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SUMMARY 
The paper deals with the most important electrical limitation parameters of power semiconductor parts. Some 

recomended safeguard circuits are described and also is given the review about possibilities of the extension of it�s above 
mentioned maximum elektrical parameters. 
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1. ÚVOD 
 

Okrem v�eobecných popisov a návodov na prácu 
s výkonovými po om riadenými tranzistormi sa v 
nasledujúcom príspevku budeme venova   
praktickým poznatkom, ktoré sa týkajú konkrétnych 
mo�ností zapojení tranzistorov a ich doplnkových 
obvodov. Pouká�eme tie� na ich pou�itie, prípadne 
na postupy a metódy výpo tov jednotlivých prvkov 
týchto obvodov.  
 
2. NADPRÚDOVÉ OCHRANY 
 

Základnými prvkami nadprúdových ochrán, bez 
ktorých by nebola mo�ná ich spo ahlivá innos  sú 
sníma e. 

Z h adiska charakteru snímaných signálov sa 
sníma e delia na: 
- sníma e, umo� ujúce mera  iba striedavé prúdy 
- sníma e, umo� ujúce mera  jednosmerné aj 

striedavé prúdy 
Ke �e sníma  je len as  nadprúdovej ochrany 

a jeho výstupný signál sa má alej spracováva , tak 
je v niektorých prípadoch výhodné, ak informácia 
o ve kosti prúdu nie je potenciálovo viazaná na 
snímané miesto. Z takéhoto h adiska sa potom 
sníma e prúdu delia na sníma e: 
- s galvanickým oddelením výstupného signálu 
- bez galvanického oddelenia výstupného signálu 

Okrem uvedených h adísk musíme uvá�i  aj 
potrebu prídavných napájacích zdrojov zabez-
pe ujúcich innos  sníma ov a z tohto h adiska sa 
sníma e mô�u deli  na: 
- pasívne 
- aktívne 

Aby bola nadprúdová ochrana po om riadeného 
tranzistora dostato ne rýchla, aby ho ochránila pred 
zni ením a pri prevádzke �do skratu�, tak jej 
zapojenie musí by  pomerne jednoduché. Nesmie 
vzniknú  ve ké dopravné oneskorenie ak ného 
zásahu. Po�iadavka jednoduchosti ochrany vyplýva 
zo skuto nosti, �e po om riadené sú iastky patria 
medzi dnes najrýchlej�ie spínacie prvky. Ak ný 

zásah musí kvôli ochrane tranzistora zabezpe i  jeho 
vypnutie, o mô�eme vykona  skratovaním jeho 
hradla vo i emitoru. 

Z uvedeného vyplýva, �e medzi najideálnej�ie 
sníma e prúdu by patrili pasívne sníma e 
umo� ujúce mera  jednosmerné aj striedavé prúdy 
s galvanickým oddelením signálu. Takéto sníma e 
v�ak bohu�ia  neexistujú. Zatia  najroz�írenej�ími 
typmi sníma ov sú sníma e zobrazené na Obr. 1. Na 
Obr. 1.a) vidíme odporový sníma , ktorý vyu�íva 
Ohmov zákon. Takýto sníma  sa radí medzi pasívne 
sníma e umo� ujúce mera  jednosmerné aj 
striedavé prúdy, ale bez galvanického oddelenia. 
Frekven ný rozsah presného snímania prúdu je daný 
iba ve kos ou jeho parazitných kapacít a  
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Obr. 1  Najpou�ívanej�ie typy sníma ov prúdu 
Fig. 1  The most frequent utilized current sensors 

