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Abstrakt 

      Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a konštrukciou laboratórneho stabilizovaného zdroja 

pre testovanie riadiacich jednotiek spaľovacích motorov. Praktická časť tejto bakalárskej práce sa 

zaoberá fyzickou realizáciou zdroja. Teoretická časť sa zameriava na návrh jednotlivých častí zdroja 

a to návrhom 5V stabilizovaných výstupov s napäťovou a prúdovou reguláciou s prúdovou poistkou,    

15V stabilizovaných výstupov s napäťovou a prúdovou reguláciou s prúdovou poistkou, návrhom 

usmerňovača sieťového striedavého napätia na jednosmerné,  návrhom aktívneho chladenia celého 

systému, ako aj pasívneho chladenia jednotlivých výkonových častí zdroja a návrhom boxu pre zdroj 

na mieru. Týmto zdrojom je možné simulovať naraz priebehy až sedem čidiel a snímačov, ktorých 

výstupom je zmena hladiny jednosmerného napätia. 
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laboratórny zdroj 

 

Abstract 

     This bachelor thesis is concerned with design and construction of laboratory source for testing 

control units of combustion engine. Practical part of this bachelor thesis is concerned with physical 

construction laboratory source. Theoretical part of this bachelor thesis is concerned with desing 5V 

outputs with current and voltage control and with currnet breaker, desing 15V outputs with current and 

voltage control and with currnet breaker, desing rectifier of mains voltage to DC voltage,            

desing active cooling of whole system and also passive cooling of power parts,  and desing box for 

laboratory source. By this laboratory source is possible to simulate processes up to seven sensors and 

detectors together. Their output is modification direct voltage. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

U20          .................... amplitúda sekundárneho napätia naprázdno 5V vetvy 

U22                .................... amplitúda sekundárneho napätia naprázdno 15V vetvy 

USEK1      ..................... napätie na sekundárnom vynutí 5V vetvy 

USEK2          ..................... napätie na sekundárnom vynutí 15V vetvy 

RJ           ..................... riadiaca jednotka 

UZVL        ..................... maximálne zvlnenie napätia na 5V filtri ( zvolená hodnota ) 

UZVL2       ..................... maximálne zvlnenie napätia na 15V filtri ( zvolená hodnota ) 

UV1          ....................  maximálne napätie na výstupe 5V stabilizátora 

UV2          ...................... maximálne napätie na výstupe 15V stabilizátora 

UR5 ...................... úbytok napätia na meracom rezistore R5 

IV1                  ...................... maximálny prúd na výstupe 5V stabilizátora 

IV2            ...................... maximálny prúd na výstupe 15V stabilizátora 

I1             ....................... maximálny prúd na výstupe 5V usmerňovača 

I2             ....................... maximálny prúd na výstupe 15V usmerňovača 

Uf            ....................... stratové napätie na dióde v priepustnom smere 

ULM317     ....................... stratové napätie na LM317 

ULM338     ....................... stratové napätie na LM338 

x              .......................počet výstupov 5V vetvy  

y              ....................... počet výstupov 15V vetvy 

NTC        ........................ negatívny teplotný koeficient (negative temperature coefficient) 

 

ALTC             ........................nastavené zosílenie integrovaného obvodu LTC6102 

IMAX            ........................ maximálny nastavený odoberateľný prúd z výstupných svoriek zdroja 

+ UCCoz     ........................ kladné napájacie napätie operačného zosilňovača 

- UCCoz      ....................... záporné napájacie napätie operačného zosilňovača 

UO_LTC         ........................ výstupné napätie z LTC6102 



Ui_LTC           ......................... vstupné napätie do LTC6102 

AOZ               ......................... zosílenie operačného zosilňovača LM 358 

IZS  ..........................skutočná citlivosť prúdovej poistky 5 V vetvy 

IZ  ..........................žiadaná citlivosť prúdovej poistky 5 V vetvy 

U∆OZ  .......................... požadovaná zmena napätia na výstupe OZ pri reakcii prúdovej poistky 

UREF  ..........................referenčné napätie pre reguláciu prúdu a prúdovú poistku 

IZS2  ..........................skutočná citlivosť prúdovej poistky 15 V vetvy 

IZ2  ..........................žiadaná citlivosť prúdovej poistky 15 V vetvy 
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1. Úvod 

    

              Úlohou tejto bakalárskej práce je vytvorenie univerzálneho zdroja, ktorým by sa dali testovať 

riadiace jednotky rôznych automobilov v laboratórnych podmienkach a sledovať odozvu riadiacej 

jednotky na zmenu vstupných signálov.  

             Na začiatku je potrebné zistiť v akých napäťových úrovniach sa pohybujú výstupné signáli 

senzorov a čidiel používaných v automobilovom priemysle, a aké úrovne napätia zabezpečujú správny 

chod riadiacej jednotky ( napájanie apod. ) . Ďalej je potrebné zabezpečiť stabilizáciu úrovne 

výstupných napätí, nezávisle na odoberanom prúde, hlavne kvôli neželanému skresleniu výsledkov 

laboratórnych meraní, reguláciu napätia na výstupoch pre simuláciu činnosti čidiel a senzorov, ktoré 

slúžia ako prevodníky fyzikálnych veličín na napätie a neposlednom rade reguláciu odoberaného 

prúdu z výstupov zdroja, ktorá slúži predovšetkým ako ochrana vnútorných obvodov riadiacej 

jednotky pred zničením pri nepredpokladaných situáciách  pri testovaní. 

              Stabilizácia výstupného napätia integrovanými obvodmi ako aj usmernenie sieťového napätia 

na jednosmerné pri pomerne vysokých odoberaných prúdoch nesie so sebou radu komplikácii 

a problémov, no hlavne otepľovanie súčiastok nad kritickú hranicu. Aby sa zabránilo zničeniu týchto 

súčiastok a tým aj celého zdroja a aby zdroj mohol pracovať v prípade potreby v non – stop prevádzke 

musel byť navrhnutý spoľahlivý systém chladenia pozostávajúci z aktívneho ( pomocou ventilátorov ) 

a pasívneho ( pomocou hliníkových chladiacich segmentov ) chladenia. 
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   2. Teoretický rozbor, analýza a výpočty 

          2.1. Snímače, senzory 

     Dnešné moderné automobily by bez riadiacej jednotky a rôznych snímačov a senzorov nedokázali 

ani vyjsť z parkovacieho miesta. Elektronika sa stala neoddeliteľnou časťou automobilového 

priemyslu a preto je nevyhnutné oboznámiť študentov automobilovej elektrotechniky s problematikou 

riadiacej jednotky, snímačov a senzorov, ktoré sa v automobiloch nachádzajú. Ako už bolo 

spomenuté, laboratórny zdroj dokáže simulovať výstupné priebehy snímačov a senzorov s lineárnou 

zmenou výstupného napätie. Pre dobrú orientáciu budú nižšie uvedené niektoré z nich. 

