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Kapitola 1
Elektrotechnika pro uživatele počítačů –
úvod, základní pojmy

Elektronické zařízení −→
−→ jeho model – elektrický obvod
Aneb, o čem bude tento předmět?
Pracujeme s elektronickými zařízeními. Ta napájíme elek-

trickou energií a vzájemně je propojujeme. Vzájemné propo-
jení uskutečňujeme:

• galvanickým spojením – konektorem, elektrovodným kabe-
lem

• optickou vazbou – optickým kabelem, volným prostředím
• radiovým spojem – WIFI, mikrovlnným pojítkem, družico-
vým spojem

• akustickým vstupem/výstupem – mikrofon, reproduktor.
První obrázek ukazuje, jak lze popsat vztah systému k jeho

okolí.

220V~

12V=

Ethernet

USB

RS232

W IFI

. . .

Obrázek 1.1: Počítač a jeho okolí

Náš zájem bude upřen hlavně na spojení a funkci zařízení
elektronických, nicméně i optická, akustická a radiová spojení
jsou založena na funkci elektronických systémů.
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Pro popis vnějších charakteristik systémů a nakonec i jejich
vnitřní struktury musíme umět popsat:

• vlastnosti elektrických veličin (signálů), které se v systému
zpracovávají – napětí, proudy, časové průběhy

• podmínky vzájemného spojení – vzdálenost, parametry spo-
jovacího prostředí (vlastnosti vedení, vliv rušení,· · · )

• uvnitř zařízení pak obvodové veličiny – proud, napětí, ale ta-
ké rozptýlené teplo, vznik elektromagnetického rušení, apod.

Abychom mohli uvedený popis vytvořit, musíme mít mož-
nost vytvořit model elektronického systému. Model nám pak
musí umožnit výše uvedené charakteristiky identifikovat. Na
obrázku je ukázka, jak výrobce popisuje model svého elektric-
kého obvodu, použitého pro spojení prostřednictvím rozhraní
USB.
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Obrázek 1.2: Schéma0
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Kapitola 1. Elektrotechnika pro uživatele počítačů – úvod, základní pojmy

Detailnější popis vnitřního uspořádání elektrického zařízení,
resp. jeho modelu, ukazují následující tři obrázky.
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Obrázek 1.3: Schéma1

Obrázek 1.4: Schéma2
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Obrázek 1.5: Schéma3
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Elementy elektronických obvodů
Vidíme, že používáme systém schematických značek, které

jsou vytvořeny pro elementy elektronických obvodů. Předsta-
vují stavební prvky modelů funkčních celků. Pro ně existují
jednoduché matematické vztahy, které umožňují analyzovat a
navrhovat elektronické systémy. Na dalším obrázku je přehled
základních elementárních součástí, které při modelování systé-
mů budeme používat.

R – rezistor – u = Ri

C – kapacitor – Q = Cu

L – induktor – Φ = Li

u – zdroj napětí – proud i = podle odběru (libovolný)

i – zdroj proudu – napětí u = určené zátěží (není omezeno)

Obrázek 1.6: Elementy
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Kapitola 1. Elektrotechnika pro uživatele počítačů – úvod, základní pojmy

Povšimněme si matematických vztahů, které popisují vzá-
jemné závislosti proudu a napětí na jejich svorkách a které
umožní v rozsáhlejším systému najít závislosti proudů a napě-
tí navzájem, na budicích zdrojích a na čase:

• Rezistor (součástka v zařízení se běžně označuje jako odpor,
což není zcela správné – odpor je její vlastnost, ohmická
hodnota, takže málo používaný, avšak správnější je název
„odporník� :-) je element nesetrvačný (v popisu závislosti
mezi proudem a napětím nevystupuje čas – proud reaguje na
napětí okamžitě a naopak). Vztah mezi napětím a proudem
je

u = Ri, i =
u

R
, R =

u

i
,

kde R je odpor v ohmech [Ω],
u je napětí ve voltech [V] a
i je proud v ampérech [A].

• Kapacitor (v zařízení je realizován nejčastěji kondenzáto-
rem) je element schopný akumulovat náboj. Náboj musí být
do kapacitoru dodán protékajícím proudem, což probíhá v
určitém čase. Jde tedy o element setrvačný a ve vztahu mezi
napětím a proudem bude vystupovat čas. Vztah mezi nábo-
jem a napětím určuje rovnice

q = Cu, u =
q

C
, C =

q

u
,

kde nově vystupuje
q náboj v coulombech [C] a
C kapacita ve faradech [F].
Uvedli jsme, že náboj dopraví do kapacitoru proud i. Pokud
bude proud i = I konstantní, lze snadno pochopit, že náboje
bude přibývat lineárně s časem (náboj v coulombech, proud
v ampérech a čas v sekundách)

5



q(t) = I.t, takže u(t) =
I.t

C
.

Pokud se bude proud v čase měnit, je nutno pro náboj na-
hromaděný za čas T použít zápisu pomocí integrálu (před-
pokládáme, že v čase t = 0 je náboj nulový)

q(T ) =
∫ T

0
i(t)dt, , takže u(T ) =

∫ T

0 i(t)dt

C
.

Také můžeme říci: do kapacitoru vtéká proud jen tehdy, kdy
se na jeho svorkách mění napětí:

i(t) = C
du(t)
dt

.
• Induktor (v zařízení je realizován nejčastěji cívkou) je ele-
ment vytvářející magnetický tok, ve kterém je uložena ener-
gie vytvořená elektrickým proudem, který vodičem prochá-
zí. Rovněž vznik magnetického toku je děj setrvačný. Vztah
mezi magnetickým tokem a proudem popisuje rovnice

Φ = L.i, i =
Φ
L

, L =
Φ
i
,

kde nově vystupuje
Φ magnetický tok ve weberech [Wb] a
L indukčnost v henry [H].
Jistě nás nepřekvapí, že na koncích vinutí cívky není žád-
né napětí, pokud se v jejím okolí nemění magnetické pole.
Avšak pokud se magnetický tok mění, vzniká na vinutí elek-
trické napětí (např. v každé elektrárně). Takže lze napsat

u = ΔΦ/Δt, nebo u(t) =
dΦ(t)

dt
.

Jestliže je magnetický tok určen procházejícím proudem,
pak lze ze změn proudu určit napětí na svorkách induktoru
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Kapitola 1. Elektrotechnika pro uživatele počítačů – úvod, základní pojmy

u(t) = L
di(t)
dt

.

Protože nás velmi často zajímá, jaký proud poteče indukto-
rem v čase T , pokud je na jeho svorkách určité (proměnné)
napětí, lze úvahu (podobně jako u kapacitoru) obrátit

i(T ) =
1
L

∫ T

t0

u(t)dt + i(t0).

Přibližme si užití uvedených vztahů v jednoduchém případě,
a to tehdy, kdy na svorky induktoru, kterým na počátku
neteče žádný proud, připojíme zdroj konstantního napětí
U . Pak bude proud do induktoru lineárně s časem narůstat.
Pokud napětí na zdroji poklesne v čase T na nulu, bude
obvodem procházet proud i(T )

i(t) =
U

L
t, i(T ) =

U.T

L
.

V předchozích vztazích jsme předpokládali, že na svorkách
uvedených elementů pozorujeme napětí a proudy – obvodové
veličiny. Proud a napětí mohou konat práci, máme k dispo-
zici elektrickou energii. V určitém okamžiku platí, že výkon
elektrického proudu je dán součinem

P (t) = u(t) · i(t), kde výkon je ve wattech [W].
Výkon v čase představuje práci

W (T ) =
∫ T

0
P (t)dt =

∫ T

0
u(t)i(t)dt,

kde práce (energie) je v wattsekundách [Ws], které jsou ekvi-
valentní joulům [J] (doma platíme za kilowatthodiny [kWh]
1kWh= 3,6.106 Ws).
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Z předchozích definic vlastností základních obvodových prv-
ků lze odvodit:

• Rezistor v obvodu rozptyluje elektrickou energii – přeměňuje
ji na teplo proto, že je nesetrvačným prvkem, u kterého je
stále součin napětí a proudu kladný

• Kapacitor je prvek akumulující energii. Ideální kapacitor
energii nerozptyluje – je prvkem bezeztrátovým (reálný kon-
denzátor má ztráty a energii díky nim rozptyluje). Uvážíme-
li, že náboj C.U bude odvádět (likvidovat) konstantní proud
I po dobu t (C.u(t) = I.t) tak, že bude napětí lineárně kle-
sat, pak energie nahromaděná v kondenzátoru při napětí U
je dána

WC =
1
2
C.U2

• Induktor je analogicky bezeztrátovým prvkem (reálná cívka
má odpor vinutí, takže výkon rozptyluje) a energie nahro-
maděná v magnetickém toku je

WL =
1
2
L.I2,
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Kapitola 1. Elektrotechnika pro uživatele počítačů – úvod, základní pojmy

Zdroje proudu a napětí

Dosud jsme se nezabývali otázkou, jak se do obvodu s ně-
kterým základním prvkem dostane elektrická energie, abychom
mohli pozorovat vztahy mezi proudy a napětími. Zdrojem elek-
trické energie je většinou zařízení přeměňující jiné formy ener-
gie na elektrickou. Současné elektrárny přeměňují tepelnou
energii nejprve na pohybovou a ta v generátorech vyrábí elektři-
nu. Pohybovou energii lze získat i z větru a tekoucí vody. Bate-
rie pracují s energií související s chemickými reakcemi. V sou-
časné době jsou aktuální zdroje využívající světelnou energii –
fotovoltaické články.

Pro popis elektronických systémů však nelze použít model
celé elektrárny. Pro modely systémů definujeme ideální zdroje:

• Zdroj napětí (v zařízení je nejčastěji realizován baterií nebo
síťovým zdrojem – blokem přeměňujícím napětí elektrovod-
né sítě na potřebné stejnosměrné napětí). Zdroj střídavého
napětí je zásuvka na stěně, resp. elektrovodná síť. Budeme
však pracovat i se zdroji různých signálů, např. impulsního
signálu pro taktování procesoru, signálu pro přenos dat mezi
zařízeními, apod.) To jsou reálné (neideální) zdroje napětí.
Ideální zdroj napětí udržuje na svých svorkách napětí dané
hodnotou u ve voltech, a to pro všechny možné proudy od-
váděné (či dokonce zaváděné) z (do) jeho svorek. Veličina u

představuje předpis pro napětí zdroje, a to jak co do hodno-
ty, tak co do časových změn. Je tedy správné popisovat zdroj
napětí časovou funkcí u(t). Používané funkční předpisy po-
známe v dalším výkladu. Uvedeme jen základní možnosti:
zdroj konstantního napětí, zdroj skokového napětí a zdroj
harmonického napětí:

u(t) = U = konst.
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u(t) =

{
0, t < 0
U, t ≥ 0

u(t) = Um sin(ωt + ϕ),

kde Um je amplituda sinusového signálu ve voltech, ω = 2πf

je kruhová frekvence v radiánech za sekundu [rad.s−1], f je
frekvence v hertzech [Hz] a ϕ je počáteční fáze sinusového
průběhu.

• Zdroj proudu (v zařízeních není běžně používán žádný blok,
který by takovou funkci více méně dokonale plnil. Existují
jen elektronické obvody, které se svým chováním v určité
oblasti napětí a proudů chovají přibližně jako zdroje prou-
du).
Ideální zdroj proudu do obvodu zavádí proud předepsané
hodnoty i(t), a to za všech okolností, tedy bez ohledu na
velikost a polaritu napětí na jeho svorkách. Přestože není
snadno konstrukčně realizovatelný (zdroje blízké svým cho-
váním zdrojům napěťovým jsou technicky snáze dosažitel-
né), má v teorii elektronických obvodů významnou pozici a
uvidíme některé výhody jeho použití v modelech obvodů.
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Kapitola 1. Elektrotechnika pro uživatele počítačů – úvod, základní pojmy

Elektrický obvod – Kirchhofovy zákony
Již v předchozím textu jsme předpokládali, že se jednotli-

vé modelové elementy mohou navzájem spojovat (např. zdroj
proudu připojíme na svorky kapacitoru a pozorujeme nárůst
napětí). Model může popisovat vzájemné spojení desítek až
milionů elementů. Máme-li analyzovat vztahy obvodových ve-
ličin, musíme vycházet z podstaty vedení elektrického proudu.
Tou je skutečnost, že elektrický proud nesou elektrony uzavře-
né ve vodivém prostředí.
1. Kirchhofův zákon
Součet všech proudů v uzlu elektrického obvodu je v každém

okamžiku nulový.

R1

C

R2
u(t)

i1(t) i2(t)

i3(t)i4(t)

Obrázek 1.7: 1. Kirchhofův zákon

N∑
n=1

in(t) = 0.

Poznámka: Povšimněme si, že vyznačený proud všech větví
směřuje do uzlu. Má-li být součet nulový (a jistě nejsou všech-
ny proudy identicky rovny nule), pak některé hodnoty proudu
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budou záporné. Znamená to pouze to, že skutečný směr prou-
du je opačný, než jsme vyznačili (v obrázku bude jistě záporné
i4 pokud zdroj napětí bude stejnosměrný a jeho polarita bude
odpovídat obrázku). Kladný směr proudu ve stejnosměrném
obvodu je směr od kladné k záporné svorce.
2. Kirchhofův zákon
Součet napětí podél libovolné smyčky v obvodu je v každém

okamžiku nulový.

R1
C

R2

u4(t)

u1(t)

u2(t)

u3(t)

Obrázek 1.8: 2. Kirchhofův zákon

n∑
1

un(t) = 0.

Bystrý student jistě poznal, že v případě použití stejnosměr-
ného zdroje u4 = U by po skončení případného přechodného
děje platilo u1(t) = −U a u2(t) = u3(t) = 0. Navíc pozname-
nejme, že pokud by skutečná polarita uvedeného zdroje odpo-
vídala znaménkům v obrázku, bylo by U záporné.
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Kapitola 2
Výpočty v odporových elektronických

obvodech

Co můžeme se znalostmi prvého tématu počítat?
Proč to chceme počítat?
Co musíme umět spočítat, abychom mohli odhadnout příčinu
problémů při provozu elektronických zařízení?
Co nám spočítá počítač a jak to dělá?

Sériové spojení rezistorů

R

i(t)i(t)

R1 R2

u(t)u(t)

u1(t) u2(t) ux(t)

⇐⇒

Obrázek 2.1: 2. Kirchhofův zákon – sériové spojení rezistorů

Hledáme hodnotu odporu R rezistoru, který je ekvivalentní
sériové kombinaci R1 a R2, tedy takového rezistoru, který v
obvodu se zdrojem u(t) nastaví proud i(t), totožný s tím, který
prochází obvodem s rezistoryR1 aR2. Z 2. Kirchhofova zákona
můžeme odvodit

13



u(t) = u1(t) + u2(t) = R1i(t) +R2i(t) = (R1 + R2)i(t)

u(t) = ux(t) = Ri(t) = (R1 + R2)i(t) −→ R = R1 +R2.

Je-li zařazeno N rezistorů v sérii, je možno je nahradit jed-
ním rezistorem s odporem

R =
N∑

n=1

Rn.

Z uvedeného obrázku můžeme vytěžit ještě jednu informaci.
Je-li výsledný odpor součtem odporů jednotlivých rezistorů a
protéká-li všemi stejný proud, pak můžeme snadno zjistit, jaké
jsou hodnoty napětí na každém z nich.

i(t) =
u(t)

R1 +R2
u1(t) = R1

u(t)
R1 +R2

u2(t) = R2
u(t)

R1 +R2
.

Obecně na n-tém rezistoru bude napětí

i(t) =
u(t)∑N
n=1Rn

un(t) = Rn
u(t)∑N
n=1Rn

(n = 1 . . . N).
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Kapitola 2. Výpočty v odporových elektronických obvodech

Paralelní spojení rezistorů
Úloha je obdobná. Hledáme jeden ekvivalentní rezistor (jeho

hodnotu R), který odvede proud ze zdroje napětí stejný, jako
ze zdroje odvádí řada paralelně spojených rezistorů.

R

i(t)

R1 R2
u(t)u(t)

i1(t) i2(t) ix(t)

⇐⇒

Obrázek 2.2: 1. Kirchhofův zákon – paralelní spojení rezistorů

i(t) = i1(t) + i2(t) =
u(t)
R1
+

u(t)
R2

ix(t) =
u(t)
R
= i(t)→ 1

R
=
1
R1
+
1
R2

→ R =
R1.R2

R1 +R2
.

Převrácenou hodnotu odporu označujeme jako vodivost G =
1/R a udáváme ji v jednotkách siemens [S] (S = Ω−1).
Je-li zařazeno N rezistorů paralelně, je možno je nahradit

jedním rezistorem s odporem R nebo vodivostí G

1
R
=

N∑
n=1

1
Rn

G =
N∑

n=1

Gn.

Jaké jsou hodnoty proudů, které každým z rezistorů prochá-
zejí zjistíme při napájení napěťovým zdrojem velmi jednoduše.
Pokud však známe jen celkový proud i(t) vstupující do uzlu, z
kterého jsou do společné svorky zapojeny různé rezistory, pak
rozdělení proudu mezi jednotlivé rezistory vypočteme takto:

in(t) =
i(t)Gn∑N

n=1Gn

(n = 1 . . . N).
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Paralelní spojení kapacitorů

CC1 C2
u(t)u(t)

⇐⇒

Obrázek 2.3: Paralelní spojení kapacitorů

Napětí u(t), pokud se mění (a musí se měnit spojitě, aby
byl proud konečný), zavádí nebo odvádí z kapacitorů proud,
který závisí na kapacitě každého z nich. V každém okamžiku
je v kapacitoru C1 uložen náboj q1(t) = C1u(t) a v kapacitoru
C2 je uložen náboj q2(t) = C2u(t). V kapacitoru C je v témže
okamžiku náboj q(t) = Cu(t). Za ekvivalentní budeme oba
obvody považovat, pokud zdroj dodal v obou obvodech týž
náboj. Tedy

q(t) = q1(t) + q2(t) −→ C = C1 + C2.

Je-li zařazeno N kapacitorů paralelně, je možno je nahradit
jedním kapacitorem s kapacitou

C =
N∑

n=1

Cn.
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Kapitola 2. Výpočty v odporových elektronických obvodech

Sériové spojení kapacitorů

I
I

u1(T ) u2(T )

C

C1 C2

u(t)u(t)

⇐⇒

Obrázek 2.4: Sériové spojení kapacitorů

Abychom se vyhnuli výkladu s integrály, předpokládejme
konkrétní situaci, kterou lze snadno zobecnit.
Napětí u(t) nechť lineárně roste s časem po dobu T a v čase
T se růst zastaví na hodnotě u(T ), takže obvodem po dobu T

protéká konstantní proud I . Pokud bychom si na místě zdroje
u(t) představili zdroj konstantního proudu I , bude se v obvodu
odehrávat totéž. Tento proud uloží v kondenzátoru C1 náboj
q1(T ) = I.T = q(T ) = C1.u1(T ). Týž proud ukládal náboj
do kapacitoru C2, takže q2(T ) = I.T = q(T ) = C2.u2(T ) a v
ekvivalentním obvodu q(T ) = I.T = C.u(T ). Platí však

u(T ) = u1(T )+u2(T )→ q(T )
C
=

q(T )
C1
+

q(T )
C2

→ 1
C
=
1
C1
+
1
C2

C =
C1.C2

C1 + C2

a pro N kapacitorů
1
C
=

N∑
n=1

1
Cn

.

Z uvedené úvahy si již každý může odvodit, jak se na sériové
kombinaci kondenzátorů rozděluje celkové napětí.
Sériová kombinace kapacitorů má vždycky menší celkovou

kapacitu, než má nejmenší ze zapojených kapacitorů.
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Sériové a paralelní spojení induktorů
Po té, co jsme vysvětlili postup odvození vlastností obvodu

složeného ze sériové a paralelní kombinace rezistorů a kapaci-
torů, ponecháváme na studentovi, aby si s ohledem na úvahy o
vytváření magnetického toku, např. zdrojem konstantního na-
pětí dodávajícího rostoucí proud, odvodil následující vztahy.
Pro sériovou kombinaci N induktorů je možno najít jeden

ekvivalentní induktor s indukčností

L =
N∑

n=1

Ln.

Pro paralelní kombinaci N induktorů je možno najít jeden
induktor s indukčností

1
L
=

N∑
n=1

1
Ln

.

Pro převrácenou hodnotu kapacity se v teorii obvodů pou-
žívá pojem elastance a pro převrácenou hodnotu indukčnosti
pojem inverzní indukčnost a lze k nim mít i obvodové modely
(nemají narozdíl od vodivosti zvláštní název jednotky). My je
nadále nebudeme používat.
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Kapitola 2. Výpočty v odporových elektronických obvodech

Sériové a paralelní spojení zdrojů
Zdroje napětí: S odkazem na jednoduchou fyzikální úvahu

lze vyslovit závěr: zdroje napětí lze řadit do série a výsledné
napětí je součtem napětí jednotlivých zdrojů

u(t) =
N∑

n=1

un(t).

Paralelní spojení nelze nikdy použít: pokud by napětí byla
různá, protékal by mezi zdroji nekonečný proud (a v obvodu
by nebyl element, který by rozptýlil nekonečný výkon), pokud
by byla stejná, dělily by se o proud dodávaný do obvodu, ale
jak??, když je každý schopen dodat libovolný proud. Stačí tedy
vždy jen jeden.
Zdroje proudu: Paralelní spojení dodá do obvodu proud da-

ný součtem proudů jednotlivých zdrojů

i(t) =
N∑

n=1

in(t).

Sériové spojení rovněž nelze připustit, protože z definice plyne,
že každý z nich generuje proud nezávislý na tom jak je obvod
zapojen. Těžko bychom si vysvětlili, jaký proud z takové kom-
binace vlastně poteče. Teoreticky by na každém z nich bylo
nekonečné napětí, vzájemně opačné polarity.
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Dělič napětí – reálný zdroj → spotřebič

u0 uz

R0

Rz

spotřebičzdroj

Obrázek 2.5: Dělič napětí

Uvedený obrázek lze vyložit různě.

* 1 Je to sériové spojení rezistorů v jediné smyčce se zdrojem
napětí. Celkový odpor v obvodu je R = R0+Rz. Zdroj napětí
dodává do obvodu proud i = u/R. Podstatné však je, že

uz = u0
Rz

R0 +Rz
.

Napětí uz vzniklo rozdělením napětí zdroje na dvě části, na
napětí na rezistoru R0 a na Rz – vytvořili jsme dělič napětí,
se kterým se setkáme v nesčetném množství modelů reálných
zařízení.

* 2 Je to model spojení reálného zdroje napětí se spotřebi-
čem. Uvedli jsme, že v praxi neexistuje dokonalý zdroj napětí.
Každý reálný zdroj napětí je v nejjednodušším případě nutno
modelovat ideálním zdrojem napětí a rezistorem reprezentují-
cím jeho vnitřní odpor. Baterie může mít např. napětí 12V a
vnitřní odpor 0,1Ω.
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Kapitola 2. Výpočty v odporových elektronických obvodech

Díváme-li se na jakoukoli dvojici svorek, která nám má po-
sloužit jako zdroj napětí (napájecího stejnosměrného nebo stří-
davého, či impulsního signálu), vždy za nimi musíme vidět
obvod v nejjednodušším případě namodelovaný napětím u0 a
odporem R0.
Protože jde o tak významný model, uvedeme několik základ-

ních pojmů a poznatků.

• Napětí naprázdno je napětí, které na svorkách reálného zdro-
je změříme, když není připojen spotřebič, Rz → ∞, i →
0. Zřejmě platí

unaprazdno = u0

• Proud nakrátko je proud, který bychom naměřili, kdybychom
svorky zdroje zkratovali (mnohdy lze jen na papíře). Tehdy
Rz → 0

inakratko =
u0
R0

• Zajímavé použití obou údajů vede na vyjádření

R0 =
unaprazdno

inakratko
,

které lze využít k výpočtu ve složitém obvodu nebo i k prak-
tickému měření, pokud zkratování nevede k destrukci a mě-
ření naprázdno lze dostupnými přístroji provést.

• Další významná úvaha spočívá v hodnocení důsledků, které
má zatěžování zdroje různými zátěžemi (pokud nám situace
dává ve volbě zátěže volnost)

1. Požadujeme co největší napětí (napěťový rozkmit), např.
na výstupu portu počítače. Největší možné napětí je u0,
avšak s rostoucím proudem do zátěže – s klesajícím zatě-
žovacím odporem napětí (rozkmit napětí) klesá.
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2. Požadujeme velký proud, např. pro rozsvícení indikační
LED. Maximální proud je proud nakrátko, avšak při nu-
lovém napětí na zátěži. V praxi téměř nikdy není zátěž
dokonalým zkratem, takže maximální dosažitelný proud
je menší. V elektrovodné síti maximální proud určují po-
jistky.

3. Nejzajímavější je požadavek na maximální výkon zdroje,
který může předat zátěži. Zřejmě to nebude ani při vel-
kém odporu Rz, to protéká obvodem malý proud, ani při
malém odporu Rz, to je na zátěži malé napětí. Máme-li
dané stejnosměrné napětí U vnitřního zdroje a vnitřní od-
por zdroje R0, pak výkon na zátěži v závislosti na velikosti
zatěžovacího odporu Rz ukazuje následující obrázek, pro
který platí:

Pz = uz.i = U
Rz

Rz +R0
.

U

Rz +R0
=

U2Rz

(Rz +R0)2
=

Pzi

(Rz +R0)2
,

kde Pzi je ideální výkon, který by zdroj U dodal při nulo-
vém vnitřním odporu zdroje.

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0.22

0.24

0.26

P
z
/P

zi

log(Rz/R0)
Obrázek 2.6: Výkon odevzdaný do zátěže
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Kapitola 2. Výpočty v odporových elektronických obvodech

Vidíme, že největší výkon odevzdá reálný zdroj tehdy, kdy
se zatěžovací odpor rovná jeho vnitřnímu odporu. Říkáme
tomu výkonové přizpůsobení. Přitom toto maximum
představuje čtvrtinu výkonu, který by do téže zátěže dodal
zdroj s nulovým vnitřním odporem (obvodem teče poloviční
proud a napětí je rozděleno na dvě poloviny, takže součin je
čtvrtina).

Věta o náhradním zdroji – Theveninův teorém
Vraťme se k děliči napětí. Dělič napětí může být uvnitř zaří-

zení a my budeme chtít řešit všechny právě probrané otázky s
tím, že se na svorky takového zařízení chceme dívat stejně jako
na zdroj s vnitřním odporem a vnitřním ideálním zdrojem.

u0 u
′
0uz uz

R01
R02

R
′
0 RzRz

⇔

spotřebičspotřebič zdrojzdroj

Obrázek 2.7: Dělič napětí

Uvedli jsme, že vlastnosti reálného zdroje lze identifikovat z
napětí naprázdno a proudu nakrátko. Tedy

u
′
0 = u0

R02
R01 +R02

, R
′
0 =

R02u0
R01+R02

u0
R01

=
R01R02

R01 +R02
.
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Kapitola 3
Výpočty v časové a frekvenční oblasti

Jaké vlastnosti mají obvody, ve kterých jsou spojeny rezistory
s kapacitory a induktory?
Jaký vliv mají setrvačné součástky na rychlost zpracování

digitálních dat?
Hudební a hlasové signály jsou ovlivněny elektronickými ob-

vody. Jak? Známe „odborná� vyjádření: chybí hloubky, chybí
výšky, hudba jako padající nádobí, apod. Kde se to v tom
zvuku bere?