 
induk ností. ím budú men�ie, o je najdôle�itej�ie 
kritérium pri tomto type sníma a, tým bude mo�né 
presne sníma  priebehy s vy��ími frekvenciami. 
V prípade existencie pomerne ve kých parazitných 
impedancií sa mô�e sta , �e sa odporový sníma  
nehodí ani pre snímanie prúdov rozvodnej 
elektrickej siete. Na Obr. 1.b) vidíme principiálne 
vyhotovenie sníma a prúdu vyu�ívajúceho Hallov 
jav. Snímaný prúd prechádza vinutím navinutým na 
magnetickom obvode. Prechodom prúdu sa 
v magnetickom obvode vytvára magnetický tok, 
ktorý je na ur itom mieste magnetického obvodu 
snímaný vlo�enou Hallovou sondou. Hallova sonda 
napájaná zdrojom kon�tantného prúdu, generuje na 
svojich výstupných svorkách napätie úmerné 
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magnetickému toku, ktorý odpovedá snímanému 
prúdu. Z uvedeného vyplýva, �e sa jedná o sníma  
aktívny umo� ujúci sníma  jednosmerné i striedavé 
prúdy s galvanickým oddelením výstupného signálu. 
Výrobcovia týchto sníma ov, napr. firmy Siemens 
a Lem, uvádzajú frekven ný rozsah 0 a� 150 kHz 
s presnos ou snímania 0,1 %. Uvedený typ 
sníma ov je dnes najroz�írenej�í a najper-
spektívnej�í. Na Obr. 1.c) je uvedený posledný 
pou�ívaný typ, sníma  na princípe impulzného 
transformátora. Principiálne umo� uje sníma  len 
striedavé prúdy, av�ak v rôznych jeho mutáciách 
existujú aj zapojenia na princípe zmie�ava ov 
signálov, ktoré merajú tie� jednosmerné prúdy. 
V jednoduchom prevedení je sníma  pasívny, inak 
aktívny. Výhodou je galvanické oddelenie 
výstupného signálu. Frekven ný rozsah je 
obmedzený magnetickým obvodom alebo 
frekvenciou zmie�avacieho obvodu. V zásade v�ak 
mô�eme poveda , �e by mohol by  minimálne taký, 
ako pri sníma och s Hallovou sondou, ktoré taktie� 
vyu�ívajú magnetický obvod. 

Ako u� bolo uvedené, samotné zapojenie 
sníma a prúdu do obvodu chránenej sú iastky 
nesta í. Musíme navrhnú  i ak nú as  obvodu, 
ktorá zabezpe í odpojenie ohrozenej asti. Z tohoto 
h adiska sa kon�truované zapojenia nadprúdových 
ochranných obvodov delia na tri základné skupiny.  

Prvú skupinu tvoria nadprúdové ochrany, ktoré 
pri existencii krátkeho nadprúdu odpoja chránenú 
sú iastku a� do doby ak ného zásahu obsluhy.  

Druhú skupinu tvoria zapojenia, ktoré pri 
výskyte nadprúdu síce sú iastku vypnú, ale len do 
doby nasledujúcej spínacej periódy, kedy sa 
sú iastka opä  zapína a v prípade opätovného 
výskytu nadprúdu opä  vypína. Jedná sa teda 
o periodicky �tartovate né ochrany. 

Tretím typom ochrany, ktorej uká�ku zapojenia 
máme na Obr. 2, je ochrana, ktorá vypína v okamihu 
výskytu nadprúdu, pri om tranzistor vypína len na 
ur itú dobu danú dopravnou asovou kon�tantou 
signálu, prípadne vôbec nevypína, ale sa len 
�priviera�, tak�e pracuje v aktívnej oblasti 
výstupných charakteristík, o mô�e znamena  jeho 
zni enie vplyvom prekro enia dovoleného 
stratového výkonu. 

Naj astej�ie pou�ívaným typom ochrany je 
ochrana na princípe periodického re�tartovania. 
Mo�ným príkladom zapojenia takejto ochrany by 
bola aj upravená ochrana pod a Obr. 2 a to takým 
spôsobom, �e signál zo snímacieho odporu RS by 
nebol pripojený priamo na bázu tranzistora T2, ale 
by vstupoval cez invertujúce hradlo do pomocného 
R-S klopného obvodu a na jeho vstup S tak, aby pri 
výskyte nadprúdu sa klopný R-S obvod na svojom 
výstupe preklopil na hodnotu logickej jednotky. 
Výstup klopného obvodu je potom u� pripojený 
bázu tranzistora T2, ím dôjde k jeho zapnutiu a tým 
k vypnutiu tranzistora T1. Na druhý vstup klopného 
obvodu, vstup R, musí by  pripojený na riadiaci 
signál tranzistora. Treba v�ak podotknú , �e vstupy 
R-S klopného obvodu musia by  dynamické. Pri 
príchode za iatku spínacieho impulzu na vstup R 
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Obr. 2  Príklad najjednoduch�ieho zapojenia 

