
Spínané stabilizátory napětí 

Zatímco lineární sériový stabilizátor (obr.1) pracuje na principu řízeného 
odporu zapojeného do série se zdrojem a jeho účinnost je dána přibližně 
poměrem výstupního a vstupního napětí, spínaný stabilizátor je zpravidla 
zapojen jako snižující napěťový měnič dle obr.2. 

U spínaného stabilizátoru dochází k 
transformaci napětí na nižší hodnotu 
a proud se v převráceném poměru 
zvyšuje dle vztahu 

      U2 = U1 . P     (1)   

     I2 = I1 / P     (2) 

kde P je převodní poměr a pohybuje se v rozmezí 0 až 1. 

K regulaci výstupního napětí dochází pouze změnou převodního poměru a účinnost stabilizátoru 
zpravidla není příliš závislá na velikosti vstupního napětí. Problém však může nastat při příliš velkém 
snížení napětí při startu zdroje. Budeme-li např. navrhovat zdroj se spínaným stabilizátorem s výstupním 
napětím 5 V a vstupním napětím 24 V, vstupní proud bude dle vztahu (2) při výstupním proudu 500 mA a 
při zanedbání ztrát pouze 104 mA. Při zapínání zdroje však bude vstupní napětí postupně narůstat a v 
ideálním případě bude stabilizátor během náběhu odebírat při vstupním napětí 5 V proud 500 mA. Pokud 
zdroj není schopen tento proud dodat, přetíží se a nenaběhne. 

Pro rozbor tohoto jevu stačí určit dynamický vstupní odpor stabilizátoru. Dynamický vstupní odpor je dán 
poměrem malé změny vstupního napětí a tím vyvolané změny vstupního proudu při konstantní zátěži. 
Např. při zvýšení vstupního napětí z 10 na 10,1 V a konstantní zátěži 5 V / 500 mA dle (1) a (2) klesne 
vstupní proud z 250 na 247,5 mA. Vstupní dynamický odpor je záporný a činí -40,4 ohmu. Při dostatečně 
malém intervalu, případně při výpočtu derivace zjistíme, že dynamický odpor je číselně rovný poměru 
vstupního napětí a proudu v daném pracovním bodě, ale má opačné znaménko. Grafické znázornění 
poměrů při napájení spínaného stabilizátoru je na obr. 3. 

Zatěžovací přímka 1 zdroje s napětím 24 V a vnitřním 
odporem 35 ohmů má pouze jeden průsečík (bod A) se vstupní 
charakteristikou stabilizátoru a pro menší vstupní napětí je 
zatižitelnost zdroje větší, než vstupní proud stabilizátoru. Proto 
náběh zdroje proběhne spolehlivě. 

Zatěžovací přímka 2 zdroje s vnitřním odporem 50 ohmů má 
dva průsečíky se vstupní charakteristikou stabilizátoru a v 
intervalu mezi body B a C zdroj není schopen dodat dostatečný 
proud. Náběh zdroje se zastaví na bodu B a pro překonání 
intervalu B-C je nutno výstup stabilizátoru krátkodobě 
odlehčit. Po dosažení bodu C je již provoz stabilní, v tomto 
případě se jedná o podmíněnou stabilitu. 

Zatěžovací přímka 3 zdroje s vnitřním odporem 70 ohmů má opět pouze jeden průsečík se vstupní 
charakteristikou stabilizátoru, ale v celém rozsahu napětí potřebného pro provoz stabilizátoru je 
zatižitelnost zdroje menší, než vstupní proud stabilizátoru. Proto náběh zdroje proběhne pouze do bodu E 
a stabilizátor nepracuje. 

Některé integrované obvody pro spínané zdroje, jako např. L4960, pro překonání pásma mezi body B a C 



používají obvod měkkého startu. Po náběhu vstupního napětí se postupně zvětšuje šířka impulzů a tím se 
stabilizátor postupně zatíží. Obvod měkkého startu je spojen i s nadproudovou ochranou, takže při 
každém přetížení klesne výstupní napětí na nulu a postupně nabíhá. Tato vlastnost je však někdy 
nevýhodná, protože každé impulzní přetížení zdroje má za následek úplné vypnutí a postupné naběhnutí 
zdroje. 

Při převodním poměru menším než 1 je výstupní proud spínaného stabilizátoru větší, než vstupní. V 
důsledku toho teče vývodem 3 rozdílový proud 

        I3 = I1 (1- 1/P)    (3)

Proud má opačný směr, než u lineárního stabilizátoru. Na rozdíl od lineárního stabilizátoru je proud 
vývodu 3 závislý na zatížení a na poměru vstupního a výstupního napětí. Výstupní napětí spínaného 
stabilizátoru lze proto snížit dle obr. 5 např. zařazením zenerovy diody do 
vývodu 3. Na vývodu 3 se tím vytvoří záporné napětí. Tak lze též 
realizovat symetrický zdroj, jehož záporná větev má zatižitelnost dle 
vztahu (3) a účinnost je snížena o ztrátu na zenerově diodě. Stabilizátor i v 
tomto případě udržuje jmenovité výstupní napětí mezi vývody 2 a 3. 

Stabilizátor lze na základě výše uvedeného 
použít také jako blokující a invertující tak, že 
se dle obr. 6 vývod 2 uzemní a vývod 3 se 
použije jako výstup. Při kladném vstupním 
napětí je výstupní napětí stabilizátoru záporné. Pokud by stabilizátor měl být 
používán v inverzním režimu, bylo by vhodné změnit zapojení vstupního 
blokovacího kondenzátoru. Ten je nyní zapojen mezi vývodem 1 a 3 a tím 
vytváří nežádoucí kapacitní vazbu mezi vstupem a výstupem stabilizátoru. 