Časová oblast
V digitální technice se nejvíce vyskytují signály impulsního

charakteru. Jak reagují elektronické obvody na takové signály
posuzujeme tak, že se zajímáme o časový průběh obvodových
veličin ve vybraných obvodových uspořádáních, která považu-
jeme za reprezentativní a na která lze mnohdy převést i velmi
složitá zapojení s mnoha součástkami.
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Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

Obvod RC buzený skokem napětí

t

u
(t
)

U

0
u1(t) =

{
0, t < 0
U, t ≥ 0

Obrázek 3.1: Skok napětí

R

C

u1(t) u2(t)

Obrázek 3.2: RC – integrační obvod

Na obrázku je obvod označovaný jako integrační článek.
Ve výkladu o fyzikálních vlastnostech kapacitoru jsme uva-

žovali nabíjení kapacitoru konstantním proudem – tehdy na-
pětí na jeho svorkách rostlo lineárně s časem. V tomto obvodu
se bude kapacitor jistě také nabíjet, ale zřejmě s přibývajícím
časem bude nabíjecí proud klesat, protože se bude zmenšovat
napětí na svorkách rezistoru R s tím, jak poroste napětí na
kapacitoru C. O napětí u2(t) můžeme říci, že v čase t = 0
bude nulové a v čase t → ∞ se přiblíží k hodnotě U . Nabíjecí
proud klesne k nule tehdy, kdy se napětí na zdroji vyrovná s
napětím na nabitém kapacitoru.
Tento časový průběh pro t ≥ 0 popisuje vztah

u2(t) = U
(
1− e− t

τ

)
,

kde veličina τ = RC se označuje jako časová konstanta a
má rozměr v sekundách.
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Graficky to ukazuje následující obrázek pro případ, že U = 1V
a součin RC = τ = 1 s, např. R = 100 kΩ a C = 10μF.
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Obrázek 3.3: RC – integrační obvod

Z obrázku lze vyčíst některé často zmiňované vlastnosti ex-
ponenciálního nárůstu napětí na kapacitoru:

• směrnice tečny exponenciály na počátku přechodného děje
je rovna časové konstantě τ

• po uplynutí doby t = τ dosáhne exponenciála přibližně 63%
z ustálené hodnoty

• po uplynutí času odpovídajícího třem časovým konstantám
je napětí na kapacitoru větší než 95% ustálené hodnoty

• po uplynutí času odpovídajícího pěti časovým konstantám
je napětí na kapacitoru větší než 99% ustálené hodnoty

• zvolíme-li na exponenciálním průběhu dvě libovolné úrovně
napětí ua a ub, můžeme při známé velikosti ustálené hodnoty
U vypočítat dobu tab, po kterou exponenciála bude probíhat
mezi napětími ua a ub

tab = τ ln

(
U − ua

U − ub

)
.
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Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

Na dalším obrázku je časový průběh proudu.
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Obrázek 3.4: RC – integrační obvod

Pro něj platí

i(t) =
U

R
e−

t
τ

Nad výrazy pro napětí na kapacitoru a proud obvodem lze
uvést následující praktické úvahy:

• přechodný děj lze urychlit jenom zmenšením časové konstan-
ty τ = R.C

• zmenšení časové konstanty lze docílit zmenšením kapaci-
ty C, což v praxi nemusí být vždycky možné

• zmenšení časové konstanty lze docílit zmenšením odporu R;
to ale vede k nárůstu špičky proudu i(0) = U/R, což nemusí
snášet zdroj impulsního napětí.

Zkracování přechodných dějů v elektronických obvodech je vždy
bojem s přírodou.
Z uvedených vztahů lze odvodit další poznatek: kapacitor se

v obvodu chová v prvém okamžiku jako zkrat (pokud bychom
ve schématu použili místo kapacitoru zkrat, poteče ze zdroje
U stejný proud i(0) = U/R).

27



Stručně ještě popíšeme, co se bude v obvodu odehrávat, když
zdroj napětí v čase ti skočí z hodnoty U zpět na napětí u(ti) =
0. Napětí na kapacitoru zřejmě začne klesat. Jeho průběh bude
popsán obecnějším vztahem

u2(t) = uC(ti) + [u1(ti)− uC(ti)]
(
1− e− t−ti

τ

)
pro t ≥ ti

Vztah je použitelný pro všechny situace v uvedeném obvodu:
uC(ti) je napětí na kapacitoru před příchodem skoku, u1(ti) je
napětí odpovídající skoku v čase t = ti. Pro skok v čase ti = 0,
u1(ti) = U a napětí uC(ti) = 0 v tomto čase, dostaneme výraz
z počátku našeho výkladu.
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Obrázek 3.5: RC – integrační obvod, průběh napětí a proudu

Dole je na obrázku časový průběh proudu v obvodu. Výraz,
který tento průběh popisuje, je opět zformulován tak, že obsa-
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Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

huje obecně jak počáteční napětí na kapacitoru před skokem,
tak vstupní napětí po skoku.

i(t) =
(u1(ti)− uC(ti))

R
e−

t−ti
τ pro t ≥ ti

Dříve uvedené praktické úvahy můžeme nyní rozšířit: Při
přechodných dějích, lze považovat pro prvý (nekonečně) krát-
ký okamžik kapacitor za zdroj napětí. Náboj nahromaděný v
kapacitoru se nemůže měnit skokem. Pokud bychom zmenšili
odpor R na nulu (nahradili ho zkratem), obvodem by v oka-
mžiku skoku protekl teoreticky nekonečně velký proud.

Z dosavadních úvah plyne, že v teorii obvodů platí, že zkrat
lze považovat za zdroj nulového napětí, nebo zdroj napětí s
nulovou hodnotou za zkrat. Při výkladu prakticky význam-
ných poznatků se však přidržíme termínů vystihujících skuteč-
né uspořádání obvodu.

V praxi se rovněž setkáme s obvodem, který je vytvořen
ze stejných elementů jako právě popsaný obvod, ale uživatel
pozoruje přechodné děje na svorkách rezistoru. Jde o obvod
označovaný jako derivační článek RC.

R

C

u1(t) u2(t)

Obrázek 3.6: RC – derivační obvod

Protože tímto obvodem prochází stejný proud jako obvodem
integračním, snadno z výrazu a obrázku, který jsme uvedli
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pro průběh proudu v integračním obvodu, odvodíme časový
průběh napětí na výstupu obvodu derivačního

u2(t) = [u1(ti)− uC(ti)] e
− t−ti

τ pro t ≥ ti
M icro-Cap 8 Evaluation Version

circuit1.cir
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Obrázek 3.7: Výstupní napětí derivačního obvodu

K obrázku se vracíme proto, že chceme upozornit na jednu
z nejvýznamnějších vlastností derivačního článku: Pokud ob-
vod začneme pozorovat v ustáleném stavu (neprobíhá žádný
přechodný děj a vstupní napětí je stejnosměrné a má libovol-
nou hodnotu – i nulovou), pak bez ohledu na vstupní napě-
tí je počáteční výstupní napětí nulové. Stejnosměrná složka
změn výstupního napětí je nulová, pokud se vstupní napětí po
(všech) přechodných dějích vrátí k hodnotě na počátku pozo-
rování. To znamená, že plocha vymezená časovým průběhem
nad osou napětí a pod osou napětí je stejná. Použili jsme im-
pulsní průběh jedné polarity (U = 0↗ 1↘ 0V). Na výstupu
pozorujeme impulsy (špičky) obou polarit. Stejné pozorování
by přinesl i případ skoků U = −1↗ 0↘ −1V, apod.).
Tato vlastnost plyne z toho, že kapacitorem nemůže trvale

procházet stejnosměrný proud – proud náboj do kapacitoru
ukládá, náboj musí být proudem opačného směru odveden, v
ustáleném stavu je proud nulový.
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Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

Články RL
Derivační a integrační článek RL ukazuje obrázek

integrační obvod derivační obvod

R

R L

L

u1(t)u1(t) u2(t)u2(t)

Obrázek 3.8: RL obvody

Pro integrační článek složený z induktoru a rezistoru buzený
skokem napětí v čase ti platí pro t ≥ ti

u2(t) = u2(ti) + [u1(ti)− u2(ti)]
(
1− e− t−ti

τ

)
, kde τ =

L

R
.

Proud obvodem je dán

i(t) =
u2(t)
R

.

Chování obvodu pro R → 0 jsme již popsali v úvodu o ele-
mentárních obvodových prvcích. Zde bychom s použitím pra-
videl pro výpočet limity potvrdili, že pro R → 0 (samozřejmě
u2(t) → 0) skutečně platí i(t) = u1(ti)

L t, tedy induktor bude
způsobovat lineární nárůst proudu s časem.
Pro derivační článek složený z induktoru a rezistoru buzený

skokem napětí v čase ti platí pro t ≥ ti

u2(t) = u2(ti) + [u1(ti)− u2(ti)] e
− t−ti

τ , kde τ =
L

R
.
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Povšimněme si, že u integračního obvodu se v okamžiku
skoku vstupního napětí nezmění napětí na rezistoruR (mění se
teprve s přibývajícím časem). V prvém okamžiku se induktor
chová jako setrvačný prvek udržující v obvodu proud, který
tam procházel v čase t < ti, tedy i(ti) = u2(ti)/R.
Je tedy na místě úvaha, co se stane, když se v nějakém

ustáleném stavu změní skokem hodnota odporu R na hodnotu
R

′
. Z obou výše uvedených vztahů lze odvodit, že se skokem
změní u2(ti) na hodnotu

u
′
2(ti) =

R
′
u2(ti)
R

a proběhne přechodný děj podle vztahu pro integrační obvod,
a to s novou časovou konstantou a s původním ustáleným na-
pětím u2(t)→ u1(ti) (s novým proudem v obvodu).
Na obrázku je uveden příklad, kdy zdroj napětí u1(t) = U =

konst. = 0,5V, odpor R = 1Ω, a indukčnost L = 4H. V čase
t = 4 s se hodnota odporu skokem změní na 4Ω.

0.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

0.500

1.000

2.000

T (Secs)

R = 1Ω R = 4Ω

u
2(

t)

čas
Obrázek 3.9: Odezva na skokovou změnu odporu

Z uvedeného příkladu plynou prakticky velmi významné po-
znatky:

• V obvodu s induktorem můžeme vytvořit situaci, kdy se
na svorkách některých součástek může objevit napětí vyšší,
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Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

než má kterýkoli zdroj napětí. To využíváme ve zdrojích
napájecích napětí a v zapalovacích soustavách automobilů

• Pokud skokem změníme odpor v obvodu k nekonečnu – roz-
pojíme obvod, vznikne skok s teoreticky nekonečným napě-
tím (které zanikne v teoreticky nekonečně krátkém okamži-
ku). Prakticky to znamená, že při rozpojování obvodů, ve
kterých jsou cívky, mohou vznikat napěťové špičky s mož-
nými destruktivními projevy (např. zničené tranzistory).
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Frekvenční oblast
Obvody jsou velmi často posuzovány tak, že jsou popsány

jejich vlastnosti při zpracování sinusových (harmonických) sig-
nálů.
Proč jsou takové vlastnosti zajímavé?

• Každý lineární model obvodu (složený ze součástí, které
jsme až dosud popisovali, příp. z několika dalších, které ještě
poznáme) má tu vlastnost, že všechny obvodové veličiny ma-
jí časový průběh vytvořený superpozicí sinusových signálů s
frekvencemi totožnými s frekvencemi zdrojů sinusových sig-
nálů uvnitř soustavy. Od parametrů zdrojů se mohou složky
obvodových veličin lišit amplitudou, fází a příp. rozměrem

• Každý nesinusový periodický signál lze rozložit na řadu sig-
nálů s frekvencemi, které jsou dány násobky základní (nej-
nižší) frekvence periodického signálu – Fourierova řada

• Každý neperiodický signál (má-li určité často splnitelné vlast-
nosti) můžeme charakterizovat tak, že k němu získáme hod-
noty kmitočtů, které musí být přeneseny, aby nebyl takový
signál při přenosu tvarově narušen – Fourierova transforma-
ce.

V našich výpočtech nebudeme uvažovat vznik přechodných
dějů, které provázejí okamžik připojení sinusových zdrojů k ob-
vodu. Nebudeme počítat ani s žádnými počátečními napětími
na setrvačných prvcích. Výpočty budou platit pro tzv. har-
monický ustálený stav.

34



Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

Kapacitor se sinusovým zdrojem napětí

C
u(t)

i(t)

Obrázek 3.10: Odezva na skokovou změnu odporu

Budeme nyní předpokládat, že

u(t) = Um sin(ωt) ∼ Û.

Pak s využitím derivace (i = C du
dt ) dostaneme výraz pro

proud i(t)

i(t) = UmωC sin(ωt + π/2) ∼ Î.
Odtud lze najít vztah mezi amplitudou napětí a proudu tak,

že platí

Im = UmωC.

Pokud by v obvodu byl rezistor, vztah by měl tvar

Im =
Um

R
,

takže při hledání analogie bychom mohli říci, že se kapacitor
chová jako rezistor s odporem 1/ωC. Vztah amplitud tak lze v
tomto případě popsat, ale vztah napětí a proudu, včetně jejich
časových průběhů, rozhodně ne. Proud, na rozdíl od proudu
protékajícího rezistorem, je u kapacitoru fázově posunut o π/2.
To zásadním způsobem určuje odlišný vliv kapacitoru na ob-
vodové veličiny v jakémkoli obvodu v harmonickém ustáleném
stavu.
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Vzniká otázka, jak takový vliv na fázi obvodových veličin
matematicky popsat. Matematika dokázala vstoupit do dru-
hého rozměru vytvořením oboru komplexních čísel.
Elektrotechnika obor komplexních čísel používá.
Jestliže se v popisu signálu pracuje stále s jedním kmi-

točtem, lze údaj o veličině s fází otočenou o ±π/2 zapsat jako
ryze imaginární číslo. Jestliže v obvodu takovou situaci vytváří
setrvačný obvodový element, pak musí být právě jeho parametr
zapsán jako imaginární číslo.
Aparát komplexní aritmetiky nám pak poskytne i prostře-

dek, jak popsat obvodové veličiny s fází libovolně pootočenou
– zřejmě jako komplexní čísla s reálnou i imaginární složkou.
Taková komplexní čísla se v aplikacích s harmonickým ustá-
leným stavem označují jako fázory. Mají zvláštní symboly a
vždy za sebou skrývají popis ustáleného sinusového signálu.
Aplikaci fázorů pro náš jednoduchý obvod lze demonstrovat
následujícím vztahem:

Î = jωCÛ =
Û

ẐC
, kde ẐC =

1
jωC

.

Veličina Ẑ se označuje jako (komplexní) impedance a v ob-
lasti výpočtů harmonického ustáleného stavu s pomocí fázorů
se s ní zapisují obvodové rovnice podle Kirchhofových zákonů
stejně jako v obvodech s rezistory, avšak s respektem k výpo-
čtům s komplexními čísly.
Bez důkazu a rozboru uvedeme impedanci induktoru

ẐL = jωL.
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Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

Výpočet obvodu s fázory (závislost mezi dvěma napětími,
závislost proudu na napětí a naopak) se většinou snažíme do-
vést ke vztahu, který má obecně tvar

Ŷ2 = ĤŶ1.

Takové vyjádření platí v prostoru fázorů, avšak velmi jednodu-
še lze dosadit a získat představu o časovém průběhu. Vždycky
bude

y1(t) = Y1m sin(ωt + ϕ1) a y2(t) = Y2m sin(ωt + ϕ2),

kde

Y2m = Y1m|Ĥ| = Y1m

√(
Re(Ĥ)

)2
+
(
Im(Ĥ)

)2
a

ϕ2 = ϕ1 + arctg

(
Im(Ĥ)

Re(Ĥ)

)
.

Pilný student se sám přesvědčí, že úvodní výklad o vztahu
napětí a proudu na kapacitoru se zdrojem napětí jsme uvedli
v souladu s právě uvedeným obecným výkladem:
ϕ1 = 0, Im(Ĥ) = ωC, Re(Ĥ) = 0, ϕ2 = π/2, |Ĥ| = ωC

a Ŷ1 = Û, Ŷ2 = Î.
Důležité:
Svět tučných symbolů se stříškami – fázorový, je jiný svět než
svět časových průběhů u(t) a i(t) a jim odpovídajících derivací
a integrálů. My však víme, že se dá jedno z druhého vypočítat,
ale do jedné rovnice nikdy tyto různé symboly nenapíšeme.
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Integrační RC obvod ve frekvenční oblasti

R

C

Û1 Û2

Obrázek 3.11: RC – integrační obvod

Uvedli jsme, že s impedancemi pracujeme jako s odpory.
Takže využijeme znalostí o děliči napětí a napíšeme

Û2 = Û1
ẐC

R + ẐC
= Û1

1/jωC

R + 1/jωC
= Û1

1
1 + jωRC

.

Z uvedeného obecného vztahu můžeme užít zápisu

Ĥ =
1

1 + jωRC
=
1− jωRC

1 + (ωRC)2
.

Protože se jedná o matematické vyjádření poměru fázoru
výstupního napětí k fázoru vstupního napětí, tedy o popis jak
se vstupní napětí obvodem ovlivní, je-li přeneseno na výstup,
nazývá se Ĥ (napěťovým) přenosem obvodu. Jde o bezrozměr-
nou komplexní funkci kmitočtu ω, což bývá někdy vyjádřeno
zápisem Ĥ ≡ H(jω).
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Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

Vlastnosti obvodů ve frekvenční oblasti popisujeme pomocí
analýzy přenosové funkce Ĥ. Ukážeme to na uvedeném inte-
gračním obvodu.
První významná informace se týká vlivu obvodu na ampli-

tudu vstupního napětí. Uvedli jsme, že U2m = U1m|Ĥ|, takže

U2m = U1m
1√

1 + (ωRC)2
.

Vidíme, že amplituda sinusového průběhu je závislá na kmi-
točtu a s rostoucím kmitočtem bude klesat. Je zvykem tuto
závislost zobrazit v grafu funkce |Ĥ|, ve kterém nezávisle pro-
měnnou (vodorovná osa) je logaritmus kmitočtu a na svislé ose
je A, kde

A = 20 log|Ĥ|.
Takto vyjádřená absolutní hodnota přenosu je sice bezroz-

měrná, ale pro její hodnoty se uvádějí „ jednotky� decibely
[dB], graf s takto zvolenými měřítky na osách se v literatuře
uvádí jako Bodeho charakteristika a pro integrační obvod je na
obrázku. Parametry obvodu byly zvoleny takto: R = 100 kΩ a
C =10nF.
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Obrázek 3.12: Amplitudová frekvenční charakteristika integračního RC obvodu
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Předmětem analýzy je dále fázový posuv. Podíváme-li se na
časové průběhy, zjistíme, že se napětí na výstupu fázově nesho-
duje s napětím vstupním. V ustáleném stavu těžko zjistíme,
zda se předbíhá nebo zpožďuje. Pokud jde obecně o obvod s
jediným setrvačným prvkem, může se fázový úhel měnit jen v
intervalu ϕ = ±π/2, resp. ϕ = ±90◦. Pro integrační obvod
zjistíme, že výstupní napětí „se opožďuje� za napětím vstup-
ním.
Z výrazu pro přenos plyne při ϕ1 = 0

ϕ2 = arctg

(
Im(Ĥ)

Re(Ĥ)

)
= −arctg (ωRC) .
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Obrázek 3.13: Časový průběh ustáleného harmonického stavu integračního RC obvodu
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Obrázek 3.14: Fázová frekvenční charakteristika integračního RC obvodu
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Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

Oba výrazy ještě podrobíme diskusi, která umožní zavést
určité termíny a objasní obecnější vlastnosti frekvenčních cha-
rakteristik.
Amplitudová frekvenční charakteristika:

|Ĥ| = 1√
1 + (ωτ )2

• ω → 0. Pro nízké kmitočty (ωτ � 1) se přenos obvodu blíží
k jedničce. Pomalé změny okamžité hodnoty střídavého na-
pětí vedou k tomu, že se kondenzátor nabíjí a vybíjí malými
okažitými hodnotami proudu a na rezistoru se vytváří malý
úbytek napětí. Napětí na kapacitoru „stíhá� sledovat vstup-
ní napětí. V grafu přenosové charakteristiky se její průběh
asymptoticky blíží k vodorovné přímce odpovídající hodnotě
0 dB

• ω → ∞. Pro vysoké kmitočty (ωτ � 1) klesá přenos ob-
vodu s rostoucím kmitočtem |Ĥ| ≈ 1/ωτ . V této oblasti
kmitočtů lze pro přenosovou charakteristiku v decibelech
napsat A = −20log(2πfτ ), což znamená, že každé zvýšení
kmitočtu na desetinásobek vede k poklesu přenosu o 20 dB.
Je-li v grafu i kmitočet zobrazen logaritmicky, blíží se průběh
charakteristiky asymptoticky k přímce se sklonem -20 dB na
dekádu kmitočtu

• uvedené dvě asymptoty se protnou na ose kmitočtu v bodě

ωτ = 1 resp. ω = 2πf =
1
τ
.

Tomuto kmitočtu se říkámezní kmitočet a skutečný prů-
běh charakteristiky se na něm nejvíce vzdaluje od asymptot.
Dosazením zjistíme, že na mezním kmitočtu je

|Ĥ| = 1√
2
=

√
2
2

≈ 0, 707, resp. A ≈ −3 dB.
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Fázová frekvenční charakteristika

ϕ = −arctg(ωτ )

• ω → 0. Pro nízké kmitočty (ωτ � 1) se fáze přenosu ob-
vodu blíží k nule. Již jsme uvedli, že napětí na kapacitoru
„stíhá� sledovat vstupní napětí. V grafu přenosové charakte-
ristiky se průběh fáze asymptoticky blíží k vodorovné přímce
s hodnotou ϕ = 0◦.

• ω → ∞. Pro vysoké kmitočty (ωτ � 1) klesá přenos obvo-
du proto, že „pomalý� kapacitor nestačí reagovat na rychlé
změny okamžité hodnoty vstupního napětí. Protože jde o
harmonický ustálený stav, je napětí na kapacitoru sinuso-
vé, ale pomalost s jakou kapacitor dovoluje měnit na svých
svorkách napětí způsobí, že se fáze zpožďuje. Pro rostoucí
kmitočty se asymptoticky blíží k −90◦ resp. −π/2.

• Dosazením do výše uvedeného vztahu zjistíme, že na mez-
ním kmitočtu je

ϕ = −arctg(ωτ ) = −arctg(1) = −45◦ = −π/4.
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Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

Derivační RC obvod ve frekvenční oblasti

R

C

Û1 Û2

Obrázek 3.15: RC – derivační obvod

Û2 = Û1
R

R + ẐC
= Û1

R

R + 1/jωC

Ĥ =
jωRC

1 + jωRC

|Ĥ| = ωRC√
1 + (ωRC)2

ϕ = arctg

(
1

ωRC

)
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Obrázek 3.16: Frekvenční charakteristiky derivačního RC obvodu

43



Derivační obvod ve frekvenční oblasti má následující asympto-
tické vlastnosti:

• ω → 0. Směrem k nízkým kmitočtům (ωτ � 1) absolutní
hodnota přenosu klesá. Asymptota má sklon +20 dB na de-
kádu kmitočtu a fáze přenosu obvodu se blíží k +90◦, tedy
výstupní napětí „předbíhá� napětí vstupní.

• ω → ∞. Pro vysoké kmitočty (ωτ � 1) se absolutní hod-
nota přenosu obvodu asymptoticky blíží k jedničce a fáze k
nule.

• Na mezním kmitočtu (τ = 1/ω) je

ϕ = arctg(1/ωτ ) = arctg(1) = 45◦ = π/4.

Obvody RL

integrační obvod derivační obvod

R

R L

L

Û1Û1 Û2Û2

Obrázek 3.17: RL obvody

integrační H(jω) =
1

1 + jωL
R

, derivační H(jω) =
jωL

R

1 + jωL
R

.
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Kapitola 3. Výpočty v časové a frekvenční oblasti

Vše o frekvenční oblasti

• Popis obvodu v harmonickém ustáleném stavu je praktic-
ky významný proto, že reprezentuje vlastnosti obvodu pro
širokou oblast jeho použití.

•Matematický aparát pracuje s komplexními impedancemi a
fázory tak, že formulace popisu obvodů je velmi jednoduchá,
avšak omezená jen na harmonický ustálený stav – vylučuje
výpočet přechodných dějů a popis činnosti obvodu s nehar-
monickým signálem. Výrazy s fázory (impedance, přenosy a
obrazy signálu) nemohou vystupovat ve vztazích pro časové
průběhy signálů.

•Matematický popis obvodu dovoluje formulovat komplexní
funkci kmitočtu označovanou jako přenosová funkce (pře-
nos) obvodu. Z ní lze odvodit amplitudovou a fázovou frek-
venční charakteristiku obvodu. Amplitudová charakteristika
je většinou zobrazována v logaritmických souřadnicích na
obou osách (x - logaritmus frekvence, y - logaritmus abso-
lutní hodnoty přenosu v decibelech [dB]) a fázová charakte-
ristika s logaritmem frekvence a lineární stupnicí fázového
úhlu.

• V kvalitativním odhadu vlastností obvodů s kapacitory a
induktory lze na „dostatečně� vysokých kmitočtech pova-
žovat kapacitor za zkrat a induktor za rozpojený obvod. Na
„dostatečně� nízkých kmitočtech lze kapacitor považovat za
rozpojený obvod a induktor za zkrat.
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Kapitola 4
Polovodičové součástky

Vyzbrojeni nástroji pro zkoumání vlastností elektronických ob-
vodů můžeme rozšířit znalosti o popis polovodičových součástí
a vyložit jejich uplatnění v elektronických systémech.
Elektrický proud v polovodičích
Polovodiče jsou látky, jejichž elektrický měrný odpor je men-

ší než u izolantů a větší než u kovů. V současné době nejčastěji
používaný polovodivý prvek je křemík (Si) ze IV. čtvrté skupi-
ny periodické soustavy prvků – se čtyřmi valenčními elektrony.
Proud v čistých polovodičích
Valenční elektrony vytvářejí v krystalu elektronové páry.

Elektrony se z vazby mohou uvolňovat, získají-li dostatečnou
energii, např. zahřátím. Při nízkých teplotách má takovou ener-
gii málo elektronů a polovodivý materiál má velký měrný od-
por. Při vyšších teplotách se elektrony snáze uvolňují a pohy-
bují se uvnitř materiálu. Volné místo po elektronu se chová
jako kladně nabitá částice – díra. Čím více párů elektron-díra
vznikne (čím vyšší je teplota), tím menší je měrný odpor. To
je opak proti kovům, u nich se s teplotou odpor zvětšuje.
Současně se vznikem párů elektron-díra probíhá v polovo-

diči rekombinace, jejich zánik. Při stálé teplotě jsou generace
a rekombinace v rovnováze. Zapojíme-li vlastní polovodič do
obvodu, vzniká v něm elektrické pole, které způsobuje uspo-
řádaný pohyb děr k zápornému pólu zdroje a elektronů ke
kladnému.
Příkladem využití součástky z vlastního polovodiče je tep-

lotně závislý rezistor – termistor.
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Kapitola 4. Polovodičové součástky

Proud v dotovaných polovodičích
Dodáním cizích atomů s nižším nebo vyšším počtem valenč-

ních elektronů do krystalické struktury vlastního polovodiče
můžeme vytvořit polovodičový materiál se dvěma typy vodi-
vosti:
Vodivost N: Dodáním atomů prvků s pěti valenčními elek-
trony se vytvoří situace, kdy jen čtyři se uplatní v kovalentní
vazbě. Páté elektrony jsou vázány jen slabě a i při nízkých tep-
lotách se volně pohybují krystalem. V takto upraveném krys-
talu je více volných elektronů než děr. Elektrony proto označu-
jeme jako majoritní nosiče náboje a díry jako nosiče minoritní.
Vodivost P: Pokud jsou v krystalu příměsi se třemi valenční-
mi elektrony, obsadí jen tři vazby se sousedními atomy prvku
IV. skupiny. Vznikne díra, která může být snadno zaplněna
přeskokem elektronu od sousedního atomu. Vytvořené díry se
v polovodiči volně pohybují a tvoří zde majoritní nosiče nábo-
je, minoritními nosiči jsou elektrony.
Přechod PN: Existují technologie, které vyrobí součástku,
v níž oblasti P a N vytvoří rozhraní – PN přechod. V místě
styku obou polovodičů vznikne dynamická rovnováha (někte-
ré elektrony přestoupí do prostoru P a naopak díry do N). V
oblasti přechodu nejsou vlivem rekombinace žádné volné elek-
tricky nabité částice a na vnějších svorkách není žádné napětí.
Pokud připojíme polovodič typu P ke kladnému pólu zdroje

a polovodič typu N k zápornému, z polovodiče typu P jsou
vtahovány díry do prostoru polovodiče N a naopak z polovodiče
N jsou do obvodu dodávány elektrony. Vnějším polem jsou
nosiče náboje uvedeny do pohybu – PN přechod je zapojen v
propustném směru.
Pokud zapojíme PN přechod obráceně, k pohybu děr a do-

dávání elektronů nedochází, tzn. proud neprochází. Díry „při-
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tahuje� ke svému přívodu záporné napětí, proto zůstávají v P,
stejně elektrony jdou ke kladnému kontaktu, a proto zůstávají
v N – PN přechod je zapojen v závěrném směru.
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Obrázek 4.1: PN přechod

PN přechod propouští proud pouze jedním směrem
PN přechod je využit v polovodičové součástce – diodě.

