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SEZNAM POUITÝCH
ZNAÈEK A SYMBOLÙ
Ae [cm2]
AL [H/T2]

 efektivní prùøez magnetického jádra transformátoru
 efektivní hodnota indukèní konstanty jádra transformátoru bez vzduchové mezery v jádøe
 indukèní konstanta jádra bez vzduchové mezery
AL [H]
ALG [H]
 indukèní konstanta pro nastavenou velikost íøky vzduchové mezery
(G = gap = mezera)
AWG
 americké oznaèení prùmìrù vodièù (American Wire Gauge)
 støídavá efektivní hodnota magnetické indukce
BAC [T]
BM, BMAX [T]  maximální hodnota magnetické indukce
BOOST
 oznaèení pro spínané zdroje zvyující napìtí na výstupu proti napìtí
vstupnímu (boost = vzhùru)
BR
 oznaèení mùstkového usmìròovaèe na schématech (BR = bridge = most)
BUCK
 oznaèení pro spínané zdroje, sniující výstupní napìtí oproti napìtí
vstupnímu (buck off = shodit)
 závìrné napìtí mezi kolektorem a emitorem tranzistoru MOSFET
BVDSS [V]
(BV = breakdown voltage = poruchové závìrné napìtí)
BW [mm]
 íøka cívky pro vinutí (BW = bobin width = íøka cívky)
BWE [mm]  efektivní íøka cívky, napø. pro vícevrstvé vinutí je dána souèinem
poètu vrstev vinutí a íøky cívky
C
 oznaèení kondenzátoru na schématu
 kapacita mezi vývody DRAIN a SOURCE obvodu TOPSwitch
CDRAIN [F]
CIN [F]
 kapacita vstupního kondenzátoru zdroje
CMA [Cmils/A]  proudová kapacita vodièe (Cmil = circular mil = plocha kruhového
prùøezu v milech, 1 mil = 1/1000 palce = 25,4 µm)
CMOS
 oznaèení typu technologie tranzistoru øízeného polem (CMOS =
= Complementary Metal Oxide Semiconductor = komplementární 
struktura s tranzistory s kanálem N i P, vytvoøená z kovu, oxidu
a polovodièe)
CONTROL  oznaèení øídicího vstupu obvodù TOPSwitch (control = øízení)
cos j
 úèiník
 kapacita kondenzátoru mìkkého startu (SS = soft start)
CSS [F]
CT [F]
 kapacita vstupu CONTROL proti SOURCE
CuL
 oznaèení pro mìdìný vodiè s lakovou izolací
CX [F]
 kapacita blokovacího kondenzátoru
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CXT [F]
D
DC/DC