nadprúdovej ochrany 
Fig. 2  Example of the simplest connection of 

overcurrent protection 
 

sa klopný obvod preklopí a na výstupe bude hodnota 
logickej nuly, o spôsobí vypnutie trantistora T2 a 
mo�nos  zapnutia tranzistora T1. Uká�ka spínacích 
priebehov napätia uDS a prúdu iD tranzistora 
MOSFET pri pou�ití jednorázovej ochrany je na 
Obr. 3. Získané priebehy boli urobené meraním pri 
innosti tranzistora �do skratu�, pri om bol pou�itý 

jednosmerný napä ový zdroj so zapojeným 
filtra ným kondenzátorom. Vidíme, �e postupným 
nabíjaním kondenzátora dochádza k vzrastu napätia 
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Obr. 3  Priebehy uDS a iD tranzistora MOSFET pri 
výskyte nadprúdu 

Fig. 3  Transistor MOSFET uDS and iD waveforms at 
the instant of overcurrent 

 
a tým i k vzrastu prúdu. Tranzistor spína a� do 
okamihu, pokým sa neprekro í dovolená hodnota 
prúdu. V tom okamihu vypína,  o trvá a� do zásahu 
obsluhy.  

Z h adiska návrhu a kon�trukcie nadprúdovej 
ochrany je e�te raz potrebné zdôrazni , �e pri 
výkonových po om riadených tranzistoroch nie je 
vhodné pou�íva  okam�ite re�tartovate né ochrany, 
preto�e to mô�e vyvola  ne�iadúce oscilácie vo 
výkonovom obvode, následne ve ké straty 
a kone ne tepelné zni enie sú iastky. Taktie� je 
potrebné zvá�i  pou�ite nos  nadprúdových ochrán 
prevzatých z bipolárnych tranzistorov a pracujúcich 
na princípe snímania úbytku napätia na tranzistore 
v zopnutom stave, ktorý je priamoúmerný ve kosti 
pretekaného prúdu. Kritickou je v tomto prípade 
doba prechodu medzi stavom zapnutým, kedy má 
by  ochrana funk ná a stavom vypnutým, ke  
ochrana nesmie by  funk ná, preto�e by vykazovala 
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nadprúd, o nie je pravda. Po as spomínanej doby sa 
teda musí ochrana znecitlivi . Z vy�etrovania 
spínacích priebehov výkonových po om riadených 
tranzistorov vieme, �e najnepriaznivej�í prípad 
prevádzky tranzistora  nastáva práve pri jeho 
zapnutí, kedy sa k zá a�nému prúdu pripo ítava aj 
prúd od komuta ného náboja nulovej diódy. Práve 
v tomto okamihu je pri pou�ití spomínanej 
nadprúdovej ochrany, tranzistor nechránený. 
Rovnako je potrebné upozorni , �e ak ný zásah, od 
signálu nadprúdu zo sníma a, v riadiacom 
generátore alebo galvanických odde ovacích 
stup och riadiaceho signálu vedie k príli� dlhému 
reak nému asu ochrany, a teda k vä �ej 
pravdepodobnosti zni enia sú iastky. 
 
3. PREPÄ OVÉ  OCHRANY 
 

Prepätím sa v obvodoch s výkonovými 
polovodi ovými sú iastkami chápe ka�dé napätie, 
ktoré vzrastie nad hodnotu opakovaného �pi kového 
záverného (blokovacieho) napätia URRM, (UDRM). 
Prekro enie týchto hodnôt napätí mô�e vies  
k zni eniu sú iastok. Preto sa zara ujú do 
výkonových obvodov istiace obvody, ktoré 
zabra ujú vzniku prepätia. 

Prepätia a prí iny ich vzniku rozdelíme do 
skupín pod a miesta vzniku. Prepätia sa na základe 
toho potom delia na prepätia vstupné, vnútorné 
a výstupné. V súlade s týmto rozdelením je mo�né 
rozli�ova  i ochranné obvody. 