Dioda
Z fyzikální podstaty činnosti přechodu PN při vedení elek-

trického proudu vyplývá, že vztah mezi proudem a napětím
na jeho svorkách je nelineární – neplatí Ohmův zákon. Avšak
v obvodech platí Kirchhofovy zákony. Neplatí předpoklady pro
použití fázorů ve frekvenční oblasti. Obvody většinou popisu-
jeme jen v časové oblasti.
Jestliže nelze nesetrvačné vlastnosti popsat jediným para-

metrem – odporem rezistoru, jaké možnosti tedy máme?
K popisu vlastností nelineárních nesetrvačných elementů po-

užíváme voltampérovou charakteristiku zobrazenou graficky,
nebo vyjádřenou aproximativním funkčním předpisem.
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Kapitola 4. Polovodičové součástky

ideální

ideální

skutečná
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i[A]
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−i[pA]

−u[V]

Obrázek 4.2: Voltampérová charakteristika ideální a skutečné křemíkové planární diody

Voltampérovou charakteristiku přechodu PN lze přibližně
popsat rovnicí

i = IS

(
e

uD
nUθ − 1

)
,

kde i je proud procházející přechodem při napětí uD.

Napětí uD je kladné, je-li přechod PN pólován v propust-
ném směru. Proud IS je tzv. nasycený (saturační) proud pře-
chodu a závisí na technologii a materiálu diody. Závisí značně
na teplotě, protože je tvořen tepelně generovanými dvojicemi
elektron-díra.

Napětí Uθ je tzv. teplotní napětí

Uθ =
kθ

q
≈ 26mV,

kde k ke Boltzmanova konstanta, q je elementární náboj a θ

je absolutní teplota (v Kelvinech).

Emisní součinitel n se mění v rozmezí 1 < n < 2.
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Napětí nUθ je tedy pro teplotu 300K (= +27◦C) v rozmezí
26 až 52 mV. Pro napětí uD � Uθ lze zanedbat jedničku proti
exponenciále a dostaneme pro průběh voltampérové charakte-
ristiky propustně pólované diody přibližný vztah

i = IS e
uD
nUθ .

Skutečný průběh voltampérové charakteristiky diody je ovliv-
něn v propustném směru hlavně sériovým odporem přívodů a
v závěrném směru paralelními svody.
Parametry diod

• Imax – maximální propustný proud; konstrukcí diody, okol-
ní teplotou, způsobem chlazení je určen maximální proud,
který smí diodou procházet v propustném směru; při jeho
překročení je nebezpečí tepelného zničení diody.

• Umax – maximální závěrné napětí; závěrný proud diody prud-
ce narůstá, jestliže se napětí blíží k napětí označovanému
jako průrazné napětí. Při něm vzroste intenzita elektrického
pole uvnitř přechodu nad mez, za níž dochází k vytrhávání
nosičů náboje z krystalové mřížky polovodiče a jejich lavino-
vitému množení. Jde o průraz, který může vést k destrukci,
je-li provázen současným přehřátím přechodu.

• UT – prahové napětí; napětí, které musíme vložit na diodu
v propustném směru, aby začal protékat „znatelný� proud.
Pro křemíkové diody lze pracovat s UT ≈ 0, 6÷ 0.8V.

Při řešení statických poměrů v obvodech s diodou používáme
nejčastěji numerických metod výpočtů nebo grafických kon-
strukcí názorně řešících nelineární obvodové rovnice. Při při-
bližných výpočtech obvykle použijeme linearizace voltampé-
rové charakteristiky pomocí několika úseků, kde je vždy pro
určitý interval napětí dioda popsána hodnotou odporu, který
vystihuje závislost změn proudu na změnách napětí.
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Kapitola 4. Polovodičové součástky

Dynamické vlastnosti diod
Kromě statických parametrů – úbytku napětí v propust-

ném směru a proudu v závěrném směru – jsou velmi důležité
i parametry dynamické, neboť ovlivňují vztah mezi časový-
mi průběhy napětí a proudu na diodě při přechodných dějích.
Zpoždění reakce, např. napětí, při náhlé změně proudu se pro-
jevuje jako nelineární kapacita přechodu PN, která je z hlediska
fyzikálního složena ze dvou složek.

• Statická (bariérová) kapacita je kapacita kondenzátoru, je-
hož polepy tvoří oblasti P a N a dielektrikem je vyprázd-
němná vrstva v okolí přechodu při závěrné polarizaci. Její
tloušťka závisí na vnějším napětí, takže pro bariérovou ka-
pacitu platí přibližný vztah

CT ≈ CT0(
1− uD

Uj

)m,

kde Uj je tzv. difúzní potenciál (Uj ≈ 0, 5 − 0, 9V), uD

je napětí při závěrné polarizaci záporné, CT0 je konstanta
závislá na ploše přechodu (kapacita při nulovém napětí), m
je exponent závislý na typu přechodu (m ≈ 0, 3 až 0,5).

• Difuzní kapacita se uplatňuje, je-li dioda pólována v pro-
pustném směru. Není ve skutečnosti tvořena izolační vrst-
vou a dvěma elektrodami. Využíváme podobnosti chování
kapacitoru a propustně pólované diody. Pomocí difuzní ka-
pacity popisujeme dynamické jevy, které provázejí průchod
proudu přechodem. Pro difuzní kapacitu CD platí přibližně

CD ≈ τiD
1

nUθ
,

kde iD je proud procházející diodou a τ je efektivní doba
života menšinových nosičů.
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Speciální diody

• Dioda s přechodem kov-polovodič (Schottkyho dioda)
Dioda může být zhotovena jako přechod kov-polovodič. Tech-
nologie výroby je obtížnější než u diod s přechodem PN. Sta-
tická voltampérová charakteristika je podobná voltampéro-
vé charakteristice diody s přechodem PN, má však menší
prahové napětí UT = 100÷ 150mV.
Protože u diod tohoto typu je přenos uskutečňován většino-
vými nosiči, nedochází zde k hromadění menšinových nosičů
a dosažitelná doba zotavení dosahuje jednotek pikosekund
(u rychých křemíkových diod 500÷ 700 ps).

• Zenerova dioda
Zenerovy diody jsou diody, které jsou navrženy tak, že je
výrobní technologií zajištěna žádaná hodnota průrazného
napětí v rozmezí od jednotek do stovek voltů. V obvodech
se pak předpokládá, že chlazením je zajištěno, že proud pro-
cházející za mezí průrazu nezpůsobí tepelnou destrukci. Vol-
tampérová charakteristika Zenerovy diody je uvedena na ob-
rázku.

id

id

ud

ud

IZn

IZn

UZn

UZn

Obrázek 4.3: Voltampérová charakteristika Zenerovy diody

Zenerových diod se využívá hlavně ve stabilizátorech napětí,
ve zdrojích referenčních úrovní, v omezovačích úrovní apod.
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Kapitola 4. Polovodičové součástky

• Tunelová dioda
Tunelová dioda je rovněž součástka tvořená přechodem PN.
U tunelové diody však existují nosiče náboje, které přecho-
dem mohou procházet („tunelují�) při napětí nižším než je
napětí prahové. Voltampérová charakteristika strmě stou-
pá již od nulového napětí. Strmost se s rostoucím napětím
postupně zmenšuje, až při napětí Up a proudu Ip charakte-
ristika dosáhne lokálního maxima. Při dále rostoucím napě-
tí na přechodu již přestávají působit podmínky pro vznik
tunelového jevu a proud klesá, až při napětí Uv dosáhne lo-
kálního minima Iv. Potom se dioda začne chovat podobně
jako normální křemíková dioda v propustném směru.

id

Iv

Ip

Up Uv ud

Obrázek 4.4: Voltampérová charakteristika tunelové diody
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Diodový obvod – usměrňovač, tvarovač, omezovač
– zotavení diody.

0.000u 0.600u 1.200u 1.800u 2.400u 3.000u
-10.000

-10.000

0.000

10.000

0.000

10.000
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M icro-Cap 8 Evaluation Version
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+5V
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0V

Obrázek 4.5: Diodový obvod s impulsním buzením

u1(t) =

{
+5V t < 0, 5μs a t > 2μs
−5V t = 0, 5÷ 2μs

•Ustálené veličiny

u2(t) =

{ ≈ +4, 2V t < 0, 5μs a t � 2μs
0 V t ≈ 1÷ 2μs

Při kladném napětí na vstupu je na výstupu napětí zmen-
šené o úbytek napětí na diodě (cca 0,8V).
Při záporném napětí na vstupu je na výstupu nulové napětí
proto, že dioda nepropouští do obvodu žádný proud.
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• Přechodný děj – zotavení
Zotavení je jev, spojený s uzavíráním vodivé diody (na ob-
rázku v čase t = 0, 5μs). Zotavení bývá v mnoha přípa-
dech nejdůležitější pro praktickou použitelnost diody. Při
propustné polarizaci diody jsou v oblastech přilehlých k pře-
chodu PN v každém okamžiku volné nezrekombinované no-
siče. Změní-li se náhle polarita vnějšího napětí, objeví se na
přechodu bariéra proti přechodu majoritních nosičů, avšak
volné minoritní nosiče mohou ještě po určitou dobu uza-
vírat proud procházející v závěrném směru – můžeme říci,
že se vybíjí difuzní kapacita. Teprve po vyčerpání těchto
volných nosičů klesne závěrný proud na velikost danou sta-
tickou voltampérovou charakteristikou (na našem obrázku
trvá zotavení cca 200 ns).
Náboj, který projde přechodem v závěrném směru po přepó-
lování, je závislý na proudu, který původně procházel v pro-
pustném směru. Zotavovací dobu lze zkrátit přiložením vel-
kého závěrného napětí. Proud, který se uzavírá v obvodu po
dobu zotavování diody, je totiž omezen pouze odpory zařa-
zenými v obvodu, je tedy při vyšším závěrném napětí větší,
a náboj je rychleji odveden.

• Přechodný děj – otevření (sepnutí)
Přechodný děj při „otvírání� diody je analogický jako pře-
chodný děj v derivačním obvodu. Barierový kapacitor je v
uzavřeném stavu nabit na napětí -5V a v prvém okamžiku se
chová jako zdroj napětí, takže špička napětí po přepólování
je téměř shodná s velikostí skoku vstupního napětí (+10V).
Časovou konstantu nelze definovat, protože se kapacita PN
přechodu v průběhu přechodného děje mění.
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Bipolární tranzistor
Tranzistor je polovodičová součástka se dvěma PN přechody.
V současné době je tranzistor nejčastěji vyráběn pomocí tzv.
planární technologie. Strukturu takto vyrobeného tranzistoru
ukazuje schematicky následující obrázek.

Obrázek 4.6: Struktura tranzistoru

Tranzistor představuje dvojici PN přechodů, které by bylo
jistě možno používat jako diody. Na rozdíl od dvou různých
diod je však v tranzistoru místo dvou anod jedna společná
velmi tenká polovodičová vrstva – báze, která tvoří společnou
anodu pro obě diody (katodu v tranzistoru PNP).
Podstatou činnosti tranzistoru je využití schopnosti závěrně

polarizovaného přechodu kolektor-báze, odvádět nosiče náboje
z oblasti báze, pokud jsou tam dodány propustně pólovaným
přechodem báze-emitor. (Tento přechod se tedy nechová jako
uzavřená dioda.) Uvedené chování struktury s tenkou bází se
nazývá tranzistorový jev.
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Obrázek 4.7: Struktura tranzistoru

Na obrázku je názorně ukázáno, jak se rozvětví celkový proud
emitoru na proud tekoucí do báze a proud uzavřený přes kolek-
torový přívod. Vpravo je pak nejjednodušší model bipolární-
ho tranzistoru. Platí v něm při propustné polarizaci přechodu
báze-emitor a nepropustné polarizaci přechodu kolektor-báze

iE = iB + βiB, iC = βiB, β =
iC
iB

,
iC
iE
=

β

β + 1
= α,

kde β je proudový zesilovací činitel tranzistoru v zapojení se
společným emitorem
a α je proudový zesilovací činitel v zapojení se společnou bází.
Pro vytvoření modelu tranzistoru jsme si museli zavést nový

obvodový prvek, v tomto případě proudový zdroj řízený prou-
dem. Jde o zdroj s vlastnostmi shodnými s vlastnostmi dříve
popsaného zdroje proudu. Rozdíl je jen v tom, že proud zdroje
je předepsán vztahem, který jeho okamžitou hodnotu určuje
v závislosti na velikosti proudu v jiné části obvodu. Takový
řízený zdroj umožňuje namodelovat schopnost tranzistoru ze-
silovat proud – malým proudem do báze řídíme velký proud v
obvodu kolektoru.
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Doplněk inventáře obvodových modelů –
řízené zdroje
V teorii obvodů jsou používány ještě další řízené zdroje.

Shrneme je a označíme jako lineární řízené (aktivní) elementy

• zdroj proudu řízený proudem – parametrem je bezrozměrná
konstanta, proudový zesilovací činitel (označme např. α)

• zdroj napětí řízený napětím – parametrem je bezrozměrná
konstanta, napěťové zesílení (označme např. A)

• napětím řízený zdroj proudu – parametrem je transkonduk-
tance s rozměrem vodivosti v siemensech (označme např.G)

• proudem řízený zdroj napětí – parametrem je transrezistan-
ce, která má rozměr odporu v ohmech (označme např.Z)

Řízený zdroj v lineárních obvodech definuje závislost řízené
veličiny na řídicí konstantním parametrem. Pro výpočty ve
frekvenční oblasti mohou být uvedené konstanty reprezentová-
ny komplexními funkcemi kmitočtu. Pak se transkonduktance
nazve transadmitancí a transrezistance transimpedancí.

i1

i1

u1

u1

i2 = α.i1

u2 = Z.i1 u2 = A.u1

i2 = G.u1

Obrázek 4.8: Řízené zdroje
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Tranzistorový obvod – kolektorové charakteristiky
V nejjednodušším obvodu budíme bázi ze zdroje zvoleného
proudu a v kolektorovém obvodu pozorujeme procházející proud
v závislosti na kolektorovém napětí. Zachytíme-li pozorování
graficky, půjde o zobrazení parametrické soustavy voltampé-
rových kolektorových charakteristik tranzistoru v zapojení se
společným emitorem (emitor je společnou svorkou jak vstupní-
ho, tak výstupního obvodu). Obrázek zachycuje soustavu ko-
lektorových charakteristik pro změny kolektorového napětí v
mezích 0 až 5V, při buzení báze proudy 0, 0,5, 1, 1,5,. .,5mA.
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Obrázek 4.9: Charakteristiky tranzistoru

Pozorný student správně v obrázku odhalí skutečnost, že
reálný tranzistor nemá konstantní činitel β.
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Tranzistorový zesilovač
Na uvedené charakteristice můžeme snadno ukázat schopnost
zesilovat proud. Např. při proudu báze 2mA prochází kolek-
torem proud 100mA (β ≈ 50). Povšimněme si, že tranzistor
není ve skutečnosti zdrojem energie, zesilovací efekt se proje-
vuje jen ve vhodném ovládání proudu z vnějšího zdroje napětí.
Toho se velmi efektivně využívá pro zesilování signálů.
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Obrázek 4.10: Zesilovač
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Obrázek 4.11: Frakvenční charakteristika zesilovače
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Kapitola 4. Polovodičové součástky

Na obrázku je zapojení, které pracuje jako zesilovač vstup-
ního napětí. Povšimněme si:

• Aby obvod s tranzistorem zesiloval malý signál, musí být na-
staveny stejnosměrné „klidové� podmínky – pra-
covní bod. Tranzistor vede stejnosměrný proud přibliž-
ně 1mA. To je podmíněno klidovým napětím na bázi cca
860mV, které zabezpečuje dělič z rezistorů R3 a R4. Proud
kolektorem určuje do značné míry rezistorR2 v přívodu emi-
toru. Procházející proud vytváří na rezistoru v kolektorovém
přívodu stejnosměrný úbytek cca 5,3V, takže vůči společné
svorce je na kolektoru 4,7V (mezi kolektorem a emitorem
4,5V).

• Za těchto stejnosměrných podmínek může zdroj vstupního
střídavého napětí s amplitudou 1mV působit na bázi tran-
zistoru. Kapacitor C1 zabezpečí, že zdroj signálu neovliv-
ní stejnosměrné nastavení klidových podmínek (pracovního
bodu). Vstupní střídavé napětí je tedy superponoováno ke
stejnosměrnému předpětí báze. Kolektorový proud je vlivem
vstupního střídavého napětí řízen tak, že klesající napětí na
vstupu ho zmenšuje a kolektorové napětí roste (zmenšuje
se úbytek na kolektorovém rezistoru) a rostoucí napětí na
vstupu proud zvětšuje a napětí klesá. Napětí na kolektoru
má sinusový průběh s amplitudou cca 20mV a s opačnou
fází než má napětí na vstupu. Rozkmit sinusové složky ko-
lektorového napětí je cca 20krát větší než rozkmit napětí na
vstupu – napětí bylo zesíleno.

• Frekvenční charakteristiku nebudeme hlouběji zkoumat. Pou-
ze konstatujeme, že zesilovač má klesající zesílení směrem
k nízkým kmitočtům – rozhodující vliv na to má kapaci-
ta kapacitoru C1, resp. časová konstanta RvstC1, kde Rvst

je vstupní odpor zesilovače. Směrem k vysokým kmitočtům
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zesílení rovněž klesá a v daném zapojení o tom rozhodu-
jí technologické vlastnosti použitého tranzistoru, které jsou
dosazeny simulačním programem.

• Uvedené chování zesilovače lze popsat ve středním pásmu
kmitočtů (cca od 100Hz do 1MHz) zjednodušeným mo-
delem, který použije např. napětím řízený napěťový zdroj
podle obrázku

Rvst ≈7,5 kΩ

Rvyst ≈5 kΩ

A ≈ −20

u1
u2 = A.u1

Obrázek 4.12: Model zesilovače

• Zesilovač lze prakticky použít a uvedeným způsobem mode-
lovat pouze tehdy, kdy se neprojeví podstatným způsobem
nelineární vlastnosti tranzistoru. Jakmile by rozkmit vstup-
ního signálu vzrostl natolik, že výstupní napětí by již nebylo
možno považovat za sinusové, pak nelze lineárního modelu
použít a obvod by bylo nutno modelovat v časové oblasti s
tím, že frekvenční charakteristika neexistuje – nebyly by spl-
něny podmínky pro reprezentaci impedancí a signálů fázory.
Následující obrázek ukazuje, jak se výstupní napětí zkreslí
při vstupním signálu s rozkmitem 500mV.
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Obrázek 4.13: Model zesilovače
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Kapitola 5
Unipolární tranzistor a struktura CMOS

Další významnou polovodičovou součástkou je unipolární tran-
zistor – tranzistor řízený elektrickým polem (FET – Field Ef-
fect Tranzistor).
Jaký je princip činnosti FETů?
Proč se jim říká unipolární tranzistory?
Proč ovládly FETy současnou produkci polovodičových sou-
částek?
Jak je vytvořena struktura CMOS? Proč je úspěšná v kon-
strukci počítačových čipů?
Strukturu a model tranzistoru FET ukazuje obrázek.

S

S

G
G

D

D

B

B

uGD

uGS

uDB

uSB

iDS

uDS

uGB

rS

rD

Obrázek 5.1: Vnitřní struktury FETů

V polovodičovém materiálu typu P je vytvořena dvojice ob-
lastí s dotací typu N. Předpokládáme, že obě tyto oblasti, ozna-
čené S (source) a D (drain), jsou vůči substrátu B (bulk) pó-
lovány tak, že jimi neteče proud v propustném směru. To také
musíme zabezpečit ve všech praktických obvodových aplika-
cích. Na povrchu substrátu je izolační vrstva (oxid, nitrid,. .) a
na ní je vytvořena vodivá elektroda G (gate).
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Podstatou činnosti tranzistorů řízených elektrickým polem
je ovládání vodivosti vrstvy substrátového materiálu, která leží
bezprostředně pod řídicí elektrodou – gatem. Elektrostaticky
ovládaná tzv. inverzní vrstva tvoří vodivý kanál spojující dvě
oblasti stejného typu vodivosti.
V případě FETu se substrátem typu P spočívá řídicí úči-

nek gatu v tom, že kladným napětím jsou z povrchové vrstvy
„odtlačeny� díry a převládne v ní elektronová vodivost – in-
dukuje se kanál typu N. Do takového kanálu mohou volně
vstupovat majoritní nosiče (elektrony) z obou oblastí D i S.
Celá cesta, kterou prochází proud, je tedy vytvořena polovodi-
čem jednoho typu vodivosti (v našem případě typu N). Proto
se také tyto tranzistory označují jako unipolární.
Vnitřní struktury FETů se mohou lišit typem vodivého ka-

nálu, tedy mohou být s N kanálem, nebo s P kanálem.
Dále rozlišujeme FETy s vestavěným a indukovaným kaná-

lem. Lze dotovat i vrstvu pod řídicí elektrodou, takže kanál
vede proud i při nulovém řídicím napětí. Záporným napětím
na N kanálu a kladným na P kanálu je možno kanál uzavřít.
Řídicí elektrodu lze vytvořit i přechodem PN, který musí

být vůči kanálu nevodivý. Napětím na přechodu lze ovládat
tloušťku vyprázdněné vrstvy, která vestavěný kanál přehrazuje.
Tyto FETy se označují jako JFETy (Junction FET).

drain

gate

source

typ kanálu

PPP NNN

indukovaný zabudovaný PN přechod

vodivost kanálu
Obrázek 5.2: Schematické značky FETů
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Kapitola 5. Unipolární tranzistor a struktura CMOS

Řízení proudu mezi drainem a sourcem se uskutečňuje zvět-
šováním a zmenšováním tloušťky inverzní vrstvy pomocí napě-
tí řídicí elektrody. Pro malá napětí drainu je řídicí elektrodou
ovládán odpor cesty mezi drainem a sourcem. Tento odpor
je lineární jen do určitého napětí, za nímž dojde k vyčerpání
nosičů, které jsou v kanálu k dispozici. Tím je omezeno další
zvětšování proudu. Voltampérovou charakteristiku (indukova-
ného) kanálu D-S pro různá napětí na řídicí elektrodě ukazuje
následující obrázek.
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Vgs=4,15V
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Vgs<3,9V

Vgs=4,05V

Vgs=4,0V

IRF450

uDS=0÷2V

iDS

uGS=3,9. . .4,2V

Obrázek 5.3: Výstupní charakteristiky MOS FETu
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Vrátíme se k modelu struktury a budeme diskutovat některé
podrobnosti.

• V přívodech ke kanálu jsou v modelu zařazeny rezistory,
které reprezentují odpor přívodů a polovodivého materiálu
mimo kanál.

• V mnoha praktických aplikacích jsou spojeny svorky B a S,
takže se často předpokládá uSB = 0⇒ uGB = uGS.

• Prahové napětí u FETů je takové napětí, při kterém se ob-
jevuje inverzní vrstva – vzniká kanál (tranzistor na obrázku
má prahové napětí ≈ 3,9V). Pro tranzistory s indukovaným
kanálem N je prahové napětí kladné, pro tranzistory s ve-
stavěným kanálem je záporné, a v obou případech se kanál
otvírá růstem řídicího napětí směrem ke kladným hodno-
tám. U tranzistoru s kanálem typu P je tomu naopak.

• Je zřejmé, že proudový zdroj v modelu tranzistoru je z kate-
gorie řízených zdrojů. V tomto případě jde o napětím řízený
zdroj proudu, u něhož lze definovat řídicí účinek konstantou
(transkonduktancí) jen pro velmi malé změny obvodových
veličin, takže v modelu musíme počítat s obecnou funkční
závislostí

iDS = G(uGB) příp. iDS = G(uGS).
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Kapitola 5. Unipolární tranzistor a struktura CMOS

Na obrázku je schéma zesilovače s MOS tranzistorem, jehož
charakteristiky jsme již ukázali. Povšimněme si, jak se nasta-
vilo stejnosměrné předpětí uGS a jaké stejnosměrné napětí je
na drainu.

R1
5k

R2
200

R3
100k

R4
70k

C1

1u

4.961

10 V

201.675m
4.118

~

Obrázek 5.4: Zesilovač s MOS FETem

Ostatní úvahy o funkci obvodu s malým střídavým napětím
jsou shodné jako u zesilovače s bipolárním tranzistorem, včetně
posouzení frekvenční charakteristiky. V lineárním modelu, kte-
rý má rovněž stejnou strukturu, bychom dosadili: A ≈ −24,
Rvst = (70 kΩ.100 kΩ)/(70 kΩ + 100 kΩ) = 41, 2 kΩ,
Rvyst = 5 kΩ.
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Struktura CMOS
Na závěr výkladu o unipolárních tranzistorech uvedeme struk-

turu, která zaujímá význačné postavení v konstrukci integro-
vaných obvodů. Jedná se o kombinaci tranzistorů s kanálem
typu N a P. Možnost využít takovou kombinaci jako zesilo-
vač ukazuje obrázek. V dalších kapitolách poznáme, že ještě
významnější je tato struktura v konstrukci logických integro-
vaných obvodů a počítačových čipů.

R1

1M eg

C1

1u
R2

+ 5V

1k~ u1 u2

Obrázek 5.5: Zesilovač CMOS

Další obrázek ukazuje výstupní napětí u2 pro případ, že
vstupní napětí u1 má amplitudu 1mV a kmitočet 1 kHz.

0.00m 2.00m 4.00m 6.00m 8.00m 10.00m
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Obrázek 5.6: Výstupní napětí zesilovače CMOS

Pracovní bod je nastaven rezistorem R1 tak, že výstupní
napětí má stejnosměrnou složku 2,5V. Zesílení A ≈ −100.
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Kapitola 5. Unipolární tranzistor a struktura CMOS

Vtip uspořádání struktury CMOS spočívá v tom, že oba
tranzistory jsou buzeny týmž signálem a protože mají opačný
typ vodivosti kanálu, způsobí rostoucí vstupní napětí zvětšová-
ní odporu horního tranzistoru a pokles odporu dolního tranzis-
toru (zvyšování proudu dolním tranzistorem). Výstupní napětí
klesá díky oběma efektům, a pro klesající vstupní napětí se si-
tuace obrátí, horní tranzistor se otvírá a dolní zavírá, napětí
na výstupu roste.
Následující obrázek ukazuje pro strukturu CMOS závislost

výstupního napětí na vstupním, a to pro vstupní napětí v ce-
lém intervalu od nuly do hodnoty napájecího napětí.
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Obrázek 5.7: Charakteristika vstup-výstup struktury CMOS

Vidíme, že efekt současného zavírání jednoho tranzistoru a
otvírání druhého vede k tomu, že při velkém vstupním napětí
je horní tranzistor zcela uzavřen (na výstupu je nulové napětí,
protože dolní tranzistor je zcela otevřen) a naopak při nízkém
napětí se uzavře dolní tranzistor a horní je otevřen (výstupní
napětí je rovno napájecímu).
Zesilovač z předchozího obrázku má klidový bod uprostřed

této charakteristiky (U1k ≈ U2k ≈ 2, 5V).
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Kapitola 6
Spínače

V jakých aplikacích jsou používány spínače?
Jaké základní parametry charakterizují spínač?
Shrnutí základních parametrů vyznačených v obrázku:

ron

roff uoff

uon

u1u1 u2u2

u3

r23

u23rs

us

on/off
on/off

Obrázek 6.1: Model spínače

• Odpor v sepnutém stavu ron

• Rušivé napětí vzniklé na sepnutém spínači uon

• Odpor v rozpojeném stavu roff

• Rušivé napětí vytvořené rozpojeným spínačem uoff

• Izolace vůči okolí (dalším spínačům) u23, r23
• Způsob ovládání
–mechanické
– elektromagnetické
– elektrické

• Vliv řídicího obvodu na spínaný obvod us, rs

• Rychlost sepnutí a rozpojení.
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Kapitola 6. Spínače

Mechanický spínač
Mechanickým spínačem míníme dvojici kontaktů, jejichž spo-
jení je ovládáno manuálně, nebo silou, která není vyvozena
elektrickým obvodem. Pro kvalitní mechanický spínač, složený
ze speciálních kovových slitin platí:

• Odpor v sepnutém stavu ron může být v řádu tisícin ohmu
a záleží na materiálu kontaktů a na stavu jejich povrchu.

• Rušivé napětí na sepnutém spínači uon vzniká převážně ter-
moelektrickým jevem, pokud spoje mezi různými materiály
nemají shodnou teplotu

• Odpor v rozpojeném stavu roff závisí na konstrukci a kvalitě
povrchu materiálu, na kterém jsou kontakty namontovány.
Může dosahovat terraohmů

• Rušivé napětí vytvořené rozpojeným spínačem uoff = 0

• Izolace vůči okolí (dalším spínačům) u23, r23 závisí na kon-
strukci a použitých materiálech. Většinou je působení okol-
ních ektrických obvodů zanedbatelné

• Rychlost sepnutí a rozpojení závisí na setrvačných hmotách
kontaktů a mechanické konstrukci. Bývá v řádu milisekund
až sekund.

