s použitím zvyšujícího měniče (boost converter), zobrazeného na obr. 1

Napěťové řízení:

Obr. 1: Napěťové řízení zvyšujícího měniče

Výstupní napětí Vout je porovnáváno s referenčním napětím Vref přes napěťový dělič R1,R2 a zesíleno PI-
regulátorem. Šířkový modulátor (pulse width modulator, PWM – obr. 2) převádí výstupní napětí PI-
regulátoru V2 na šířkově modulované napětí t1/T. Výstup šířkového modulátoru (PWM) řídí tranzistor 
zvyšujícího měniče.

Obr. 2. Princip šířkové modulace
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Uzavřená smyčka funguje následovně: Pokud je výstupní napětí Vout nízké, je toto napětí nižší než referenční 
napětí Vref , což způsobí, že výstupní napětí V2 PI-regulátoru se zvýší. V PWM obvodu je napětí V2 
porovnáno s pilovitým signálem a když se toto zvýší, zvýší se i střída t1/T. To způsobí, že výstupní napětí se 

zvyšuje, dokud nenastane V out Vref.

Proudové řízení:

Obr. 3. Proudové řízení zvyšujícího měniče

Výstupní napětí Vout  je porovnáváno s referenčním napětím Vref  via přes napěťový dělič R1,R2

a zesíleno PI-regulátorem. Výstupní napětí PI-regulátoru V2  je porovnáváno s úbytkem napětí na měřicím 
rezistoru proudu Ri.  Když napětí na Ri  překročí V2 , výstup komparátoru zresetuje RS klopný obvod a vypne 
tranzistor. RS klopný obvod byl předtím nastaven pomocí hodinového signálu. Tranzistor je sepnut 
hodinami a vypnut, když napětí na odporu Ri (jež představuje proud induktorem) dosáhne určité hodnoty. 
Tímto způsobem PI-regulátor přímo řídí proud tekoucí induktorem. 

Uzavřená smyčka funguje následovně: Pokud je výstupní napětí Vout  příliš nízké, toto napětí bude nižší než 
referenční napětí Vref . To způsobí, že se výstupní napětí V2 PI-regulátoru zvýší. Komparator porovnává 
napětí V2 s úbytkem napětí na rezistoru Ri. Tímto způsobem V2  určuje hodnotu, na niž se napětí na Ri  
zvyšuje (což znamená hodnotu proudu, na kterou vzroste proud  IL tekoucí induktorem), dokud není 
tranzistor vypnut. Pokud se V2 zvyšuje proto, že Vout  je nižší než Vref , proud induktorem se bude zvyšovat, 
dokud se Vout  nebude přesně rovnat referenčnímu napětí.
 

Porovnání napěťového a proudového řízení

PI-regulátor při proudovém řízení reguluje proud induktorem přímo. Tento proud nabíjí výstupní 
kondenzátor Cout a teče do zátěže RL . Cout a RL tvoří systém prvního řádu a reakce na skokový signál je 
exponenciální funkce.
Při napěťovém řízení se reguluje poměr t1/T , což znamená, že je řízeno napětí na indukčnosti L. Toto napětí 
pracuje se systémem druhého řádu, jenž je tvořen L, Cout a RL .
Reakce na skokový signál je přechodová funkce se zanikající sinusovou složkou.
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Proudové řízení má proto lepší odezvu na řízení, z tohoto důvodu většina kontrolérů používá proudové 
řízení.

Obr. 4. Blokové schéma proudového a napěťového řízení 

Konstrukce PI-regulátoru:

Systém PI-regulátoru má tendenci oscilovat, pokud je zvolená kapacita C1 příliš malá a hodnota rezistoru R4  
je příliš velká. Abychom se tomuto problému vyhnuli, kapacita C1 by měla být zpočátku zvolena vysoká 
(svitkový kondenzátor o kapacitě v řádu mikrofaradů se v regulačních obvodech používá běžně). R4 by měl 
být zvolen tak, aby mezní frekvence PI-regulátoru byla pod mezní frekvencí L a Cout :

                                                                                        (1)

V tom případě by regulátor měl pracovat stabilně (pokud nebude, může být problémem vnitřní reference 
nebo nevhodně navržená deska s plošnými spoji). Pro zlepšení reakce uzavřené smyčky, můžeme krok za 
krokem snižovat hodnotu C1 a zároveň zvětšovat hodnotu R4 . Když smyčka začne oscilovat, C1 zvětšíme 
10x a zároveň zmenšíme R4. Pokud se budeme řídit těmito pokyny, smyčka bude pracovat ve stabilním 
režimu s dostatečně vysokou rychlostí regulace pro většinu aplikací.