Vstupné prepätia - vznikajú preva�ne pri 
zapínaní a vypínaní prúdu vstupného transformátora. 
Pri rýchlych zmenách prúdu v primárnom obvode 
transformátora sa rýchlo mení aj magnetický tok 
v jadre transformátora a na sekundárnom vinutí 
vznikne prepätie (napä ová �pi ka). Ve ké prepätia 
vznikajú hlavne pri vypínaní neza a�ených 
transformátorov v okamihu vrcholu amplitúdy 
magnetiza ného prúdu alebo pri pripojení 
transformátora na sie  v okamihu maximálnej 
okam�itej hodnoty vstupného sie ového napätia. 
Prepätie mô�e taktie� vzniknú  pri pretavení poistky 
alebo vplyvom atmosférických porúch (zvedenie 
blesku, indukciou). 

Vnútorné (komuta né) prepätia - vznikajú 
priamo v chránenom zariadení, naj astej�ie pri 
preru�ení prúdu v obvode s induk nos ou, o býva 
pri vypnutí tranzistora FET. Amplitúda týchto 
prepätí závisí priamo úmerne na rýchlosti poklesu 
prúdu a ve kosti induk nosti. V prípade pou�itia 
tranzistorov FET, ktoré majú relatívne krátke 
spínacie asy, bude vypnutie rýchle, o spôsobí 
ve kú strmos  poklesu tranzistorového prúdu a na 
induk nostiach Le, v obvode kolektora sa vytvorí 
zna né napätie Le(di/dt), ktoré prispeje k rastu 
napätia uDS. Takto vzniknuté  napätie uDS mô�e 
prekro i  aj maximálnu prípustnú hodnotu 
tranzistora FET a mô�e nasta  jeho zni enie. 
V dôsledku toho sa musí pou�i  prepä ová ochrana.  
Po�iadavky, ktoré kladieme na takúto ochranu sú: 
1. rýchle a spo ahlivé obmedzenie prepätia, 

2. o najmen�í podiel na zvä �ení celkových 
spínacích strát tranzistora FET, 

3. o najmen�í zásah do optimalizovaných 
priebehov  iD a uDS po as spínania. 
Výstupné prepätia - vznikajú pri rozpojení 

obvodu zá a�e, hlavne vtedy, ak má zá a� 
induktívny charakter. 

Naj astej�ie pou�ívané zapojenia prepä ových 
ochrán, zabezpe ujúcich ochranu najcitlivej�ích 
prvkov obvodu - výkonových polovodi ových 
sú iastok, sú zobrazené na Obr. 4. Budeme 
predpoklada , �e prepätia vznikajúce v obvode sú 
zaprí inené existenciou parazitnej induk nosti 
v kolektore tranzistora FET.  

Historicky ako prvé zapojenie prepä ovej 
ochrany bolo zapojenie na Obr. 4.a) vyu�ívajúce 
Zenerovu diódu. Výhody tohoto zapojenia sú zrejmé 
z toho, �e sú splnené v�etky tri po�iadavky kladené 
na prepä ovú ochranu. Nevýhodou zapojenia bolo 
iba to, �e výkonový tranzistor mohol spína  napätia 
iba nieko ko desiatok voltov a prúdy rádove 
jednotky ampérov, preto�e výkonové Zenerove 
diódy neboli a ani nie sú vyrábané pre vy��ie napätia 
ako 100 V a umo� ujú v svojej �truktúre rozptýli  
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Obr. 4  Naj astej�ie zapojenia prepä ových ochrán 

tranzistorov FET 
Fig. 4  The most frequent connections of FET 

overvoltage protection circuit 
 
pomerne malý stratový výkon, o vedie 
k významnému prúdovému obmedzeniu ich 
pou�itia. Dalo by sa uva�ova  o ich sériovo 
paralelnom zapojení, av�ak v tomto prípade sa musí 
zoh adni  i celková dynamika vzniknutého 
zapojenia, ktorá sa výrazne zhor�í, ím sa stane, �e 
v kritickom okamihu krátkeho vypínacieho deja nie 
je tranzistor FET chránený proti prepätiu a mô�e 
dôjs  k jeho zni eniu. Dá sa poveda , �e popisovaná 
ochrana na�la svoje uplatnenie iba pri prechode 
z nevýkonových tranzistorov na prvé tranzistory 
výkonové. Pre realizáciu takejto ochrany je potrebné 
splni  nasledujúce tri podmienky: 
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kde UZD je ve kos  Zenerovho napätia, UCC je 
ve kos  napájacieho napätia obvodu, PZD(AV) je 
dovolený stredný stratový výkon Zenerovej diódy, 
Le je kolektorová induk nos , iDvyp. je prúd 
tranzistora FET pri vypnutí, T je doba periódy 
spínania tranzistora a IZDmax je maximálny dovolený 
prúd Zenerovej diódy. 