 kapacita primárního vinutí transformátoru
 oznaèení diody na schématu
 pøevodník ze stejnosmìrného napìtí na vstupu na stejnosmìrné
napìtí na výstupu, obvykle o jiné velikosti èi polaritì
(DC = direct current = pøímý, stejnosmìrný proud)
 maximální hodnota støídy spínání (DC = duty cycle = pracovní cyklus
DCMAX [%]
= obvykle pomìr doby sepnutí k dobì periody, nìkdy i pomìr doby
sepnutí k dobì rozepnutí)
 minimální hodnota støídy spínání
DCMIN [%]
dI/dt [A/s]
 rychlost nárùstu (nebo poklesu) proudu v èase, strmost nárùstu proudu
DIA [mm]
 prùmìr vodièe (dia = diameter = prùmìr)
DIAS [mm]  prùmìr sekundárního vodièe
DIL
 oznaèení typu pouzdra integrovaného obvodu (DIL = dual in line =
vývody ve dvou øadách)
DIP-8
 oznaèení typu pouzdra integrovaného obvodu s osmi vývody
DRAIN
 oznaèení elektrody obvodù TOPSwitch, na kterou je uvnitø struktury
pøipojen i drain (kolektor) interního tranzistoru MOSFET
du/dt [V/s]  rychlost nárùstu (nebo poklesu) napìtí v èase, strmost nárùstu napìtí
EA
 oznaèení pro chybový zesilovaè na schématu (EA = error amplifier =
chybový zesilovaè)
EMI
 oznaèení pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMI = electromagnetic interference = elektromagnetické vzájemné pùsobení)
ESL [W]
 efektivní sériový odpor cívky (ESL = effective serial L = efektivní sériový  odpor  cívky)
ESR [W]
 efektivní sériový odpor kondenzátoru (ESR = effective serial resistor)
 kmitoèet sítì (L = line = sí)
f L [Hz]
fS [Hz]
 kmitoèet spínání, pøepínání (S = switch = pøepínání)
FREQUENCY  oznaèení vývodu obvodu TOPSwitch, pomocí kterého lze nastavovat hodnotu spínacího kmitoètu
HV RTN
 oznaèení výstupního zemního vodièe (HV RTN = high voltage return
= návrat vysokého napìtí)
 efektivní hodnota støídavého proudu (AC = alternating current = støíIACRMS [A]
davý proud, RMS = root mean square = støední kvadratická hodnota
= efektivní hodnota)
 støední hodnota proudu (AVG = average = prùmìr)
IAVG [A]
IC [A]
 nabíjecí proud vstupu CONTROL
ICTRL [A]
 proud øídicí elektrody CONTROL obvodu TOPSwitch
 proud elektrody DRAIN obvodu TOPSwitch, s ní je uvnitø struktury
ID [A]
spojen drain (kolektor) interního MOSFET tranzistoru
IDC1 [A]
 vybíjecí proud øídicí elektrodou CONTROL pøi interním tranzistoru
MOSFET sepnutém (DC = discharge current = vybíjecí proud)
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IDC2 [A]

 vybíjecí proud øídicí elektrodou CONTROL pøi interním tranzistoru
MOSFET rozepnutém
 proud vývodem FREQUENCY
IF [A]
ILIMIT [A]
 proud omezení, limitace obvodu TOPSwitch (limit = hranice, mez)
ILIMIT int [A]
 proud interního (vnitøního) omezení obvodem TOPSwitch
IM [A]
 maximální hodnota proudu
IM(DC) [A]
 maximální hodnota proudu
 proudová hranice mezi spojitým a nespojitým reimem èinnosti spíIOB [A]
naného zdroje
 pièková hodnota primárního proudu
IP [A]
IPRI [A]
 proud primárním vinutím transformátoru
IR [A]
 zvlnìná hodnota primárního proudu
IRIPPLE [A]
 efektivní hodnota zvlnìného proudu (ripple = vlnìní)
IRMS [A]
 efektivní hodnota primárního proudu
ISEC [A]
 proud sekundárním vinutím transformátoru
ISP [A]
 pièková hodnota sekundárního proudu
 efektivní hodnota sekundárního proudu
ISRMS [A]
IUV [A]
 proud podpìtí (UV = under voltage = pod napìtí = podpìtí)
j [A/mm2]
 proudová hustota
KJA [K/W]
 tepelný odpor mezi pøechodem (junction = pøechod) a okolím
(ambient = okolí)
 tepelný odpor mezi pøechodem a pouzdrem souèástky
KJC [K/W]
(case = pouzdro)
 koeficient pomìru zvlnìného a pièkového proudu
KRP [%]
(RP = ripple peak = zvlnìní  pièka)
L [H]
 indukènost
L
 oznaèení cívky (tlumivky) na schématu
Le [cm]
 efektivní délka magnetické siloèáry jádra transformátoru
LED
 oznaèení pro svítivou diodu na schématu
(LED = light emitting diode = svìtlo emitující dioda)
Lg [m]
 velikost vzduchové mezery v magnetickém obvodu jádra transformátoru (Lg = length gap = délka mezery)
 maximální hodnota indukènosti cívky
LMAX [H]
LMIN [H]
 minimální hodnota indukènosti cívky
LP [H]
 indukènost primárního vinutí transformátoru
M [mm]
 velikost (délka) izolaèní vzdálenosti mezi okrajem vinutí a cívkou
transformátoru
MOSFET
 oznaèení unipolárního tranzistoru (MOS = metal oxide semiconductor = kov oxid polovodiè), øízeného polem (FET = field effect
transistor = tranzistor s efektem elektrického pole)
MULTIFUNCTION  oznaèení vícefunkèní elektrody obvodù TOPSwitch øady FX
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N
NB
NJ [1/V]