Rada:
V mnoha řídicích obvodech je operační zesilovač transkonduktanční zesilovač. Dodává výstupní proud 
(velmi vysoká výstupní impedance), který je přímo úměrný vstupnímu napětí. V tomto případě R4 a C1 jsou 
zapojeny z výstupu na zem, aby se dosáhlo PI-charakteristiky regulátoru.



4

Napěťové řízení s komparátory 

Specializované integrované spínané regulátory jsou poměrně drahé a nejsou vždy dostupné, proto se 
pokusíme navrhnout spínaný regulátor s použitím běžně dostupných komparátorů. Například integrovaný 
obvod LM2903 obsahuje dva komparátory a je velmi levný: maloobchodní cena v GM Electronic je 5Kč, 
speciální spínané regulátory často stojí desetinásobek i více. Na obr. 5 máme schéma zapojení obvodu 
šířkové modulace, jenž je základem každého regulátoru, který pracuje v napěťovém režimu. Tento obvod se 
skládá ze zdroje pilovitého průběhu a komparátoru.   

Obr. 5. Obvod PWM

Zdroj pilovitého průběhu je tvořen zdrojem konstantního proudu I1, který nabíjí kondenzátor C2, a 
komparátorem U3, jenž ovládá vybíjecí tranzistor M1. Předpokládejme, že po zapnutí napájení je 
kondenzátor C2 vybit. V tom případě je na výstupu komparátoru U3 nulové napětí (výstupní tranzistor s 
otevřeným kolektorem je sepnut), takže tranzistor M1 je rozepnut a kondenzátor C2 se nabíjí ze zdroje 
proudu I1. Jakmile napětí UC2 na kondenzátoru začne splňovat nerovnici

V1*R4/(R3 + R4) < UC2*R6/(R6 + R7)                                                               (2) 

(v našem případě UC2 > 6,6V), výstup komparátoru U3 se přepne na vysokou úroveň, čímž dojde k sepnutí 
tranzistoru M1 a skokovému vybití kondenzátoru C2. Poté se kondenzátor začne opět nabíjet a výše popsaný 
děj se opakuje.
Šířka impulzů na výstupu komparátoru U1 je určena napětím V2, jak ilustruje obr. 2 výše. Na obr. 6 vidíme 
výsledek simulace:
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Obr. 6. Výsledek simulace obvodu podle obr. 5

Napětí zdroje V2 lineárně roste od nuly do 7V. Všimněte si, jak v závislosti na V2 roste šířka impulzů 
(zelená čára). Průběh napětí na kondenzátoru C2 je nakreslen modře.

Obvod na obr. 5 má jednu vadu. Zdroj proudu není vytvořen z reálných součástek, ale je pouze virtuální. 
Nyní jej nahradíme skutečným zdrojem. Na obr. 7 najdete upravený obvod PWM.

Obr. 7. Obvod PWM s reálným zdrojem proudu

Zdroj proudu je tvořen tranzistorem Q1, Zenerovou diodou D1 a rezistory R1 a R10.Tento obvod funguje 
následovně. Odporem R1 teče požadovaný konstantní proud plus proud do báze tranzistoru Q1 a tento proud 
vytváří na odporu R1 úbytek napětí. Když proud odporem R1 vzroste, vzroste na něm úbytek napětí, čímž 
dojde k přivření tranzistoru Q1, neboť napětí na Zenerově diodě D1 je konstantní. Naopak, když proud 
odporem R1 poklesne, tranzistor Q1 se více otevře a pokles proudu vyrovná. Zanedbáme-li proud do báze, 
platí následující rovnice:

Ik = (UZ - UBE)/R1                                                                       (3)

kde Ik je požadovaný konstantní proud, UZ je Zenerovo napětí diody D1 a UBE je napětí báze – emitor 
tranzistoru Q1. V našem případě jsme zvolili Ik = 2mA, Zenerovo napětí je 4,7V a UBE = 0,7V, takže vychází 
R4 = 2kΩ . Velikost odporu R10 zvolíme s ohledem na charakteristiku zvolené Zenerovy diody. 
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Nyní se můžeme přesvědčit, že zdroj proudu skutečně funguje:

Obr. 8. Výsledek simulace obvodu podle obr. 7

Porovnáme-li obr. 8 s obr. 6, vidíme, že jsou téměž identické a že napětí na C2 roste lineárně. 