Ako historicky al�ie bolo, a je, pou�ívané 
zapojenie prepä ovej R, C ochrany pod a Obr. 4.c). 
Priníp innosti ochrany spo íva v my�lienke 
postupného prenosu energie nahromadenej 
v parazitnej induk nosti Le na kondenzátor 
s kapacitou C. Teda vychádzame zo vz ahu: 

)UC(U
2
1iL

2
1W 222

DL covype e        (4) 

kde Uo je amplitúda prepätia a Uc je hodnota napätia 
na kondenzátore v okamihu preru�enia prúdu 
tranzistorom. Ak si z danej rovnice vyjadríme 
ve kos  prepätia, potom dostaneme: 

22
D co Ui

C
LU

vyp.
e                              (5) 

Ve kos  prepätia je mo�né zní�i  zmen�ením 
parazitnej induk nosti Le, zmen�ením vypínaného 
prúdu iDvyp., zmen�ením napätia kondenzátora UC v 
okamihu preru�enia prúdu a nakoniec zvä �ením 
kapacity C. Zdalo by sa, �e ak pou�ijeme dostato ne 
ve ký kondenzátor C, dá sa prepätie eliminova  na 
minimálnu mieru. To je pravda, ale okrem tejto 
skuto nosti je potrebné e�te uvá�i , �e pri 
periodickej innosti vypínania tranzistora sa musí na 
kondenzátore obnovova  po iato ná hodnota napätia 
UC. Zabezpe i  to mô�eme len takým spôsobom, �e 
tranzistor pred opätovným preru�ením prúdu 
zapneme minimálne na takú dlhú dobu, �e sa 
kondenzátor C vybije z hodnoty prepätia Uo na 
hodnotu UC. Spomínaný vybíjací proces pridáva k 
zá a�nému prúdu tranzistora aj vybíjací prúd 
ochrany, o mô�e zaprí ini  prekro enie dovolených 
maximálnych prúdových parametrov tranzistora. Pre 
obmedzenie �pi ky prúdu musí by  do série s 
kapacitou zapojený odpor R. Ve kos  tohto odporu 
by z h adiska funkcie prepä ovej ochrany mala by  
o najmen�ia, ale z h adiska bezpe nosti tranzistora 

musí plati : 

max

o
I
UR                                                        (6) 

pri om Imax je maximálny dovolený prúd chránenej 
sú iastky. Navy�e sa musí zvá�i  skuto nos , �e ak 
má ochrana spávne pracova , tranzistor musí zopnú  
ka�dú periódu aspo  na minimálny as daný 
rovnicou: 

c

o
min U

UlnRCt                                            (7) 

Na základe uvedených vz ahov je jasné, �e ak sa 
sna�íme o o najvä �ie vyu�itie regulovate nosti 

spínania tranzistora, o znamená skrátenie doby tmin 
na najkrat�iu mo�nú dobu, tak po�adujeme malú 
hodnotu odporu R, kapacity C, prepätia Uo a o 
najvä �ie po iato né napätie kondezátora Uc. Tieto 
po�iadavky sú v�ak protichodné, preto musíme voli  
kompromis. Zvolíme primeranú dovolenú hodnotu 
prepätia Uo, ktorá je asi o 20 % a� 30 % vy��ia ako 
je hodnota napájacieho napätia UCC zariadenia, ale 
ktorá zárove  predstavuje asi 80 % maximálneho 
dovoleného napätia tranzistora. Maximum nevolíme 
z bezpe nostných dôvodov, kvôli bezpe nostnej 
rezerve. V al�om si vypo ítame z rovnice (6) 
potrebnú hodnotu odporu R. Za po iato né napätie 
Uc na kapacite C sa volí také napätie ako je na 
zopnutom tranzistore, o je najnepriaznivej�í prípad, 
preto�e kapacita sa vybíja najdlh�iu dobu. Na 
základe po�iadavky regula ného rozsahu riadenia 
tranzistora stanovíme minimálnu dobu jeho zopnutia 
tmin a z rovnice (7) vypo ítame hodnotu kapacity C. 
Túto hodnotu potom spolu s al�ími aktuálnymi 
údajmi dosadíme do rovnice (5) a vypo ítame 
ve kos  prepätia Uo. V prípade, �e vypo ítane 
prepätie je men�ie ne�  odhadované na za iatku, tak 
návrh je správny a ochranu mo�no realizova . Ak 
vyjde prepätie vä �ie ako predpokladané, tak postup 
návrhu zopakujeme, ale musíme svoje po�iadavky 
zní�i . To znamená,  dovoli  vä �ie prepätie, vä �í 
vybíjací prúd ( o súvisí s vo bou sú iastky) alebo 
dlh�í minimálny as zopnutia tranzistora. Pri 
realizácii konkrétnej ochrany volíme kondenzátor 
s o najmen�ou vlastnou induk nos ou. Odpor 
výkonovo dimenzujeme tak, aby sa teplotne 
nezni il, preto musí sp a  podmienku: 