 oznaèení vinutí transformátoru
 poèet závitù zpìtnovazebního vinutí (B = bias = ovlivnit)
 konstanta transformátoru, urèující poèet závitù na jeden volt daného
vinutí
 poèet závitù primárního vinutí transformátoru
NP
NS
 poèet závitù sekundárního vinutí transformátoru
OD [mm]
 prùmìr vodièe vèetnì tlouky jeho izolace
(OD = out diameter = = vnìjí prùmìr)
 prùmìr sekundárního vodièe vèetnì tlouky jeho izolace
ODS [mm]
ON/OFF
 oznaèení vstupu, kterým lze obvod TOPSwitch zapínat a vypínat
(pøechod z aktivní èinnosti do neaktivní a naopak)
OV
 pøepìtí (OV = over voltage = pøepìtí)
P [W]
 výkon
P1 [W]
 pøíkon, primární výkon
 ztrátový výkon pøepínacími ztrátami
PCXT [W]
PF
 oznaèení pro úèiník (cos j) v USA (Power Factor = výkonový faktor)
PFC
 korekce úèiníku
(Power Factor Correction = korekce výkonového faktoru)
 ztrátový výkon obvodù TOPSwitch vedením proudu sepnutým
PIR [W]
interním tranzistorem MOSFET
 maximální hodnota závìrného (B = bias = ovlivnit) pièkového napìtí
PIVB [V]
na usmìròovací diodì zpìtnovazebního usmìròovaèe (PIV = peak
inverse voltage = pièkové závìrné napìtí)
 maximální hodnota závìrného pièkového napìtí na usmìròovací
PIVS [V]
diodì sekundárního usmìròovaèe
 minimální hodnota výkonu
PMIN [W]
PN
 oznaèení pro PN pøechod (polovodièové diody, tranzistoru, ...)
PO, POUT [W]  výstupní výkon (O = output = výstup)
PPEAK [W]
 pièkový výkon
PWM
 zkratka pro oznaèení pulznì íøkové modulace jako regulaèního principu spínaného zdroje (PWM = pulse width modulation = pulznì íøková modulace)
R
 oznaèení odporu na schématu
 ohmická hodnota odporu
RA, RB [W]
RC
 oznaèení pro RC èlen, tj. pro dvojici odpor a kondenzátor
RCD
 oznaèení pro ochranný obvod na primáru transformátoru, sloený
z odporu, kondenzátoru a diody
 odpor diody D v propustném smìru
RD [W]
RDS(ON)
 odpor kanálu interního tranzistoru MOSFET v obvodu TOPSwitch
mezi kolektorem (DRAIN) a emitorem (SOURCE) v sepnutém
stavu (ON)
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RE [W]
RIL [W]
RLS [W]
RZD2 [W]
SFe [m2]
SMD
SMD-8
SOURCE
T [s]
T1
T100 [s]
tC [s]
TC [1/cm]
THD
Tj [°C]
TO-220-7B
tOFF [s]
tON [s]
U
UACMAX [V]
UACMIN [V]
UB [V]
UBE [V]
UCES [V]
UCLO [V]
UCTRL [V]
UD, UF [V]
UD2 [V]
UDB [V]
UDS [V]
UDS(ON) [V]