Specifickým problémemmechanických spínačů jsou tzv. „od-
skoky� kontaktů. Jedná se o jev, který souvisí se setrvačným
chováním průžného materiálu, z kterého bývají kontakty vy-
robeny. V okamžiku sepnutí může dojít ke krátkému (i opa-
kovanému) rozpojení a spojení, které se teprve po čase ustálí
v sepnutém stavu. V závislosti na mechanických vlastnostech
kontaktu mohou odskoky trvat několik jednotek až desítek mi-
lisekund.
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Zvláštním případem mechanických spínačů jsou klávesy po-
čítačových klávesnic a klávesnic kalkulaček a mobilních telefo-
nů, u nichž je spínání obvodu zabezpečeno vodičem, který je
přitlačen k dvojici kontaktů na desce plošných spojů. Kontakt
může být kovový (dobře ošetřený proti korozi), nebo také z vo-
divé pryže, která tvoří pružnou membránu. Odpor v sepnutém
stavu může být u takových klávesnic v řádu jednotek až stovek
ohmů. Sepnutí je vyhodnoceno elektronickým obvodem.

pružný kontakt

membrána

Obrázek 6.2: Spínače

Pro pružný kontakt je typickou aplikací počítačová kláves-
nice, pro membránový kontakt je typickým příkladem aplikace
mobilní telefon.

Obrázek 6.3: Spínače
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Kapitola 6. Spínače

Elektromagnetické relé
Z hlediska spínaného obvodu je možno elektromagnetické re-
lé považovat po všech stránkách za mechanický spínač, který
jsme již popsali. Do úvah vstupuje řídicí elektrický obvod, kte-
rý může být zcela izolovaný od obvodu spínaného. Je však
třeba počítat s možností ovlivnění spínaného obvodu rušivými
signály vytvořenými elektromagnetickým polem a kapacitními
vazbami.

Obrázek 6.4: Klasické relé

Relé je sestaveno z elektromagnetu, který pohybuje kotvou a
ta mechanicky ovládá spínání, vypínání a přepínání kontaktů.
Jedním elektromagnetem lze ovládat větší množství kontaktů
s různými funkcemi.
Rychlost spínání a vypínání je určována dvěma zpožďující-

mi činiteli – přechodným dějem ve vinutí cívky a setrvačnými
hmotami kotvy a pérového svazku nesoucího kontakty. Doba
přítahu a odpadu kotvy se pohybuje v mezích od desítek mili-
sekund do zlomků sekund. Existují i relé s uměle zpožďovaným
sepnutím a rozpojením.
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Jazýčkové kontakty mají kontaktní pružiny vyrobené z
feromagnetického materiálu a zatavené ve skleněné trubičce.
Vnější dostatečně velké magnetické pole zmagnetuje kontak-
tové pružiny, které se vzájemně přitahnou a tím se kontakty
spojí. V jazýčkovém relé jsou kontakty vloženy do jádra budicí
cívky, kde procházející proud vytvoří magnetické pole potřebné
k sepnutí.

Obrázek 6.5: Jazýčkové relé

Rychlá jazýčková relé dosahují spínací a vypínací doby v
řádu desetin až jednotek milisekund.
Samotný jazýčkový kontakt lze také spínat permanentním

magnetem. Může pak sloužit jako indikátor polohy (koncový
spínač) a indikátor pohybu.

Obrázek 6.6: Jazýčkový kontakt
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Kapitola 6. Spínače

Polovodičové spínače – FET
V současné době jsou ve funkci elektronického spínače nej-
častěji používány struktury tranzistoru řízeného elektrickým
polem. Uvedli jsme, že řídicí elektroda ovládá svým napětím
vůči substrátu tloušťku vodivého kanálu, a to od úplného po-
tlační vodivé vrstvy až po velmi tlustý, vodivými nosiči náboje
naplněný, vodivý kanál.

S

G

D

B

uGD

uGS

uDB

uSB

uDS

uGB

Obrázek 6.7: FET jako spínač

K vytvoření modelu spínače s FETem jsme mohli velmi jed-
noduše upravit model, který pro FET platí v širokém rozsahu
aplikací. Vidíme, že oproti mechanickým spínačům dostáváme
elektronický spínač (bez pohyblivých mechanických dílů), kte-
rý však přináší zásadní změnu v tom, že nelze zcela odděleně
řešit řídicí a spínaný obvod (spínání nelze ovládat mechanic-
ky). V elektronickém spínači bude ve většině konstrukcí nutno
počítat se vzájemnými interakcemi mezi oběma obvody. Zís-
káme za to spínač rychlejší než jakýkoli mechanický spínač,
spínač laciný a spolehlivý s velmi dlouhou životností.
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Shrneme údaje o vlastnostech spínače s MOSFETem a potom
budeme o některých specifikách diskutovat:

• Odpor v sepnutém stavu ron může být v řádu desetin i setin
ohmu. Prakticky použitelné jsou však i spínače s odporem
v sepnutém stavu v řádu desítek ohmů. Nesmíme však za-
pomenout na vyčerpatelnost volných nosičů náboje, takže
sepnutý spínač má vždy omezený maximální proud, který
lze spínačem vést

• Rušivé napětí vzniklé na sepnutém spínači uon je v ustále-
ném stavu nulové – spínač sám žádné rušení nevytváří. Je
však třeba počítat s kapacitní vazbou mezi řídicí elektrodou
a kanálem, takže změny napětí na gatu se mohou přenést
na kanál, zvláště v okamžiku vypínání a spínání

• Odpor v rozpojeném stavu roff dosahuje velmi vysokých
hodnot řádu megaohmů až terraohmů

• Rušivé napětí vytvořené rozpojeným spínačem uoff – platí
totéž, co bylo zmíněno u sepnutého spínače

• Izolace vůči okolí (dalším spínačům) musí být zajištěna na-
pěťovými poměry na elektrodách spínače – bezpečně uza-
vřené diody S-B a D-B

• Způsob ovládání a vliv řídicího obvodu na spínaný obvod:
Spínač je ovládán napětím řídicí elektrody G vůči substrá-
tu B. Určitým problémem je, že v sepnutém spínači je mezi
substrátem a řídicí elektrodou vložen vodivý kanál, který na
sobě má napětí spínaného obvodu, takže může být vodivost
kanálu ovlivněna napětím, které je spínačem spínáno. To
musí respektovat napětí na řídicí elektrodě G tím, že kanál
dostatečně otevře, i když se napětí kanálu mění. K ovlá-
dání není potřeba žádný elektrický výkon, avšak kapacita
gatu proti substrátu (kanálu) může u výkonových spínačů
dosahovat řádově až nanofaradů
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Kapitola 6. Spínače

• Rychlost sepnutí a rozpojení: Při sepnutí a rozpojení hraje
významnou roli přechodný děj, při kterém se nabíjí a vy-
bíjí kapacita řídicí elektrody. Tato kapacita souvisí s poža-
davkem na vodivost a proudovou zatižitelnost vytvořeného
kanálu. Čím větší má být vodivost sepnutého spínače, tím
větší je kapacita gatu.
Např. spínací MOSFET IRF450 spíná proud max. 12A (od-
por sepnutého spínače je 0,4Ω). Na rozpojeném spínači mů-
že být až 500V, vstupní kapacita je 2,7 nF a čas sepnutí a
vypnutí cca 200 ns (při dostatečně malém výstupním odporu
zdroje řidicího signálu).
V přepínači signálů (analogovém multiplexeru) jsou použity
paralelně spojené komplementární MOSFETy, které zajiš-
ťují konstantní hodnotu odporu v sepnutém stavu při pro-
měnném napětí na spínači, a to v řádu sto ohmů, se spínacím
časem v řádu 100 ns.
V logických členech CMOS je odpor sepnutého spínače v
řádu desítek ohmů a časy sepnutí v jednotkách až desetinách
nanosekundy.
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Polovodičové spínače – bipolární tranzistor
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Obrázek 6.8: Charakteristiky tranzistoru jako spínače
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Kapitola 6. Spínače

• Odpor v sepnutém stavu ron může být v řádu desetin i setin
ohmu. Omezení maximálního proudu, který lze spínačem
vést, je dáno hodnotou zesilovacího činitele a velikostí budi-
cího proudu v obvodu báze. Spínač je schopen spínat proud
jednoho směru, a to do společné svorky s řídicím obvodem

• Rušivé napětí vzniklé na sepnutém spínači uon je v ustále-
ném stavu v řádu jednotek až desítek milivoltů

• Odpor v rozpojeném stavu roff dosahuje velmi vysokých
hodnot. Ve vypnutém stavu je třeba respektovat existenci
průrazného napětí přechodu kolektor-báze

• Rušivé napětí vytvořené rozpojeným spínačem uoff = 0

• Izolace vůči okolí je dána izolací spínacího tranzistoru. Řídicí
a spínaný obvod mají společnou (zemní) svorku

• Způsob ovládání a vliv řídicího obvodu na spínaný obvod:
Spínač je ovládán proudem do báze tranzistoru, takže řídicí
proud protéká jednou z částí spínaného obvodu

• Rychlost sepnutí a rozpojení: Při sepnutí a rozpojení hra-
je významnou roli přechodný děj, při kterém se v prostoru
báze hromadí nosiče náboje. Proto je zvláště proces vypí-
nání provázen „zotavením� prostoru báze. Je-li tranzistor
sepnut tak, že napětí kolektoru klesne pod napětí na bá-
zi – tranzistor je nasycen, dochází při uzavírání tranzistoru
k tzv. saturačnímu zpoždění. To lze omezit jenom tím, že
pomocné obvody nedovolí kolektorovému napětí poklesnout
až k milivoltovým hodnotám, ale zabezpečí napětí uon na
sepnutém spínači v řádu několika set milivoltů
Spínací tranzistory mohou dosahovat rychlosti sepnutí v řá-
du zlomků až jednotek nanosekund. Obdobné časy lze získat
i při vypnutí, je-li potlačeno saturační zpoždění.
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Polovodičové spínače – různé

•Dioda – můstkový spínač
I když je polovodičová dioda součástkou se dvěma svorkami
(není zde zvláštní přívod, který by spínání ovládal), lze s
diodami vytvořit zapojení, které se dá použít jako extrémně
rychlý spínač. Zapojení ukazuje následující obrázek.

us1

us2

D1

D2

D3

D4R

R

is

is

1 2

Princip spočívá v tom, že se při zapnutí uvádějí diody vněj-
ším obvodem do stavu propustné polarizace (us1 kladné, us2

záporné), kdy mají malý diferenciální odpor (vykazují malé
změny napětí na svých svorkách při změnách procházejícího
proudu) a přenesou signál ze svorky 1 na svorku 2. Při vy-
pnutí je na diody přivedeno dostatečně velké závěrné napětí
(us1 záporné, us2 kladné), které zabrání změnám napětí na
svorce 1 měnit napětí na svorce 2. Pokud jsou napětí us1

a us2 v absolutní hodnotě shodná (symetrické buzení), a to
jak při sepnutí, tak při vypnutí, neovlivní řídicí signál ob-
vodové veličiny ani ve vstupním obvodu na svorce 1, ani ve
výstupním obvodu na svorce 2.
Diodový můstkový spínač se Schottkyho diodami dosahuje
spínacích časů v řádu pikosekund.
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Kapitola 6. Spínače

•Triak a tyristor
Triak a tyristor jsou součástky, které se chovají jako spína-
če, k jejichž sepnutí stačí krátký impuls na řídicí elektrodě.
Sepnutý stav trvá po dobu, po kterou spínačem prochází
proud. Pokud ve spínaném obvodu proud poklesne pod ur-
čitou hodnotu (příp. se obrátí polarita napětí na spínači),
spínač vypne a sepnutí musí zabezpečit nový řídicí impuls.
Existují i součástky, které lze vypnout impulsem na řídicí
elektrodě (GTO). Schematické symboly ukazuje následující
obrázek.

tyristor triak

S1

S2

GG

A

K
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Kapitola 7
Dvouhodnotová logika a její reprezentace
elektrickými signály

Spínače pro realizaci kombinačních logických funk-
cí
Následující dva obrázky ukazují, jak lze principiálně vyu-

žít spínačů k interpretaci základních kombinačních logických
funkcí elektrickým obvodem, ve kterém je vstupní logický stav
nula interpretován rozpojeným spínačem, vstupní logický stav
jedna sepnutým spínačem a výstupní stav jedna svítící žárov-
kou a výstupní stav nula zhasnutou žárovkou.

0
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0 0

1 11

1 1

1

=

= = =

= =

0 0 0 0

1 0 0 1

0 1 0 1

1 1 1 1
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A +BA +BA +B

A

AAA

AAA

B

BBB

BBB

YYY

YYY

AND
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OR
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Y = A.B Y = A +B

Obrázek 7.1: Model spínače
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Kapitola 7. Dvouhodnotová logika a její reprezentace elektrickými signály
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Obrázek 7.2: Model spínače
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Roli takto umístitelných spínačů nejlépe splňují spínače ve
struktuře MOS. Příklad struktury hradla realizujícího funkci
NAND (negovaného logického součinu) s MOS tranzistorem s
indukovaným kanálem N ukazuje obrázek.

++ + +

NAND NOR

A

A

BB

Y

Y

R R

Obrázek 7.3: Logický člen N-MOS

Integrovaný obvod má ve funkci zatěžovacího rezistoru R

speciálně upravený další tranzistor MOS, což naznačuje zvlášt-
ní schematická značka v obrázku.
Na rozdíl od logického členu se „svítící� logickou jedničkou,

je v tomto obvodu reprezentována výstupní logická funkce na-
pětím, které lze přímo zavést na vstup dalších logických členů.
Zřejmě je na výstupu členu NAND napětí blízké k napájecímu
napětí, pokud je alespoň jeden tranzistor rozpojen, a napětí
blízké k nule, pokud jsou oba tranzistory sepnuty. U logického
členu NOR stačí, aby byl jeden z tranzistorů sepnut a na vý-
stupu je nulové napětí, teprve pokud jsou oba rozpojeny, je na
výstupu napětí blízké napájecímu.
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Kapitola 7. Dvouhodnotová logika a její reprezentace elektrickými signály

Ukázali jsme, že lze se spínači vytvořit univerzálně použitel-
ný kombinační logický člen, a to ve struktuře, kterou je možno
vyrábět technologií integrovaných obvodů.
Shrneme základní parametry, kterými se specifikují vlast-

nosti elektronických logických členů:
VCC

VIH

VIL

IOHIOL

VOH

VOL

Ci

Obrázek 7.4: Logický člen NAND

• VCC – interval napájecího napětí

• VIH – minimální napětí logické jedničky na vstupu
• VIL – maximální napětí logické nuly na vstupu
• IOH – maximální proud z výstupu logického členu do zátěže
při výstupu v logické jedničce

• IOL – maximální proud ze zátěže do výstupu logického členu
v logické nule

• VOH – minimální napětí logické jedničky na výstupu
• VOL – maximální napětí logické nuly na výstupu

• Ci – vstupní kapacita jednoho vstupu
• tpd – doba zpoždění při přechodu z nuly do jedničky a nao-
pak.
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Obrázek 7.5: Napěťové úrovně pro logické stavy v logických členech

Z následujících obrázků můžeme vyčíst následující obecně
platné informace:

•Minimální napětí logické jedničky na výstupu je u všech
logických členů určeno větší hodnotou napětí VOH , než je
předepsané minimální napětí VIH , které musí být v logické
jedničce na připojeném vstupu (viz černé pole v obrázku).
Je tak dána odolnost vzájemného propojení proti šumu a
náhodnému rušení.

•Maximální hodnota napětí, které na vstupu reprezentuje lo-
gickou nulu VIL, je vždy větší než předepsané napětí logické
muly na výstupu připojeného obvodu VOL. Důvod je týž
jako u logické jedničky.
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Kapitola 7. Dvouhodnotová logika a její reprezentace elektrickými signály

M icro-Cap 8 Evaluation Version
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Obrázek 7.6: Zatěžování výstupu logického členu

• Zatěžování logického členu s výstupem v logické jedničce
(proud teče z výstupu ven) způsobuje pokles výstupního
napětí tak, že při určitém proudu klesne napětí pod úroveň
předepsanou pro logickou jedničku – větší zátěž není dovole-
na. (V obrázku je kroužkem vyznačena maximální hodnota
proudu pro výstup hradla 74HC00 – CMOS logický obvod
s VCC = 5V).

• Zatěžování logického členu s výstupem v logické nule (proud
teče do výstupní svorky) způsobuje nárůst výstupního na-
pětí tak, že při určitém proudu vzroste napětí nad úroveň
předepsanou pro logickou nulu – větší proud vtékající do
výstupu není dovolen. (Tato mez je vyznačena v dolním ob-
rázku).
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Obrázek 7.7: Zpoždění výstupu logického členu

Na obrázku je uveden výstup ze simulace chování obvodu
74HC00 při buzení ideálním zdrojem impulsního průběhu, re-
prezentujícího přechody mezi logickou nulou (L) a logickou jed-
ničkou (H). Časy zpoždění odezvy tpdHL a tpdLH jsou měřeny v
napěťové úrovni odpovídající polovině rozkmitu mezi L a H, v
našem případě tedy v úrovni 2,5V. Obě hodnoty se mohou lišit
a navíc závisejí na podmínkách měření, tj. zvláště na kapacitě,
kterou jsou výstupy členů zatíženy.
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Kapitola 8
Konstrukční principy logických členů

Jak jsou zkonstruovány logické členy? Co znamenají údaje ty-
pu LSTTL, CMOS, BiCMOS, Low Voltage Logic, apod.?

Ukázali jsme, že k vytvoření struktury interpretující kom-
binační logickou funkci lze použít jednoduché elektronické spí-
nače. Uvedli jsme také, že v praxi jsou kladeny požadavky na
napěťové úrovně, zatížitelnost, rychlost odezvy, ale i na energe-
tickou úspornost integrovaných obvodů, které v elektronických
systémech použijeme. Proto je samozřejmé, že vnitřní struk-
tury integrovaných obvodů nevystačí s jednoduchými spínači.
V tomto textu si neklademe za cíl popsat všechny obvodové
detaily, ale základní informace o technologii umožní orientovat
se v nepřehledné nabídce součástek a systémů.
V současné době jsou integrované logické obvody vyráběny

nejrůznějšími technologiemi, které jsou na trhu prezentovány
specifickými znaky a zkratkami. Uplatňují se jak bipolární, tak
unipolární i kombinované polovodičové struktury. Standardní
napájecí napětí 5V je postupně opouštěno a do popředí se
dostávají obvody s napájecím napětím 3,3V, 2,5V a 1,8V.
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Struktura CMOS – hradlo NAND

A

B

Y = A.B

VCC

Obrázek 8.1: Logický člen CMOS

Obvod je vyroben tak, že k zemní svorce je spínán výstup Y

spínači s kanálem typu N a ke kladné svorce spínači s kanálem
P. Jestliže prahové napětí tranzistorů zajistí, že jsou při nulo-
vém napětí uGS spínače uzavřeny a při napětí |uGS| větším než
polovina napájecího napětí, jsou sepnuty, pak se nikdy neuza-
vře proud ze zdroje VCC do zemní svorky. Vždy stojí v cestě
alespoň jeden uzavřený tranzistor a vždy je výstup obvodu se-
pnutým spínačem připojen k jedné svorce napájecího zdroje
(VCC nebo nule).
V obvodech s impulsními průběhy je proud, který z napáje-

cího zdroje obvod spotřebovává, určen nabíjením a vybíjením
kapacitorů připojených na výstup. Proudová spotřeba tudíž
roste lineárně s rostoucí frekvencí přechodů výstupu mezi obě-
ma logickými stavy (kapacitor se musí vždy nabít z napájecího
zdroje a vybít do země). U rychlých obvodů CMOS může při
vysoké frekvenci přepínání proud z napájecího zdroje nebez-
pečně zahřívat integrovaný obvod, i když v „pomalém� systé-
mu obvod spotřebovává ze zdroje proud hluboko pod 1μA.
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Kapitola 8. Konstrukční principy logických členů

Ke schématu obvodu ještě dodejme:

• Diody připojené ke vstupním svorkám A a B chrání obvod
před napětím, které by vybočilo z intervalu daného napáje-
cím napětím. Snadno uvážíme, že pokud se napětí vstupu
mění jen od nuly do VCC , diody zůstanou stále polarizo-
vány nepropustně, nevedou proud a zvyšují pouze vstupní
kapacitu hradla.

• Rozkmit výstupního napětí naprázdno, bez ohledu na pře-
depsané limity, je určen velikostí napájecího napětí – spínače
připojí výstupní svorku Y přímo k nule nebo VCC .

• Je-li výstup zatížen rezistorem, je výstupní rozkmit závislý
na poměru odporu sepnutých spínačů v hradle a odporu
zátěže.

• Je-li hradlo zatíženo jen vstupy jiných hradel, pak má zá-
těž kapacitní charakter – zátěž představuje gate MOS tran-
zistoru a uvedené nevodivé diody, jde tedy o ekvivalentní
kapacitor a žádný rezistor.
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Bipolární struktura LS – hradlo NAND

A

B
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D2
T1
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R

Y = A.B

VCC

Obrázek 8.2: Logický člen LS

Na obrázku je jedna ze struktur s bipolárními tranzistory.
Jde o poměrně složitý obvod, u kterého nebudeme podrobně
probírat všechny funkce. Povšimneme si pouze vstupního dio-
dového obvodu a vysvětlíme vytvoření výstupní logické úrovně.
Jedná se o obvod NAND, ve kterém je nejprve na diodách re-

alizována funkce součinu a v navazujícím tranzistorovém stup-
ni její negace. Dvouvstupový logický součin je vytvořen dio-
dami D1 a D2 a rezistorem R, který je připojen ke kladné
svorce napájecího zdroje. Napětí reprezentující logický součin
je zavedeno na bázi tranzistoru T1, který řídí dva dvoutranzis-
torové spínače. Spínač T2-T3 sepnutím vytvoří napětí logické
jedničky a spínač T4-T5 sepnutím výstupní logickou nulu.
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Kapitola 8. Konstrukční principy logických členů

Jednička na výstupu:
Na bázi T1 bude velmi malé napětí, pokud bude alespoň jeden
vstup A nebo B uzemněn, tj. na úrovni logické nuly. Všechen
proud přes rezistor R projde přes jednu nebo obě diody do
země. Tehdy tranzistor T1 nedostane přes rezistor R do báze
žádný proud a na výstupu Y bude napětí, které určují horní
dva tranzistory T2 a T3, tedy napětí VCC zmenšené o napětí na
sériovém spojení dvou propustně pólovaných přechodů báze-
emitor. Tranzistory T4 a T5 nedostanou z emitoru T1 žádný
proud a budou rozpojeným spínačem.
Nula na výstupu:

Pokud budou oba vstupy v logické jedničce, tj. bude na nich
napětí větší než vyžaduje na bázi tranzistor T1 pro své sepnutí,
pak se diody D1 a D2 dostanou do závěrné polarizace a rezistor
R bude dodávat proud ze zdroje jen do báze tranzistoru T1.
Ten sepne tranzistorové spínače T4 a T5. Na výstupu bude
malé napětí reprezentující logickou nulu. Současně s tím klesne
napětí na kolektoru T1 a tranzistory T2 a T3 se uzavřou.
V katalozích má technologie výroby označení LS. Zkratka

vznikla ze slov Low-power Schottky Logic. „L� říká, že struktu-
ra je zoptimalizována na malý příkon z napájecího zdroje. „S�
odkazuje na skutečnost, že diody použité v obvodu jsou typu
kov-polovodič, mají tedy nízké prahové napětí (100-200mV) a
krátké zotavení. Tranzistory s neobvykle nakreslenou bází mají
navíc Schottkyho diodu zapojenou mezi kolektorem a bází k
zajištění rychlé reakce při vypínání spínače.
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Uveďme několik dalších zkratek a ukažme jaké údaje se k
nim mohou vázat.

• Bipolární struktury
– TTL Transistor Transistor Logic
– AS Advanced Schottky Logic
– LS Low-Power Schottky Logic
– ALS Advanced Low-Power Schottky Logic

• CMOS struktury
– ACT Advanced CMOS Logic
– ALVC Advanced Low-Voltage CMOS Technology
– HCT High-Speed CMOS
– AUC Advanced Ultra-Low-Voltage CMOS Logic

• BiCMOS struktury
– ABT Advanced BiCMOS Technology
– LVT Low-Voltage BiCMOS Technology

LS

TTL

8.8 mA

33 mA

ICC

ICC

t pd

t pd

4.75 to 5.25 V

20 ns max

27 ns max

4.75 to 5.25 V

VCC

VCC

AS

ICC

t pd

4.5 to 5.5 VVCC

HCT

ICC

t pd

2.0 to 6.0 VVCC

ACT

ICC

t pd

2.0 to 6.0 VVCC

ALVC

LVT

AUC

10 μA80 μA

40 μA 10 μA

ICC

ICC

ICC

t pd

t pd

t pd

1.65 to 3.6 V

5.5 ns max8.7 ns max

27 ns max

2.7 to 3.6 V

0.8 to 2.7 V

1.9 ns max

VCC

VCC

VCC

ABT

ICC

t pd

4.5 to 5.5 VVCC

ALS

4 mA

14 ns max
ICC

t pd

4.5 to 5.5 VVCC

250 μA 190 μA

4.6 ns max 3.5 ns max

24 mA

5.5 ns max

Obrázek 8.3: Data logických členů
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Kapitola 8. Konstrukční principy logických členů

Z charakteristických údajů je za nejvýznamnější možno po-
važovat napájecí napětí a proudovou spotřebu ze zdroje na-
pájení. Ke každé struktuře se váže navíc údaj o typické době
zpoždění signálu. Na tomto místě ještě stručně zmíníme někte-
ré specifické doplňující informace.

• TTL je nejstarší obvodové řešení logického integrovaného
obvodu, které využívá speciální vstupní obvod s tranzisto-
rem s několika emitory integrovanými do jedné báze. Roz-
kmit výstupního napětí není totožný s velikostí napájecí-
ho napětí. Zatížitelnost logické jedničky je výrazně nižší
(IOH =0,4mA) než zatížitelnost logické nuly (IOL =16mA).

• AS navazuje na TTL s tím, že má menší spotřebu ze zdroje
napájení, je rychlejší a dovoluje větší zátěž výstupu v obou
logických stavech – (IOH =15mA), (IOL =64mA)

• LS má výrazně nižší spotřebu za cenu zhoršení v rychlosti
tpd a zmenšení zatížitelnosti v logické nule (IOH =15mA),
(IOL =24mA)

• ALS je zdokonalená konstrukce LS s menší spotřebou, menší
dobou zpoždění a stejnou zatížitelností.

• HCT je CMOS struktura, která je vytvořena tak, aby ob-
vody nahradily analogické obvody TTL a případně s nimi
dokázaly spolupracovat v jednom systému. (IOH =6mA),
(IOL =6mA). Rozkmit výstupního napětí je dán napájecím
napětím, které se může volit v širokém intervalu hodnot.

• ACT je řada obvodů CMOS kompatibilní s bipolárními ob-
vody LS (IOH =24mA), (IOL =24mA)

• ALVC je řada CMOS obvodů s nízkým napájecím napětím a
zlepšenou rychlostí odezvy – (IOH =24mA), (IOL =24mA).

• AUC patří k obvodům s nejnižším napájecím napětím a
vysokou rychlostí – (IOH =8mA), (IOL =8mA)
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Poslední skupina struktur je vytvořena kombinací bipolár-
ní a CMOS technologie. Vlastní logická funkce je realizována
strukturou CMOS a výstupní logickou úroveň zabezpečují bi-
polární spínače.