fCUP 2
oR                                                    (8)  

Stratový výkon v prípade RC ochrany nie je 
zanedbate ný a zhor�uje ú innos  zariadenia. 

Namerané priebehy zobrazujúce innos  ochrany 
sú na Obr. 5. Na hornej stope je napätie kolektor - 
emitor tranzistora MOSFET. Prepätie má tvar 
sínusového charakteru, o je spôsobené tým, �e 
parazitná induk nos  Le a RC ochrana spolu 
vytvárajú RLC oscila ný obvod. Tomuto zodpovedá 
aj priebeh prúdu ochrany, ktorý vidíme na stope  
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Obr. 5  Namerané priebehy prepä ovej RC ochrany 

Fig. 5  Measured waveforms of RC overvoltage 
protection circuit 
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v strede. V okamihu vypínania tranzistora sa 
kondenzátor C prepä ovej ochrany kosínusovým 
kmitom prúdu nabíja, o potvrdzuje existenciu 
oscila ného obvodu. Zapnutím tranzistora MOSFET 
sa kondenzátor C vybíja z hodnoty UCC na svoju 
minimálnu hodnotu cez odpor R. �pi ka vybíjacieho 
prúdu je na stope v strede, vpravo. Taktie� na 
spodnej stope si v�imnime, �e sa táto �pi ka prúdu 
pripo ítava k zá a�nému prúdu tranzistora. Situácia 
je v�ak o to hor�ia, �e sa v tomto okamihu pridáva k 
sú tu spomínaných prúdov e�te aj prúd od 
komuta ného náboja nulovej diódy. Vidite né je to 
z ve kosti �pi ky prúdu tranzistorom, ktorá je vä �ia 
ako sú et zá a�ného prúdu a vybíjacieho prúdu  RC 
ochrany. 

Zdokonalenej�ím typom prepä ovej ochrany je 
ochrana RCD na Obr. 4 d). Jej výhodou v porovnaní 
s predchádzajúcim typom ochrany je, �e je 
dynamicky rýchlej�ia a chráni aj protu nadmernému 
nárastu du/dt, preto�e prenos energie z parazitnej 
induk nosti Le na kondenzátor ochrany C prebieha 
cez diódu D, tak�e nie je spoma ovaný odporom R 
vytvárajúcim s kapacitou C asovú kon�tantu 
 = RC. Odpor R sa uplat uje len pri vybíjaní 

kondenzátora C tým, �e na alej obmedzuje �pi ku 
vybíjacieho prúdu.  Odporom prechádza len vybíjací 
prúd a jeho straty klesnú na polovicu, o výrazne 
ovplyvní ú innos  zapojenia. Pre dimenzovanie 
odporu potom platí: 

fCU
2
1P 2

oR                                                   (9) 

 

Postup návrhu hodnôt jednotlivých prvkov ochrany 
ako aj východiskové rovnice ostávajú rovnaké ako v 
predchádzajúcom prípade, a� na uvedenú výnimku 
(9). Dimenzovanie diódy v RCD ochrane z h adiska 
maximálnej hodnoty napätia a prúdu musí by  
rovnaké ako chráneného tranzistora.  

