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ÚVOD
Publikace popisuje návrh moderních spínaných zdrojù napájených z baterií pomocí
programu Micropower SwitcherCAD. První kapitola popisuje tento program, jeho
jednotlivé rolety a pøíkazy a monosti, které nabízejí jednotlivá dialogová okna.
Ve druhé kapitole jsou probírána programem doporuèená zapojení, která jsou vak
vázána na dostupnost pouitých integrovaných obvodù v ÈR. Program sám uívá mnohem
více integrovaných obvodù, které pro svoji nedostupnost nejsou aplikaènì pøíli zajímavé.
Na tìchto zapojeních je ukázána pøevánì jejich kontrola se základními vlastnostmi
integrovaných obvodù, protoe program sám provádí návrh na hranici splnitelnosti
podmínek a navíc nìkterá schemata obsahují chyby.
Tøetí kapitola uvádí nìkterá zajímavá zapojení s obvody, které v souèasnosti nejsou
na trhu v ÈR a lze je pouze dovézt individuálnì, nebo na objednávku.
Ètvrtá krátká kapitola je vìnována vyuití programu z jiného hlediska  jako simulátoru
ivotnosti baterie, nevztahujícího se ke spínaným napájecím zdrojùm. Je uveden návod,
jak simulátor vyuít v obecné aplikaci zatìování baterie.
K popisovanému programu je tøeba jetì doplnit, e program je provenience USA
a tak dodruje tamní zvyklosti, které se od naich nìkdy odliují. Týká se to zejména
znaèení napìtí symbolem V. V textu byl tento symbol ponecháván tam, kde oznaèuje
napø. svorku integrovaného obvodu (VIN) a mìnìn na U tam, kde oznaèuje napìtí (UIN).
Podobné odlinosti jsou i v kreslení schematických znaèek (schematická znaèka odporu).
Ve vech schematech se vyskytují cívky bez zakresleného typu jádra. Nejedná se o cívky
vzduchové, ale vdy o cívky, navinuté na feritovém toroidním jádøe. Nìkterá oznaèení
jsou vak chybná i vzhledem k americkým zvyklostem a tam si autor dovolil na nìkteré
nedostatky poukázat. Protoe byly uity originální obrázky z programu, nebylo mono
tyto nedostatky opravit.
Program je volnì distribuován firmou Linear Technology Corp. [1].
Pokud by nìkterý z ètenáøù chtìl sdìlit autorovi pøipomínky k dále uvedené
problematice, je moné je zaslat e-mailem na adresu:

krejciri@feld.cvut.cz
autor
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