• ABT je plně kompatibilní s napětími bipolárních struktur –
(IOH =24mA), (IOL =24mA)

• LVT je řada s nízkým napájecím napětím, avšak napěťo-
vé úrovně logických stavů jsou kompatibilní se strukturami
pětivoltových bipolárních obvodů. Obvody jsou velmi dob-
ře vybaveny pro velkou výstupní zátěž – (IOH =32mA),
(IOL =64mA)

Uvedené příklady tzv. technologických rodin integrovaných
obvodů (technology family) zdaleka nezmiňují celou nabídku,
která je na trhu logických integrovaných obvodů. Pro demon-
straci principů obvodových řešení jsme použili nejjednodušší
univerzální logické funkce NAND.
K doplnění informací o obvodových specifikacích uvedeme

ještě další důležitý údaj.
Výstup logického členu na sobě musí nést napětí, které re-

prezentuje pro danou technologickou rodinu logický stav jedna
nebo logický stav nula. Možnost přisoudit vyšší napětí jedničce
využíváme častěji, avšak lze se rozhodnout, že vyšší napětí bu-
de reprezentovat nulu a nižší jedničku – takové řešení se někdy
označuje jako negativní logika a souvisí s tím příslušně uprave-
ná metodika návrhu logických systémů. Proto katalogy uvádějí
pro hodnoty a tolerance vyššího napětí v indexu písmeno H a
pro nižší napětí písmeno L s tím, že uživatel rozhodne, zda H
reprezentuje nulu nebo jedničku a L naopak.
Jsou však vyráběny obvody, které na výstupu mohou nést

kromě stavu H nebo L ještě další stav označovaný jako stav
Z. Ten nereprezentuje žádnou logickou hodnotu, protože ve
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Kapitola 8. Konstrukční principy logických členů

výstupním obvodu vytvoří podmínky odpovídající odpojené-
mu obvodu, tedy stav vysoké impedance. Logický člen s tak-
to upraveným výstupním obvodem se označuje jako obvod s
třístavovým výstupem (H-L-Z). Ve stavu Z obvod nedefinuje
logickou hodnotu, ale umožňuje připojit k jeho výstupu vý-
stup jiného obvodu, který logický stav vzájemně spojených
obvodů určí. Výstupy obvodů, které nemají možnost přejít do
stavu vysoké impedance nelze vzájemně spojovat, pokud není
zajištěno, že za všech situací reprezentují stejný logický stav.
Konflikt různých logických stavů na paralelně spojených výstu-
pech logických členů vede ke zbytečným výkonovým ztrátám
a v některých případech i ke zničení obvodů.
Každý obvod s třístavovým výstupem má zvláštní řídicí

svorku, která předepsanou logickou hodnotou uvede výstup
do požadovaného logického stavu (svorka se označuje obvykle
zkratkou EN – Enable – učinit schopným).
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Nyní se věnujeme kategorizaci logických integrovaných ob-
vodů podle typu jejich funkce. V závorce je terminologie z ka-
talogů výrobců integrovaných obvodů.

1. Přenašeče logických signálů, včetně obvodů pro vzájemné
přizpůsobení obvodů různých technologických rodin, posilo-
vače zatížených sběrnic a obvody obnovující tvar impulsů
(Buffers, Drivers and Transceivers).

AA YY

EN

Obrázek 8.4: Buffer

2. Obvody kombinační logiky – hradla (Gates) – obvody reali-
zující jednoduché funkce výrokové logiky. V jednom pouzdře
integrovaného obvodu bývá několik hradel. V praxi většinou
uživatel sestavuje svou konstrukci spojením více elementů,
které mu poskytne jeden čip. V současné době jsou však
vyráběny i miniaturní součástky s jediným hradlem v pouz-
dře (Little Logic), určené pro povrchovou montáž na desce
plošných spojů.

A

A A

A

A

A

BB

B

B

B
Y

Y Y

Y

Y

Y

EN

NAND

EX-ORNOROR

NON (invertor)

Obrázek 8.5: Hradla
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3. Kombinační funkční bloky složené z většího počtu elemen-
tárních logických členů, které realizují často používané logic-
ké kombinační funkce typu dekodérů, logických přepínačů a
selektorů – obvody střední hustoty integrace (MSI Functi-
ons – Middle scale Integration Functions). Obrázek ukazuje
příklad čtyř obvodů z rozsáhlého výběru nabízeného v této
kategorii integrovaných obvodů.
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O1
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A2
A3
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B4
C0

S1
S2
S3
S4

C4

Multiplexer

Dekodér 1 z 10Binární sčítačka

Dekodér displeje
Obrázek 8.6: MSI

Binární sčítačka realizuje aritmetický součet čtyřbitových
čísel A a B s tím, že do výpočtu zahrnuje přenos z nižších
binárních řádů C0 a produkuje přenos pro vyšší řád C4.
Dekodér 1 z 10 aktivuje jeden z výstupů 0 ÷ 9 v závislosti
na vstupním čtyřbitovém kódu A÷D.
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Dekodér displeje svými výstupy OA÷OG ovládá segmenty
sedmisegmentové znakovky v závislosti na vstupním binár-
ním kódu A÷D. s tím, že lze ovládat levou LP a pravou RP
tečku a ovládat rozsvícení segmentů (EN).
Multiplexer přepíná logické stavy vstupu A0÷A3 nebo B0÷B3
na výstup Y0÷Y3 v závislosti na logickém stavu vstupu X.
Vstup OE (output enable) přepíná výstup Y do stavu vy-
soké impedance.
4. Klopné obvody v roli registrů a přechodných pamětí (Flip-
Flops, Latches and Registers). Klopný obvod je z obvodové-
ho hlediska soustava, která může setrvávat ve dvou různých
stavech (např. dvojice tranzistorů zapojená tak, že vždy je
jeden ve stavu sepnuto a druhý rozpojeno s tím, že se mo-
hou v obou rolích střídat). Klopný obvod lze také vytvořit
z dvojice logických členů, např. NANDů zapojených podle
obrázku.

X1

X2

R

R

SS

Q

QQ
Q

Q

Q 00
00
00

11
11

11
11

Obrázek 8.7: Klopný obvod R-S

Mezi hradly je zavedena zpětná vazba, která způsobí, že ve
stavu kdy jsou oba vstupy v logické jedničce, bude Q v jed-
ničce a Q v nule, nebo naopak Q v nule a Q v jedničce.
Oba tyto stavy budou v obvodu zachovány, po celou dobu,
kdy logické stavy vstupů S a R budou v jedničce. Změnit
výstup Q může vždy jeden ze vstupů, např S přechodem do
nuly a návratem k jedničce „zapíše� do výstupu Q jedničku
(Q bude nula), podobně R přechodem do nuly a návratem
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k jedničce „zapíše� do výstupu Q nulu (Q bude jednička).
Aktivní nula tedy na horním vstupu zapisuje jedničku (na-
stavení S – Set), aktivní nula na dolním vstupu nastavuje
na Q nulu (nulování R – Reset). Zapojení se označuje ja-
ko klopný obvod R-S. Uvést oba vstupy do logické nuly není
vhodné, protože výstupyQ aQ nejsou vzájemně opačné, jak
naznačují symboly a navíc může dojít k náhodnému zápisu
nuly nebo jedničky, pokud by oba vstupy měnily současně
stav do jedničky (tento stav bývá považován za „nedovole-
ný�).

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

T

T

D

D

0
0
00

00

111

1
11

Obrázek 8.8: Klopný obvod typu D

Klopný obvod na dalším obrázku se označuje jako registr
typu D. Vstupy S a R klopného obvodu R-S jsou zapoje-
ny na výstupy hradel NAND, která zabezpečí, že obvod na
svém výstupu Q „kopíruje� stav vstupu D pokud je T ve
stavu jedna a zaregistruje do paměti R-S klopného obvodu
stav, který byl na vstupu D při přechodu T do nuly. Pak
už vstup D nemá na výstup Q vliv – data D jsou zapama-
tována. „Nedovolený� stav je vyloučen zapojením invertoru
mezi vstupy obou NANDů. Obvody tohoto typu jsou velmi
často používány k zachycení výstupních dat z počítače.
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Na dalším obrázku je registr, který se vyznačuje tím, že
nekopíruje vstupní data v žádném ze stavů na vstupu T .
Na výstup Q2 je zapsán stav vstupu D, který tam je vložen
v čase bezprostředně předcházejícím skok z jedničky do nuly
na vstupu T .

Q1 Q2

S1

S2

S3

S4
T

D

Obrázek 8.9: Klopný obvod typu D řízený hranou

Nejprve si na obrázku povšimněme obvodu v rámečku. Jeho
funkce je shodná s funkcí klopného obvodu D na předchozím
obrázku. Takto jsou v principu zapojeny registry vyrobené
unipolární technologií. Spínač S1 má kanál typu N, takže
logická jednička na vstupu T zajistí jeho sepnutí a logický
stav D je přes dva invertory „zkopírován� na výstup Q1.
Spínač S2 je rozpojen, protože má kanál typu P. Jakmile
signál na T přejde do logické nuly, uzavře se spínač S1 a
sepne spínač S2. Tak je uzavřena smyčka vazby, která za-
psaný stav na Q1 udrží po celou dobu působení logické nuly
na vstupu T , aniž to mohou jakkoli ovlivnit změny stavu na
vstupuD. Obvod se označuje jako registr řízený logickou
úrovní.
Nyní popíšeme vlastnosti obvodu, který vznikne spojením
dvou výše popsaných struktur. Důležitý je rozdíl v typu vo-
divosti spínačů S3 a S4 oproti stejnolehlým spínačům S1 a
S2. Funkce druhého obvodu je shodná s funkcí prvého, ale
role signálu T je opačná. Druhý obvod si „pamatuje� zapsa-
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ný stav po celou dobu trvání logické jedničky na vstupu T .
Do stavu, kdy „kopíruje� stav z výstupu Q1 na Q2, přejde
tehdy, kdy se na T objeví stav nula. V témže okamžiku je
však zapsán v prvém obvodu a zachycen výstupem Q1 stav
vstupuD. Uvedené uspořádání, které bývá označováno jako
uspořádání dvojčinné (nebo také Master-Slave – MS), tedy
na svém výstupu Q2 nekopíruje měnící se signál ze vstu-
pu D ani při T v nule, ani při T v jedničce, ale zachycuje
stav, který tam je v okamžiku přechodu (hrany) signálu T ,
v tomto případě hrany sestupné – změna H→ L. Měnící se
stav D se projevuje na Q1 v době, kdy druhý obvod výstu-
pem Q2 nereaguje na vstup zapojený na Q1. Takový registr
se označuje jako obvod řízený hranou na rozdíl od jed-
noduchého registru, který ovládá průchod a zachycení dat
logickou úrovní.

QQ

QQ

SS

RR

TT

DD

Řízený hranouúrovní

Obrázek 8.10: Schematické značky registrů

Z předchozího výkladu plyne, že roli registru binárních dat
mohou plnit dva různé typy obvodů, které se liší způsobem
zápisu. Na obrázku je patrné, jak lze ve schématu oba typy
odlišit. V praxi bývá též možno ovládat výstup ještě vstupy
R a S nezávisle na T .
Pro každé konkrétní řešení elektronického systému je třeba
rozhodnout, který typ registru bude nutné použít. Záměna
obou typů obvodu může být příčinou naprosté nefunkčnosti
navrženého systému.
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Registry jsou elementárními bloky sekvenčních obvodů. Sek-
venční obvody umožňují vytvářet systémy, které produkují
výstupní stavy nejen v závislosti na okamžitých vstupních
stavech, jak to umožňují kombinační obvody, ale i výstupní
stavy, které závisejí na časové posloupnosti (sekvenci) vstup-
ních, případně i tzv. vnitřních stavů.
5. Čítače a posuvné registry (Counters). Tak, jako na elemen-
tární logické členy navazuje řada obvodů se složitějšími kom-
binačními funkcemi – MSI, tak na elementární sekvenční
členy – klopné obvody (registry) – navazují bloky, které ze
sekvenčních elementů tvoří integrované struktury pro složi-
tější sekvenční funkce. Zmíníme se o posuvných registrech a
čítačích.
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Posuvný registr je na následujícím obrázku.

QA

QA

QA

QB

QB

QB

QC

QC

QC

QD

QD

QD

CLK

CLK

CLK

SI

SI
SI

Obrázek 8.11: Posuvný registr

Posuvný registr umožňuje zapisovat informaci, která přichá-
zí postupně na jediném vodiči – sériovém vstupu SI . S kaž-
dým čelem zapisovacího signálu CLK se do prvého registru
zapíše stav SI a do každého dalšího registru stav z výstupu
registru sousedícího vlevo. Informace se tedy posouvá zleva
doprava a po čtyřech zapisovacích impulsech můžeme sériově
přijatou informaci vidět na paralelních výstupechQA÷QD.
Posuvné registry jsou vyráběny i tak, že do nich lze infor-
maci zapisovat paralelně a výstup využít jako sériový (na
výstupu Q posledního registru vpravo), že lze informaci po-
souvat vpravo i vlevo, nebo tak, že je tvoří dlouhé řetězce
registrů, které nemusejí mít žádné paralelní výstupy a in-
formace je jen uchována v sériové podobě na dobu danou
průchodem dat ze vstupu prvého registru na výstup posled-
ního. Posuvný registr musí být postaven z registrů řízených
hranou – nelze ho vytvořit z registrů řízených úrovní. Proč?
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Binární čítač je na dalším obrázku.

QA

QA

QA

QB

QB

QB

QC

QC

QC

QD

QD

QD

CLK

CLKCLK

Obrázek 8.12: Binární čítač

Nejprve si povšimněme zapojení, které je na každém regist-
ru, tedy spojení svorky Q se vstupem D. Protože se jedná o
obvod řízený hranou zapisovacího (taktovacího, hodinového)
impulsu, bude se výstup překlápět vždy do stavu, který je na
vstupu v době před příchodem aktivní hrany signálu CLK.
Vzhledem k uvedenému zapojení to bude vždy stav opačný
k právě platnému stavu na výstupuQ. Takto zapojený regis-
tr se chová jako dělič taktovacího kmitočtu, protože perioda
výstupních impulsů (Q) je dvojnásobná oproti periodě tak-
tovacího signálu (kmitočet je poloviční). Prvý registr tedy
dělí kmitočet taktování na polovinu, druhý rgistr je taktován
z výstupu prvého, takže jeho kmitočet též dělí na polovinu
(kmitočet taktování na čtvrtinu), atd. Budeme-li sledovat
kombinaci stavů QD ÷ QA můžeme ji interpretovat jako
čtyřbitové binární číslo. Před příchodem prvé aktivní hrany
taktování je stav [0000], pak následuje [1111], [1110], [1101],
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Kapitola 8. Konstrukční principy logických členů

[1100],. . Dekadické ekvivalenty by byly 0, 15, 14, 13,. . . 2, 1,
0, 15,. . . Obvod tedy odpočítává sestupně vstupní impulsy,
a proto se označuje jako čítač, v tomto případě tzv. čítač
vratný. Pilný student si nakreslí spojení klopných obvodů,
které vytvoří čítač dopředný.

Uvedli jsme zjednodušený systém pro zařazení integrova-
ných obvodů do kategorií podle typu logické funkce. V kata-
lozích různých výrobců nalezneme funkční specifikace, které
mohou být východiskem pro vytvoření dalších kategorií, např
obvody pro ovládání sběrnic, programovatelné obvody, apod.
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Kapitola 9
Specifika přenosu impulsů, homogenní
vedení

Výpočetní technika pracuje téměř výhradně s impulsními sig-
nály. Pro popis impulsních signálů se používají parametry a
charakteristiky, které umožňují posoudit, zda signál může ne-
bo nemůže sloužit k reprezentaci binárních informací v systé-
mu s určitou rychlostí výpočetních operací. Na následujícím
obrázku je uveden minimální soubor charakteristik impulsních
signálů, s kterým budeme dále pracovat. Pro určité oblasti
aplikací je takový soubor možno rozšířit o parametry, které
postihnou vlastnosti signálu pro dané použití.

u

tr

ti

tf

td

t

vrchol impulsu (ui)

pata

ui

10%ui

50%ui

90%ui

čelo týl
Obrázek 9.1: Impulsní signál

Časový průběh impulsu jsme zjednodušili na čtyři intervaly.
Před impulsem a po jeho zániku odpovídá napětí na vybraném
místě systému hodnotě označované jako napětí paty impulsu.
Impuls má po odeznění přechodného děje napětí odpovídají-
cí vrcholu impulsu ui. Časový průběh vytvoření a ukončení
impulsu je charakterizován takto:
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Kapitola 9. Specifika přenosu impulsů, homogenní vedení

• tr je doba trvání čela (náběhu) impulsu (rise time) a měří se
jako čas, který impulsní napětí potřebuje k přechodu mezi
10%ui a 90%ui.

• tf je doba trvání týlu (poklesu) impulsu (fall time) a měří se
jako čas, který impulsní napětí potřebuje k přechodu mezi
90%ui a 10%ui.

• td je doba zpoždění čela impulsu (delay time) a může být
vztažena k jakémukoli časovému okamžiku, obvykle před
příchodem čela. Obecně může být vztažena i k okamžiku
pozdějšímu, pak má záporné znaménko. Pokud se vztahuje
k jinému impulsu, bývá měřena rovněž vůči okamžiku, kdy
tento impuls prochází úrovní 50%ui.

• ti doba trvání impulsu

• u periodicky se opakujících impulsů se uvádí
– kmitočet nebo perioda opakování impulsu
– střída (duty cycle), tj., poměr doby trvání impulsu k době
trvání paty, opět měřeno v úrovni 50%ui

Nyní můžeme jako příklad uvést vlastnosti impulsů, které
produkuje integrační článek, pokud je buzen impulsy s dosta-
tečně strmým čelem. (viz obr. 3.3)

td = τ ln

(
ui − 0

ui − 0, 5ui

)
= τ ln2 ≈ 0, 7τ

tr = tf = τ ln

(
ui − 0, 1ui

ui − 0, 9ui

)
= τ ln9 ≈ 2, 2τ

V praxi však nejčastěji pracujeme s impulsními signály, které
postupují z jednoho bloku do druhého s tím, že jak na vstu-
pu, tak na výstupu jsou deformovány a k jejich popisu máme
právě jejich časové charakteristiky reprezentované uvedenými
parametry. Přesné výpočty vycházející z analýzy modelů vnitř-
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ního uspořádání bloků lze provést simulačními programy. Pro
kvalitativní úvahy uvedeme několik poznatků.
Mějme lineární systém uvedený na obrázku. Je charakteri-

zován buď časem trs, tj. trváním čela impulsu, který se na jeho
výstupu objeví, pokud je na jeho vstup zaveden impuls s dosta-
tečně strmým čelem, nebo je charakterizován horním mezním
kmitočtem ωhs = 2 πfhs, tedy kmitočtem, na kterém jeho mo-
dulová frekvenční charakteristika poklesne o 3 dB, pokud na
nízkých kmitočtech vykazuje v určitém pásmu kmitočtů kon-
stantní hodnotu (což bývá většinou splněno). Tento kmitočet
umíme vypočítat pro jednoduchý RC obvod. Systémy však bý-
vají složitější a potom je údaj o mezním kmitočtu nebo šířce
přenášeného kmitočtového pásma významnou informací.

trs
tri tro

ωhs = 2 πfhs

Obrázek 9.2: Impulsní signál

Pro praxi jsou užitečné následující přibližné vztahy:

trs ≈ 0, 35
fhs

tro ≈
√

t2ri + t2rs

Prvý vztah říká, že pokud zavedeme na vstup systému ide-
ální skok napětí, bude na jeho výstupu impuls „znehodnocen�
tak, že jeho čelo bude trvat dobu trs. Jestliže si např. koupíme
zesilovač, který má horní mezní kmitočet 1MHz, tak nemůže-
me na jeho výstupu nikdy očekávat impulsy s kratším čelem
než 350 ns. Nebo, pokud chceme zesílit impulsy např. z fotodio-
dy optického spoje tak, že budou přímo odpovídat požadované
strmosti impulsů v rodině logických členů s tr =10ns, pak musí
mít zesilovač šířku pásma alespoň 35MHz. To by však muse-
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Kapitola 9. Specifika přenosu impulsů, homogenní vedení

la dioda produkovat čela impulsů výrazně strmější než 10 ns.
Pokud bude fotodioda sama produkovat impulsy s čelem např.
10 ns, pak podle druhého vztahu bude mít tentýž zesilovač na
výstupu impulsy s tro ≈

√
(100 + 100) ≈ 14 ns.

Uvedené úvahy se vztahují k obvodům, v jejichž modelech
většinou rozhoduje o strmosti impulsních průběhů napětí pro-
ces nabíjení kapacitorů a strmost změn proudu určuje působení
induktorů. Umíme si tak vysvětlit, proč se strmost čela a týlu
impulsu na výstupu logického členu výrazně mění, když k jeho
výstupní svorce připojujeme kondenzátory s různou kapacitou.
Roli připojovaných kondenzátorů jistě plní i různý počet při-
pojených vstupů dalších logických obvodů. Obrázek ukazuje
výstupní napětí logického členu 74HC00 při různých hodno-
tách připojeného kondenzátoru. Konkrétní hodnoty v obrázku
reprezentují připojení jednoho nebo deseti vstupů logických
členů téže technologické rodiny.

0.00n
0

5V

2,5V

10.00n 20.00n 30.00n 40.00n

16 pF 160 pF

vstup
výstup

t
Obrázek 9.3: Kapacitní zátěž logického členu

Zátěží pro výstup logického členu jsou i spojovací vedení.
Pro kabely i paralelně vedené spoje na desce plošných spojů
jsou uváděny typické hodnoty kapacity v pikofaradech na me-
tr. Vodič má však charakter nejen kapacitní, ale vykazuje na
jednotku délky také indukčnost (nH/m), odpor (Ω/m) a ztrá-
tovou vodivost mezi vodiči (S/m). Každý úsek vedení pak lze
modelovat obvodovými prvky podle obrázku.
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R/2R/2

C

C

L/2L/2

L/2L/2

G

Obrázek 9.4: Model vedení

Nahoře je model vedení se ztrátami jak na sériovém odporu
vedení R, tak na nedokonalé izolaci mezi vodiči G. Dole je
náhradní obvod úseku vedení, ve kterém jsou zanedbány ztráty
a který se obvykle používá při simulaci logických systémů.
Uvedený model vystihuje jakkoli dlouhý spoj. V obvodech

zpracovávajících velmi vysoké kmitočty, nebo velmi strmé ča-
sové průběhy však musíme respektovat skutečnost, že kapacita
není soustředěna uprostřed vedení, ale je rozložena rovnoměr-
ně podél celého spoje. Vedení tedy rozdělíme na řadu na sebe
navazujících krátkých úseků podle obrázku.

CCCCCC

L/2L/2 LLLLL

Obrázek 9.5: Model vedení s rozloženými parametry

Nezbytnost takového modelování ukazuje jednak experimen-
tální zkušenost, jednak i výsledek simulace. Následující obráz-
ky ukazují simulaci přenosu impulsu vedením o délce 50 cm,
které má kapacitu 100 pF/m a indukčnost 250 nH/m. Na pr-
vém obrázku je zobrazen výstupní signál pro model složený ze
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Kapitola 9. Specifika přenosu impulsů, homogenní vedení

soustředěných parametrů, na druhém obrázku je tentýž signál
přenesen modelem s parametry rozloženými do pěti sekcí po
deseti centimetrech a na třetím obrázku je simulace přenosu
vedením, jehož model vychází z teoretického odvození modelu
pro nekonečné množství nekonečně krátkých sekcí.

0.000n 2.000n 4.000n 6.000n 8.000n 10.000n
0.000

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

v(1) (V)
T (Secs)

v(2) (V)

0.000n 2.000n 4.000n 6.000n 8.000n 10.000n
0.000

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

v(1) (V)
T (Secs)

v(2) (V)

0.000n 2.000n 4.000n 6.000n 8.000n 10.000n
0.000

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

v(1) (V)
T (Secs)

v(2) (V)

1 sekce

5 sekcí

∞ sekcí

Obrázek 9.6: Simulace vedení s rozloženými parametry
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Z uvedeného popisu vlastností vedení plyne významný po-
znatek. Vedení, ač je charakterizováno kapacitou na jednotku
délky, se nechová jako kapacitní zátěž obvodu. Přítomnost roz-
ložené indukčnosti vytváří strukturu, která vnáší do přenosu
zpoždění. Vedení, které je složeno jen z rozložené indukčnosti
a kapacity je bezeztrátové, neztrácí se v něm činný výkon a
pro stejnosměrné, nebo pomalu se měnící signály se chová jako
dokonalý vodič. Vliv na strmost přechodů určuje mezní kmi-
točet vedení, který nezávisí ani na výstupním odporu zdroje
signálu, ani na samotné kapacitě vedení.

Vedení může být i velmi dlouhé a rychlé změny napětí na
vstupu nemohou být ovlivněny obvody na výstupu vedení (ne-
ní tam do té dálky vidět), takže na zdroj signálu působí jen
vstup vedení. Z teorie vedení plyne, že se bezeztrátové vedení
pro vstupující signál chová jako reálný odpor, tzv. charakteris-
tická impedance Z0. Na svém výstupu se vedení chová rovněž
jako zdroj s vnitřním odporem odpovídajícím charakteristic-
ké impedanci. Signál však dospěje na výstup se zpožděním td.
Část napětí, které se na výstupu vedení vytvoří se může vra-
cet zpět jako tzv. odražená vlna a po příslušném zpoždění se
projeví na vstupních svorkách. Vstup se tedy něco „dozví� o
poměrech na výstupu vedení až po uplynutí dvojnásobné doby
td. Na konci vedení se superponuje odražená vlna k příchozí na-
pěťové úrovni a šíří se zpět ke zdroji, kde se opět může odrazit.
Na celém vedení se vytvoří podmínky odpovídající ustálenému
stavu (stavu, který by tam byl, kdybychom vedení nahradili
zkratem) až po odeznění všech odrazů na koncích vedení.

Dlouhé vedení se chová na obou koncích jako obvod s impe-
dancí danou Z0. Jde však o obvod, kterým se šíří vlna, která
postupně energii ukládá do bezeztrátových prvků L a C a na
konci vedení ji odevzdává do zátěže.
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Kapitola 9. Specifika přenosu impulsů, homogenní vedení

Pro charakteristickou impedanci platí

Z0 =

√
L

C
,

Zpoždění na jednotku délky je dáno vztahem

td =
√

L · C.

Následující tabulka ukazuje hodnoty parametrů charakteri-
zujících některé typy vedení.

L [nH/m] C [pF/m] Z0 [Ω] td [ns/m]

vodič ve vzduchu
kroucená dvojlinka
plochý kabel
koax. kabel

50-100
50-100

80-120
80-120

500-1000
500-1000

5÷ 10
5÷ 10

5

3,5

250 50100

2000 6006

Uspořádání obvodu, ve kterém se uplatňuje vliv dlouhého
vedení lze obecně znázornit následujícím obrázkem.

R0

Rz

Z0 td

u0 uA uB

Obrázek 9.7: Obvod s vedením

Pro popis chování takového obvodu nejprve zavedeme dva
koeficienty odrazu

ρA =
R0 − Z0
R0 + Z0

a ρB =
Rz − Z0
Rz + Z0

.

Je-li na vstup v čase t = 0 zaveden impuls o velikosti U =
u0(0) platí následující vztahy
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uA(0) = U
Z0

Z0 + R0
uB(0) = 0

potom
uB(td) = uA(0)(1 + ρB)

uA(2td) = uA(0)(1 + ρB + ρBρA)
uB(3td) = uA(0)(1 + ρB + ρBρA + ρBρAρB)

uA(4td) = uA(0)(1 + ρB + ρBρA + ρBρAρB + ρBρAρBρA)
· · ·

uB(∞) = uA(∞) = U
Rz

Rz +R0
Názorně to ukazuje obrázek pro případ, že Z0 = 50Ω, R0 =

30Ω a Rz = 70Ω. Je tedy ρA = −0, 25 a ρB = 0, 1667.

0.000n 1.000n 2.000n 3.000n 4.000n 5.000n
0.000

5.000

10.000

v(1) (V)
T (Secs)

v(2) (V) v(3) (V)

uA uB

u0

Obrázek 9.8: Odrazy na vedení

V uvedeném grafu nabývá napětí uA postupně hodnot 6,25V,
7,03V a 7V, zatímco napětí uB hodnot 0V, 7,29V, 6,99V, 7V.
Lze ukázat, že při vhodné volbě hodnot rezistorů R0 a Rz

nedojde k žádnému odrazu, nebo odraz nenaruší tvar výstup-
ního signálu. Jsou to případy, kdy je vedení impedančně při-
způsobeno, a to buď na začátku nebo na konci. Impedančního
přizpůsobení dosáhneme pokud bude

• ρB = 0, tedy tehdy, kdy Rz = Z0. Vedení je na svém konci
impedančně přizpůsobeno a napětí se na výstupu ustálí oka-
mžitě po uplynutí doby td. Na vstupu je napětí odpovídající
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Kapitola 9. Specifika přenosu impulsů, homogenní vedení

ustálenému stavu okamžitě s příchodem vrcholu vstupního
impulsu a již se nezmění.

• ρA = 0 a ρB = 1, tedy tehdy, kdy R0 = Z0 a současně
Rz → ∞. Vedení je impedančně přizpůsobeno ke zdroji
signálu a na výstupu je naprázdno (častý případ spojení ob-
vodů CMOS, kdy výstupní vnitřní odpor logického členu má
hodnotu blízkou charakteristické impedanci a výstup vedení
je zapojen na vstup izolovaných hradel). V tomto případě
se na vstupu vedení vytvoří nejprve napětí poloviční než má
zdroj impulsu, takový impuls se šíří vedením, na jehož kon-
ci se při odrazu zdvojnásobí na hodnotu shodnou s napětím
zdroje a když odražená vlna dorazí zpět na vstup, ustálí se
vstupní napětí na vrcholu vstupního impulsu. (Nelze tedy
na výstup logického členu připojit současně se vstupem ve-
dení vstupy dalších logických členů, protože by po dobu 2td
měly na vstupu nedovolenou napěťovou úroveň).