A

 interní snímací odpor v TOPSwitch
 odpor nastavení omezení proudu
 odpor nastavení velikosti hranice podpìtí a pøepìtí
 odpor Zenerovy diody ZD2 v pracovním bodì za kolenem její
charakteristiky v závìrném smìru
 prùøez jádra transformátoru
 sufrace mounting devices = povrchová montá souèástek
 typ pouzdra integrovaného obvodu s osmi vývody pro SMD montá
 oznaèení pro elektrodu obvodù TOPSwitch, která je internì spojena
s emitorem (source) tranzistoru MOSFET
 doba periody spínání
 oznaèení transformátoru na schématu
 doba periody napìtí po dvoucestném usmìrnìní sítì 50 Hz
 doba po kterou vede dioda vstupního usmìròovaèe proud
(C = conducting = vedení, vodivý)
 poèet závitù daného vodièe, který se vejde na 1 cm íøky vinutí cívky
 oznaèení pro zkreslení v USA (THD = total harmonic distortion =
= celkové harmonické zkreslení)
 teplota pøechodu (J = junction = pøechod)
 typ pouzdra obvodù TOPSwitch se sedmi pozicemi pro vývody, ale
jen s pìti skuteènými vývody
 doba vypnutí, rozepnutí
 doba sepnutí
 oznaèení integrovaného obvodu na schématu
 nejvyí moná efektivní hodnota støídavého (síového) vstupního
napìtí spínaného zdroje
 nejnií moná efektivní hodnota støídavého (síového) vstupního
napìtí spínaného zdroje
 hodnota zpìtnovazebního napìtí
 napìtí na bázovém pøechodu bipolárního tranzistoru v propustném
smìru (mezi bází a emitorem)
 saturaèní napìtí bipolárního tranzistoru
 indukované napìtí na primárním vinutí transformátoru
 napìtí mezi øídicí elektrodou CONTROL a elektrodou SOURCE (zem)
obvodu TOPSwitch
 napìtí na diodì v propustném smìru (F = forward = pøední)
 propustné napìtí na diodì D2
 propustné napìtí na diodì zpìtnovazebního usmìròovaèe
 propustné napìtí na diodì sekundárního usmìròovaèe
 napìtí mezi elektrodami DRAIN a SOURCE obvodu TOPSwitch pøi
jeho sepnutí
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UDSmax [V]

 maximální napìtí mezi elektrodami DRAIN a SOURCE obvodu
TOPSwitch
 napìtí mezi elektrodami DRAIN a SOURCE obvodu TOPSwitch v jeho
UDSo [V]
rozepnutém stavu
 stejnosmìrné vstupní napìtí (na kondenzátoru C1 zdroje)
UIN [V]
ULED [V]
 napìtí na svítivé diodì (LED) optronu v propustném smìru
UMS [V]
 napìtí mezi vývody MULTIFUNCTION a SOURCE
UO, UOUT [V]  výstupní napìtí
UOV [V]
 velikost pøepìtí, pøi kterém reaguje pøepìová ochrana obvodù
TOPSwitch
 velikost závìrného napìtí na diodì (R = reverse = zpìtný)
UR [V]
UREF [V]
 velikost referenèního napìtí (obvykle obvodu TL431)
 velikost podpìtí, pøi kterém reaguje podpìová ochrana obvodù
UUV [V]
TOPSwitch
UV
 oznaèení pro podpìtí (UV = under voltage = podpìtí)
 napìtí na Zenerovì diodì v pracovním bodì v závìrném smìru za
UZD2 [V]
kolenem její VA charakteristiky
VA
 zkratka pro voltampérovou charakteristiku souèástky
 maximálné hodnota tlouky stìny cívky
WF(max) [m]
WT(min) [m]
 celková íøka cívky vèetnì tlouky boèních stìn (pro monost
zjitìní, zda se taková cívka vejde do jádra)
Z [W]
 impedance
 impedance vstupní elektrody CONTROL proti SOURCE
ZC [W]
ZD
 oznaèení pro Zenerovu diodu na schématu, také ZD1, ZD2, ...
h [%]
 úèinnost
p
 Ludolfovo èíslo (3,14159...)
DICTRL [A]
 zmìna proudu øídicí elektrodou CONTROL
DID [A]
 zmìna proudu elektrodou DRAIN
DUOUT [V]
 zmìna výstupního napìtí zdroje
DUREF [V]
 zmìna referenèního napìtí
FM [Wb]
 maximální (pièková) hodnota magnetického toku jádra
tRR [s]
 vypínací doba diody
(RR = reverse recovery time = doba závìrného zotavení)
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ÚVOD
Obvody TOPSwitch
Firma Power Integrations, Inc. 5245 Hellyer Avenue San Jose, CA 95138 USA
vyrábí nìkolik øad obvodù TOPSwitch. Tyto obvody lze vzhledem k jejich jednoduchosti pøirovnat k tøísvorkovým lineárním monolitickým stabilizátorùm a lze je povaovat za souèasné optimum øeení spínaných zdrojù o výkonu do 250 W. V ÈR se
prodávají vybrané obvody, urèené pro napájení ze sítì 230 V, tj. obvody TOP2xx.
Napø. fa GM Electronic inzeruje (ke dni 14. 11. 2001) následující typy tìchto obvodù:
W\S
723<$,
723<$,
723<$,
7233),
723<$,

