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PØEDMLUVA
Napájecí zdroje jsou souèástí prakticky vech elektronických zaøízení a jejich znalost
u konstruktérù tìchto zaøízení je obvykle malá. Tato publikace by mìla slouit jako výuková pomùcka pro ty, kteøí chtìjí nejen pouít lineární (analogový) napájecí zdroj na základì vlastního
návrhu, ale také rozumìt jeho èinnosti.
Publikace je dìlena do nìkolika základních kapitol, popisujících jednotlivé partie problematiky
napájecích zdrojù. Oproti pøedcházejícím publikacím byla vynechána obsáhlá èást, popisující komerènì vyrábìné souèástky, zejména síové transformátory. Byl vak ponechán popis návrhu
síového transformátoru a to spíe pro monost zhodnocení komerèního transformátoru, ne pro
jeho návrh. Mimo to vyla obsáhlá poblikace, týkající se této problematiky [1].
Oblast parametrických stabilizátorù byla naopak rozíøena o dnes velmi èasto pouívaný obvod
TL431 a øadu jeho aplikací. Stejnì tak byly rozíøeny pasáe o tøísvorkovém stabilizátoru LM317.
Vechny partie byly modernizovány z hlediska pouitých souèástek, kdy zastaralé souèástky ès.
provenience byly nahrazeny souèástkami dostupnými v souèasnosti (bøezen 2000). Pokud byly
nìkde ponechány starí typy souèástek, jsou uvedeny pouze jako alternativní pro monost spotøebování starých zásob, zejména polovodièových jednoduchých prvkù jako jsou tranzistory a diody.
Na tento díl o lineárních napájecích zdrojích bude navazovat druhý samostatný díl, vìnovaný
tøísvorkovým obvodùm pro spínané zdroje TOP SWITCH. Tyto spínané zdroje lze povaovat za
jisté vyvrcholení vývoje integrovaných obvodù pro spínané zdroje stejnì tak, jako lineární tøísvorkové stabilizátory jsou vyvrcholením lineárních obvodù.
Publikace vznikla v rámci øeení úkolu ÈVUT FEL è. 13 Rozhodování a øízení pro prùmyslovou
výrobu, 34-99136 Vývoj inteligentních prùmyslových automatù a prostøedí pro jejich obsluhu.
Pokud laskavý ètenáø najde nìjaké chyby a nepøesnosti, pøípadnì bude mít k publikaci pøipomínky, budou vítány a prosím o jejich zaslání Internetem na adresu:
krejciri@feld.cvut.cz
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