Pokud nám příliš nezáleží na linearní závislosti mezi řídicím napětím V2 a střídou výstupního signálu PWM, 
přičemž klademe důraz na jednoduchost řešení, můžeme zdroj proudu nahradit rezistorem:

Obr. 9. Obvod PWM bez zdroje konstantního proudu

Hodnotu odporu R1 jsme zvolili experimentálně zhruba dvojnásobnou oproti hodnotě na obr. 7. Jak se 
změnil zejména průběh napětí na kondenzátoru C2, se můžeme podívat na obr. 10.
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Obr. 10. Výsledek simulace obvodu podle obr. 9

 Dalšího zjednodušení obvodu PWM dosáhneme, když se zbavíme vybíjecího tranzistoru M1:

Obr. 11. Obvod PWM s astabilním klopným obvodem

Obr. 12. Výsledek simulace obvodu podle obr. 11

Zjednodušení jsme dosáhli tím, že jsme jako zdroj pilovitého průběhu použili astabilní klopný obvod. 
Rozkmit napětí na kondenzátoru C2 ovlivníme změnou hodnoty odporu R6, jenž tvoří kladnou zpětnou 
vazbu komparátoru U3. Čím menší je hodnota R6, tím větší rozkmit napětí a nižší frekvence.
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Pokud chceme dosáhnout rychlého vybíjení kondenzátoru C2, zapojíme paralelně k odporu R1 Schottky 
diodu a podle potřeby upravíme napěťový dělič R3, R4, čímž dosáhneme toho, že obvod bude fungovat 
téměř od nuly vstupního napětí V2.

Obr. 13. Obvod PWM s astabilním klopným obvodem a diodou

Obr. 14. Výsledek simulace obvodu podle obr. 13

 Realizace PI-regulátoru

PI- regulátor je součástí obrázků 1 a 3 a je realizován pomocí operačního zesilovače. My se o totéž 
pokusíme pomocí komparátoru. 
Poznámka: Písmmena PI znamenají proporcionálně integrační. Dále se používají regulátory PID, kde D 
znamená derivační.
Na obr. 15 máme schéma zapojení PI-regulátoru. Protože komparátor LM2903 obsahuje na výstupu 
tranzistor s otevřeným kolektorem, přibyl v zapojení rezistor R4. Funkci regulátoru to však nijak nevadí, jak 
ukazuje výsledek simulace na obr. 16.
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Obr. 15. Schéma zapojení PI-regulátoru s komparátorem LM2903

Obr. 16. Výstup simulace PI-regulátoru

Na obr. 15 máme kromě regulátoru i řízenou soustavu prvního řádu tvořenou odporem R3 a kondenzátorem 
C2. Dohromady s regulátorem tedy máme systém druhého řádu, jak ukazuje obr. 16. Proporcionální složka 
(tj. zesílení) regulátoru je dána poměrem odporů R2/R1 a integrační složka je určena součinem R1*C1. 
V simulaci jsme měnili hodnotu kondenzátoru C1 (100pF, 470pF, 1nF a 10nF) a sledovali, jak se to projeví 
na výstupu regulované soustavy, tj. na napětí na kondenzátoru C2. Hodnotě 100pF odpovídá zelená křivka, 
470pF odpovídá modrá, atd. Všimněte si, jak se v závislosti na hodnotě C1 mění frekvence a amplituda 
kmitání napětí na C2. Zdroj V1, připojený na neinvertující vstup (+) komparátoru, představuje žádanou 
hodnotu řízené veličiny (napětí na C2).

Příklad použití obvodu PWM ve snižujícím měniči

Začneme tím, že k PWM obvodu přidáme základní součástky snižujícího měniče (buck converter) – spínač 
(S1), diodu (D1), tlumivku (L1), kondenzátor (C1) a zátěž (R2). Zatím bez regulace – střída je nastavena 
napevno pomocí zdroje napětí V2. Součástky zvolíme více méně náhodně. Schéma zapojení je na obr. 17:
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Obr. 17. Snižující měnič: základní zapojení bez regulační smyčky

Podívejme se, jak se tento měnič chová:

Obr. 18a. Výsledek simulace snižujícího měniče

Zelená křivka zobrazuje proud tlumivkou L1, modrá křivka ukazuje průběh napětí na zátěži R2. Vidíme, že 
systém je poněkud nestabilní a má tendenci kmitat. Zkusíme tedy upravit hodnoty některých součástek: 10x 
zvětšíme indukčnost L1 a ve stejném poměru snížíme kapacitu C1:

Obr. 18b. Výsledek simulace snižujícího měniče

Nyní náš měnič zdokonalíme: Přidáme k němu zpětnovazební smyčku s PI-regulátorem:
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Obr. 19. Snižující měnič s regulační smyčkou

Nyní se podíváme, jak se tento měnič chová:

Obr. 20. Simulace snižujícího měniče s regulační smyčkou

Z obrázku 20 je vidět, že regulace funguje poměrně slušně. Bylo však nutné upravit hodnoty některých 
součástek. Například jsme museli hodně navýšit zesílení regulátoru. Jako referenční zdroj (V4) použijeme 
například TL431. Jako horní spínač (S1) se často používá bipolární tranzistor typu pnp.