VNOþtVOR






FHQD.þ






Vechna zapojení, která jsou uvedena s obvody TOP1xx jsou urèena pro støídavé
napìtí sítì 110 V a lze je pøi pouití obvodù TOP2xx aplikovat i na síové napìtí
230 V po zdvojnásobení poètu primárních závitù transformátoru.
Detailní katalogové listy vech obvodù pro monost porovnání jednotlivých typù
jsou na adrese http://www.powerint.com/datasheets.htm, z tìchto katalogových
listù vycházejí i zde uveøejnìné parametry.

Transformátory
Vechny obvody TOPSwitch jsou pøednostnì urèeny do zapojení s transformátorem
a zpìtnou vazbou, a ji z výstupu nebo ze samostatného sekundárního zpìtnovazebního vinutí. Protoe transformátor jako souèástku nelze koupit hotový a je nutno jej
vdy individuálnì vinout, je zde vìnována zpùsobu zhotovení velká pozornost. Vlastní
návrh transformátoru pak je dán programem v Excelu od fy Power Integrations, Inc.,
který si lze volnì zkopírovat po pøihláení na adrese http://www.powerint.com/designsoftware.htm. Program je vak poplatný americké provenienci a tak v øadì bodù
se oznaèování velièin lií od evropských zvyklostí. Pokud by nìkterý ètenáø mìl zájem
o jeho èeskou mutaci, lze se obrátit na autora pomocí e-mailu.
Magnetické materiály pro konstrukci jader transformátorù, ale i dalí díly jako jsou
kostry cívek a vodièe nejsou obvykle bìnì na trhu. Velký sortiment tìchto materiálù
vak prodává jak osobnì, tak i na dobírku fa Elektronika JD&VD, Meèovská 378/3,
193 00 Praha Horní Poèernice, její nabídku najdete na adrese http://www.ferity.cz/.
Vede prakticky celý sortiment firmy Pramet umperk, jako jsou jádra (E, EI, EDT, EC,
EF, toroidy apod.) vèetnì cívkových koster, montáních spon a samopájecích vodièù.
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Firma prodává i kusové mnoství, ceník je na uvedené adrese. Pro odbìr ve vìtím
mnoství je mono se obrátit i na adresu http://www.tr.edb.cz/unilex.htm, kde inzeruje firma, navíjející transformátory, cívky i odruovací tlumivky.

Schémata zapojení
Pøestoe jsou si vechna schémata zapojení spínaných zdrojù s obvody TOPSwitch
do znaèné míry podobná, byl pro pøehlednost popisu zvolen zpùsob kreslení vdy
celého zapojení a ne jen zmìnìné èásti. Na nìkterých schématech je vedením vodièù zdùraznìno spojení souèástek v jediném zemním bodu, ale tento zpùsob spojování platí samozøejmì pro vechna uvedená zapojení. V jednotlivých popisech zapojení
se i opakují nìkolikrát stejná fakta tak, aby se omezil poèet odkazù a ètenáø nemusel
èíst celou knihu pøi studiu jednoho zapojení.
Nìkterá schémata vycházejí z profesionálních výrobkù  spínaných napájecí zdrojù
øady ST200 (v knize je nejèastìji zmiòovaný typ ST202A). Jedná se o finální výrobky
urèené pro telekomunikaèní techniku, které nejsou bohuel na trhu bìnì dostupné.

