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Přestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernějších elektronických zaří-

zeních do značné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky, zastávají dosud neza-

stupitelnou úlohu především ve zdrojích a v některých sdělovacích zařízeních.

S přechodem na moderní spínací zdroje podstatně stoupají nároky na použité ma-

teriály a konstrukci transformátorů. Při jejich výpočtech už nevystačíme s několika

empirickými vzorečky a trojčlenkou.

Tato příručka usnadní efektivní návrh transformátorů a tlumivek s využitím zna-

losti fyzikálních principů a vlastností současných materiálů. Souhrnné informace,

včetně mnoha tabulek, grafů a katalogových údajů, umožňují přesně vybrat vhodný

tvar obvodu, jeho materiál i postup výroby. V naší literatuře se kniha s podobně

širokým a odborným přístupem nevyskytuje. Příručka se jistě stane nedocenitelnou

pomůckou nejen projektantů, konstruktérů a studentů odborných škol, ale také vy-

spělejších amatérů.
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Předmluva

Nejběžnější napájecí zdroj elektrických zařízení s malým odběrem proudu, hlav-
ně rozhlasových přijímačů, byl před rozšířením polovodičových usměrňovacích
prvků dvojcestný usměrňovač síťového napětí s tlumivkovým filtrem se vstupní
kapacitou. Usměrňovačem byla elektronka. Ta byla založena na objevu T. A. Edi-
sona z roku 1883. Je-li ke kovovým elektrodám umístěným ve vakuu, z nichž jed-
na je silně zahřátá, připojeno stejnosměrné napětí, prochází jimi přes vakuum elek-
trický proud. Tento objev zůstal po dvacet let nevysvětlen a nevyužit. Později se
poznalo, že jde o elektronovou termoemisi. Až v roce 1904 byl tento objev využit
J. A. Flemingem pro sestrojení vakuové usměrňovací elektronky. Tím se začalo
ohromné rozšíření elektroniky.

Klasická usměrňovací vakuová dioda byla elektronka označovaná AZ11. Byla
to duodioda se společnou přímo žhavenou katodou. Žhavící napětí bylo 4 V, žha-
vicí proud 4 A. Nejvyšší usměrňovaný proud byl 150 mA, anodová ztráta 7 W. Zá-
věrné napětí 1500 V, vnitřní odpor 100 Ω. Usměrněné napětí bylo 250 V. Tato elek-
tronka byla ve tvaru skleněného válce o průměru kolem 5 cm a výšce asi 10 cm.
Vývody byly na bakelitové patici, která se zasouvala do zásuvky, umístěné na kostře
zařízení. Účinnost této usměrňovací elektronky byla 85 až 95 %. (Elektronky řady
A byly později nahrazeny elektronkami řady E, např. EZ 80, EZ 81 a ještě později
typ GZ 31. Žhavicí napětí 6,3 V, žhavicí proud 3,5 až 6,3 A.)

Pro větší proudy se ve slaboproudé technice používaly selenové usměrňovače
v můstkovém zapojení s filtrem s nárazovou tlumivkou. Usměrňovač byl sestaven



4

z kovových kruhových destiček, na kterých z jedné strany byla nanesena selenová
vrstva, chráněná slabou kovovou vrstvou. Závěrné napětí jedné desky bylo 15 V,
usměrněný proud mohl být až do 50 mA/cm2 selenové plochy. Při této proudové
hustotě vznikal na desce úbytek napětí 1 V. Vrstvením selenových kotoučů se
usměrňovalo napětí až několik kV pro obrazovky. Průměr kotoučů pro tento účel
byl do 10 mm.

Polovodičovou technologií se pronikavě změnily napáječe elektronických za-
řízení. Převládají napáječe s měničem kmitočtu, pracující v oblasti 20 kHz až
10 MHz, označované jako spínané zdroje. V současné době jsou spínané zdroje
jedinou alternativou v konstrukci napáječů malých výkonů. Pro nejmenší výko-
ny jsou perspektivní napáječe s piezoelektrickými a magnetostrikčními transfor-
mátory.

Měniče, i když jsou mnohdy napájeny ze zdroje malých napětí, umožňují do-
sáhnout napětí již nebezpečných. Je nutná opatrnost a musíme nezbytně respekto-
vat technické normy o bezpečnosti práce s transformátory.

Přestože je význam této knihy v elektrotechnice okrajový, byla věnována velká
pozornost správnosti a srozumitelnosti výkladu. Postupuje se od nezbytných zá-
kladních fyzikálních poznatků k praktické realizaci výrobku. Spojení teorie a pra-
xe je ověřováno na příkladech. Je připojen popis vhodných měřicích metod, které
umožní kontrolovat jednotlivé kroky návrhu.

Děkuji proto Ing. J. Novákovi za technické připomínky k textu, které vedly
k jeho opravě a doplnění, své ženě Marii za pročítání textu, úpravu tabulek a ob-
rázků a paní H. Vokurkové za přepsání textu.

autor
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