- Lambda sonda 

    Používa sa u zážihových motorov  k dvojbodovej lambda regulácií. Sonda je umiestnená vo 

výfukovom potrubí a rovnomerne sníma koncentráciu prvkov v spalinách zo všetkých 4 valcov . Jej 

výstupný signál sa pohybuje od približne 200 mV do 1 V. Na základe výstupného signálu z lambda 

sondy riadiaca jednotka vyhodnocuje bohatosť, resp. chudosť zmesi spalín vo výfukovom potrubí 

a vykonáva tzv.  lambda reguláciu čím predlžuje, alebo skracuje dobu otvorenia vstrekovacích 

ventilov valcov. 

 

Obr.1.výstupný signál lambda sondy  
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 -     Mikromechanické snímače tlaku 

    Používajú sa na meranie tlaku v rôznych častiach automobilu, napríklad ako snímač tlaku paliva, 

okolného tlaku, alebo na snímanie tlaku v sacom potrubí. Základom snímaču je kremíkový čip, na 

ktorom je vyleptaná tenká membrána. Na membránu sú nadifundované 4 rezistory vo Weatstonovom 

mostíkovom zapojení. Pri zmene tlaku sa membrána deformuje a tým sa mení aj odpor rezistorov. 

Zmenou odporu na rezistoroch sa mení pomer napätí a tým aj merané napätie v strede mostíka, ktoré 

je úmerné zmene deformácie membrány a tým aj zmene tlaku. Veľkosť výstupného napätia sa mení od 

0 - 5 V v závislosti na okolitom tlaku podľa obrázku. 

 

Obr.2. priebeh zmeny výstupného napätia snímaču tlaku 

 

- Snímače zmeny polohy 

   Patria medzi najpoužívanejšiu skupinu snímačov v automobiloch. Používajú sa napríklad ako snímač 

polohy plynového pedálu, snímač polohy škrtiacej klapky, alebo aj ako snímač hladiny paliva 

v nádrži. Snímače fungujú na základe bežca , ktorý sa pohybuje po odporovej dráhe. Odporová dráha 

je pripojená k napájaciemu napätiu a v závislosti na polohe bežca sa mení výstupné napätie od 0 – 5 V 

. Nevýhoda týchto snímačov je možné mechanické opotrebenie odporového bežca, ktorý časom stráca 

svoje predchádzajúce vlastnosti.  
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- Snímač hmotnosti vzduchu 

    Dôležitý snímač v automobiloch je snímač hmotnosti vzduchu. Výstupný signál dodáva riadiacej 

jednotke informácie o hmotnosti nasávaného vzduchu motorom, ako aj o smere prúdenia vzduchu. 

V sacom potrubí automobilu je umiestnená trubička snímača vzduchu s vyhrievanými membránami na 

konci a na začiatku trubičky . Snímač vyhodnocuje rozdiel teplôt medzi membránami na začiatku a na 

konci trubičky. Predané teplo vzduchu a tým aj rozdiel teplôt medzi membránami  vyhodnocuje 

snímač a premieňa signál tejto neelektrickej veličiny na zmenu hladiny výstupného napätia od 0 -5 V. 

 

Obr.3. priebeh výstupného napätia v závislosti na hmotnosti vzduchu 

2.2. Bloková schéma 

         Ako prvú vec je dôležité si ujasniť z akých častí zdroj pozostáva. Zo zadania od vedúceho 

bakalárskej práce vyplýva, že obvody stabilizácie a regulácie napätia a prúdu majú byť napájané 

z lineárneho zdroja. Pre každú úroveň napätia bude vyrobená samostatná DPS usmerňovača z dôvodu 

lepšieho rozloženia priestoru v boxe a z dôvodu rozloženia vysokých prúdov na viac DPS.  Počet 

výstupov bol stanovený na sedem z toho päť výstupov 0-5 V/1 A pre simuláciu vstupných veličín do 

RJ a dva výstupy 0-15 V/3A pre napájanie RJ a iné úlohy, ktoré potrebujú vyšší výkon.   

 

Obr.4. bloková schéma zdroja 
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 2.3. Lineárny zdroj 

           2.3.1. Transformátor 
 

    Výber transformátora podlieha požiadavkám na napäťové úrovne výstupov , výkon a čo najmenšie 

rozmery. Najvhodnejšia voľba bol toroidný transformátor  vďaka malým rozmerom a omnoho menšej 

hmotnosti oproti klasickým transformátorom napr. s EI jadrom, ktorého hmotnosť by v tomto prípade 

bola takmer dvojnásobne väčšia.  

- Výpočet napätia na sekundárnych vinutiach transformátora  pre 5V vetvu 

Musia byť zohľadnené všetky poklesy napätí cestou od transformátora až po výstup . 

Obr.5. bloková schéma úbytku napätia v zdroji pre 5V vetvu 

 

Z katalógových údajov boli zistené hodnoty poklesu napätia na jednotlivých súčiastkach 

                                 

                             

           

         

                                                                     (1.) 

       
   

  
 

    

  
                                                                                                               (2.)     

Celkový výkon potrebný pre sekundárne vinutie 5V vetvy získame vynásobením maximálneho napätia 

vo vetve s maximálnym možným odoberaným prúdom na výstupe a počtom výstupov. 

 

                                                                                                                   (3.) 
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- Výpočet napätia na sekundárnych vinutiach transformátora  pre 5V vetvu 

Musia byť zohľadnené všetky poklesy napätí cestou od transformátora až po výstup. 

 

Obr.6. Bloková schéma úbytku napätia v zdroji pre 15V vetvu 

           

           

                   [4] 

                                                                     (4.) 

       
   

  
 

  

  
             [3]                                                                                              (5.)        

Celkový výkon potrebný pre sekundárne vinutie 15V vetvy získame vynásobením maximálneho 

napätia vo vetve s maximálnym možným odoberaným prúdom na výstupe a počtom výstupov. 

                                                                                                                    (6.) 

Podľa katalógu firmy JK-elektra [ 5 ] bol vybraný toroidný transformátor typ 201207              

o výkone 200VA s rozložením výkonu 130 VA pre 15V vetvu a 70 VA pre 5 V vetvu,                

rozmermi 115mm x 55mm a váhou 2kg.  Pred transformátor je zaradený NTC termistor z dôvodu 

zachytávania prúdových nárazov pri zapnutí. 
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        2.3.2.Usmerňovač s filtrom 

     Pre usmernenie striedavého napätia z transformátora je použité mostíkové zapojenie usmerňovača 

so schottkyho diódami. Mostíkové zapojenie usmerňovača poskytuje dvojpulzné usmernenie z čoho 

vyplýva, že frekvencia na vstupe bude dvojnásobkom výstupnej frekvencie. Schottkyho diódy boli 

zvolené z dvoch dôvodov a to menší úbytok napätia (v tejto aplikácií 0,6V ) oproti klasickým    

diódam ( až 1V ) a lepšie tepelné vlastnosti z čoho vyplývajú menšie nároky na chladenie. 

Do schémy bola pridaná zelená LED dióda s predradeným odporom pre indikáciu funkčnosti vetvy 

usmerňovača s filtrom. 

Obr.7.Vstupný a výstupný signál usmerňovača 

 

-       výpočet  kapacity  kondenzátorov pre filter za usmerňovačom 5V vetvy: 

  
 

   
 

 

    
 

 

   
                                                                                                                  

                             
 

     
                                    (8.) 