Příklad použití obvodu PWM v galvanicky odděleném DC-DC měniči

Začneme opět s měničem bez regulační smyčky (obr. 21). Střída byla zvolena 50% a zatěžovací odpor 10Ω. 
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Obr. 21. Galvanicky oddělený DC-DC měnič bez regulace

Obr. 22. Simulace DC-DC měniče bez regulace

Nyní schéma zapojení měniče z obr. 21 doplníme o regulační smyčku. Referenční zdroj V2 jsme nahradili 
napěťovým děličem složeným z odporů R10, R11 (obr. 23). Napětí na neinvertujícím vstupu (+) 
komparátoru U1 je snižováno pomocí tranzistoru optočlenu U2 v závislosti na výstupním napětí měniče. 
LED dioda optočlenu je napájena z regulačního obvodu složeného z tranzistoru Q3, Zenerovy diody D3 a 
několika rezistorů. Rezistorem R13 se řídí výstupní napětí. Čím má odpor R13 nižší hodnotu, tím vyšší je 
napětí na výstupu měniče a naopak. Kvalitu regulace výstupního napětí podstatným způsobem ovlivňují 
hodnoty odporu děliče napětí R10, R11. Čím je dělič tvrdší (nižší hodnoty odporu), tím je zvlnění na 
výstupu menší, jak ukazuje obr. 24. Je to způsobeno tím, že čím je dělič měkčí, tím je regulace citlivější a 
náchylnější k nestabilitě. 
Nyní uděláme další úpravu zpětné vazby měniče: nahradíme tranzistor a Zenerovu diodu referenčním 
zdrojem TL431 (obr. 25).
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Obr. 23. Galvanicky oddělený DC-DC měnič s regulační smyčkou

Obr. 24. Simulace DC-DC měniče s regulací

Obr. 25. DC-DC měnič s regulační smyčkou s TL431

Z obrázku 26 je zřejmé, že stabilita regulátoru s TL431 je horší než v případě s tranzistorem a zenerkou. 
Příčina je opět ve vyšší citlivosti referenčního zdroje TL431. Když se podíváme na jeho funkční blokové 
schéma, důvod je okamžitě zřejmý: obvod TL431 obsahuje komparátor, jehož zesílení je mnohonásobně 
větší než bipolárního tranzistoru.
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Obr. 26. Simulace DC-DC měniče s regulační smyčkou s TL431

Obr. 27. Funkční blokové schéma referenčního zdroje TL431
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Proudové řízení s komparátory

Na základě blokového schématu na obr. 3 nyní navrhneme jednoduchou realizaci proudového řízení pomocí 
levných a všeobecně dostupných součástek. Základem bude oscilátor na obr. 28.

Obr. 28. Oscilátor pro proudové řízení

Tento oscilátor nám umožní vyhnout se použití klopného obvodu (flip-flop) a maximálně zjednodušit 
obvodové řešení regulátoru řízeného proudem. Oscilátor se skládá ze dvou komparátorů, z nichž první (U3) 
vybíjí kondenzátor C2, který je součástí monostabilního klopného obvodu, tvořeného komparátorem U1; 
spínače M1; indukční cívky L1; snímacího odporu R8 pro měření proudu; a několika dalších pomocných 
součástek. Jak tento oscilátor funguje. Po zapnutí napájení odporem R8 neteče proud, takže napětí na 
invertujícím vstupu (-) komparátoru U3 je nižší než na neinvertujícím vstupu (+) tohoto komparátoru. 
Výstupní tranzistor komparátoru je tedy rozepnut a kondenzátor C2 se začíná nabíjet přes odpor R1. Protože 
při vybitém kondenzátoru C2 je na neinvertujícím vstupu komparátoru U1 napětí nižší než na jeho 
invertujícím vstupu, je výstupní tranzistor komparátoru U1 sepnut a výkonový tranzistor M1 je rozepnut. 
Jakmile napětí na kondenzátoru C2 přesáhne napětí na děliči napětí tvořeném odpory R10, R11, dojde 
k překlopení komparátoru U1 a sepnutí tranzistoru M1. Cívkou L1 začne protékat proud, který se prakticky 
lineárně zvyšuje. Zároveň s ním vzrůstá napětí na odporu R8, které je přivedeno na vstup (-) komparátoru 
U3. Jakmile toto napětí přesáhne napětí zdroje V3, překlopí se komparátor U3 do nuly a jeho výstupní 
tranzistor skokově vybije kondenzátor C2. Tím dojde k překlopení komparátoru U1 a rozepnutí tranzistoru 
M1. Odporem R8 přestane téct proud a komparátor U3 se překlopí do log. 1, čímž umožní opětovné nabíjení 
kondenzátoru C2 a již popsaný děj se opakuje. Na dalším obrázku máme průběhy jednotlivých obvodových 
veličin oscilátoru. 
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Obr. 29a. Průběh napětí na C2