• ρA = 0 a ρB = −1, tedy tehdy, kdy R0 = Z0 a součas-
ně Rz = 0. Vedení je přizpůsobeno na vstupu a na konci
je zkrat. Na vstupu vedení se vytvoří napětí poloviční než
je napětí zdroje U . Vlna s touto „výškou� se šíří ke konci
vedení a odrazí se s opačnou polaritou (na zkratu je nulové
napětí) a za dobu 2td se na vstupu vedení vytvoří ustálené
nulové napětí. Takto lze generovat na vstupu vedení krátké,
poměrně přesně časově definované impulsy.

Další varianty a simulaci zcela obecných vztahů na vstupu a
výstupu ponecháváme na studentovi.
Dosavadní výklad by mohl vést k úvaze, že jsou všechny

zdroje signálu trvale zatíženy charakteristickými impedancemi
připojených vodičů. To však platí jen v době, kdy se ze zdroje
šíří dopředná vlna a na vstupních svorkách nepůsobí odražené
vlny. Pokud se napětí na vedeních mění tak pomalu, že se zpět-

117



ná vlna vrátí dříve než se vstupní signál výrazně změní, pak lze
vstup vedení považovat za obvod se soustředěnými parametry
a počítat s ním jako s vodičem o nulovém odporu, který nechá
na výstup zdroje působit přímo připojený vstup navazujícího
obvodu. Pro posouzení nutnosti řešit spoj s ohledem na odra-
zy a související defekty v napěťových úrovních platí empirický
vztah

tr ≤ 2 td l,

který říká, že vedení o délce l ovlivní významně přenos impulsů,
pokud impulsy mají trvání čela kratší, než je dvojnásobek doby
zpoždění. Např. pro kroucený pár se zpožděním td = 10ns/m
a impulsy s časem tr = 2ns, začne být vliv odrazů významný
již od délky spoje 10 cm.

http://focus.ti.com/lit/an/sdya014/sdya014.pdf

Obrázek 9.9: Odrazy na vedení - grafická konstrukce
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Kapitola 9. Specifika přenosu impulsů, homogenní vedení

Obrázek 9.10: Tlustý Ethernet

Obrázek 9.11: Tenký Ethernet
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Obrázek 9.12: Ethernet - kroucený pár (http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/P005/lan.html)

Obrázky ukazují tři různé typy kabelového spojení v síti
Ethernet. Tlustý koaxiální kabel musí být na obou koncích
zakončen a připojené počítače jsou „napíchnuty� na střední
vodič kabelu. U tenkého Ethernetu jsou stanice připojeny ko-
nektory typu T a na konci musí být koncovka s rezistorem
50Ω. Kabeláž kroucenými páry má hvězdicovou konfiguraci a
každý počítač má své připojení dvěma kroucenými páry s cha-
rakteristickou impedancí 100Ω.
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Kapitola 10
Elektromagnetické vlny

Elektromagnetická vlna, šíření, rušení.
Princip vyslání elektromagnetické vlny z elektronického sys-

tému – vysílače, do vnějšího prostoru popíšeme velmi zjed-
nodušeně. Vrátíme se k dlouhému vedení a připomeneme, že
vedení je soustavou s rozloženou kapacitou a indukčností po-
dél vodičů. Připomeneme, že jsme hovořili o šíření vlny podél
vedení a o odrazech na koncích vedení. Pokud se na začátku
vedení připojí zdroj signálu, který generuje sinusový signál a
„ve správných okamžicích podporuje� rozkmit odražených vln,
pak na vedení vznikne tzv. stojaté vlnění. Když vodiče tako-
vého vedení vzájemně vzdálíme, vytvoříme vysílací anténu a
postupující vlna vyzáří energii do prostoru. Z uvedeného ply-
ne, že rozměr takové antény bude muset respektovat kmitočet
vyzařované vlny, protože při dané rychlosti šíření vlny bude
fáze odražené vlny záviset na kmitočtu a délce vedení.

vedení s otevřeným koncem

dipól

stojatá vlna proudu

stojatá vlna napětí

Obrázek 10.1: Dipól

Na obrázku je jedna z možností, jak vyslat elektromagnetic-
kou vlnu do prostoru. Bude-li potom v místě, kam se vlna pro-
storem dostane, umístěn dipól, nebo jiné uspořádání schopné
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vlnu zachytit, získáme elektrický signál, který po zesílení bude
mít vlastnosti signálu, kterým byla vysílací anténa buzena.

Rychlost šíření elektromagnetických vln v prostoru závisí
na prostředí. Ve vakuu (a přiblžně i ve vzduchu) lze počítat s
rychlostí v = 3.108m/s. Délka vlny λ souvisí s jejím kmitočtem
f podle vztahu

λ =
v

f

Do prostoru lze vyzářit elektromagnetické vlny ve značném
rozsahu vlnových délek, resp. frekvencí. Bude tomu jistě od-
povídat i velký počet typů zářičů – antén. Vlny o různých
délkách budou rovněž vykazovat odlišné chování při svém šíře-
ní prostorem, ale i při šíření vedením. V následující tabulce je
uveden přehled kmitočtů a vlnových délek různě používaných
elektromagnetických vln.

frekvence vlnová délka
extrémně dlouhé vlny 0,3 - 3 kHz 1000 - 100 km
velmi dlouhé vlny 3 - 30 kHz 100 - 10 km
dlouhé vlny (DV) 30 - 300 kHz 10 - 1 km
střední vlny (SV) 0,3 - 3 MHz 1 - 0,1 km
krátké vlny (KV) 3 - 30 MHz 100 - 10 m
velmi krátké vlny (VKV) 30 - 300 MHz 10 - 1 m
ultra krátké vlny (UKV) 0,3 - 3 GHz 1 - 0,1 m
mikrovlny 3 - 30 GHz 100 - 10 mm
mikrovlny 30 - 300 GHz 10 - 1 mm
infračervené záření 1010 - 1014 Hz 1 mm - 1 μm
viditelné záření 1014 Hz 400 -700 nm
ultrafialové záření 1014 - 1016 Hz 400 - 10 nm
rentgenové záření 1016 - 1019 Hz 10 - 0,1 nm
gama záření 1019 - 1024 Hz 10−10 - 10−14 m
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anglické označení
extrémně dlouhé vlny Extremely Low Frequency (ELF)
velmi dlouhé vlny Very Low Frequency (VLF)
dlouhé vlny (DV) Low Frequency (LF)
střední vlny (SV) Medium Frequency (MF)
krátké vlny (KV) High Frequency (HF)
velmi krátké vlny (VKV) Very High Frequency (VHF)
ultra krátké vlny (UKV) Ultra High Frequency (UHF)
mikrovlny Super High Frequency (SHF)
mikrovlny Extremely High Frequency (EHF)
infračervené záření Infra Red (IR)
viditelné záření Visible (VIS)
ultrafialové záření Ultra Violet (UV)
rentgenové záření X-Rays
gama záření Gamma Rays

Elektromagnetická vlna má dvě navzájem neoddělitelné slož-
ky. Elektrickou charakterizuje vektor intenzity elektrického po-
le a magnetickou vektor magnetické indukce. Tyto vektory jsou
navzájem kolmé, mají souhlasnou fázi a jejich kmity probíhají
kolmo ke směru, kterým se vlna šíří.

Elektromagnetické vlny jsou ve fyzice charakterizovány vlast-
nostmi vlnovými a kvantovými: Za vlnové vlastnosti pokládá-
me odraz, lom, ohyb, interferenci a polarizaci vln. Za kvanto-
vou vlastnost považujeme např. představu fotonu, který vyvo-
lává fotoelektrické jevy.

Využití různých vlnových délek je většinou vázáno na vlast-
nosti vln z hlediska možnosti jejich generování (vysílání), vlast-
ností jejich šíření, z hlediska možnosti jejich zachycení a z hle-
diska jejich případných účinků.
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Za radiové vlny pokládáme vlny od délky 1000m do délky
0,1m, (od DV do UKV), na kterých se šíří, kromě jiných služeb
i pozemní rozhlas a televize. Pásma mikrovln 3÷ 300GHz jsou
rovněž používána pro veřejnou rozhlasovou službu, avšak jen
ve velmi úzce vymezených kmitočtových pásmech.
Radiové vlny jsou generovány v radiových vysílačích, které

v elektronických obvodech vytvoří signál potřebné frekvence,
namodulují na tento signál přenášenou informaci a signál s
potřebným výkonem vyšlou pomocí vysílací antény.
Dlouhé vlny se šíří do velkých vzdáleností podél zemského

povrchu.
Krátké vlny se odrážejí od ionosféry (začíná ve výšce 60÷ 80

km nad zemským povrchem, obsahuje určité množství molekul
vzduchu rozštěpených na ionty a volné elektrony, takže se chová
podobně jako vodivá plocha. Stav ionosféry se mění vlivem
slunečního záření, takže se mění i podmínky šíření krátkých
vln v různých denních a nočních dobách). Krátké vlny mají
díky ionosferickým odrazům velký dosah.
Velmi krátké vlny se používají k přenosu televizního signálu

a zahrnují též pásmo rozhlasového vysílání FM. Velmi krátké
a ultra krátké vlny vyžadují přímou viditelnost mezi vysílačem
a přijímačem, a pokud jsou zachyceny mimo viditelnost, jedná
se o vlny odražené od překážek s velkým rizikem interferencí
mezi různě odraženými vlnami.
V centru zájmu současných komunikačních technologií je

pásmo na horním okraji UKV a pásmo mikrovln. Ke kmi-
točtům některých služeb z této oblasti se ještě vrátíme.
Mikrovlny v pásmu mezi rádiovými vlnami a infračerve-

ným zářením plní kromě komunikačních rolí též roli tepelného
zdroje. Mikrovlnné záření může rozkmitávat molekuly vody
a organických struktur, čehož se využívá např. u mikrovlnné
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trouby nebo v termoterapii v lékařství (mikrovlnná destrukce
nežádoucích tkání).
Kratší vlnové délky jsou svázány s tak vysokými kmitočty,

že k jejich generaci nelze vytvořit elektronický obvod, který by
generoval elektrický signál příslušné frekvence. Zdrojem vln
jsou fyzikální pochody v různých materiálech a technologic-
kých strukturách, a to zcela běžných (ohřáté železo) i vysoce
speciálních (polovodičový laser).
Infračervené IR (infrared) záření nebo tepelné zá-

ření. Infračervené záření je podstatou šíření tepla zářením, a
to i vakuem (např. i povrch Země je zahříván infračerveným
slunečním zářením). Zdrojem IR záření je každé těleso, kte-
ré má teplotu vyšší než je absolutní nula. Původem IR záření
jsou změny elektromagnetického pole vyvolané pohybem mo-
lekul. Pohyb molekul závisí na teplotě. Proto tělesa zahřátá
na vyšší teplotu jsou původcem silnějšího IR záření než tělesa
chladnější.
IR záření není viditelné okem, proniká mlhou a znečiště-

ným ovzduším, pomocí vhodných přístrojů (infrakamer) je lze
zachytit, ačkoli ho ve tmě okem nevnímáme. Při pohlcování
IR záření vzniká tepelná odezva - energie elektromagnetického
vlnění se mění na teplo v ozářeném tělese.
Praktické aplikace zahrnují: Vidění v mlze. Infralokátory,

brýle pro noční vidění (lze pozorovat v naprosté tmě lidské
tělo, které vyzařuje IR záření), videokamery pro noční natá-
čení, kdy jako osvětlení slouží IR zářiče, okem vnímáme tmu,
ale kamera zachytí osvětlené předměty. V dálkových ovlada-
čích neruší radiový signál a zároveň ho nevnímáme. Infrazářiče
slouží k vytápění.
Viditelné světlo může být složeno z řady vln o různé

vlnové délce. Jde o světlo chromatické, např. bílé světlo může
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být složeno ze tří základních barev, ale také může mít téměř
spojité spektrum s velmi velikým počtem složek. V případě,
že jde o světlo monochromatické, pak je záření neseno jednou
vlnovou délkou. Typickým zdrojem monochromatického světla
je laser.
U světla rozeznáváme jeho intenzitu a barvu, která závisí

na vlnových délkách obsažených ve světle. Světelné spektrum
je část elektromagnetického spektra, ve kterém je zobrazena
závislost barev světla na vlnových délkách: střední vlnové délky
se uvádějí takto: červená (650 nm), oranžová (600 nm), žlutá
(580 nm), zelená (525 nm), modrá (450 nm), fialová (400 nm)
Ultrafialové záření: Zdrojem jsou tělesa zahřátá na vel-

mi vysokou teplotu: Slunce, výbojky, elektrický oblouk (svá-
ření). Způsobuje zhnědnutí kůže a produkci vitamínu D, ve
vyšších dávkách rakovinu kůže, ničí mikroorganismy. Vyvolá-
vá luminiscenci (při dopadu na luminofory se mění na viditelné
světlo), je pohlcováno obyčejným sklem.
Rentgenové záření (paprsky X). Rentgenové záření vzni-

ká změnami elektromagnetického pole v atomovém obalu, což
lze vyvolat ve vakuové elektronce bombardováním kovového
povrchu svazkem elektronů. Je pohlcováno v závislosti na pro-
tonovém čísle a v závislosti na tloušťce látky. To je využito
v lékařské rentgenologii a v defektoskopii materiálů.
Záření γ: Zdrojem vlnění jsou změny elektromagnetického

pole při jaderných reakcích. Podobně jako rentgenové záření
je pohlcováno podle struktury - používá se v defektoskopii.
Způsobuje genetické změny, nemoc z ozáření (po genetických
změnách buněk může dojít k rakovinnému bujení).
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Uveďme některé kmitočty a kmitočtová pásma využívaná v
různých aplikacích a službách:

• Pozemní a kabelová televize – 54 ÷ 806MHz
• Satelitní televize – pásmo 12GHz
• Bluetooth – 2,4 ÷ 2,48GHz
•WI-FI – pásma 2,4 a 5GHz
• GPS – satelitní navigace – 1227,6MHz
• GSM – mobilní telefony – 900MHz a 1800MHz (Systém
NMT – 450MHz)

• rádiem řízené modely – legální pásmo pro všechny modely
je 40MHz, jen pro letecké modely je 35MHz.

• civilní pásmo – 27MHz
• ovládání zámků a pod. – 434MHz
• amatérská pásma (radioamatéři je rozlišují podle vlnových
délek) – 160m – 1,5MHz, 80m – 3,5MHz, 40m – 7MHz,
20m – 14MHz, 15m – 21MHz, 10m – 28MHz 2m – 144MHz,
70 cm – 433MHz
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Modulace
Předchozí výklad se soustředil na vytvoření a vyslání vlny

o určité vlnové délce, resp. vlny s určitým kmitočtem. Lze do-
kázat, že trvale vysílaná vlna s konstantním kmitočtem a am-
plitudou nepřenáší informace (jedinou informací, kterou nese,
je informace o jejím kmitočtu a rozkmitu). Abychom přenes-
li např. hlasovou informaci, musíme mít možnost na stranu
příjemce přenést signál s kmitočtem měnícím se v intervalu
nejméně 300÷ 3400Hz. To jsou však kmitočty, které nejsou
vhodné pro šíření elektromagnetickými vlnami. Proto se kmito-
čet např. krátkých vln použije jako tzv. nosná vlna a kmitočet
akustického signálu se na nosnou vlnu namoduluje. Otázkou
je, jak lze nosnou vlnu k takovému přenosu použít, tedy jak
lze realizovat zmíněnou modulaci. Uvedeme nejprve metodu
typickou pro spojitě se měnící signály. Pak se věnujeme meto-
dám používaným pro digitální signály.
Amplitudová modulace – AM spočívá v řízení ampli-

tudy nosné vlny okamžitými hodnotami modulačního signálu.
Takové ovlivnění nosné vlny konstantním kmitočtem ukazuje
obrázek.

Obrázek 10.2: Modulovaná nosná vlna

Matematicky lze tento proces popsat následujícím vztahem

y = An(1 +m sin(ωmt)) · sin(ωnt),

kde y je signál vedený do antény, m je hloubka modulace –
m = Am/An, kdy Am je amplituda modulačního signálu a An
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je amplituda nosného signálu, ωm je kmitočet modulačního
signálu a ωn je kmitočet nosné vlny.
Po úpravě goniometrickými vzorci dostaneme

y = An

[
sin(ωnt) +

m

2
cos[(ωn − ωm)t]− m

2
cos[(ωn + ωm)t]

]
.

Uvedený vzorec ukazuje, že vysílaný signál, má-li nést něja-
kou informaci (např. uloženou v měnícím se kmitočtu modu-
lačního signálu), musí být přenášen nikoli jako signál s jediným
kmitočtem, ale vysílač musí vyslat a přijímač musí zpracovat
kmitočty v určitém kmitočtovém pásmu. U amplitudové modu-
lace jde o pásmo ωn±ωmmax, kde ωmmax je maximální kmitočet
modulačního signálu. Principů, které lze použít pro modulaci
nosného kmitočtu, je velké množství a pro všechny platí, že
k přenosu informace si vyžádají určité frekvenční pásmo sou-
středěné kolem nosného kmitočtu. Zmíníme se jak o principech
používaných pro spojité signály, tak o principech používaných
pro modulaci nosných vln signály digitálními.
Kmitočtová (frekvenční) modulace – FM spočívá

v řízení kmitočtu nosné vlny okamžitými hodnotami modulač-
ního signálu. Matematicky je kmitočtová modulace popsána
vztahem

y = An sin(ωn t +mf sinωmt),

kde mf je index kmitočtové modulace, který určuje jak vel-
kou změnu kmitočtu nosné vlny vyvolá rozkmit modulačního
signálu. Pro určení šířky pásma již nevystačíme s jednoduchý-
mi trigonometrickými vzorci, výpočet by bylo nutno založit
na rozvoji sinu do trigonomické řady. Potřebná šířka pásma
je vždy větší než u amplitudové modulace. Výhodou frekvenč-
ní modulace je významně vyšší odolnost přenášeného signálu
proti rušení.
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Fázová (úhlová) modulace – PM spočívá v řízení fá-
zových posuvů v kmitočtu nosné vlny, a to okamžitými hod-
notami modulačního signálu. Matematicky je fázová modulace
popsána podobným vztahem jako frekvenční modulace. Rozdíl
v chování obou modulací je v tom, že u frekvenční modulace se
po delším čase fáze pro danou okamžitou hodnotu modulační-
ho signálu nemusí shodovat s fází v předchozím čase, kdežto u
fázové modulace je v kterémkoli okamžiku fáze nosné frekven-
ce pevně vázána na okamžitou hodnotu modulačního signálu.
Velmi názorně to uvidíme v odstavci o modulaci digitálními
signály.

Obrázek 10.3: Fázově modulovaná nosná vlna
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Modulace digitálními daty
Modulace digitálními daty řeší dva problémy:

1. Reprezentace binárních dat sérií impulsů o dvou, příp. více,
napěťových úrovních
2. Modulace nosné vlny impulsním signálem

Reprezentace binárních dat
Prvý problém spočívá v tom, že data v počítači mají obvykle

jednoduchou reprezentaci dvěma hodnotami napěťových úrov-
ní, které se v logických obvodech zpracovávají jako paralelní
binární slova o určitém počtu bitů (vstupují do aritmetických a
logických operací a jsou zaznamenávána v registrech a v pamě-
tech). Pro přenos mezi systémy, a v poslední době stále častěji
i uvnitř systému, musejí být data přenášena jako data sériová,
kdy jsou na jednom vodiči data přenášena bit po bitu. Takto
také data vstupují do modulátoru, pokud mají být přenesena
radiovým nebo optickým spojem.
Uvedli jsme, že pro přenos informace modulovanou vlnou

je potřeba určité frekvenční pásmo. Bude nás tedy zajímat,
jaké frekvenční pásmo budou sériová data pro přenos potřebo-
vat. Budeme hledat takové impulsní průběhy, které při přenosu
spotřebují co nejužší pásmo. Zhruba platí, že šíři pásma určuje
kmitočet přechodů mezi napěťovými úrovněmi (čím častěji se
úroveň mění, tím vyšší kmitočtové pásmo musí být k dispozici,
aby se po demodulaci dal signál bezchybně rekonstruovat).
Ve výkladu o posuvných registrech jsme uvedli, že posuvný

registr je vhodným elementem pro vytvoření a zachycení séri-
ových dat. Pro posuvný registr však potřebujeme zdroj zapi-
sovacích impulsů. Na straně vysílače není obvykle se zapisova-
cími impulsy žádný problém, protože se v logických obvodech
dá správně načasovat přísun dat a jejich postupné vysílání. Na
straně přijímače však může problém nastat, pokud není sig-
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nál pro zápis přenášen druhým přenosovým kanálem (resp. po
druhém vodiči). Pokud tedy je k dispozici pouze sériová řada
impulsů o dvou úrovních, musí být přijímající zařízení schopno
zapisovací impulsy samo vytvořit. K tomu potřebuje informa-
ci o kmitočtu zapisovacích impulsů a jejich časovém průběhu
(fázi). K identifikaci kmitočtu zápisů poslouží „měření� vzdá-
lenosti hran v přijímaném signálu. Takové měření bude tím
spolehlivější, čím více hran v sérivém signálu bude.
Zřejmě jde o protichůdné požadavky. Na jedné straně šířka

pásma a požadavek na nízký kmitočet změn v signálu a na
druhé straně požadavek na dostatečný počet přechodů kvůli
synchronizaci zápisu sériových dat. Dalším požadavkem bývá,
aby se v datovém signálu obě napěťové úrovně střídaly s při-
bližně shodnou četností.
Užívané způsoby reprezentace binárních dat ukazuje obrázek.

Obrázek 10.4: Binární data a jejich reprezentace

• NRZ-L (Not Return to Zero – Level) je nejjednodušší řešení,
kdy je přímo vázána úroveň napětí na logický stav. Infor-
mace o synchronizaci se zcela ztratí při přenosu dlouhých
sekvencí s trvalou jedničkou nebo trvalou nulou. Problém je
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v řadě aplikací řešen na úrovni předzpracování dat (scram-
bling, stuffing).

• NRZI (Not Return to Zero Inverted) je systém, který snižuje
průměrný počet přechodů použitím diferenciálního kódová-
ní. Každá logická jednička se kóduje jako přechod (inverze)
do opačné polarity, všechny nuly ponechávají stav sériové
linky na předchozí úrovni. Problém obou kódů NRZ je v
nespolehlivém zajištění dostatečného počtu přechodů mezi
stavy pro potřeby synchronizace a nezabezpečují vyrovna-
nou četnost impulsů obou polarit (nulovou stejnosměrnou
složku).

•Manchester je kód, který bezpečně reprodukuje kmitočet
taktování dat. To je zajištěno tím, že v každém bitovém
intervalu dochází alespoň k jednomu přechodu mezi stavy.
Přenášený bit je reprezentován jedním přechodem uprostřed
bitového intervalu – logická nula přechodem L→H, logic-
ká jednička přechodem H→L. Na začátku intervalu se stav
změní tak, aby se příslušná změna mohla uprostřed inter-
valu uskutečnit. Signál má nulovou stejnosměrnou složku,
potřebuje však dvojnásobnou šířku přenosového pásma.

• Differential Manchester se liší tím, že datový bit rozhoduje
na začátku intervalu pouze o přechodu (logická nula), či
zachování stavu (logická jednička). Uprostřed intervalu je
vždy vytvořený stav invertován.

133



Modulace nosné vlny
Na obrázku jsou tři základní principy modulace nosné vlny.

Vycházejí ze zmíněných tří principů modulace: amplitudové,
frekvenční a fázové.

D

D

a

a

t

t

a

a

FS K

f1

1 0 0 1

f1f0 f0

Data

ASK

BPSK

s ss s

Obrázek 10.5: Modulace dvouhodnotovým signálem

• ASK (Amplitude-Shift Keying, Klíčování nosné) je nejjed-
nodušší způsob modulace nosné vlny. Využívá se v optických
spojích, kde modulátor mění intenzitu svitu polovodičového
laseru.

• FSK (Frequency-Shift Keying). Modulace je založena na ří-
zení nosného kmitočtu binárním signálem. Střední nosná
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Kapitola 10. Elektromagnetické vlny

frekvence ωn je o malý kmitočtový rozdíl zvýšena pro je-
den logický stav (ωn + Δ) a pro druhý logický stav snížena
(ωn −Δ).

• PSK (Phase-Shift Keying) – Modulace fázovým posunem je
velmi často používaným způsobem modulace. Binární signál
svými logickými stavy zavádí do nosné vlny skokové fázové
posuny. Skoky fáze jsou uplatňovány v definovaných oka-
mžicích vázaných na časový průběh nosného signálu. Skok
fáze je v případě BPSK (Binary PSK) roven 180◦.

• QPSK je kvadraturní fázová modulace, které naznačuje ces-
tu, kterou se rozvíjejí modulační algoritmy. Její princip spo-
čívá v tom, že fáze signálu může být posunuta do čtyř růz-
ných hodnot, takže jedním skokem ve fázi je do nosného
signálu namodulována dvojice bitů.

M o d u la tio n - Q P S K

Cos Ωct

900

Odd Data

Even Data

(NRZ)

(NRZ)

QPSK

Q-Channel

I -Channel

Q

(-1,-1)

(-1,1)

I

(1,1)

(1,-1)

Ω c = C a rr ie r F re q u e n c y , I = In p h a s e c h a n n e l, Q = Q u a d ra tu re c h a n n e l

Obrázek 10.6: Kvadraturní fázová modulace
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Kapitola 11
Magnetické materiály a jejich aplikace

Magnetických jevů jsme se dotkli v úvodních kapitolách, když
jsme hledali vztahy mezi obvodovými veličinami na svorkách
induktoru. Tam jsme definovali magnetický indukční tok Φ.
Nyní stručně shrneme další poznatky o magnetismu a o vzta-
zích mezi elektrickým proudem, magnetickou indukcí a jevy v
magnetickém poli.
S proudem procházejícím vodičem bezprostředně souvisí mag-

netický indukční tok. Geometrie uspořádání vodičů (cívka, rov-
ný vodič, dvojice vodičů) a prostředí v okolí vodičů určují pro
vybrané místo v magnetickém poli hustotu a tvar magnetic-
kých siločar – magnetickou indukci B. Pro magnetickou in-
dukci B platí vyjádření

B =
Φ
S

,

kde S je plocha kolmá k siločarám a B je magnetická indukce
v jednotkách tesla [T] (1T=1Wb/m2).
Kolik magnetického toku vytvoří elektrický proud je z hle-

diska obvodových veličin postiženo definicí indukčnosti, ale z
hlediska magnetických jevů v okolí vodiče není tento systém
vztahů reprezentativní. Pro magnetické účinky proudu je zave-
dena veličina nezávislá na prostředí – intenzita magnetického
pole H, která má rozměr [A/m]. Tuto intenzitu má magne-
tické pole uprostřed kruhového závitu o poloměru 1m, pokud
závitem protéká proud 1A. Pro magnetickou indukci, kterou
pole H vytvoří, platí

B = μH,
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Kapitola 11. Magnetické materiály a jejich aplikace

kde μ je permeabilita prostředí.
Vidíme, že při daném proudu vodičem jsou, jak magnetický

tok, tak magnetická indukce, závislé na prostředí, ve kterém
je elektrický vodič s daným proudem umístěn. Bude na něm
tedy závislá indukčnost cívky i přímého vodiče.
Ve vzduchu je magnetická indukce určena konstantou

μ0 = 1, 256 · 10−6 H/m
Každý materiál v magnetickém poli vykazuje určitou perme-

abilitu obecně označovanou μ (s tímtéž rozměrem [H/m]). Je
rovněž zaveden pojem relativní permeabilita μr = μ/μ0, bez-
rozměrná veličina určující poměr mezi permeabilitou daného
materiálu a permeabilitou vzduchu.
Materiály, s kterými se setkáváme v elektrotechnice, můžeme

rozdělit takto:

• diamagnetické látky – relativní permeabilita μr < 1, např.
měď, křemík, zlato, zinek, mosaz, grafit, · · ·

• paramagnetické látky – relativní permeabilita μr > 1, např.
platina, alkalické kovy, feromagnetika nad Curieovým bo-
dem, · · ·

• feromagnetické látky – relativní permeabilita μr � 1, např.
železo, nikl, kobalt, · · ·

• ferimagnetické látky chovají se jako feromagnetika, jedná se
o všechny druhy feritů.

Feromagnetické látky vykazují pokles relativní permeability
s teplotou a nad Curieovou teplotou TC přechází feromagneti-
kum do paramagnetického stavu. Pro železo je TC = 768◦C,
pro nikl je TC = 360◦C.
Feromagnetické materiály jsou takové materiály, které mo-

hou být zmagnetizovány působením vnějšího magnetického po-
le. Toto pole může být vytvořené permanentním magnetem
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nebo elektromagnetem. Feromagnetické látky jsou charakteri-
zovány magnetizační křivkou. Typická křivka magnetizace je
na obrázku.