Z katalógovej rady bola vybraná najbližšia a najprijateľnejšia hodnota kondenzátorov a to 4,7 mF  

po 10 kusov. 

 

-       výpočet  kapacity  kondenzátorov pre filter za usmerňovačom 15V vetvy 

  
 

   
 

 

    
 

 

   
                                                                                                         (9.) 

                              
 

     
 

    

   
                                  (10.) 

Z katalógovej rady bola vybraná najbližšia a najprijateľnejšia hodnota kondenzátorov a to 4,7 mF  

po 10 kusov. 
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-      návrh schémy mostíkového usmerňovača s filtrom v programe Eagle profesional 6.4 .

 

Obr.8. Schéma usmerňovača s filtrom 

 

 

       2.4. Stabilizácia a regulácia výstupného napätia a prúdu 

            2. 4.1 Stabilizácia a regulácia výstupného napätia 

 

    Výber stabilizátora podlieha požadovaným parametrom na vstupné a výstupné  napätie, veľkosť 

zvlnenia výstupného napätia oproti vstupnému napätiu, možnosť regulácie výstupného napätia zmenou 

odporu ( potenciometrom ) a dobrým tepelným vlastnostiam pre čo najjednoduchšie chladenie 

polovodičového prechodu.  

    Po preskúmaní dostupných katalógov a zhodnotení parametrov rôznych nastaviteľných 

stabilizátorov napätia bol vybraný stabilizátor LM317T v plastovom puzdre TO-220 s možnosťou 

pripojenia externého chladiča od firmy stmicroelectronics pre všetky výstupy 0-5V/1A  

a stabilizátor LM338K v kovovom puzdre TO-3 od firmy stmicroelectronics pre výstupy 0-15V/3A . 

    Z katalógu pre LM317 [ 2 ] boli zistené potrebné údaje ako schéma zapojenia do obvodu, výpočet 

veľkosti rezistorov pre nastavenie výstupného napätia ako aj veľkosti podporných kondenzátorov. 

 

 

 

Obr.9. Schéma zapojenia stabilizátora LM317 
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    Kondenzátory C1 , C2 a C3 pracujú ako pomocné zdroje energie pre prípad rýchlych zmien dejov na 

výstupe, rezistorom R1 a potenciometrom R2 sa nastaví veľkosť napätia na výstupe a diódy D1 a D2 sú 

zapojené ako tzv. spätné diódy, ktoré fungujú ako ochrana pre LM317 pri vybíjaní pripojených 

kapacít. 

 

   -      Výpočet rezistorov pre nastavenie veľkosti výstupného napätia 

Veľkosť odporu potenciometra R2 si zvolíme 1 kΩ a podľa vzorca z katalógu [ 2 ] dopočítame 

potrebnú hodnotu odporu R1. Za potenciometrom R2 bude vo výslednej schéme použitý trimer pre 

doladenie nulového napätia o veľkosti 250Ω zapojený do série, preto treba túto hodnotu vo výpočte 

zohľadniť.   

         
    

  
            

    

  
        

      

 
                                     

Pre reálnu aplikáciu musí byť hodnota odporu zvolená tak, aby veľkosť výstupného napätia nebola 

menšia ako 5V a preto bola z katalógovej rady správne zvolená hodnota odporu 270 Ω . 

   Nevýhodou stabilizátora LM317 je možnosť regulovať veľkosť výstupného napätia od minimálnej 

hodnoty  1,2V, čo je v tomto prípade nežiaduca vlastnosť, nakoľko zo zadania bakalárskej práce 

vyplýva nutnosť regulovať veľkosť výstupného napätia od 0V.  

Týmto problémom sa zaoberá nasledujúca kapitola obvod pre vytvorenie záporného napätia. 

Ďalej z katalógu pre LM338 [ 4 ] boli zistené potrebné údaje ako schéma zapojenia do obvodu, 

výpočet veľkosti rezistorov pre nastavenie výstupného napätia ako aj veľkosti podporných 

kondenzátorov. 

 

   Obr.10. Schéma zapojenia stabilizátora LM338 
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    Kondenzátory C1 , C2 a C3 pracujú ako pomocné zdroje energie pre prípad rýchlych zmien dejov na 

výstupe, rezistorom R1 a potenciometrom R2 sa nastaví veľkosť napätia na výstupe a diódy D1 a D2 sú 

zapojené ako tzv. spätné diódy, fungujú ako ochrana pre LM338 pri vybíjaní pripojených kapacít. 

 

-       Výpočet rezistorov pre nastavenie veľkosti výstupného napätia   

   Veľkosť odporu potenciometra R2 si zvolíme 5kΩ a podľa vzorca z katalógu [ 4 ] dopočítame 

potrebnú hodnotu odporu R1. Za potenciometrom R2 bude vo výslednej schéme použitý trimer pre 

doladenie nulového napätia o veľkosti 500Ω zapojený do série, preto treba túto hodnotu vo výpočte 

zohľadniť.   

         
    

  
            

    

  
        

      

  
                                     

Pre reálnu aplikáciu musí byť hodnota odporu zvolená tak, aby veľkosť výstupného napätia nebola 

menšia ako 15V a preto bola z katalógovej rady správne zvolená hodnota odporu 430Ω . 

   Nevýhodou stabilizátora LM338 je možnosť regulovať veľkosť výstupného napätia od minimálnej 

hodnoty  1,2V, čo je v tomto prípade nežiaduca vlastnosť, nakoľko zo zadania bakalárskej práce 

vyplýva nutnosť regulovať veľkosť výstupného napätia od 0V.  

 

 

2.4.2 Obvod pre vytvorenie záporného napätia 

    Pre reguláciu napätia obvodmi LM317 a LM338 od nulovej hodnoty je potrebné vytvorenie vetvy 

so záporným napätím. 

    Pre túto úlohu bol vybraný integrovaný obvod TPS60401 – charge pump invertor od Texas 

Instruments, ktorý konvertuje kladné vstupné napätie na záporné výstupné napätie. 

 

Obr.11. Schéma zapojenia integrovaného obvodu TPS60401 

   Pre správnu funkciu obvodu výrobca v katalógu [ 5 ] doporučuje zapojenie z obrázku 8, kde   

kondenzátory C1 a C3 pracujú ako pomocné zdroje energie pre prípad rýchlych zmien dejov na výstupe 

a C2  ako nábojová pumpa, potrebná pre chod obvodu. 
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    Ďalej výrobca v katalógu udáva, že obvod musí byť napájaný stabilizovaným napätím 5V.  Pre túto 

úlohu je vhodné použiť stabilizátor z rady 78L, konkrétne UA78L05CPK od Texas Instruments 

 
Obr.12. schéma zapojenia integrovaného obvodu UA78L05CPK 

   Pre správnu funkciu obvodu výrobca v katalógu [ 6 ] doporučuje zapojenie z obrázku 8, kde   

kondenzátory C1 a C2 pracujú ako pomocné zdroje energie pre prípad rýchlych zmien dejov na 

výstupe. 