Bezpeènost
Vzhledem k tomu, e vechna zapojení jsou pøímo galvanicky spojena se sítí, existuje zejména pøi oivování velké nebezpeèí úrazu a to jak dotykem na fázový vodiè proti
zemi, tak dotykem mezi fázovým a nulovým vodièem. Pro oivování tìchto typù zdrojù
se doporuèuje pouívat oddìlovacího transformátoru 1 : 1 (230 V/230 V). Takové transformátory nejsou bìnì k dispozici, ale lze je snadno nahradit dvojicí transformátorù.
Nejvhodnìjí jsou toroidní transformátory 230 V/12 V pro osvìtlovací techniku, které se
vyrábìjí a standardnì prodávají pro celou kálu potøebných výkonù. Pøipojíme-li na
výstup takovéhoto transformátoru stejný dalí, ale v opaèném pøevodu, dostaneme
výsledkem oddìlovací transformátor. Pøi jeho pouití ji je výstupní napìtí 230 V vzhledem k zemi plovoucí a dotykem na jeden z vodièù ji nemùe dojít k úrazu. Samozøejmì nebezpeèí dotyku mezi obìma výstupními vodièi trvá.
Z hlediska bezpeènosti pøi vlastním provozu zdroje je nutno vìnovat mimoøádnou
péèi realizaci transformátoru, který musí vyhovovat zejména z hlediska izolaèních
vzdáleností jak jednotlivých vinutí, tak potom i pøipojením na ploný spoj.

Mìøení
Pro vechny spínané zdroje obecnì platí omezená monost uívat pøi mìøení støídavých mìøících pøístrojù, které obvykle nemají monost mìøit skuteènou efektivní
hodnotu daného prùbìhu. Vìtina pøístrojù mìøí støední hodnotu po usmìrnìní a tuto
hodnotu pøevádí koeficientem 1,11 na hodnotu efektivní, zobrazovanou na displeji.
Koeficient 1,11 vak platí pouze pro sinusový prùbìh a jakákoliv odchylka od tohoto
sinusového prùbìhu znamená, e tyto pøístroje uít nelze. Proto je nejèastìjí uívání osciloskopù, které prùbìhy zobrazují vìrnì. Vìtina osciloskopù má vak svoji
zem spojenu se zemí sítì a tím ve vech zapojeních spínaných zdrojù, kde je na
vstupu mùstkový usmìròovaè jsou tyto osciloskopy vlastnì nepouitelné. Øeením
je uít osciloskop se speciálním vstupem, jeho vstupní svorka niího potenciálu
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mùe plavat na pomìrnì vysokém napìtí, nebo uít dvoukanálový osciloskop
v diferenciálním zapojení a koneènì uít oddìlovací transformátor (viz výe) a zemnit osciloskopem právì ten jeden jediný mìøený bod zapojení, kam pøipojujeme zem
mìøicí sondy.
Pøestoe spínané zdroje s obvody TOPSwitch lze povaovat v souèasných aplikacích za horkou novinku, existuje kromì firemní literatury velmi málo aplikaèních
publikací. Je mono jen doufat, e tato publikace se stane vodítkem pro irí aplikaci
tìchto obvodù, které se dostaly teprve nedávno na ná trh.
Publikace byla zpracována v rámci øeení úkolu Rozhodování a øízení pro prùmyslovou výrobu, Vývoj inteligentních prùmyslových automatù a prostøedí pro jejich obsluhu 34-99136  Napájecí zdroje prùmyslových automatù.
Pokud by vznikly nìjaké pøipomínky, pøípadnì dotazy, lze se obrátit na autora prostøednictvím e-mailové adresy
krejciri@feld.cvut.cz
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