Obr. 29b. Průběh napětí na výstupu U1

Obr. 29c. Průběh proudu cívkou L1

Jak tento oscilátor můžeme použít k proudovému řízení spínaného měniče? Můžeme zvolit dva přístupy. 
Buď můžeme řídit napětí V3, nebo rychlost nabíjení kondenzátoru C2 změnou velikosti odporu R1. 
V prvním případě je frekvence oscilátoru konstantní a mění se amplituda proudu tekoucího cívkou L1. 
V druhém případě je naopak konstantní amplituda a mění se frekvence oscilátoru. 

Řízení změnou amplitudy proudu
Hned na úvod musíme říci o jedné nevýhodě tohoto způsobu řízení. Tato nevýhoda spočívá v nemožnosti 
dosáhnout nulové amplitudy proudu cívkou ani při téměř nulovém řídicím napětí. Je tak tomu proto, že 
reálné součástky mají nenulová zpoždění a rychlost vybíjení kondenzátoru není nekonečně velká. 

Obr. 30. Průběh proudu cívkou L1 a řídicího napětí pro spínač M1
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Na obr. 30 vidíme průběh proudu cívkou L1 pro řídicí napětí V3 = 0,01V. Tomuto napětí by teoreticky měla 
odpovídat amplituda proudu 0,01V/1Ω = 10mA. Ve skutečnosti je amplituda proudu 90mA. (Při V3 = 1V je 
chyba ještě zřetelnější: nasimulovaná amplituda je 1,25A, zatímco vypočítaná hodonota je 1A.) Při návrhu 
regulátoru s tím musíme počítat a pro eliminaci vlivu tohoto nedostatku provést vhodná opatření. Například 
použijeme nižší frekvenci oscilátoru. Další možností je nepřipustit, aby spínaný zdroj pracoval naprázdno. 
Hodnotu kondenzátoru C2 volíme pokud možno co nejmenší, aby se C2 přes výstupní tranzistor 
komparátoru U3 co nejrychleji vybil.

Řízení změnou frekvence oscilátoru

Na obr. 31 zobrazenu máme simulaci proudového řízení změnou frekvence. Hodnotu C2 jsme změnili na 
4,7nF a odpor R1 nabývá hodnot 220kΩ, 47kΩ a 10kΩ.

Obr. 31. Proudové řízení změnou frekvence

Příklad použití proudového řízení ve snižujícím měniči

Začneme opět měničem bez zpětné vazby, přičemž vyjdeme ze zapojení na obr. 17, kde PWM obvod 
nahradíme oscilátorem z obr. 28. Aby oscilátor fungoval, museli jsme schéma doplnit ještě o odpor R7, pro 
snímání proudu. Výsledné zapojení můžete vidět na obr. 32. Pomocí simulace nejdříve ukážeme, že oscilátor 
funguje při velmi širokém rozsahu indukčností cívky L1. Na obr. 33 je zobrazen průběh proudu cívkou L1 
pro tři hodnoty indukčnosti:  47µH, 220µH a 1mH. Na dalším obrázku potom můžeme vidět, jak velikost 
cívky L1 ovlivňuje zvlnění a velikost napětí na výstupu měniče (tj. na zatěžovacím odporu R2): s rostoucí 
indukčností se snižuje amplituda zvlnění a roste stejnosměrná složka napětí. Pro úplnost ještě uvedeme 
průběhy proudu snímacím odporem R7 (obr. 35).
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Obr. 32. Snižující měnič s oscilátorem řízeným proudem bez ZV

Obr. 33. Průběhy proudu cívkou L1 pro různé hodnoty indukčnosti

Obr. 34. Průběhy napětí na zátěži (R2) pro různé hodnoty indukčnosti cívky L1

Obr. 35. Průběhy proudu snímacím odporem R7 pro různé hodnoty indukčnosti

Základní představu o chování snižujícího měniče s oscilátorem řízeným proudem bez regulátoru již máme, 
takže můžeme přidat regulátor. Jak víme, můžeme si vybrat ze dvou způsobů: buď řízením amplitudy, nebo 
řízením frekvence. V tomto případě s výhodou použijeme řízení změnou amplitudy proudu s konstantní 
frekvencí. Řídicí signál na vstupu (+) komparátoru U2 je vytvořen pomocí PI-regulátoru s referenčním 
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zdrojem V1. Schéma zapojení je na obr. 36 níže. Výsledek simulace je na obr. 37. Porovnáme-li tento 
obrázek s výsledkem simulace na obr. 20 (napěťové řízení), vidíme, že u proudového řízení je odezva 
stabilnější (nedochází k rozkmitání soustavy).
 