   Napätie, ktoré dostaneme na výstupe TPS60401 – 5 V má nevhodnú veľkosť a je nestabilné  

(rozkmit až o 0,3V), preto musí byť vhodne upravené a stabilizované. Stabilizáciu a zmenu veľkosti 

záporného napätia zabezpečí integrovaný obvod MIC5270YM5 [ 7 ], ktorý zmenší rozkmit vstupného 

napätia na výstupe minimálne 50 - násobne a zároveň je možné pomocou dvoch rezistorov nastaviť aj 

veľkosť výstupného záporného napätia. 

 

Obr.13.Schéma zapojenia integrovaného obvodu MIC5270 

- výpočet hodnôt odporov pre nastavenie veľkosti výstupného záporného napätia 

Hodnotu R1 si zvolíme 9 kΩ a hodnotu R2 dopočítame podľa vzorca z katalógu. [ 7 ] 

           
  

  
      

     

    
    

           

   
                             (13.)                                                                                                                        
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2.4.3 Regulácia výstupného prúdu a prúdová poistka 

    Správny laboratórny zdroj by mal umožňovať reguláciu výstupného prúdu, hlavne kvôli ochrane 

pripojených elektronických zariadený na výstup zdroja. V tomto prípade hlavne ochrana riadiacej 

jednotky automobilu, ktorej vnútorné obvody sú náchylné na zničenie.  

   Pre tento laboratórny zdroj bol navrhnutý obvod, ktorým je možné nastaviť veľkosť výstupného 

prúdu a sledovať indikáciu reakcie prúdovej poistky pri prekročení maximálnej nastavenej hodnoty 

odoberaného prúdu zo zdroja. Základom tohto obvodu je integrovaný obvod LTC6102 od firmy 

Linear technology, ktorý meria úbytok napätia na meracom rezistore s veľmi malou hodnotou odporu 

a umožňuje merať veľkosť odoberaného prúdu na vstupe stabilizátora s veľkou presnosťou.  

 

   -      popis funkcie obvodu: 

 

   Ako už bolo spomenuté integrovaný obvod LTC6102 sníma rozdiel napätí pred a za meracím 

odporom R5 , tento rozdiel je následne zosílený priamo vo vnútornom zapojení obvodu na požadovanú  

hodnotu. Veľkosť zosílenia je nastavená rezistormi R6 a R7 podľa vzorca ALTC = R7/R6. Následne, je 

signál privedený  na invertujúci vstup operačného zosilňovača a porovnaný s referenčným napätím, 

ktoré je privedené na neinvertujúci vstup. Referenčné napätie je nastaviteľné potenciometrom R10 

a rezistorom R11, ktorý slúži ako delič napätia. Na výstup operačného zosilňovača je pripojená 

schottkyho dióda D3 v závernom smere a jej anóda následne na pin referenčného napätia stabilizátora 

LM317, prípadne LM338. 

   V prípade, že napätie z výstupu integrovaného obvodu LTC6102 je väčšie ako nastavené referenčné 

napätie na neinvertujúcom vstupe operačného zosilňovača, operačný zosilňovač preklopí na výstup 

záporné napätie zosílené spätnou väzbou ( veľkosť zosílenia je nastavená rezistormi R8 a R9 ),  to sa 

objaví na referenčnom pine LM317 ( príp. LM338 ), čo bude mať za následok obmedzenie výstupného 

prúdu zo stabilizátora na požadovanú hodnotu. Ako operačný zosilňovač je vybraný LM358, pracuje 

ako komparátor a invertujúci zosilňovač. 

 

Obr.14.Schéma zapojenia obvodu pre reguláciu prúdu 



21 
 

  -        výpočet zosílenia sústavy pre 5 V vetvu 

    Ako prvú vec je potrebné zvoliť citlivosť prúdovej poistky. 5 V-ové výstupy laboratórneho zdroja 

budú využívané predovšetkým na simuláciu výstupných hladín napätí z rôznych čidiel a senzorov v 

automobile.  V tejto aplikácií musí byť citlivosť prúdovej poistky pomerne vysoká, pretože zo zdroja 

budú napájané obvody riadiacej jednotky automobilu, ktorých vnútorné zapojenie môže byť náchylné 

na poškodenie prípadne až zničenie spôsobené vysokým prúdovým preťažením pri neodbornej  

manipulácií pri meraní. Prúdová poistka bude teda plne reagovať na zmenu odoberaného prúdu           

IZ1 = 9 mA oproti nastavenému maximálnemu odoberanému prúdu IMAX . Tejto podmienke musí byť 

podriadené celé nastavenie parametrov prúdovej poistky. Plná reakcia prúdovej poistky znamená 

zmenu napätia na výstupe operačného zosilňovača z kladnej saturácie do zápornej, teda zmenu na 

výstupe z + UCCoz na -UCCoz , čo je v tomto prípade (pre 5 V vetvu) približne 10 V . Na začiatok musí 

byť zvolená hodnota meracieho odporu R5 . V tomto prípade je použitý rezistor s hodnotou odporu 0,1 

Ω a maximálnym stratovým výkonom 2 W. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že pokles napätia na R5 

pri 9mA bude 

                                                                                                                       

Ďalej si zvolíme hodnotu zosílenia na LTC6102, ALTC = 25, nakoľko referenčné napätie UREF 

predstavujúce maximálny prúd pretekajúci odporom R5 (1 A ) bolo zvolené 2,5 V, nemôže napätie 

UO_LTC na výstupe presiahnuť túto hodnotu, inak by prúdová poistka obmedzovala maximálny 

výstupný prúd skôr, ako by bolo žiaduce. 

     
      

   
 

      

      
 

   

     
 

   

   
                                                                                                 

zosílenie nastavíme odpormi R6 a R7 podľa vzorca uvedeného v katalógu výrobcu [ 8 ] , veľkosť 

odporu R7 zvolíme 2,7 kΩ a R6 dopočítame 

      
  

  
       

  

    
 

    

  
                                                                                                       

Do série so 100   rezistorom je zaradený 50 Ω viacej otáčkový trimer pre odstránenie nepresnosti 

súčiastok a neskoršie presné doladenie veľkosti zosílenia. Napätie na výstupe LTC6102 pri prúde 9mA 

na R5 bude  

                                                                                                         

Požadovaná zmena na výstupe U∆OZ by mala byť 10 V, preto zosílenie signálu operačným 

zosilňovačom  AOZ bude 
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Veľkosť potrebných rezistorov sa vypočíta pomocou známeho vzorca pre zosílenie invetujúceho 

operačného zosilňovača, hodnotu rezistoru R8 zvolíme 10 MΩ a R9 sa dopočíta 

 

     
  

  
     

  

   
 

      

   
                                                                      

Pre reálnu aplikáciu vyberáme najbližšiu hodnotu odporu v katalógu pre R9 a to 22kΩ .  

Následne dopočítame skutočnú citlivosť prúdovej poistky IZS1 oproti predpokladanej IZ1  

     
   

  
 

    
  

  
 

    
        

  
 

    

     
  
  

  
 

  

   
      

      

   
 

  
        

   
  

 

                                                                                                                                                           

 

-   výpočet zosílenia sústavy pre 15 V vetvu 

    Podobne ako pri 5 V vetve musíme najprv zvoliť citlivosť prúdovej poistky. 15 V vetva 

laboratórneho zdroja bude používaná predovšetkým na napájanie riadiacej jednotky automobilu 

a preto nemusí mať prúdová poistka nastavenú tak vysokú citlivosť ako prúdová poistka 5 V vetvy. 

