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Spínací obvody

nahrazují mechanické spína e (kontakty)
u spínacích obvod jsou d ležité tyto vlastnosti:
- odpor v sepnutém stavu
- odpor v rozepnutém stavu
- rychlost sepnutí a rozepnutí
- rušivá nap tí vznikající na kontaktech
- odd lení spínacího a spínaného obvodu

Spínací obvod s tranzistorem MOS
kanál mezi kolektorem (C) a emitorem (E) je bu vodivý nebo
uzav ený v závislosti na typu kanálu a nap tí mezi ídící elektrodou
(G) a substrátem (S).
odpor v sepnutém stavu 100 Ω a více
odpor v rozepnutém stavu 109Ω až 1012Ω (vliv zbytkových proud
diod, tvo enými emitorem a kolektorem odd leným od substrátu)
spínací asy až 10-7s (vliv kapacity ídící elektrody a odporu
substrátu)
+ jednoduchost (možnost zapojit jak sériov tak paraleln )
+ dokonalé odd lení spínacího obvodu od spínaného obvodu

Diodové spína e

k ovládání je nutné mít k dispozici dv ídící nap tí stejné
velikosti a opa né polarity. Jestliže US1 = -US2 je kladné,
prochází proud rezistory R a dv ma paralelními v tvemi
složenými z dvojice sériov zapojených propustné pólovaných
diod. Symetrie obou nap tí proti zemi zabezpe í, že p i
shodných charakteristikách všech ty diod bude na
diagonále tohoto mostu nulové nap tí a že bude nap tí této
diagonály nulové vzhledem ke spole né svorce vstupního,
výstupního i ídícího nap tí p i nulovém nap tí u1. Z hlediska
vstupního nap tí u1 p edstavuje m stek spína , který
p enese nap tí u1 na svorky výstupního odporu, P itom
tomuto spínanému signálu klade spína odpor, který se skládá z odpor sepnutých diod v most (je roven
odporu jedné sepnuté diody.
Hlavní p edpoklad pro funk nost je naprostá symetrie ídících signál v každém asovém okamžiku.

+ malý odpor v sepnutém stavu
+ rychlost

Bipolární tranzistor jako spína
Tranzistor jako spína s cívkou v zát ži

Na obrázku je spínací obvod v zapojení se spole ným emitorem,
v jehož kolektoru je zapojena cívka s induk ností L. Vinutí této cívky
má odpor RL. Pokud je tranzistor uzav en, je pracovní bod v poloze
P1, proud je tém nulový a na svorkách cívky je tém nulové nap tí.
Jakmile se objeví skok budícího proudu, musí pracovní bod p ejít na
p íslušnou kolektorovou charakteristiku. Induk nost má tendenci
v prvním okamžiku udržet v obvodu p vodní proud, takže
pracovní bod p ejde do bodu P2. Proud se asem
v obvodu zv tšuje s asovou konstantou
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P echodný jev kon í až když pracovní bod dosp je do polohy P3. Pak induk ností prochází proud Ik, který je
daný pr se íkem zat žovací p ímky RL s kolektorovou charakteristikou p íslušnou proudu iB. Na svorkách
cívky je nap tí zdroje p ibližn Uz. V okamžiku kdy skokem zmizí budící proud iB, musí pracovní bod p ejít na
charakteristiku s parametrem iB=0. Ale protože induk nost udržuje v obvodu p vodní proud, bude se na jejich
svorkách zvyšovat nap tí. Pokud bychom v obvodu použily tzv. istou induk nost, zvýšilo by se nap tí až ke
svislé ásti kolektorové charakteristiky s parametrem iB=0 a pravd podobn by došlo k destrukci tranzistoru
v bodu P4.
Ve skute nosti k této situaci nemusí vždy dojít, protože:
1) nedochází k uzav ení tranzistoru v nekone n krátkém okamžiku, takže p echodový d j na induk nosti
sta í sledovat zánik proudu tranzistoru p i ur itém nap tí, které nemusí dosahovat pr razného nap tí na
p echodu kolektor-báze.
2) strmost nár stu nap tí je omezena p ítomností vlastní kapacity vinutí cívky a parazitními kapacitami.
Nastává p echodný d j v obvodu RLC a amplituda vlastního kmitu nedosáhne vlivem tlumení pr razného
nap tí (znázorn no árkovan ).
Ochrana tranzistoru p i spínání induktivní zát že
Odpojování induk ní zát že tranzistorem je vždy spojeno s ohrožením tranzistoru
vznikajícím nap tím.
Jako ochranu p ed zvyšujícímu se nap tí lze použít jednoduchý omezovací obvod
s diodou. Pokud je na kolektoru nap tí nižší než Uz, je dioda uzav ena a v innosti
obvodu se neuplat uje. Pokud nap tí indukované na kolektoru p evýší hodnotu Uz,
dioda se otev e a nahromad nou energii z induk nosti odvede.
Nelze použít v obvodech využívajících nap tí vzniklé samoindukcí (TV zdroje vysokého nap tí, zapalování
v aut atd.)
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