Obr. 36. Snižující měnič s oscilátorem řízeným proudem se ZV

Obr. 37. Průběh výstupního napětí a řídicího signálu spínače S1

Nyní si ukážeme použití regulace výstupního napětí pomocí změny frekvence (obr. 31). V tomto případě 
nepoužijeme PI-regulátor, ale musíme nahradit odpor R1 nějakým vhodným regulačním prvkem. Může to 
být např. tranzistor. My s výhodou použijeme optočlen s dvojicí tranzistor – LED. Příklad zapojení je na 
obr. 38. Regulace funguje následovně. Tranzistor optočlenu U1 slouží jako proměnný odpor, přes nějž se 
nabíjí kondenzátor C4. Když se na výstupu zvýší napětí, pootevře se tranzistor Q1, který ubere proud do 
LEDky optočlenu U1. Tím se zvýší odpor tranzistoru uvnitř U1 a sníží se frekvence spínání spínače S1, 
následkem čehož výstupní napětí poklesne. Na obr. 39 máme výstup simulace. Nyní zvětšíme zatěžovací 
odpor R2 z hodnoty 100Ω na 1kΩ. Výsledek vidíme na obr. 40. Výhodou regulace změnou frekvence je to, 
že regulace funguje i bez přítomnosti zátěže.  
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Obr. 38. Snižující měnič s regulací změnou frekvence

Obr. 39. Výstup simulace podle obr. 38. pro R2 = 100Ω.

Obr. 40. Výstup simulace pro R2 = 1kΩ.

Nevýhodou zapojení na obr. 38 je to, že odpor R1 musí být zapojen přímo na zdroj (jinak se oscilátor zdroje 
nerozběhne), což může být nevýhodné, pokud máme velký rozsah vstupních napětí (V3). Na obr. 41 máme 
modifikované schéma zapojení, kde přibyl jeden tranzistor (Q2). V tomto případě je odpor R1 připojen na 
výstupní napětí měniče. Simulace (obr. 42, 43) ukázala, že modifikovaný měnič funguje prakticky stejně.
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Obr. 41. Snižující měnič s regulací změnou frekvence –verze 2

Obr. 42. Výstup simulace zapojení podle obr. 41

Obr. 43. Výstup simulace pro R2 = 1kΩ.

Nyní zapojení na obr. 41 změníme tak, že použijeme regulaci změnou amplitudy. Výsledek vidíme na obr. 
44. Místo referenčního zdroje V1 jsme použili dělič napětí R5, R6 a paralelně k odporu R6 jsme zapojili 
tranzistor Q2, který je řízen optickou zpětnou vazbou pomocí optočlenu U1. Když se podíváme na výsledek 
simulace na obr. 45, vidíme, že regulace je velmi kvalitní, téměř bez zvlnění. Na obr. 46 je pak zobrazen 
výsledek simulace pro hodnotu zatěžovacího odporu R2 = 1kΩ. Je zřejmé, že regulace změnou amplitudy 
proudu je kvalitnější než regulace změnou frekvence. 
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Obr. 44. Snižující měnič s regulací změnou amplitudy proudu

Obr. 45. Výstup simulace zapojení podle obr. 44

Obr. 46. Výstup simulace pro R2 = 1kΩ.

Na webu http://danyk.cz/ jsem našel zajímavé zapojení univerzálního DC-DC měniče. Na tento měnič 
aplikujeme náš regulátor. Nejdřive však sem zkopírujeme popis a schéma zapojení tohoto měniče:

Univerzální DC/DC měnič 
     Úvod: Toto je jednoduchý univerzální DC/DC měnič (měnič z jednoho stejnosměrného napětí na jiné). 
Vstupní napětí může být cca 9 - 18V a výstupní napětí lze dle potřeby zvolit v rozmezí cca 3 - 50V. 
Výstupní napětí může být menší i větší než vstupní. Hodí se pro celou řadu účelů, jako je např. napájení 
různých zařízení (notebooků, zesilovačů, přenosných televizorů, 5V USB spotřebičů, 24V spotřebičů...) z 
palubní sítě automobilu 12V, akumulátoru či solárních článků, nabíjení baterií ze solárních článků, a pod. 
     Popis zapojení: Tento DC/DC měnič je zapojen v topologii bezrozptylového měniče (v mém článku o 
měničích je to topologie F). Jako řídící obvod IO1 je použit známý UC3843 (klikněte pro datasheet v PDF). 