Pre túto vetvu postačí citlivosť prúdovej poistky IZ2 = 50 mA . Výpočet bude obdobný ako výpočet 

parametrov a prvkov zosílenia v 5 V vetve obvodu. Merací odpor R5 je zvolený opäť 0,1 Ω a keďže 

referenčné napätie UREF  2,5 V predstavuje maximálny prúd pretekajúci meracím odporom R5 

maximálne možné zosílenie na LTC6102 je 

 

     
      

   
 

      

      
 

   

     
 

   

   
                                                                                                

zosílenie nastavíme odpormi R6 a R7 podľa vzorca uvedeného v katalógu výrobcu [ 8 ] , veľkosť 

odporu R7 zvolíme 2,7 kΩ a R6 dopočítame 

 

      
  

  
       

  

    
 

    

    
                                                                                                    

Tento odpor bude realizovaný 500 Ω viacej otáčkovým trimrom, na ktorom sa nastaví presná hodnota 

odporu pre odstránenie nepresnosti súčiastok a neskoršie presné doladenie veľkosti zosílenia.  

Úbytok napätia na R5 pri 26mA bude  
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Napätie na výstupe LTC6102 pri prúde 25mA na R5 bude  

                                                                                                        

Plná reakcia prúdovej poistky znamená zmenu napätia na výstupe operačného zosilňovača z kladnej 

saturácie do zápornej, teda zmenu na výstupe z + UCCoz na -UCCoz , čo je v tomto prípade  približne  

19 V.  Požadovaná zmena na výstupe U∆OZ  teda je 19 V, preto zosílenie signálu operačným 

zosilňovačom  AOZ bude 

    
    

      
 

  

          
                                                                                                         

 

Veľkosť potrebných rezistorov sa vypočíta pomocou známeho vzorca pre zosílenie invetujúceho 

operačného zosilňovača, hodnotu rezistoru R8 zvolíme 10 MΩ a R9 sa dopočíta 

 

     
  

  
     

  

   
 

      

      
                                                                      

Pre reálnu aplikáciu vyberáme najbližšiu hodnotu odporu v katalógu pre R9 a to 22kΩ .  

Následne dopočítame skutočnú citlivosť prúdovej poistky IZS2 oproti predpokladanej IZ2  

 

     
   

  
 

    
  

  
 

    
        

  
 

    

     
  
  

  
 

  

     
      

      

   
 

  
    
   

  

 

                                                                                                                                                        

 

  -      výpočet minimálneho prúdu nastaviteľného prúdovým regulátorom IMIN1  pre 5 V vetvu 

    Pre reguláciu nastaviteľného prúdu bol zvolený odporový delič zložený z potenciometra s hodnotou 

odporu 100 kΩ a rezistoru s hodnotou odporu 2,3 kΩ . Referenčné napätie je stabilizované a nastavené 

stabilizátorom 2,5 V typu ZTL431AFTA od firmy Diodes INC. Minimálne napätie, ktoré je možné 

cez delič priviesť na neinvertujúci vstup operačného zosilňovača sa vypočíta pomocou vzorca 
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a následne pre minimálny prúd nastaviteľný regulátorom  

      
   

  
 

        

    

  
 

        

  
   

 
         

   
                                                      

  -      výpočet minimálneho prúdu nastaviteľného prúdovým regulátorom IMIN2  pre 15 V vetvu 

   Pre reguláciu nastaviteľného prúdu bol zvolený rovnaký odporový delič zložený z potenciometra 

s hodnotou odporu 100 kΩ a rezistoru s hodnotou odporu 2,3 kΩ . Referenčné napätie je 

 zhodné 2,5 V. Minimálne napätie, ktoré je možné cez delič priviesť na neinvertujúci vstup 

operačného zosilňovača sa vypočíta pomocou vzorca 

         
   

       
      

       

               
                                                

a následne pre minimálny prúd nastaviteľný regulátorom 

      
   

  
 

        

    

  
 

        

    
   

 
         

   
                                                      

 

Obr.15. schéma obvodu pre meranie a nastavenie veľkosti výstupného prúdu 
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2.5. Návrh chladenia výkonových súčastí zdroja 

     Z teórie výkonových polovodičových systémov je dobre známe, že pri prechode elektrického prúdu 

polovodičovým prechodom vzniká vplyvom fyzikálnej podstaty PN prechodu stratový výkon, ktorý sa 

premieňa na nežiaduce oteplenie polovodičového prechodu. Výkonové polovodičové súčiastky sú už 

od výroby montované väčšinou do puzdier, ktoré umožňujú dobrý odvod tepelnej energie do okolitého 

prostredia.  Z katalógov rôznych výrobcov elektronických súčiastok je však jasné, že polovodičový 

prechod je možné zahrievať len v určitých medziach teplôt a to znamená komplikácie pri projektovaní 

elektronických a elektrotechnických prístrojov a komponentov. Teploty v ktorých polovodičové 

súčiastky pracujú spoľahlivo sa pohybujú v medziach od približne -60 °C až po maximálne 200 °C . 

Pri prekročený hornej medze teploty po dlhší čas v polovodičovom prechode nastávajú nezvratné deje, 

vďaka ktorým stráca prechod svoje doterajšie vlastnosti a súčiastka sa stáva nepoužiteľnou . 

     Aby sa zabránilo zničeniu výkonových polovodičových súčiastok prehriatím, montujú sa na takéto 

súčiastky externé chladiace systémy pozostávajúce z aktívnych a pasívnych častí. Do pasívneho 

chladenia zaradzujeme komponenty z rôznych kovov,  ktoré sú prispôsobené tvarom, ale aj 

povrchovou úpravou pre pripevnenie polovodičovej súčiastky, ako aj odvod tepla sálaním . Veľkou 

nevýhodou pasívnych chladičov sú hlavne veľké rozmery a hmotnosť, čo je v niektorých aplikáciách 

neprípustné . Ďalšou z možností je použitie aktívnych chladiacich systémov. Pod týmto pojmom sa  

rozumie chladenie núteným obehom vzduchu, alebo obehom chladiacej kvapaliny okolo puzdrá 

súčiastky a tým odvod nežiaduceho tepla od polovodičového prechodu . Pokiaľ to situácia dovolí je 

najefektívnejšie oba systémy skombinovať. Tento systém bude využitý aj v tomto prípade. 

