
Princip proudové zpětné vazby 
 

Poměr dob tA a tB, tj. střídu spínání ovlivňujeme zpětnou vaznou i z proudu, který 
protéká obvykle primárním vinutím transformátoru, obr. 45. Tím jsme schopni zabezpečit 
ochranu spínacího prvku (a případně transformátoru, či napájecího zdroje), ale potřebujeme, 
aby tato regulace neovlivňovala regulaci (stabilizaci) výstupního napětí. 

Pokud se referenční napětí porovnává přímo s napětím na odporu R1, které je získáno 
průtokem emitorového proudu tranzistoru, pak toto UREF  musí být srovnatelné s napětím UR1, 
které je způsobeno proudem, při kterém již chceme ovlivňovat střídu buzení tranzistoru T (a 
tím i snižovat při daném zatížení výstupní napětí) - tato situace ale na obr. 45. není 
zakreslena. Referenční napětí UREF  se nejprve odečte s výstupním napětím (většinou 
redukovaným přes výstupní dělič). 

 
Obr. 45.  Proudová zpětná vazba 

 
Teprve výstupní napětí OZ je komparováno s napětím UR1, tj. dokud je primární proud IE = IC 
= I1 úměrný velikosti výstupního napětí UOUT, střída impulsů není ovlivňována. Až teprve v 
situaci, kdy naroste nadměrně proud I1, (neodpovídá nárůstu UOUT), pak komparátor 
vyhodnotí nežádoucí stav a RS klopný obvod obvykle zcela zablokuje přenos impulsů s 
vnitřního zdroje kmitočtu (CLOCK) na spínací tranzistor. Graficky je  tato situace znázorněna 
také na obr. 34. S náběžnou hranou signálu CLOCK překlápí výstup hradla Q do logické 
jedničky a je spínán tranzistor T. Tento stav trvá tak dlouho, dokud velikost napětí na 
proudovém snímacím odporu R1 nedosáhne velikosti napětí Uerror odvozeného z rozdílu napětí 
Uerror = UREF - Uo. Dosažením této rovnosti se výstup Q překlápí zpět do logické nuly a 
tranzistor je rozpínán. Klesne-li výstupní napětí Uo, tak při konstantním UREF vzroste napětí 
Uerror. Protože výstupní napětí obvykle poklesne vlivem vzrůstu IOUT, Je zapotřebí zajistit i 
vyšší hodnotu IE = IC = I1 a to právě prodloužením doby tA, (ve které I1, lineárně narůstá). 
Proud může narůstat do zvýšené hodnoty právě vlivem zvýšení hodnoty napětí Uerror na 
výstupu OZ, se kterou je srovnáván úbytek napětí na R1 vyvolaný právě tímto proudem. Tím 
je zajištěno, že hodnota vstupního proudu transformátoru nepřesáhne potřebnou úroveň pro 
dosažení potřebného výkonu do zátěže. 



Jak již bylo uvedeno, není nutno odvozovat velikost chybového napětí od napětí 
výstupního. Potom však má obvod proudové zpětné vazby zcela jinou funkci a chrání vlastně 
pouze proti zkratu bez možnosti spojité ochrany. Proto v naprosté většině případů se užívají 
zapojení, vycházející ze schématu na obr. 34 a je použit i v tomto řešeném zdroji. 

Neposlední výhodou zpětné proudové vazby je reakce obvodu na změny vstupni1lo 
napětí, které jsou takto také kompenzovány. Zvýší-li se např. vstupní napětí Uin, zvýší se i 
výstupní napětí Uo a do zátěže bude dodáván větší proud IOUT. Toto zvýšení výstupního 
proudu vyvolá potřebu zvýšení vstupního proudu  I1 a protože klesne rozdíl UREF - Uo, tak 
klesne i proud I1 při kterém dojde k rozepnutí tranzistoru a omezení dodávky příkonu do 
primárního vinutí transformátoru. 

Zapojení proudové zpětné vazby zlepšuje i dynamické chování zdroje (záporná zpětná 
vazba zmenšuje výstupní odpor). Navíc zajišťuje dokonalý přenos energie transformátorem (v 
anglosaské literatuře nazývaný Complete Energy Transfer = CET). 

 
Obr. 46.    Vnitřní blokové zapojení obvodu řady 3842 

 
Pokud se stane, že zdroj přejde do přerušovaného režimu, pak část energie zůstává do 

další periody uložena v energii magnetického pole transformátoru a proud v této další periodě 
je ukončen dříve, tj. zdroj přechází do režimu nekompletního přenosu energie (Incomplet 
Energy Transfer = IEC) a problém využití této energie je z větší části vyřešen . Blokové 
schéma integrovaného obvodu UC3842 je na obr. 46. Klopný obvod T (flip-flop) je 
implementován pouze u typů obvodu UCx844 a UCx845.  
 