http://danyk.cz/uc3842.pdf
http://danyk.cz/menice.html
http://danyk.cz/menice.html
http://danyk.cz/
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Měnič využívá transformátor (chcete-li, dvojitou tlumivku) Tr1. Ten musí mít převodní poměr přesně 1:1. Je 
vinut dvěma stejnými lakovanými vodiči současně na železoprachové toroidní jádro (kroužek). Vhodné je 
žluto-bílé jádro (materiál 26) nebo zeleno-modré jádro (materiál 52). Oba materiály mají permeabilitu 75. 
Jádra lze získat např. z PC zdroje AT nebo ATX nebo z jiných spínaných zdrojů nebo měničů. Průměr 
drátu, počet závitů a velikost jádra se záleží na výstupním napětí a výkonu. Příklad Tr1 vidíte u fotek níže. 
Výstupní napětí je určeno odporem R1. Ten vypočítejte pro požadované výstupní napětí podle vzorce: 
R1 = (Uvýst - 2,5) . 1880 
Napětí ve Voltech, odpor vyjde v Ohmech. Pozor - zdroj nikdy nezapínat bez R1! Napětí C8 a C9 zvolte 
podle výstupního napětí. Kapacita C1, C2, C6, C8 a C9 může být upravena v závislosti na požadovaném 
výkonu měniče. C1, C6 a C8 by měly být typ s nízkým ESR. T1 je nízkonapěťový MOSFET typu N s co 
nejnižším odporem v sepnutém stavu. T1 a D1 při provozu vidí součet vstupního a výstupního napětí a 
musí být dimenzovány alespoň na 1,25x maximální uvažované napětí. Pracovní frekvence je cca 90-
95kHz. Měnič se hodí pro výkony v řádech jednotek až desítek wattů. Požadovaným parametrům je 
potřeba přizpůsobit výkonové součástky (D1, T1, Tr1 a elektrolyty). Pro větší výkony také umíštěte T1 a D1 
na chladič. R2 určuje práh omezování proudu. Pokud je tento práh zvolen přiměřeně použitým výkonovým 
součástkám a jejich chlazení, je tento DC/DC měnič odolný vůči přetížení a zkratu. 

Schéma univerzálního DC/DC měniče.

Nyní si toto zapojení ve zjednodušené formě nasimulujeme. Měnič (obr. 47) neobsahuje regulaci výstupního 
napětí, pouze omezovač nadproudu složený z odporu R2 a tranzistoru Q1. Schéma měniče s regulací je na 
obr. 49. Jedná se v podstatě o syntézu zapojení regulátoru na obr. 44 a zapojení měniče bez regulátoru na 
obr. 47. Porovnáme-li výsledky simulace na obr. 45 a obr. 50, vidíme, že jsou prakticky stejné. 

Galvanicky oddělený DC-DC měnič
Ze zapojení na obr. 49 můžeme snadno vytvořit galvanicky oddělený DC-DC měnič. Schémata galvanicky 
oddělených měničů jsou na obr. 51 a 53. První z nich je s regulací amplitudy proudu, druhý s regulací 
změnou frekvence. Za běžných podmínek obě regulace fungují dobře. Nyní se podíváme, jak jsou na tom 
oba regulátory, když extrémně zvýšíme napájecí napětí: z 24V na 300V. 
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Obr. 47. Univerzílní DC-DC měnič – bez regulace

Obr. 48. Výstup simulace zapojení podle obr. 47

Obr. 49. Univerzílní DC-DC měnič – s regulací 
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Obr. 50. Výstup simulace zapojení podle obr. 49

Obr. 51. Měnič s regulací proudu

Obr. 52. Výstup simulace zapojení podle obr. 51

Na výsledky porovnání obou typů regulace se můžeme podívat na obr. 55, z něhož je zřejmé, že v prvním 
případě nebylo možno udržet výstupní napětí na hodnotě 12V, zatímco v druhém případě sice hodnota 12V 
se udržela, ale zvýšení vstupního napětí na 300V se projevilo větším zvlněním. 
V obou případech je na vině to, že od okamžiku překlopení komparátoru U1 do vypnutí tranzistoru M1 
uplyne nezanedbatelná doba, což se projeví při vyšším vstupním napětí. V běžné praxi to nevadí, avšak 
požadujeme-li extrémně široký rozsah vstupního napětí, musíme zvolit jiné řešení.
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Obr. 53. Měnič s regulací napětí