     Výkonové časti zdroja sú najmä koncové stabilizátory, ktoré bude treba chladiť. Hodnota tepelného 

odporu a veľkosť hliníkových chladičov boli zvolené s ohľadom na rozmery boxu zdroja a z katalógu 

boli vybrané najvhodnejšie varianty 

 

    -      výpočet maximálneho stratového výkonu LM317 

 

     Pre stabilizátory LM317, ktoré sú zabudované v plastovom puzdre TO-220 boli vybrané hliníkové 

chladiče od firmy MULTICOMP s tepelným odporom RTHH-A = 10,2 °C/W.   [9] 

Teplota okolia sa predpokladá ta = 30°C , prechod chladič puzdro je realizovaný teplo vodivou pastou 

s teplotným odporom RTHC-H = 0,05°C/W. Z katalógu výrobcu k stabilizátoru LM317 bol zistený 

teplotný odpor puzdro – polovodičový prechod RTHJ-C = 5 °C/W a maximálna teplota polovodičového 

prechodu tj = 125 °C.  
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Výpočet môže byť realizovaný podľa schémy tepelného obvodu 

 
Obr.16. schéma teplotného obvodu [ 10 ] 

 

      
    

                    
 

      

           
 

  

     
                                               

Z vzorca vyplýva, že týmto systémom je možné chladiť polovodičovú súčiastku do výkonu 6,23 W 

a keďže maximálny stratový výkon na LM317 je  

                                                                                                                                        

musí byť do chladiaceho systému zapojený  aj aktívny systém chladenia. 

 

  -      výpočet maximálneho stratového výkonu LM338 

    Pre stabilizátory LM338, ktoré sú zabudované v kovovom puzdre TO-3 boli vybrané hliníkové 

chladiče od firmy Fischer Electronic s tepelným odporom RTHH-A = 1,5 °C/W.    [11] 

Teplota okolia sa predpokladá ta = 30°C , prechod chladič puzdro je realizovaný teplo vodivou pastou 

s teplotným odporom RTHC-H = 0,05°C/W. Z katalógu výrobcu k stabilizátoru LM338 bol zistený 

teplotný odpor puzdro – polovodičový prechod RTHJ-C = 1,4 °C/W a maximálna teplota 

polovodičového prechodu tj = 125 °C.  

      
    

                    
 

      

            
 

  

    
                                               

Z vzorca vyplýva, že týmto systémom je možné chladiť polovodičovú súčiastku do výkonu 31,66 W 

a keďže maximálny stratový výkon na LM338  je  

                                                                                                                                     

musí byť do chladiaceho systému zapojený  aj aktívny systém chladenia. 
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-      návrh aktívneho chladenia 

    Laboratórny zdroj je primárne určený pre testovanie riadiacich jednotiek automobilov, ktorých 

spotreba energie  je v rádoch desiatok wattov. Keďže zdroj môže byť využívaný aj ako univerzálny 

laboratórny zdroj je potrebné zabezpečiť jeho bezchybnú funkčnosť v nonstop prevádzke 

s maximálnym dodávaným výkonom . Pre tieto požiadavky bol navrhnutý systém chladenia obehu 

vzduchu pomocou ventilátora a obvod regulácie výkonu ventilátora pomocou pulzne šírkovej 

modulácie signálu na základe teploty okolia . Obvod bol navrhnutý tak, aby pri malom zaťažení zdroja 

chladenie preberali len pasívne chladiče a zdroj nevydával žiaden zvuk . Pri prekročení teploty vo 

vnútri zdroja nad 45 °C sa zapne ventilátor na polovičný výkon a v prípade ďalšieho zvyšovania 

teploty obvod reguluje výkon ventilátoru až do 100 % výkonu . Týmto je zabezpečená bezproblémová 

funkčnosť zdroja pri plnom zaťažení a nonstop prevádzke . 

  -      popis obvodu 

    Obvod regulácie ventilátora je napájaný z 12 V stabilizátora . Zapnutie ventilátora pri 45 °C 

zabezpečuje komparátor LM2903.  Komparátor  vyhodnocuje signál z 5 V referenčného stabilizátora 

78L05, ktorý je privedený na neinvertujúci vstup a signál z odporového deliča, ktorý pozostáva 

z termistoru NTC s veľkosťou odporu 10 kΩ pri teplote 25 °C a rezistoru s odporom 1,5 kΩ .  

Pri teplote menšej ako 45 °C je napätie z 5 V referencie väčšie ako napätie z deliča a komparátor 

preklápa na výstup signál zo záporného napájacieho pinu – UCC , ktorý je pripojený na zem. 

V prípade oteplenia termistoru na teplotu 45 °C klesne jeho odpor na 2 kΩ [ 12 ] , napätie z deliča 

prekročí referenčné napätie 5 V a komparátor preklopí na výstup napájacie napätie + UCC , ktoré otvorí 

unipolárny tranzistor BS170 z ktorého je napájaný obvod PWM generátoru. PWM generátor 

pozostáva z časovacieho obvodu NE555, odporového deliča tvoreného termistorom R6 a  

rezistorom R5, ktorými sa nastavuje veľkosť striedy a kondenzátormi C1 a C2, ktorými je nastavená 

výstupná frekvencia. Obvod PWM generátoru bol nastavený a odsimulovaný v prostredí Multisim 

Workbench 9. Hodnota termistoru bola vypočítaná podľa katalógu [ 12 ] a obvod nastavený tak, aby 

pri 45 °C bol výstupný pomer kladnej a nulovej časti periódy 1:1 . Týmto signálom sa spína výkonový 

unipolárny tranzistor IRF 510 ktorým  je napájaný ventilátor . Ten pracuje pri 45 °C na 50 % výkonu . 

Regulácia postupuje plynule až do 100 °C pri ktorých už ventilátor pracuje na plný výkon. 

 
Obr.17 Schéme zapojenia obvodu regulácie výkonu ventilátora pomocou pulzne šírkovej modulácie  
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3.Pratická realizácia laboratórneho zdroja 

    Po výpočtoch , teoretickej analýze a rozbore jednotlivých častí zdroja prichádza na rad praktická 

realizácia laboratórneho zdroja . Tejto problematike sú venované nasledujúce kapitoly bakalárskej 

práce . 

3.1Návrh a výroba plošných spojov 

    V nedávnej minulosti nevznikala potreba spájania elektronických súčiastok na doskách plošných 

spojov . Súčiastky boli veľké, pospájané vývodmi priamo k sebe a uložené v konštrukčnom boxe 

výrobku. S postupnou integráciou stále zložitejších obvodov do malých platových puzdier vznikala 

potreba na ich bezpečné umiestnenie a kvalitné spájanie vývodov na čo najmenšej ploche. Pre túto 

úlohu sa začali vyrábať tenké drevené doštičky potiahnuté na jeden strane medenou vrstvou, na ktorú 

sa nakreslili spoje jednotlivých vývodov zásaditou farbou . Následne sa nadbytočná meď odstraňovala 

ponorením dosky na krátku dobu do kyseliny. V dnešnej dobe integrácia a minimalizácia obvodov 

a súčiastok pokročila o veľký kus dopredu a už len veľmi ťažko by stačila predchádzajúca ručná  

metóda výroby dosiek plošných spojov .  

    Pre výrobu plošných spojov do tohoto zdroja bola zvolená moderná metóda výroby pomocou 

fotocitlivej vrstvy. Fotocitlivá vrstva je nanesená na oboch stranách DPS na medenú plochu. V tomto 

prípade nie je potrebné ručne kresliť spoje jednotlivých súčiastok na medenú plochu, ale stačí 

nakresliť spoje v programe určenom pre návrhy DPS a návrh následne vytlačiť na priehľadnú fóliu. 