B

Nasycení

Nasycení

−Br

+Br

+Hc−Hc

H

Obrázek 11.1: Hysterzní křivka

Uvažme nejprve materiál, který není zmagnetizován. Při
zvyšování vnějšího magnetického pole H se zvyšuje také in-
dukce B. Křivka vychází z počátku a dospěje k nasycení. Při
snižování vnějšího pole se snižuje také indukce, ale závislost
nesleduje původní křivku. Klesne-li vnější pole na nulu, zů-
stane v materiálu určitá magnetická indukce, která se nazývá
remanentní magnetická indukce, remanence Br. Materiál je
zmagnetován. Pokud se vnější pole dále snižuje klesá i induk-
ce. Intenzita pole, pro kterou je magnetická indukce nulová,
se nazývá koercitivní intenzita, neboli koercitivita Hc. Součin
těchto dvou hodnot se někdy nazývá síla magnetu. Další pokles
pole vyvolá vznik magnetizace ve směru opačném k původní
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Kapitola 11. Magnetické materiály a jejich aplikace

magnetizaci. Křivka postupuje velmi podobně k nasycení, re-
manentní magnetizaci a koercitivitě.
Podle tvaru hysterezní křivky se rozdělují magnetické ma-

teriály na magneticky měkké a magneticky tvrdé. Tvrdost je
chápána jako „tvrdá obrana� materiálu před přemagnetová-
ním. Tedy magneticky tvrdé materiály mají hysterezní křivku
širokou, s velkou remanencí a koercitivitou. Lze ukázat, že k
jejich přemagnetování v poli elektrického vodiče (v cívce) je
potřeba velký elektrický výkon. Naproti tomu jsou materiály
magneticky měkké, které se přemagnetovávají snadno. Křivku
měkkého a tvrdého materiálu ukazuje obrázek.

B

tvrdý

měkký

pravoúhlý

H

Obrázek 11.2: Hysterzní křivka tvrdého a měkkého feromagnetika

Na obrázku je uveden ještě jeden typ charakteristiky mag-
netického materiálu. Vhodným technologickým postupem lze
materiál zpracovat tak, že jeho hysterezní křivka má velmi
„hranatý� tvar – pravoúhlou hysterezní charakteristiku. Tako-
vé materiály umožňují využití magnetické remanence k uchová-
ní binárních informací. Historicky nejstarší využití představuje
konstrukce feritové paměti.
Ukažme některé oblasti, ve kterých se využívají magneticklé

materiály.
Materiály magneticky měkké jsou nejčastěji použí-

vány v transformátorech a elektrických motorech. Transfor-
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mátor je vyroben tak, že elektrický proud vytváří v navinuté
cívce (primární) magnetický tok, který, prochází-li jinou cív-
kou (sekundární), indukuje na jejích svorkách elektrické na-
pětí. Již víme, že magnetický tok musí být časově proměn-
ný, má-li v sekundární cívce napětí vyvolat. Proto i primární
proud musí být proměnný, a jen jeho změny mohou vyvolávat
potřebné změny indukčního toku. Transformátor tedy může
transformovat z primární do sekundární cívky jen střídavé na-
pětí, případně impulsní napětí s dostatečně vysokou rychlostí
změn napěťových úrovní. Vlastnosti transformátoru lze v tom-
to ohledu přirovnat k vlastnostem derivačního obvodu, který
rovněž nepřenáší stejnosměrné napětí ani proud. Transformá-
tor tedy bude v konkrétním zapojení obvodu možno popsat
dolním mezním kmitočtem. Každý transformátor bude nepo-
chybně vykazovat i omezenou šířku pásma v oblasti vysokých
kmitočtů.
Základní vztah, který popisuje vlastnosti transformátoru,

vychází ze vztahu mezi indukčním tokem a indukovaným na-
pětím → u = dΦ/dt. Je-li transformátor uspořádán tak,
že oběma cívkami prochází společný magnetický tok, můžeme
předpokládat, že každý závit primární cívky vytvoří svůj pří-
spěvek k celkovému toku. Celkový tok tak bude N1-násobkem
toku vytvořeného jedním závitem primární cívky. Tentýž tok
bude indukovat v sekundární cívce o N2 závitech N2-násobek
napětí, které připadlo na jeden závit cívky primární. Takže
platí

u2
u1
=

N2
N1

⇒ u2 = u1
N2
N1

Poznamenejme, že transformátor nelze vyrobit tak, aby na-
prosto všechen tok primární cívky procházel sekundární cív-
kou. Rovnice tedy nebude platit přesně a pro popis reálných
transformátorů se zavádějí různé koeficienty charakterizující

140



Kapitola 11. Magnetické materiály a jejich aplikace

dokonalost (stupeň) vazby mezi vinutími. Všechny konstrukce
transformátorů se ideální vazbě mezi vinutími snaží přiblížit.
Příkladem dobře fungujícího uspořádání může být transformá-
tor na toroidním jádře.
Každá praktická aplikace transformátoru vyžaduje nejen za-

jištění transformačního poměru N2/N1. V obvodu vždy hra-
je velmi významnou roli i indukčnost primáru a sekundáru a
energetické ztráty dané ohmickým odporem vinutí obou cívek
a ztrátami, které přináší potřeba přemagnetovávat magnetické
jádro, na kterém jsou cívky navinuty. Může pak být užitečné
(např. v simulačním programu) zadávat transformační poměr
údajem o indukčnosti L1 primární a indukčnosti L2 sekundár-
ní cívky a činitelem vazby K. Ten si můžeme představit jako
zlomek z indukčního toku vytvořeného primárem, který projde
všemi závity sekundáru.
Pro indukčnost cívky o N závitech, která má plochu závitu

S a délku vedle sebe nakladených závitů l platí přibližný vztah

L ≈ μ
N2S

l
.

Jen výjimečně bude mít transformátor takové provedení. Ze
vztahu však vytěžíme informaci, že indukčnost cívky je úměrná
kvadrátu počtu závitů, takže lze z měření na transformátoru
usoudit na jeho přenos s využitím vztahu

u2 ≈ Ku1

√
L2
L1
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Následující obrázek ukazuje simulaci jednoduchého obvodu
s transformátorem.
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Obrázek 11.3: Obvod s transformátorem
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Materiály magneticky tvrdé jsou charakteristické tím,
že vykazují využitelnou magnetickou remanenci. Nejvýznam-
nější využití magneticky tvrdých materiálů je v oblasti výro-
by permanentních magnetů, které používáme na magnetických
tabulích, ve spínačích s jazýčkovými kontakty, v bezkolektoro-
vých motorech, atd.

Feritové magnety jsou nejlevnější běžné permanentní mag-
nety a jsou typickým představitelem feromagnetických mate-
riálů. Základ feritu tvoří ve většině případů směs oxidů žele-
za s uhličitanem barnatým nebo strontnatým, s použitím vý-
robní technologie práškové metalurgie. Remanence může být
Br = 0, 2÷ 0, 5T. Koercitivita Hc = 0, 1÷ 0, 7A/m.
Magneticky tvrdé vrstvy nanesené na různé pohyblivé nosiče

slouží k záznamu analogových signálů i digitálních dat.

V analogové technice jsou používány magnetofonové pás-
ky pro záznam akustických i obrazových signálů. Magnetické
médium musí umožnit reprezentovat spojitě se měnící okamži-
tou hodnotu zaznamenávaného signálu. Záznam je založen na
schopnosti uchovat, v různých místech magneticky tvrdé vrst-
vy na povrchu pásky, různou úroveň magnetické remanence.
Zmagnetování na potřebnou úroveň remanence zabezpečí zá-
znamová hlava. Ta je zkonstruována tak, že magnetický obvod
z magneticky měkkého materiálu tvoří ve vzduchové mezeře
magnetický tok schopný zmagnetovat magneticky tvrdý mate-
riál na povrchu pohybujícího se záznamového média. Při čtení
zaznamenané informace podobná (čtecí) hlava ve vzduchové
mezeře svého magnetického obvodu zachycuje okamžité změny
magnetického toku na povrchu nosiče a magnetickou indukcí
vytváří v navinuté cívce spojité napětí.

Pro záznam binárních dat je možno použít pro povrch média
materiál, u kterého se nevyžaduje spojitá reprezentace úrovně
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zaznamenávaného signálu. Naproti tomu se vyžaduje schop-
nost materiálu na malých vzdálenostech zaznamenat co nej-
více změn v orientaci remanentní indukce. Princip záznamu
ukazuje následující obrázek.

http://www.bellm icro.com /partners/linecard/suppliers/hitachi-
global/PM R_white_paper_final.pdf

Obrázek 11.4: Princip magnetického zázanamu dat

Obrázek ukazuje příklad záznamu průběhu dat, který jsme
poznali i v předchozím výkladu. Problém, kterého jsme se do-
tkli při výkladu o sériovém přenosu dat, je zde rovněž velmi
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aktuální. Je zřejmé, že rychlost pohybu nosiče zaznamenaných
dat bude určovat rychlost vybavování jednotlivých impulsů,
které vytvářejí přechody mezi dvěma orientacemi remanence.
Dlouhé sekvence dat reprezentovaných jednou orientací rema-
nence nelze vůbec připustit. Signál z čtecí hlavy produkuje jen
impulsy indikující přechod mezi oběma směry magnetizace.
Protože rychlost pohybu nosiče nelze zaručit, musejí zazname-
naná data obsahovat tolik definovaných přechodů mezi stavy,
aby bylo možno pružně reagovat na změny v rychlosti vybavo-
vání jednotlivých bitů. Pro záznam dat na magnetická média
existuje propracovaný systém způsobů kódování dat, který zo-
hledňuje potřebu spolehlivé identifikace okamžité bitové rych-
losti.

Obrázek 11.5: Princip magnetického zázanamu dat

Prvý princip se označuje jako systém FM (frekvenční mo-
dulace) a spočívá v reprezentaci nuly půlperiodou obdélníko-
vého signálu o zvoleném kmitočtu a reprezentaci logické jed-
ničky celou periodou dvojnásobného kmitočtu. Druhý princip
se označuje jako MFM (modifikovaná frekvenční modulace)
a vykazuje menší počet přechodů na jeden bit i při zachová-
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ní bezpečného počtu přechodů pro identifikaci synchronizace.
Následující tabulky popisují systém FM, MFM a RLL. Systém
kódování RLL se vyznačuje ještě nižší frekvencí přechodů na
jeden bit než má kódování MFM. Kódování MFM se používá
u pružných disků. Kódování RLL u harddisků.

Bit Zakódování

0 PN

1 PP

Bit Zakódování

0
PN jestli  je v datech00

1 NP

NN jestlije v datech 10

Vzorek Zakódovánív M FM

101100 NPNNNPNPNNPN

Pocet
im pulsu

4

Zakódovánív FM

PPPNPPPPPNPN

Pocet
im pulsu

9

Vzorek Zakódovánív RLL

00 PNNN

Pocet
im pulsu

1

Zakódovánív M FM

PNPN

Pocet
im pulsu

2

01 NPNN 1 PNNP 2

100 NNPNNN 1 NPNNPN 2

101 PNNPNN 2 NPNNNP 2

1100 NNNNPNNN 1 NPNPNNPN 3

1101 NNPNNPNN 2 NPNPNNNP 3

111 NNNPNN 1 NPNPNP 3

Obrázek 11.6: Princip magnetického zázanamu dat
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Na této stránce je bez komentáře vyobrazen princip historické
paměti z feritových jader s pravoúhlou hysterzní křivkou. Viz
http://ppewww.physics.gla.ac.uk/ doherty/CoreMemIndex.html

Obrázek 11.7: Princip feritové paměti
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Obrázek 11.8: Princip feritové paměti
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Obrázek 11.9: Princip feritové paměti
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Kapitola 12
Pohybové mechanizmy

Nejprve popíšeme dva fyzikální pokusy. Prvý ukazuje, jak lze
využít mechanického pohybu k vytvoření napětí a proudu ve
vodiči umístěném v magnetickém poli. Princip experimentu je
na obrázku.

V

B

v
l

u

Obrázek 12.1: Princip vzniku napětí na pohybujícím se vodiči

Pohybuje-li se vodič naznačeným směrem rychlostí v [m/s]
po „kolejnicích� vzájemně vzdálených l metrů, umístěných v
kolmo působícím magnetickém poli o indukci B [T], dochází
k zmenšování magnetického toku na ploše takto vytvořeného
elektrického obvodu. Vytváří se proměnný magnetický indukč-
ní tok. Proměnný tok v obvodu indukuje napětí. K tomu lze
odvodit matematický vztah.

u = B · l · v,

Vztah ukazuje, že indukované napětí je přímo úměrné rychlosti
pohybu, velikosti indukce i délce vodiče.
Uvedený princip je využit ve všech zdrojích elektrické ener-

gie vyráběné z energie pohybové. Všechny veličiny ze vzorce
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lze využít pro splnění požadavků na takový zdroj. Délka vodi-
če obepínajícího magnetický tok může být zvětšena použitím
velkého počtu závitů na cívce umístěné v magnetickém poli. To
může být vytvořeno nejen permanentním magnetem, ale i vyu-
žitím vyráběného proudu v elektromagnetu. Rychlost pohybu
bude dána mechanickou konstrukcí generátoru.
Na dalším obrázku je schématicky naznačen generátor stej-

nosměrného (pulsujícího) napětí a generátor střídavého napětí
(alternátor), které k vytvoření proměnného toku využívají ro-
tace závitu (závitů) v magnetickém poli magnetu.

Obrázek 12.2: Dynamo a alternátor
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Druhý pokus ukazuje, jak působí magnetické pole na vo-
dič, kterým protéká proud. Z obrázku je patrno, že protékající
proud vyvolá sílu, která vodič visící jako kyvadlo vychýlí. Síla,
pokud proud protéká, působí trvale.

Obrázek 12.3: Síla vytvořená proudem vychyluje visící vodič

Pro sílu platí

F = B · I · l,
kde B je magnetická indukce [T], I je proud [A], l je délka
vodiče kolmo umístěného v homogenním magnetickém poli [m]
a F je síla, která působí na vodič [N].
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V magnetickém poli lze umístit závit upevněný na ose (po-
dobně, jako u generátoru proudu). Kolektor na společné ose
musí přepínat ve vhodných okamžicích směr proudu tak, aby
na vodič působila síla stále ve směru otáčení závitu. Takové
uspořádání je na obrázku.

Obrázek 12.4: Princip komutátorového motoru

Síly působící na vodič v magnetickém poli vznikají tím, že
magnetické pole působí na pohybující se elementární náboje,
v kovovém vodiči na elektrony, které vedou proud.
V televizních obrazovkách vychyluje magnetické pole sva-

zek elektronů. V obrazovce je vakuum, které dovoluje ze žhavé
katody uvolnit do prostoru elektrony, které jsou elektrostatic-
kým polem nasměrovány a urychlovány směrem ke stínítku.
Správný směr jim určuje magnetické pole, které na ně působí
silou podobnou té, která vychýlila visicí vodič na předchozím
obrázku.
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Jiný příklad vychylování proudu vedeného nosiči náboje (dě-
rami a elektrony) představuje element, který využívá tzv. Hallo-
va jevu. Na obrázku je schematicky naznačena struktura, na
které je možno Halllův jev pozorovat.

Obrázek 12.5: Hallův jev

Jde o destičku ve tvaru plochého kvádru z polovodivého ma-
teriálu, kterou ve vodorovném směru z jedné strany na protěj-
ší stranu protéká proud. Na kolmo položených (bočních) stě-
nách jsou elektrody, mezi nimiž není, pokud je destička mimo
magnetické pole, patrno elektrické napětí, protože homogen-
ním materiálem protéká proud, aniž by na podélné straně vo-
diče vznkalo napětí. Bude-li však kolmo k destičce (kolmo ke
směru proudu) působit magnetické pole, budou pohybující se
nosiče náboje vychylovány ze svých drah a na bocích kvádru
bude možno pozorovat tzv. Hallovo napětí, jehož velikost bude
tím větší čím větší bude magnetická indukce působící na polo-
vodič. Uvedený princip je využit ve velkém množství praktic-
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kých aplikací, kde se nejčastěji hovoří o použití tzv. Hallových
sond. Jsou např. vyráběna tlačítka, která svým hmatníkem po-
souvají permenentní magnet do blízkosti Hallovy sondy jejíž
výstupní napětí ovládá elektronický spínač. Hallovy sondy se
používají v měřicí technice k měření magnetické indukce a ve
speciální konstrukci s feromagnetickým jádrem také k měření
stejnosměrného i střídavého proudu. Hallovy sondy v různých
konstrukcích slouží jako indikátory polohy, kde lze pohyblivé
díly jednoduše vybavit feritovými magnety a jimi na sondy
působit.
Nyní věnujeme pozornost motorům. Princip kolektorového

motoru jsme popsali. Praktické provdedení jistě nebude zalo-
ženo na jediném rotujícím závitu. Závit, kterým protéká proud
si lze také představit jako elektromagnet, který leží kolmo k ro-
vině závitu. Konec takového magnetu je pak přitahován k pólu
vně umístěného magnetu. Rotace je tedy zajištěna přitažlivý-
mi silami dvou magnetů. Pro otáčivou cívku je tedy vhodné,
aby měla feromagnetické jádro.
Mezi hlavní části motoru počítáme:

• Část, ve které se budí magnetický tok, tj. kostra s magne-
ty zvanými též póly. Hlavní póly jsou zakončeny pólovými
nástavci. Tato část se nazývá stator.

• Část, ve které procházející proud vytváří sílu vyvolávající
pohyb, se nazývá rotor nebo kotva.

• Část, ve které se přepíná polarita proudu kotvou se nazý-
vá komutátor. Na komutátor dosedají kartáče pro přívod
proudu.

• Ostatní části: štíty, ložiska, ventilátor, držáky kartáčů apod.
Konstrukce stenosměrných motorů se neliší od konstrukce

dynam. Každé dynamo může pracovat jako motor a každý mo-
tor jako dynamo.
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Stator kolektorového motoru může být vybaven buď perma-
nentním magnetem, nebo více magnety, pokud je motor více-
pólový, nebo elektromagnety, do kterých je zaveden proud z
téhož zdroje jako do rotoru. Statorové elektromagnety mohou
být buzeny buď v sérii s rotorem, nebo paralelně s ním. Údaj o
tom, jakého zapojení je použito, je důležitou informací, proto-
že způsob zapojení významně ovlivňuje dynamické vlastnosti
stroje – otáčky, krouticí moment. Schematické uspořádání mo-
toru ukazuje následující obrázek.

Obrázek 12.6: Kolektorový motor

Kolektorové motory s permanentními magnety ve statoru
mohou být provozovány jen na stejnosměrný proud. Naproti
tomu kolektorové motory s elektromagnety ve statoru mohou
pracovat i na střídavý proud, protože se magnetické toky vy-
tvářené proudem mění podle polarity jak ve statoru, tak v
kotvě a potřebné síly jsou stále stejné. Změna směru otáčení
u stejnosměrného motoru je možná změnou polarity napětí na
kolektoru, u střídavého motoru s buzenými statorovými cívka-
mi je třeba zaměnit přívody ke kolektoru, při daném zapojení
konců statorového vinutí, nebo naopak, zaměnit přívody ke
statoru a zachovat připojení kolektoru.
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Kapitola 12. Pohybové mechanizmy

Kolektor všech kolektorových motorů je zdrojem rušení, kar-
táče se opotřebovávají a kolektor obrušuje. Výrobně je stroj
poměrně náročný. Proto se v současné době stále více prosa-
zují stroje bezkolektorové (brushless motors).

Obrázek 12.7: Princip bezkolektorového motoru

Bezkolektorový motor je vybaven permanentním magnetem
v kotvě. Stator se skládá z pólů, které jsou svými vinutími
buzeny jako elektromagnety. Každý pól je buzen proudem s
jiným časovým průběhem tak, že se póly rotorového magnetu
stále přitahují k některému pólovému nástavci. Časový průběh
buzení pólů statoru musí být generován s ohledem na oka-
mžitou polohu rotoru, aby si pólové nástavce rotor stále „po-
dávaly�. Informaci o poloze rotoru, dodává řídicímu obvodu
Hallova sonda. Vidíme, že mechanicky velmi nenáročný motor
musí být vybaven elektronickými senzory a řídicí elektronikou
se spínači proudu do statoru. Jistě jde o výhodné řešení, ve
kterém se kromě ložisek nic neopotřebovává, nic nejiskří ani
nehlučí.
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Krokové motory jsou určeny pro aplikace, kde je třeba
přesně určovat nejen otáčky, ale i okamžitou polohu hřídele.
Princip ukazuje následující obrázek.

Obrázek 12.8: Krokový motor

Z tabulky pod obrázkem je patrno, jak lze binárním signá-
lem dosáhnout rotace kotvy. Uvedený typ konstrukce a řízení
charakterizuje údaj „unipolární� – jeden magnet v kotvě a
„full-step� – kroky jsou od jednoho pólového nástavce k násle-
dujícímu o celou vzdálenost mezi nimi.
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Na dalším obrázku je krokový motor, který má pochopitel-
né označení „unipolar�, „half-step�. Stal se jím jen tím, že je
změněn způsob spínání proudu do statoru.

Obrázek 12.9: Krokový motor

Z tabulky plyne, že do každé následující polohy bude hřídel
pootočena o 45◦.
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Indukční motory jsou zkonstruovány jen pro buzení stří-
davým proudem. Se současnými možnostmi spínací polovodi-
čové techniky není velký problém „vyrobit� pro ně potřebná
napětí z libovolného zdroje. Velmi zjednodušeně lze říci, že
magnetické pole statoru indukuje v rotoru takové proudy, že
zmagnetují stator tak, že se za polem statoru stále otáčí. Vy-
žaduje to ve statoru tzv. točivé magnetické pole, které může
vytvořit třífázový systém napětí takového, jaké je rozváděno
v elektrovodné síti, ale může být použit i analogický systém
napětí vytvořený elektronickými obvody s požadovaným kmi-
točtem.
Třífázové asynchronní motory mají trojfázové statorové vi-

nutí rozložené rovnoměrně po obvodu statoru. Rotor má „vi-
nutí�, které může být vytvořeno klecí – tzv. kotvou nakrátko,
nebo vinutím s vývody na kroužcích (kroužková kotva).
Princip činnosti je založen na působení točivého magnetic-

kého pole, které je vytvořeno statorovým vinutím napájeným
trojfázovým proudem. Točivé magnetické pole charakterizuje
vektor magnetické indukce, který rotuje synchronními otáčka-
mi. Ty závisí na frekvenci zdroje a počtu cívek statoru v jedné
fázi, tj. počtu pólových párů. Ve vodičích rotoru se indukují
proudy, točivé magnetické pole silově působí na vodiče rotoru
a vytváří točivý moment. Rotor se otáčí menšími otáčkami než
má točivé pole. Rozdíl mezi otáčkami točivého pole a otáčka-
mi kotvy definuje tzv. skluz. Motory s kotvou nakrátko mají
jednoduchou konstrukci a nepotřebují velkou údržbu. Skluz se
zatížením roste, tj. otáčky klesají.
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Obrázek 12.10: Třífázový motor
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Kapitola 13
Optoelektronika

Princip zobrazování

Vizualizace informací na výstupu digitálních systémů využí-
vá řady fyzikálních principů, které postupně popíšeme. Nejpr-
ve se však věnujeme možnostem vytváření obrazů na jakékoli
zobrazovací ploše. Existují v podstatě dva principy. Buď je
zobrazovací element vyroben tak, že je obrazec dán a při ovlá-
dání zobrazovače ho nelze měnit, jen zviditelnit, nebo zakrýt,
nebo se obrazec vytváří v dostatečně husté síti bodů, jejichž
viditelnost je řízena programem. Prvý princip označujeme ja-
ko znakový, druhý princip jako rastrový. Na přechodu mezi
oběma principy leží segmentové zobrazovače, které zobrazu-
jí segmenty vhodných tvarů, které lze řízením zviditelňovat v
různých kombinacích tak, že se ze segmentů složí požadovaný
obrazec. Typickým příkladem je sedmisegmentová znakovka
pro číslice a některá stylizovaná písmena. Existují i znakovky
se segmenty umožňujícími skládání více písmen, třeba včetně
písmen řecké abecedy, nebo znakovky skládající japonské zna-
ky. Na obrázku je nahoře ukázka znakového zobrazovače, který
kromě neměnných znaků (vpravo) zobrazuje i sedmisegmen-
tové symboly (vlevo). Dole na obrázku je ukázka rastrového
zobrazovače, který v jednotlivých průsečících řádků x0 ÷ xn

a sloupců y0 ÷ yn aktivuje jednotlivé body tak, aby vytvořily
požadovaný obrazec.

U segmentových a zvláště pak u rastrových zobrazovačů je
specifickým problémem způsob ovládání, protože je technolo-
gicky obtížné (až nemožné), ke každému obrazovému elementu
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vést zvláštní vodiče z řídicích obvodů a vzájemně je odizolovat.
Proto se používá dynamické řízení, které aktivuje jednotlivé
body postupně s tím, že každý bod má svou „paměť�, která
zajistí, že se jeho stav udrží do doby, než je znovu aktivován,
nebo, pokud nemá takovou paměť, musí být aktivace uskuteč-
ňována tak často, že pozorovatel nepostřehne, že bod „bliká�.
Blikání viditelného bodu vnímá lidské oko potud, pokud není
jasová informace obnovena v době kratší než 20ms.
Typickým představitelem dynamicky řízeného zobrazovače

je rastrový displej, který aktivaci bodů uskutečňuje vždy v prů-
sečíku vybraného sloupce a současně vybraného řádku. Pokud
by body neměly paměť, musely by být „obslouženy� všechny
řádky i sloupce v době kratší než 20ms.

x0

xn

y0 yn

Obrázek 13.1: Principy zobrazování grafiky
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Dalším požadavkem společným pro všechny zobrazovače je
barevnost obrazů. Vnímání barev je možné zabezpečit smíchá-
ním tří základních barev RGB – červené (Red), zelené (Green)
a modré (Blue), a to tak, že ve výsledném barevném podá-
ní musí být jednotlivé složky zastoupeny v určitém poměru.
Např. pro 256 jasových úrovní se vytvoří bílá poměrem R:G:B
= 255:255:255, žlutá 255:255:0, azurová 0:255:255, purpurová
255:0:255, šedá 127:127:127, atd. V každém obrazovém bodě
lze jednotlivé základní barvy aktivovat odděleně, trojice bo-
dů však musí zaujímat plochu tak malou, že pozorovateli bo-
dy splynou. Podmínkou je, aby aktivace každé složkové bar-
vy mohla nastavit potřebnou jasovou úroveň. Čím více úrovní
nabízí jas jednotlivých barev, tím bohatší je paleta barev v
obraze.

R

G B

Obrázek 13.2: Principy zobrazování barev

Systémy se dají rozdělit na zobrazovače aktivní a pasivní.
Aktivní zobrazovače mají obrazové body vytvořeny tak, že je-
jich aktivace vede k vyzařování světla. Pasivní zobrazovače jsou
zkonstruovány tak, že k pozorování zobrazené informace je tře-
ba vnější světelný zdroj, který světelné body osvětluje zepředu
nebo prosvěcuje zezadu.
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Principy zobrazovacích součástek
Svítivé diody LED (Light Emitting Diodes) jsou vy-
tvořeny jako PN přechody, ve kterých rekombinace elektronů
a děr (propustný proud) generuje fotony. Různé typy materiá-
lu a dotací umožňují vytvářet diody s různou vlnovou délkou
(barvou) vygenerovaného záření.