Namerané priebehy zachytávajúce innos  
ochrany sú uvedené na Obr. 6. Horná stopa opä  
ukazuje priebeh napätia kolektor-emitor tranzistora 
MOSFET. Zásluhou vynechania odporu z nabíjacej 
cesty kondenzátora sa celý prenos energie z  
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Obr. 6  Namerané priebehy prepä ovej RCD 
ochrany 

Fig. 6  Measured waveforms of RCD overvoltage 
protection circuit 

induk nosti Le asovo skrátil. Na prostrednej stope 
je zobrazený priebeh prúdu kondenzátora ochrany. 
Pri vypínaní tranzistora MOSFET je nabíjací 
prúdový kmit kondenzátora a pri zapínaní 
tranzistora, vybíjací. Rovnako ako u predchádzajúcej 
ochrany aj tu sa vybíjací prúd pripo ítava 
k zá a�nému prúdu a prúdu od komuta ného náboja 
nulovej diódy. 

al�ím typom prepä ovej ochrany je zapojenie 
pod a Obr. 4 e) ozna ované aj ako ochrana fixa ným 
napätím. innos  ochrany sa prejavuje v okamihu, 
ke  potenciál kolektora tranzistora prekro í hodnotu 
napájacieho (ochranného - fixa ného) napätia UCC
o hodnotu asi 0,6 V. V tom okamihu sa otvára 
priepustne polarizovaná dióda D a odvádza energiu 
parazitnej induk nosti Le do kondenzátora C. Po 
od erpaní energie induk nosti sa dióda D uzatvára a 
kondenzátor C sa prostredníctvom odporu R za ína 
vybíja  do napä ového zdroja s napätím UCC. Pre 
dimenzovanie jednotlivých prvkov platia 
podmienky: 

2
CC

2
D Ui

C
LU

vyp.
e

o                         (10) 

CCU
UlnCf

1R
o

                                            (11) 

fUUC
2
1P 2

CCoR                                (12) 

kde f je frekvencia spínania tranzistora, Uo je 
ve kos  prepätia, UCC je ve kos  fixa ného napätia 
a PR je ve kos  stratového výkonu odporu R. Postup 
návrhu prvkov ochrany sa rovnako ako pri RC 
ochrane za ína vo bou ve kosti prepätia (�pi kovej 
hodnoty kolektorového napätia). Na základe rovnice 
(10) vypo ítame ve kos  potrebnej kapacity C. Zo 
vz ahu (11) a po�adovanej pracovnej frekvencie 
ur íme ve kos  odporu R, pri om jeho výkonové 
dimenzovanie vyplýva z rovnice (12). Maximálne 
napä ové a prúdové parametre pou�itej diódy musia 
by  rovnaké ako chráneného tranzistora. Výhoda 
tejto ochrany spo íva v tom, �e pre svoju innos  
nevy�aduje stanovenie minimálneho asu zopnutia 
výkonovej sú iastky, ím sa zvä �uje mo�nos  jej 
regula ného rozsahu i zmen�uje mo�nos  poruchy 
innosti ochrany. Dimenzovanie jednotlivých 

prvkov ochrany nie je navzájom medzi sebou a� tak 
podmienené protire ivými po�iadavkami ako pri 
ochranách RC a RCD, a preto je ah�ie 
realizovate né. Priamym dôsledkom popísanej 
skuto nosti je lep�ie prúdové a napä ové vyu�itie 
chránenej sú iastky, preto�e vybíjací prúd u� 
neprechádza tranzistorom, a teda o to vä �í mô�e 
by  zá a�ný prúd. Ochrana s pomocným napätím 
zaru uje ni��ie prepätia a lep�ie napä ové vyu�itie 
sú iastky (sú iastka mô�e by  na ni��ie napätie 
a men�í prúd ako sú iastka s RC alebo RCD 
ochranou, pri om spína rovnaký výkon do zá a�e).  

Priebehy znázor ujúce popisované skuto nosti 
v reálnom, meranom obvode sú zachytené na Obr. 7 
a Obr. 8 Na hornej stope Obr. 7 vidíme, �e prepätie 
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v napätí kolektor - emitor tranzistora MOSFET 
dosahuje men�ie hodnoty ako v predchádzajúcich 
prípadoch. Ochrana s pomocným napätím vy�aduje 
pre svoju spo ahlivú innos  rýchlu diódu a kvalitný 
kondenzátor. Prepojenie týchto reálnych prvkov 
vná�a doobvodu ur itú induk nos , ím sa ú innos   
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Obr. 7  Napätie a prúd tranzistora MOSFET pri 

pou�ití ochrany s pomocným napätím 
Fig. 7  MOSFET collector voltage and current in 
overvoltage protection circuit based on auxiliari 

voltage method 
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Obr. 8  Napätie a prúd kondenzátora pri pou�ití 
ochrany s pomocným napätím 