Fólia sa umiestni na medenú plochu DPS a zladí sa horná a spodná vrstva dosky. Následne sa doska 

s fóliou vloží do osvitovej jednotky a po krátku dobu (cca 100 sekúnd) sa osvetľuje ultrafialovým 

žiarením, na ktoré  fotocitlivá vrstva na doske reaguje. Po vybratí DPS z osvitovej jednotky nasleduje 

vyvolanie spojov v 1,5 % roztoku chloridu sodného, v ktorom sa odstráni nadbytočná fotocitlivá 

vrstva. Výroba DPS pokračuje odstránením nadbytočnej medi v 40 %  leptacom roztoku chloridu 

železitého, ktorý nie je tak agresívny ako kyselina a tak sa zmenší riziko odstránenia potrebnej medi 

a tým znehodnotenia celej DPS. Leptanie trvá v rozmedzí približne od 20 min až po 1 hodinu 

v závislosti na teplote a koncentrácii leptacieho roztoku. Po vybratí odleptanej DPS je potrebné 

v poslednom kroku odstrániť vrstvu, ktorá chránila cesty spojov pred odleptaním. Toto dosiahneme 

ponorením dosky do silnejšieho (približne 20 %) roztoku chloridu sodného. Správne vyrobená DPS 

ma lesklú medenú plochu, ktorá je súvislá a nie sú na nej viditeľné kazy spôsobené zlým postupom 

výroby. 

 

  -      postup pri návrhu DPS 

    Na začiatok je potrebné rozhodnúť, ktoré časti, alebo ktoré obvody je vhodné umiestniť na spoločnú 

DPS a naopak ktoré by mali byť oddelené . Ďalej je potrené premyslieť rozloženie jednotlivých 

prvkov na DPS, aby spoje boli čo najkratšie a najlogickejšie, čím sa zamedzí neskorším problémom 

pri konštrukcií a samotnom používaní. Návrh DPS začína nakreslením schémy obvodov a väzbami 

medzi nimi. Pre túto úlohu bol vybraný program Eagle 6.4. Profesional v ktorom je dostupná knižnica 

so všetkými súčiastkami potrebnými pre konštrukciu tohto laboratórneho zdroja. V knižniciach sa 

vyberá schematická značka jednotlivej súčiastky a k nej požadované puzdro. Vzhľadom na vysoký 

počet elektronických prvkov v zdroji ( cez 400 kusov ) sú volené súčiastky v malých SMD puzdrách 

pre zmenšenie plochy použitých DPS.  
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   Pre najlepšie rozloženie priestoru bolo rozhodnuté rozmiestnenie obvodov do jednotlivých DPS 

nasledovne : na spoločnú dosku bude umiestnený obvod pre reguláciu výstupného napätia, obvod pre 

reguláciu výstupného prúdu a prúdovú poistku a obvod pre stabilizáciu záporného napätia. Pre každý 

výstup je potrebné vyrobiť samostatnú DPS, takže zdroj bude obsahovať 7 takýchto dosiek.  Na ďalšiu 

samostatnú dosku je potrebné umiestniť obvod usmerňovača striedavého napätia s kapacitným filtrom 

a obvod konvertoru kladného napätia na napätie záporné. Keďže umiestniť oba usmerňovače na jednu 

DPS by bolo nevhodné, budú vyrobené dve dosky s usmerňovačom a konvertorom napätia, pre každú 

hladinu napätia zvlášť. Samostatnú DPS si vyžaduje aj obvodu regulácie výkonu ventilátora pomocou 

pulzne šírkovej modulácie, hlavne z dôvodu umiestnenia v blízkosti chladičov pre okamžitú reakciu na 

nadmerné otepľovanie súčiastok.  

 

   Schémy k jednotlivým DPS sa nachádzajú v prílohe 1. 

-  návrhy jednotlivých DPS  

 

Obr.18.návrh vrchnej strany DPS pre reguláciu napätia a prúdu 

 

 

Obr.19. návrh spodnej strany DPS pre reguláciu napätia a prúdu 
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Obr.20. návrh DPS pre reguláciu výkonu ventilátora pomocou pulzne šírkovej modulácie 

 

Obr.21. návrh DPS pre usmerňovač s kapacitným filtrom a konvertorom napätia 15V 

 

Obr.22. návrh DPS pre usmerňovač s kapacitným filtrom a konvertorom napätia 5V 
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Obr.23.osadená DPS pre reguláciu napätia a prúdu vrchná strana 

 

 

 

 

Obr.24.osadená DPS pre reguláciu napätia a prúdu spodná strana 
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Obr.25. osadená DPS pre usmerňovač s kapacitným filtrom a konvertorom napätia 5V vrchná strana 

 

 

 

 

Obr.26. osadená DPS pre usmerňovač s kapacitným filtrom a konvertorom napätia 5V spodná strana 
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Obr.27. osadená DPS pre usmerňovač s kapacitným filtrom a konvertorom napätia 15V vrchná strana 

 

 

Obr.28. osadená DPS pre usmerňovač s kapacitným filtrom a konvertorom napätia 15V spodná strana 
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3.2 Návrh boxu pre laboratórny zdroj 

    Pre návrh boxu laboratórneho zdroja musia byť zohľadnené rozmery všetkých prvkov a súčiastok, 

ktoré budú vo vnútri uložené, prípadne pripevnené na bočných stenách zdroja. Rozmiestnenie prvkov 

podlieha požiadavkám pre chladenie súčiastok a vytvorenie čo najkratších spojov medzi jednotlivými 

segmentmi. V tomto prípade bolo rozhodnuté, že box bude vyrobený na mieru firmou VARICO s.r.o . 

Požiadavka  firmy bolo predložiť návrh boxu na technických výkresoch a v 3D modeli vytvorenom 

v programe Autodesk Inventor 2012 .  

    Čelný panel obsahuje 7 výstupov, pre každý výstup + a – svorku, potenciometer s krytom pre 

reguláciu výstupného napätia, potenciometer s krytom pre reguláciu výstupného prúdu, vypínač, 

indikáciu zapnutia / vypnutia výstupu zelenou LED diódou, indikáciu funkcie prúdovej poistky 

červenou LED diódou a podsvietený LED displej pre informatívne meranie výstupného napätia.  Na 

zadnej strane boxu je umiestnená priechodka pre kábel napájacieho napätia a poistkové puzdro pre 

1A rýchlu tavnú poistku, ktorá slúži ako primárna ochrana elektronických súčiastok zdroja. Na 

bočných stranách sú vytvorené kruhové otvory s priemerom 120 mm pre ventilátor s krytom, na 

spodnej strane zase diery pre uchytenie plošných spojov, transformátoru a chladičov. Box bude 

zostavený z dvoch dielov a to spodná časť s prednou a zadnou stenou a vrchná časť s bočnými 

stenami. Časti budú navzájom spojené skrutkami s priemerom  4 mm.  