Obr. 54. Výstup simulace zapojení podle obr. 53

Obr. 55a) Výstup simulace zapojení podle obr. 51 pro V1 = 300V

Obr. 55a) Výstup simulace zapojení podle obr. 53 pro V1 = 300V

Nejdříve se však podíváme, jak si se zvýšeným vstupním napětím poradí integrovaný regulátor od 
renomované firmy Linear Technology:
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Obr. 56. DC-DC měnič s integrovaným regulátorem LT1245

Obr. 57a) Výstup simulace zapojení podle obr. 56 pro V1 = 300V

Obr. 57b) Výstup simulace zapojení podle obr. 56 pro V1 = 24V

Z obr. 57 je zřejmé, že obvod LT1245 si s napětím V1 = 300V poradil velmi dobře. Pro úplnost ještě poznamenejme, 
že tento obvod je obdobou obvodu UC3845 (viz obr. 58), který se stal průmyslovým standardem. 
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Obr. 58. Zjednodušené blokové schéma obvodu UC3845

Integrovaný regulátor napětí pracuje na principu proudového řízení, jehož princip byl vysvětlen na začátku 
tohoto dokumentu (obr. 3). Nyní se pokusíme vytvořit podobný obvod pouze s použitím běžných součástek. 
Na obr. 59 máme schéma zapojení tohoto regulátoru, který jsme použili pro snižující DC-DC měnič. 

Obr. 59. Snižující měnič s regulátorem podle obr. 3

Vlastní regulátor na obr. 59 se skládá z komparátoru U2, zdroje hodinových impulzů a klopného obvodu A1, 
jenž ovládá spínač S1. Zpětná vazba je přivedena na bázi tranzistoru Q2, který ovládá napětí děliče R5, R6. 
Princip tohoto regulátoru byl popsám na začátku dokumentu a nebudeme jej zde opakovat. Místo toho se 
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budeme snažit ve schématu na obr. 59 nahradit virtuální součástky reálnými obvody. Zdroj hodinového 
signálu snadno vytvoříme z komparátoru a několika pasivních součástek, viz například komparátor U3 na 
obr. 25. Větší probému bude s realizací klopného obvodu A1, pokud nechceme použít integrovaný klopný 
obvod, jako např. známý 4013 z řady CMOS 4000 (viz obr. 60). 

Obr. 60. Klopný obvod CMOS 4013

Proto se pokusíme klopný obvod složit z diskrétních součástek. Na obr. 61 můžete vidět jedno z možných 
řešení.

Obr. 61. Bistabilní klopný obvod s tranzistory

To jsme však trochu předběhli. Nejdříve musíme zjistit, jak se obvod na obr. 59 chová při různých napětích, 
čili jestli bude vyhovovat našim potřebám: vytvořit měnič pro velmi široký rozsah vstupních napětí. Obr. 62 
ukazuje, že s ideálními součástkami se regulátor na obr. 59 chová opravdu ideálně. Teď jenom zbývá 
navrhnout reálné obvody tak, abychom se k tomuto ideálu co nejvíce přiblížili.
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Obr. 62a) Výstup simulace zapojení podle obr. 59 pro V1 = 24V

Obr. 62b) Výstup simulace zapojení podle obr. 59 pro V1 = 300V

Obr. 63. Bistabilní klopný obvod

Na obr. 63 máme překreslené schéma zapojení klopného obvodu z obr. 61, které je již přizpůsobeno pro naši 
aplikaci: zdroj impulzů V1 představuje hodinový signál, V2 představuje výstup komparátoru U2, který 
reaguje na proud tekoucí snímacím rezistorem R7, a výstup out ovládá spínač S1. Na obr. 64 máme grafický 
výstup simulace, kde modrá čára zobrazuje průběh V1, červená čára zobrazuje průběh V2 a zelená čára 
zobrazuje průběh napětí na výstupu. Všimněte si, že vzestupná hrana výstupního signálu out je oproti 
vzestupné hraně V1 zpožděna, zatímco sestupná hrana signálu out následuje vzestupnou hranu V2 prakticky 
bez zpoždění. Menší zpoždění sepnutí spínače S1 nám nevadí, kdežto vypnutí spínače po dosažení nastavené 
hodnoty proudu by mělo proběhnout co nejrychleji, což klopný obvod na obr. 63 umožňuje, jak vyplývá ze 
simulace. 
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a) Průběh V1

b) Průběh V2

c) Průběh out
Obr. 64. Výstup simulace zapojení podle obr. 63

Použití klopného obvodu podle obr. 63 je sice možné, ale výsledky simulace byly podstatně horší než 
s použitím integrovaného klopného obvodu, proto nám nezbyde nic jiného, než použít zmíněný obvod 4013.