W ave-
length

Fwd
Voltage

Intensity Viewing

(nm )
(Vf @
20m a)

5m m  LEDs Angle

16m W
@ 50m A
18m W
@ 50m A
26m W
@ 50m A
2000m cd
@ 50m A

635 High Eff, Red 2
200m cd
@ 20m A

15°
GaAsP/GaP - Gallium Arsenic Phosphide /

Gallium  Phosphide
3500m cd
@ 20m A
4500m cd
@ 20m A

Super 6500m cd
Orange @ 20m A

605 Orange 2,1
160m cd
@ 20m A

15°
GaAsP/GaP - Gallium Arsenic Phosphide /

Gallium  Phosphide
5500m cd
@ 20m A

Super Pure 7000m cd

Yellow

@ 20m A

585 2,1
100m cd
@ 20m A

15°
GaAsP/GaP - Gallium Arsenic Phosphide /

Gallium  Phosphide
"Incan- 2000m cd
descent" @ 20m A
W hite
Pale 4000m cd
W hite @ 20m A

6000m cd
@ 20m A

Super 1000m cd
Lim e Yellow @ 20m A

Super 1000m cd
Lim e Green @ 20m A

High 200m cd
Efficiency @ 20m A
Green
Super 350m cd

Pure Green @ 20m A
80m cd
@ 20m A

10,000m cd
@ 20m A
2000m cd
@ 20m A
3000m cd
@ 20m A
100m cd
@ 20m A

Color Nam e LED Dye M aterial

940 Infrared 1,5 15°
GaAIAs/GaAs -- Gallium Alum inum

Arsenide/Gallium Arsenide
GaAIAs/GaAs -- Gallium Alum inum

Arsenide/Gallium Arsenide

850 Infrared 1,7 15°
GaAIAs/GaAs -- Gallium Alum inum

Arsenide/Gallium Alum inum Arsenide

880 Infrared

660 Ultra Red 1,8

15°1,7

2,2

15°
GaAIAs/GaAs -- Gallium Alum inum

Arsenide/Gallium Alum inum Arsenide

633 Super Red 2,2 15°
InGaAIP - Indium  Gallium Alum inum

Phosphide

15°
InGaAIP - Indium  Gallium Alum inum

Phosphide

612 2,2 15°
InGaAIP - Indium  Gallium Alum inum

Phosphide

620
Super
Orange

595 SuperYellow 2,2

592 2,1 15°

3,6 20°

15°
InGaAIP - Indium  Gallium Alum inum

Phosphide
InGaAIP - Indium  Gallium Alum inum

Phosphide

Cool W hite 3,6

SiC/GaN -- Silicon Carbide/Gallium  Nitride

6500K 3,6 20° SiC/GaN -- Silicon Carbide/Gallium  Nitride

4500K

15°

20° SiC/GaN - Silicon Carbide / Gallium  Nitride

574 2,4 15°
InGaAIP - Indium  Gallium Alum inum

Phosphide

8000K

15°

InGaAIP - Indium  Gallium Alum inum
Phosphide

565 2,1 15°
GaP/GaP - Gallium  Phosphide/Gallium

Phosphide

570 2

InGaAIP - Indium  Gallium Alum inum
Phosphide

555 Pure Green 2,1 15°
GaP/GaP - Gallium  Phosphide/ Gallium

Phosphide

560 2,1

SiC/GaN - Silicon Carbide / Gallium  Nitride

505 Blue Green 3,5 45° SiC/GaN - Silicon Carbide / Gallium  Nitride

525 Aqua Green

470 Super Blue 3,6

15°3,5

15° SiC/GaN - Silicon Carbide / Gallium  Nitride

430 Ultra Blue 3,8 15° SiC/GaN - Silicon Carbide / Gallium  Nitride

Obrázek 13.3: Barevné LED
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Svítivé diody bývají uspořádány do segmentových a rastro-
vých zobrazovačů. Jejich svit nevykazuje žádnou setrvačnost,
takže při dynamickém buzení musí být perioda aktivace bez-
pečně kratší než uvedených 20ms. V rastrovém zobrazovači
je výhodou jejich diodová voltampérová charakteristika, kte-
rá umožňuje spojit všechny anody diod na každém řádku a
všechny katody v každém sloupci. Pak se rozsvítí jen ta dioda,
která bude v průsečíku řádku připojeného ke kladnému napětí
a sloupce připojeného k zápornému napětí. Následující obrá-
zek ukazuje zobrazení znaku svítivými diodami v rastru 10x10
bodů.

x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9

y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9

x

y

Obrázek 13.4: Struktura zobrazení v rastru

Vidíme, že 100 obrazových bodů vyžaduje pouze 20 vodi-
čů vstupujících do matice. Efektivita souřadnicového zapojení
obrazových bodů vynikne u větších rastrů, např. ovládat 1 000
000 bodů může 2000 vodičů, které k napájecímu zdroji připo-
juje 2000 elektronických spínačů.
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Na vodičích x0÷x9 a y0÷y9 bude postupně v deseti taktech
zavedeno napětí takto:

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - + + + + - - -
- - - - - - + - - -
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t
Obrázek 13.5: Ovládání rastrového displeje

V uvedeném příkladu platí, že každý svítící bod svítí pouze
desetinu z celkového času. Pokud bude doba obnovování zob-
razené informace 20ms, bude každý bod rozsvícen pouze 2ms
a zbývajících 18ms bude zhasnut. Aby oko vnímalo svit stejně,
jako kdyby svítivá dioda svítila se stejnosměrným napájením
(iD), musí být proud v intervalu, kdy je buzena, desetkrát větší
(10 · iD). Při dynamickém buzení displejů se svítivými dioda-
mi je nutno mnohdy počítat se značnými nároky na napájecí
zdroje a výkonné spínače.
Displeje se svítivími diodami jsou nepochybně displeje aktivní.
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Luminiscenční zobrazovače
Luminiscence je fyzikální jev, který obecně spočívá v emisi

fotonů z materiálu, ve kterém došlo k excitaci elektronového
systému. Excitace může být vyvolána optickým zářením (třeba
neviditelným) – fotoluminiscence, přiloženým elektrickým po-
lem nebo protékajícím elektrickým proudem – elektroluminis-
cence, dopadajícími částicemi – radioluminiscence a v případě
dopadajících elektronů vyslaných katodou – katodoluminiscen-
ce. Chemické složení materiálu určuje, jakou barvu bude mít
emitované světlo.
Monochromatický znakový a segmentový zobrazovač je vy-

ráběn jako součástka označovaná zkratkou VFD (Vaccuum
Fluorescent Display), někdy také komerčním názvem „itron�.
Spolu se zobrazovačem na principu LED je nejčastěji použí-
ván ve spotřební elektronice tam, kde je žádoucí aktivní, ve
tmě viditelné, zobrazování informací. Řez součástkou ukazuje
následující obrázek.

sklo žhavenímřížka

přívody

substrát

luminofor
izolace

anoda
anoda

otvor

kovový
povlak

Obrázek 13.6: VFD

Mezi substrátem a skleněnou čelní stěnou je vytvořen vzdu-
choprázdný prostor (vzduch je odčerpán naznačeným otvo-
rem). Na zadní stěně jsou kovové anody – segmenty, na kterých
jsou vytvořeny plošky luminoforu potřebného tvaru. Pod čelní
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stěnou je tenké žhavicí vlákno emitující elektrony. Mezi vlák-
nem a anodami jsou vloženy průhledné kovové mřížky, která
buď elektrony emitované žhavicím vláknem urychlují směrem
k anodám nebo je zabrzdí, takže k anodám nedoletí.
Elektrický obvod se skládá ze samostatného stejnosměrného

nebo střídavého zdroje žhavicího proudu a z anodového ob-
vodu (zdroje stejnosměrného napětí mezi vláknem a anodou),
který musí být vybaven spínači určujícími, které anody mají
být aktivovány. Segmenty připojené ke kladnému napětí jsou
viditelné, avšak jen tehdy, když je současně na příslušné mřížce
kladné napětí. Anody, které sice mají připojeno kladné napětí,
ale jsou od žhavicího vlákna odděleny záporně polarizovanou
mřížkou, nesvítí.
Na obrázku je naznačeno zapojení znakovky s deseti sedmi-

segmentovými luminiscenčními znaky. Ze společného vakuové-
ho prostoru může být vyvedeno pouze sedm přívodů k paralel-
ně spojeným anodám, deset vývodů mřížek, které dynamicky
rozsvěcují jednotlivé číslovky a dva vývody žhavicího vlákna.

se
gm
en
ty

mřížky

žhavení

Obrázek 13.7: Uspořádání displeje s deseti sedmisegmentovými znaky
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Obrazovka – CRT (Cathode Ray Tube)
Obrazovka je aktivní zobrazovač pracující na principu luminis-
cence vyvolané dopadem elektronového svazku. Schématické
uspořádání barevné obrazovky ukazuje následující obrázek.

ostření

elektronové svazky

maska

maska

baňka

vysoké napětí

vysoké napětí luminofor

stínítko

stínítko

katody RGB

vychylovací cívky

vychylovací
cívky

Obrázek 13.8: Obrazovka

V barevné obrazovce jsou tři žhavené katody, každá pro je-
den elektronový svazek. Elektronové svazky jsou vtahovány
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do prostoru skleněné baňky díky vysokému kladnému napětí
(řádu několika kilovoltů), které je připojeno na kovový povlak
vnitřku baňky a stínítka. Na ploše stínítka jsou obrazové bo-
dy vytvořené z trojice luminoforů v základních barvách RGB.
Každý ze svazků smí zasáhnout vždy jen luminofor „své� bar-
vy, což umožňuje kovová maska s otvory, ve kterých se svazky
překříží a dopadnou na stínítko. Uvedená maska s otvory te-
dy obrazovku kvalifikuje jako rastrový zobrazovač s určitým
počtem řádků a sloupců.

I když luminofory vykazují určitou setrvačnost ve svém svi-
tu, je nezbytné obraz obnovovat ve všech bodech s opakovací
frekvencí nejméně 50 obrázků za sekundu. Současné monitory
počítačů pracují většinou s výšší frekvencí (70 – 100 Hz).

Aktivace obrazových bodů probíhá tak, že vychylovací cívky
svým magnetickým polem vychylují svazky podél řádků s tím,
že na konci řádku se svazek zatemní, vrátí zpět na začátek
řádku a posune se vertikálně na další řádek. Po vykreslení všech
řádků obrazu se svazek vrátí na začátek prvého řádku a vše se
opakuje.

Barvu každého bodu určuje jas (poměr v jasu) jednotlivých
luminoforů, a ten je určen pro každou barevnou složku inten-
zitou dopadajícího elektronového proudu. V blízkosti každé
katody je tedy elektroda, která elektrostaticky ovlivňuje tok
elektronů tak, že v daném bodě se rozzáří luminofor přesně
určeným jasem a se zbývajícími dvěma vytvoří barevný bod
požadovaného barevného odstínu.

Informace o obraze tedy musí být složena ze tří signálů řídí-
cích tři elektronové svazky. Tyto signály musejí být velmi přes-
ně synchronizovány se signály, které svazky vychylují. K řízení
obrazovkových displejů jsou pro počítače vyráběny speciální
integrované obvody.
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Zobrazovače s kapalnými krystaly – LCD (Liquid
Crystal Display)
Zobrazovače s kapalnými krystaly jsou v současné době nej-

významnější alternativou k zobrazovačům obrazovkovým, a to
nejen ve výpočetní technice, ale i v televizních přijímačích.
Kapalný krystal je tvořen organickými molekulami, které

mají tendenci se uspořádat do krystalické struktury, pokud na
ně nepůsobí vnější síly. Pod vlivem vnějších sil, např. pod vli-
vem elektrického pole, se struktura rozpadne a látka se chová
jako normální kapalina. Pokud jsou kapalné krystaly použity
k zobrazování grafických informací, využívá se skutečnosti, že
ve stavu bez vnějšího elektrického pole (bez napětí na elek-
trodách, mezi kterými je látka umístěna) krystaly polarizují
světlo – otáčejí polarizační rovinu světla o 90◦ a ve stavu, kdy
elektrické pole působí, procházející světlo polarizováno není.
Obě situace znázorňuje obrázek.

+-

polarizátorpolarizátor

kapalný krystal mezi elektrodami

Obrázek 13.9: Princip ovládání světla kapalným krystalem
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Elektrody, mezi kterými je kapalný krystal, jsou vytvořeny
na skle jako průhledné kovové povlaky. Mají tvary odpovídají-
cí požadovaným obrazcům (znakový zobrazovač), segmentům
(segmentový zobrazovač) nebo obrazovým bodům (rastrový
zobrazovač). Řez konstrukcí zobrazovače ukazuje obrázek.

polarizátor

polarizátor

kapalný krystal

sklo

sklo
transparentní
elektrody

pomocné
vrstvy

pohled

zadní osvětlení nebo odrazná plocha
Obrázek 13.10: Struktura LCD

Zobrazovač je pasivní, což znamená, že pozorování stavu ka-
palného krystalu je možné jen s pomocí vnějšího zdroje světla.
Jsou dvě možnosti. S využitím vnějšího dopadajícího světla je
zobrazovaná informace viditelná tak, že směrem k pozorovateli
je zablokováno světlo odražené od zadní odrazové plochy. Tak
pracují všechny znakové i rastrové „černobílé� zobrazovače na
hodinkách, walkmanech,. . .

Zadní odrazová plocha může být osvětlena. Na principu se
nic nezmění, jen není třeba mít z přední strany zdroj světla.
Dostáváme tak zobrazovač s podsvětlením.

S použitím zadního osvětlení (backlighting) je možno vy-
tvořit barevný rastrový zobrazovač. Známé spektrální složení
zadního světla umožňuje pracovat s optimálně zvolenými ba-
revnými filtry postavenými do cesty kapalnému krystalu v kaž-
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dém obrazovém bodě – každý bod bude opět složen ze tří bodů
se třemi různými RGB filtry.

Přechod kapalného krystalu mezi stavem krystalickým (po-
larizuje světlo) a stavem vybuzeným (nepolarizuje světlo) vy-
kazuje setrvačnost. Toho lze využít při dynamickém buzení
tak, že elektrické pole nemusí být přítomno stále. Nicméně ná-
vrat ke krystalické (polarizující) struktuře probíhá postupně,
což vede, při delší periodě obnovování vybuzeného stavu, ke
ztrátě kontrastu v zobrazované informaci. Proto jsou v sou-
časnosti vyráběny displeje, které mají v každém obrazovém
bodě tři paměťové obvody (pro tři barevné složky) se spína-
cími tranzistory. Vše je vytvořeno v tenkých vrstvách spolu s
transparentními elektrodami. Jedná se zobrazovač označova-
ný TFT LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display).
Obvodové uspořádání ukazuje následující obrázek.

Obrázek 13.11: Struktura TFT LCD
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Zobrazovače s kapalnými krystaly jsou energeticky extrém-
ně nenáročné. Při vnějším osvětlení spolu s logickými členy
CMOS umožňují vyrábět hodinky, budíky a další zařízení pra-
cující nepřetržitě několik let z jedné baterie. Příkon rastrových
zobrazovačů pro počítačové monitory a televizory je do znač-
né míry ovlivněn výkonovými nároky osvětlovací „zářivkové�
trubice v uspořádání zadního osvětlení.
Zadní osvětlení zabezpečují výbojkové trubice CCFL (Cold

Cathode Fluorescent Lamp) nebo svítivé diody (LED) zabu-
dované do desek schopných rovnoměrně rozptylovat světlo ta-
kových zdrojů. Pro větší rozměry jsou vhodné CCFL, pro malé
zobrazovače se používají svítivé diody.

LED Chips

Light-guidesvětlo rozptylující plocha

světlo rozptylující plocha

LED

CCFL

Obrázek 13.12: Zadní osvětlení
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Plasmové zobrazovače
Významnou konkurencí pro LCD zobrazovače jsou zobrazo-

vače plasmové. Jedná se o aktivní barevné rastrové zobrazovače
pracující na principu luminiscence stimulované plasmatickým
výbojem.

Obrázek 13.13: Plasmový zobrazovač

Barevný zobrazovač má obrazové body vytvořeny jako troji-
ce komůrek, ve kterých je elektrickým signálem vybuzen plasma-
tický výboj, pak je výboj potřebným napětím udržován a v
dalším režimu je zhášen. Zvláštností je, že výboj nelze co do
intenzity ovlivňovat, takže poměr barevných složek určuje po-
měr doby, po kterou je výboj aktivní a po kterou je zhasnut.
Informace o jasu jednotlivých složek tedy musí být ztransfor-
mována na parametry časového řízení jednotlivých obrazových
buněk.
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Zdroje světla pro optické komunikace
Svítivé diody generují z hlediska vlnového nekoherentní vl-

nění s náhodnou fází. Jsou použitelné pro optickou komunika-
ci na malé vzdálenosti. Modulace je většinou amplitudová –
v podstatě řešená spínáním proudu do diody.

Pro optické komunikace po světlovodných kabelech jsou jako
zdroje světla využívány polovodičové laserové diody. Laserové
diody generují koherentní světelné vlny.

VLNOVOD

ZRCADLO

Obrázek 13.14: Struktura polovodičového laseru

Laserová dioda je velmi podobná svítivé diodě, je vytvoře-
na rovněž jako PN přechod generující fotony při rekombinaci.
Součástí laserové diody však je navíc optická rezonační duti-
na tvořící vlnovod, který umožňuje další stimulaci polovodiče
vytvářejícího fotony s tím, že ve vlnovodu jsou světelné vlny
posíleny, sfázovány a vyslány jako koherentní svazek do prosto-
ru. Výsledkem je světelný paprsek s definovanou fází a velmi
malým rozptylem. Světelný paprsek má tak malý úhel rozpty-
lu, že i na velmi velkou vzdálenost vytvoří osvětelný kruh s
malým poloměrem.

Laserové diody se používají k digitální komunikaci, kdy je
nejčastěji používána amplitudová modulace. Komunikace se
uskutečňuje většinou pomocí světelných kabelů, jsou však k
dispozici i přenosové systémy pro přenos volným prostorem na
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vzdálenost od desítek metrů až po jednotky kilometrů – FSO
(Free Space Optical Communication).
Na malou vzdálenost může být energie fotonů z laserové dio-

dy soustředěna na povrch materiálů do bodů o průměru v řádu
mikrometrů, ve kterých vznikající teplo narušuje jejich povrch.
To se uplatňuje při záznamu dat na zapisovací CD a DVD, ale
i v lékařství, strojírenských a vojenských technologiích.

Princip světlocitlivých a obrazových senzorů
V digitální optické komunikaci jsou nejčastěji používaný-

mi senzory fotodiody. Fotodiody jsou principiálně shodné se
všemi polovodičovými diodami, tedy představují PN přechod.
Specifikem je, že dopadající světlo může v polovodiči vytvářet
nosiče náboje. Osvitem je voltampérová charakteristika diody
posunuta mimo počátek, jak naznačuje následující obrázek.

i D

iD

uD

uD
tma

osvit

Obrázek 13.15: Charakteristika fotodiody

Z obrázku je patrno, že fotodioda může pracovat v elektric-
kém obvodu s vnějším zdrojem, pak se bude jevit jako ele-
ment propouštějící proměnný proud (pracovní bod ve čtvrtém
kvadrantu), nebo bez vnějšího zdroje (pracovní bod ve třetím
kvadrantu), a pak se bude jevit jako zdroj napětí, který do-
dává do zátěže proud. Významným parametrem fotodiod pro
komunikace je rychlost jejich reakce na změny osvětlení.
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Sensory CCD
Pro snímání obrazů jsou k dispozici speciální polovodičové

struktury označované jako nábojově vázané součástky – CCD
(Charge Coupled Devices). Princip snímání obrazu je založen
na rastrovém rozkladu obrazu do jednotlivých bodů rastru.
Rastr je vytvořen z tzv. nábojových jam (fiktivních prohlub-
ní), jejichž naplnění elektrickým nábojem je závislé na osvětle-
ní. Je tedy na rastr z takových jam promítnut pomocí optiky
obraz a potom jsou vyhodnoceny náboje, které se v jednotli-
vých jámách zachytily. Řádky rastru jsou ovládány impulsními
signály, které náboj podél řádků posouvají směrem ke krajům,
kde jsou elektronickými zesilovači a digitizéry převedeny na
digitální data reprezentující jas jednotlivých bodů. Každý ob-
razový bod může být složen ze tří jam, nad kterými jsou umís-
těny barevné filtry RGB. Tak lze získat pro každý obrazový
bod informaci o jeho barvě.
Princip posouvání nábojových kvant z jednotlivých jam uka-

zuje následující obrázek.

F1  F2  F3  F1 F1  F2  F3  F1 F1  F2  F3  F1 F1  F2  F3  F1

F1  F2  F3  F1 F1

F2

F3

Obrázek 13.16: Posouvání náboje ve struktuře CCD
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Kapitola 14
Technologie hardwarových konstrukcí

Napájení PC
Napájecí zdroje v počítačích představují samostatný odstí-

něný blok, do kterého vstupuje napětí 230V z elektrovodné sítě
a ze kterého vystupuje několik napětí potřebných pro provoz
počítače. Princip činnosti napájecího zdroje spočívá v úpra-
vě síťového napětí o kmitočtu 50Hz na střídavé napětí vyššího
kmitočtu (≈ 100 kHz) a jeho transformaci, stabilizaci a usměr-
nění na stejnosměrná napětí s dostatečnou proudovou zatiží-
telností. Jednotlivé výstupy jsou opatřeny obvody pro omezení
proudu, které chrání zdroj před přetížením. Zde je příklad pa-
rametrů standardního zdroje:
Vstup střídavého napětí
90÷264V, proud 5A
Kmitočet 47-63Hz
Stejnosměrný výstup
U = +5V I = 28A
U = +12V I = 19A
U = +3, 3V I = 24A
U = +5V I = 2A – stand by
Trvalý výkon 310W
Zvlnění: 1%
Ochrana proti přetížení: 135%
Na obrázku je konstrukční uspořádání vhodné pro montáž

ve skříni počítače. Na dalším obrázku je uspořádání stejno-
směrných napětí na konektorech kabelů, které jsou ze zdroje
vyvedeny.
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Obrázek 14.1: Zdroj napájení pro PC

Obrázek 14.2: Rozložení kontaktů konektorů
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Zálohování zdrojů – UPS
K zabezpečení počítačů proti výpadku napájení z elektro-

vodné sítě slouží zařízení označované jako UPS (Uninterrupti-
ble Power Supply), kterým se česky říká záložní zdroj. Oblast
záložních zdrojů je velice široká, nejčastěji se o nich hovoří v
souvislosti s počítači a servery spravujícími životně důležité
aplikace.

Jakmile z jakýchkoliv důvodů dojde k přerušení dodávky
elektrické energie, počítač většinou přestane okamžitě fungo-
vat. Máme-li v napájecím přívodu UPS, dojde v okamžiku
přerušení dodávky proudu ze sítě k přepnutí na záložní zdroj,
který je napájen proudem z akumulátoru v UPS. Toto přepnutí
proběhne tak, že funkce počítače není nikterak ohrožena. Po-
kud se jedná jen o krátkodobé přerušení, dojde po obnovení
dodávky ke zpětnému připojení k síti. Pokud se však jedná
o dlouhodobější výpadek, je doba, po kterou je možno s po-
čítačem pracovat, závislá na kapacitě akumulátorů záložního
zdroje a pohybuje se podle velikosti zařízení, resp. akumuláto-
rů od desítek minut po několik hodin.

Existují v podstatě dva základní typy UPS; těm jednoduš-
ším se říká Stand-by (Stand-by Power Systems, SPS, někdy ta-
ké Off-line UPS), dále existují typy označované Line Interracti-
ve a ty nejmodernější a nejdražší se nazývají On-line.

UPS zařízení typu Stand-by či Off-line jsou nejjednodušší
a nejlevnější variantou záložních zařízení. Stand-by či Off-line
se jim říká proto, že proud z akumulátorů nezásobuje energií
připojené zařízení pokud nedošlo k výpadku síťového napětí.
Elektrický proud přicházející do UPS ze sítě je použit jen k
nabití akumulátorů, které začnou až v okamžiku výpadku do-
dávat proud do převodníku stejnosměrného napětí z baterie na
sinusové napětí 230V / 50Hz. Jakmile se obnoví napájení ze
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sítě, převodník se odpojí a akumulátory se nabijí. Na obrázku
je blokové uspořádání systému. Nejzávažnější nevýhodou to-
hoto typu je, že mezi výpadkem proudu a zapnutím záložního
systému nastává prodleva v řádu 5÷10ms.

omezovač přepětí

nabíječka baterie konvertor

filtr

přepínač

Obrázek 14.3: UPS – stand by

Line-Interactive UPS pracuje odlišně. Namísto odděle-
ných bloků pro nabíjení akumulátorů, konvertoru a přepínače
je zde využit kombinovaný blok, který řídí nabíjení akumuláto-
rů a ze svorek akumulátoru současně odebírá proud pro genero-
vání střídavého proudu. Pokud není výpadek proudu, pracuje
tento blok jako nabíječka pro akumulátory, pokud však do-
jde k přerušení, automaticky nastartuje generátor náhradního
napětí.

baterie

spínač

nabíjení

vybíjení – náhradní napájení

konvertor

Obrázek 14.4: Line interactive UPS

183



Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že kombinovaný
střídač/převodník je neustále připojený na výstup a napájí tak
zálohované zařízení. Díky tomu je prodleva mezi přepnutím z
primárního zdroje na sekundární kratší než u Stand-by UPS.
Převodník bývá dále vybaven obvody pro filtrování a regulaci
napětí na výstupu. Tento typ UPS je v poslední době nejčas-
tějším představitelem záložních zařízení pro domácnost a malé
kanceláře.
On-line UPS se někdy označuje jako „opravdové (true)�

UPS. I při běžném provozu je napětí vedeno na výstup z kon-
vertoru trvale připojeného k akumulátoru, zatímco napětí ze
sítě slouží jen k nabíjení (a udržování nabitých) akumuláto-
rů. V případě přerušení napájení se tedy vypne jen nabíjení
akumulátorů a nenastává žádná prodleva při přepnutí ze sí-
tě na baterie. Jakmile tedy vypadne proud, UPS dále napájí
bez jakéhokoliv přerušení zálohované zařízení. Tento princip je
stejný jako u notebooků, pokud je při práci notebook připojen
do zásuvky.

nabíječka baterie konvertor

Obrázek 14.5: On-line UPS
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Chlazení elektronických zařízení
Pasivní chlazení zabezpečuje chladič – kovová součást-

ka, která má na sobě žebra pro zajištění co největší plochy,
které zabezpečují předávání tepla okolnímu vzduchu. Pasívní
chladiče bývají ze slitin hliníku, stále více se však rozšiřují i
měděné chladiče, protože měď má výrazně vyšší tepelnou vo-
divost. Měděné chladiče mohou mít žebra s menší tloušťkou
(nezlomí se tak snadno jako hliníková).
Ukázka chladicího tělesa je na obrázku.

Obrázek 14.6: Pasivní chladiče

V poslední době se také více uplatňují tzv. tepelné trubice
(heatpipe), které dokáží přenášet velké tepelné výkony při za-
chování malého rozdílu teplot. Přenos tepla v nich je založen
na odpařování a kondenzaci. Jedná se o hermeticky uzavřenou
trubici, ve které je pracovní látka (voda, alkohol, propanbutan,
freon a pod.). Je-li jeden konec ohříván a na druhém konci je
chladič, začne se pracovní médium odpařovat. V důsledku to-
ho roste tlak. Na chlazeném konci páry kondenzují a předávají
tak teplo, které bylo spotřebováno k odpaření. Kondenzát teče,
nebo vzlíná zpět, což se stále opakuje.
Již desítky let se tato technologie používá v průmyslu, pře-

vážně k chlazení výkonové elektroniky. Výhodou je, že chlazené
prvky mohou být rozmístěny optimálně z elektrického hlediska
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(což obvykle znamená blízko u sebe) a velký chladič je společ-
ný pro všechny, na místě kde nepřekáží. Vnitřek zařízení je
navíc možno prachotěsně uzavřít a chladící vzduch vést pou-
ze přes chaldič. V posledních letech, když příkony procesorů
používaných v PC začaly výrazně růst, se tepelné trubice začí-
nají prosazovat i zde, ale mají většinou jen podpůrný význam,
kdy zlepšují rozvod tepla z malé plochy procesoru do velkého
chladiče.

Obrázek 14.7: Tepelná trubice

Aktivní chlazení je chlazení proudem vzduchu, který je
vytvářen nějakým větrákem (nejvíce používané větráky v počí-
tačích jsou o průměru 80 nebo 120 mm a o 2500-6500 otáčkách
za minutu).
V praxi se využívá převážně kombinované chlazení – pasiv-

ní chladič, na kterém je nasazen chladič aktivní, který vytváří
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proud vzduchu procházející pasivním chladičem. Jindy jde jen
o vhodné umístění větráku v prostoru skříně tak, aby proud
vzduchu zasáhl pasivní chladiče a chladiče s tepelnými trubka-
mi.

Obrázek 14.8: Větrák

Vodní chlazení vzniklo jako chlazení pro počítače s ná-
stupem výkonných sestav někdy po roce 2000. Jeho boom zpo-
malují levnější avšak stejně výkonné kombinované chladiče (vě-
tráky nasazené na pasivní chladicí tělesa).
Vodní chlazení je uzavřená soustava, ve které probíhá chla-

dící médium. Okruh sestává z čerpadla, chladičů na jednotlivé
chlazené komponenty a velkého pasivního chladiče. Prodávají
se jak kompletní sestavy, tak jednotlivé díly pro vlastní sestave-
ní vodního okruhu. Vodní chlazení přesouvá problém chlazení
mimo skříň, kde se teplo stejně musí předat přes pasivní chladič
do vzduchu.

Obrázek 14.9: Vodní chladič procesoru
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