 

Obr.29. Návrh boxu v programe Autodesk Inventor 
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4. Meranie parametrov laboratórneho zdroja 

     Po dokončení konštrukčnej časti zdroja je potrebné určiť jeho skutočné parametre. Meranie 

prebiehalo v laboratórnych podmienkach. Potrebná záťaž bola realizovaná pomocou nastaviteľného 

výkonového odporu.  

 

 

Obr. 30 zapojenie zdroja pri meraní 

 

   4.1 Meranie závislosti výstupného napätia na odoberanom prúde 

Jedná sa o meranie statickej zaťažovacej charakteristiky zdroja. Meranie bolo uskutočnené pre obe 

výstupné hladiny napätia.  

IV1  [A] U0 = 5 [V] U0 = 3 [V] U0 =1 [V] 

0,1 5,00 3,00 1,00 

0,2 4,98 3,00 0,97 

0,3 4,97 2,98 0,96 

0,4 4,96 2,96 0,96 

0,5 4,95 2,95 0,95 

0,6 4,94 2,95 0,93 

0,7 4,92 2,95 0,92 

0,8 4,92 2,94 0,91 

0,9 4,91 2,94 0,91 

1 4,90 2,92 0,89 

2 4,90 2,92 0,89 

3 4,88 2,90 0,87 

4 4,87 2,90 0,87 

5 4,85 2,89 0,87 

 

Tab. 1 statické zaťažovacie parametre zdroja 5 V vetvy 
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IV2  [A] U0 = 15 [V] U0 = 10 [V] U0 =5 [V] 

0,2 15,04 10,02 5,01 

0,4 15,04 10,02 5,01 

0,6 15,02 10,02 5,00 

0,8 15,01 10,01 4,99 

1 15,00 10,00 4,98 

1,2 15,00 10,00 4,98 

1,4 15,00 9,98 4,96 

1,6 14,98 9,97 4,95 

1,8 14,97 9,97 4,94 

2 14,94 9,96 4,94 

2,2 14,92 9,94 4,92 

2,4 14,91 9,91 4,91 

2,6 14,88 9,91 4,90 

2,8 14,86 9,90 4,88 

3 14,85 9,88 4,86 

4 14,83 9,86 4,84 

5 14,80 9,85 4,83 

6 14,77 9,84 4,82 

 

Tab. 2 statické zaťažovacie parametre zdroja 15 V vetvy 

 

graf 1. statické parametre 5 V vetvy 
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graf 2. statické parametre 15 V vetvy 

 

5. Záver 
 

     Teoretický rozbor, analýza zdroja a výpočty prebiehali bez väčších komplikácií. Pomocou 

výpočtov boli teoreticky odvodené parametre zdroja, ktoré boli potrebné k nákupu súčiastok 

a komponentov. Následne bol zdroj postavený a teoretická analýza overená v praxi. Praktická časť 

priniesla aj problémy, najmä s pájkovaním miniatúrnych obvodov na meranie prúdu, ktoré majú 8 

vývodov na necelých 3mm
2
. Problémy sa však nakoniec podarilo prekonať a bakalárska práca na 

stabilizovanom laboratórnom zdroji pre testovanie riadiacich jednotiek spaľovacích motorov bola 

dotiahnutá do úspešného konca. 

    V tomto projekte som si zdokonalil znalosti z analógovej elektroniky, konštrukcie plošných spojov, 

návrhu technických výkresov a v neposlednom rade vedomosti v teoretickej rovine, ako používanie 

výpočtov a simulácií elektronických obvodov, pre neskoršiu konštrukciu hotového výrobku.  

    Vysoká škola mi poskytla kvalitný základ, na ktorom môžem ďalej stavať a rozvíjať svoje 

profesijne znalosti , ktoré neskôr využijem v praxi v elektronike. 

 

 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

0 1 2 3 4 5 6 

U
 [

V
] 

I [A] 

U0 = 15 [V] 

U0 = 10 [V] 

U0 =5 [V] 



38 
 

Zoznam použitej literatúry 
 

[1]       MULTICOMP, katalógové listy MBR 760 schottkyho dióda  

            [cit. 26.4.2013] dostupné z WWW: <http://www.farnell.com/datasheets/1697461.pdf> 

 
[2]        ST SEMICONDUCROTS, katalógové listy LM317T stabilizátor napätia  

            [cit. 12.12.2012] dostupné z WWW: < http://www.farnell.com/datasheets/1525944.pdf> 
 

 

[3]         VÝPOČTY JEDNOFÁZOVÝCH USMERŇOVAČOU  

             [cit. 11.2.2013] dostupné z WWW: <http://www.edunet.souepl.cz/~weisz.php> 

 

[4]          ST SEMICONDUCROTS, katalógové listy LM338K stabilizátor napätia  

              [cit. 10.1.2013] dostupné z WWW: 

               <http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000548.pdf> 

 

[5]          TEXAS INSTRUMENTS. CO, katalógové listy invertora napätia TPS60400       

               [cit. 14.2.2013] dostupné z WWW: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60400.pdf> 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

[6]           TEXAS INSTRUMENTS. CO, katalógové listy stabilizátora 78L05 

               [ cit. 14.2.2013] dostupné z WWW: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua78l05a.pdf> 

 

[7]            MICREL, katalógové listy stabilizátora MIC5270  

                 [ cit. 23.1.2013] dostupné z WWW: < http://www.farnell.com/datasheets/29611.pdf >  

 

[8]            LINEAR TECHNOLOGY, katalógové listy obvodu merania prúdu  LTC 6102                        

               [cit. 12.12.2012] dostupné z WWW:http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6102fd.pdf 

 

[9]           MULTICOMP, katalógové listy chladiču MC33292  

                [cit. 10.4.2013] dostupné z WWW: < http://www.farnell.com/datasheets/1677201.pdf > 

                  

 [10]        CHLAZENÍ POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK, server homen.vsb.cz študijne opory  

                [cit. 10.4.2013] dostupné z WWW :      

<http://homen.vsb.cz/~hav278/VPS1/Studijni_opory/Chlazeni_polovodicovych_soucastek.pdf> 

http://www.farnell.com/datasheets/1697461.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1525944.pdf
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/e_vyp/vyp_us.php
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000548.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60400.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua78l05a.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/29611.pdf
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6102fd.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1677201.pdf
http://homen.vsb.cz/~hav278/VPS1/Studijni_opory/Chlazeni_polovodicovych_soucastek.pdf


39 
 

 

[11]         FISCHER ELEKTONIK, katalógové listy chladiča SK 401  

               [cit. 10.4.2013] dostupné z WWW: < http://www.farnell.com/datasheets/17536.pdf > 

[12]         EPCOS, katalógové listy NTC termistoru B57164K 

                [cit. 12.3.2013] dostupné z WWW:  

               <http://www.gme.cz/dokumentace/118/118-010/dsh.118-010.1.pdf> 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.farnell.com/datasheets/17536.pdf
http://www.gme.cz/dokumentace/118/118-010/dsh.118-010.1.pdf


40 
 

   7. Zoznam príloh 

            Príloha I      uživateľská príručka 

            Príloha II    fotky hotového výrobku 

            Príloha III   elektrotechnické schémy, rozloženie prvkov na DPS,  zoznam súčiastok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