Fig. 8 The voltage and current of capacitor in 
overvoltage protection circuit based on auxiliari 

voltage method 

a spo ahlivos  ochrany zni�uje. Evidentný dôkaz 
tejto skuto nosti je krátka napä ová �pi ka 
v priebehu napätia tranzistora. al�ou podstatnou 
výhodou tejto ochrany je, �e sa nabíjaním 
kondenzátora ochrany neovplyv uje prirodzený 
priebeh napätia tranzistora, daný jeho vypínacími 
vlastnos ami. Na spodnej stope popisovaného 
obrázka je prúd tranzistora z u� uvedených dôvodov 
men�í ako v predchádzajúcich prípadoch. Na Obr. 8 
a hornej stope je uvedené zvä �enie napätia 
ochranného kondenzátora v okamihu vypínania 
tranzistora a v al�om jeho pokles pri vybíjaní cez 
odpor R ochrany. Na spodnej stope toho istého 
obrázka je jasný dôkaz uvedenej skuto nosti, ktorý 
vyplýva z krátkeho kladného nabíjacieho prúdu 
kondenzátora a malého, dlho trvajúceho, záporného 
vybíjacieho prúdu.  

E�te perspektívnej�ím a pou�ívanej�ím typom 
prepä ovej ochrany výkonových po om riadených 
tranzistorov je zapojenie ochrany pod a Obr. 4 g). 
Na rozdiel od pou�itia takejto ochrany v spojení s 
BT, pri tranzistoroch MOSFET a IGBT, zapojená 
Zenerova dióda nemusí by  výkonová. Posta ujúce 

je ak jej maximálny prúd je okolo 200 mA. Do série 
s ou zapojená dióda D musí by  dostato ne  rýchla 
a jej záverné napätie musí by  vä �ie ako amplitúda 
vstupných  napä ových impulzov uI. �elaná ve kos  
prierazného napätia Zenerovej diódy sa dá 
spo ahlivo získa  sériovým zapojením viacerých 
vhodných nevýkonových Zenerových diód. innos  
ochrany spo íva v tom, �e po príchode nulového 
riadiaceho napätia uI tranzistor vypína. V okamihu, 
ke  napätie uDS prekro í hodnotu napätia UZD + uGS, 
Zenerovou diódou za ne preteka  prúd, ktorý 
vytvorí na odpore RI úbytok napätia. V dôsledku 
toho dôjde k  nárastu napätia uGS a k "pootvoreniu" 
tranzistora MOSFET, ktorý sa v tomto okamihu 
správa ako výkonová Zenerova dióda. Priebeh 
výstupného napätia uDS tranzistora MOSFET a jeho 
prúdu iD je na Obr. 9. �pi ka v napätí uDS dosahuje 
maximálnu hodnotu danú Zenerovým napätím 
pou�itej diódy. V tom istom okamihu nastáva 
pred �enie doby vodivosti prúdu iD tranzistora 
MOSFET. Ochrana nemá vplyv na zmenu tvaru 
oboch sledovaných veli ín po as zapínania 
tranzistora, o je jej významná výhoda. 
Najdôle�itej�ia podmienka, ktorú musí ochrana 
sp a  okrem toho, �e dióda je schopná vies  
�pi kový prúd okolo 300 a� 400 mA je: 
 

maxDSZDCC U*0,8UU*1,2        resp. 

maxCEU*0,8           (13) 
 
Po�iadavka 20 percentnej rezervy zdola vyplýva z 
potreby najkrat�ej doby pôsobenia ochrany. Rezerva 
zhora je daná bezpe nos ou tranzistora pri 
existujúcich zmenách parametrov prívodných 
vodi ov a ich parazitných induk ností. 

Z h adiska dimenzovania stratového výkonu je 
potrebné si uvedomi , �e prepätie pri vypínaní je 
pribli�ne rovnaké na tranzistore i Zenerovej dióde. 
Stratový výkon na jednotlivých sú iastkach je potom 
daný iba ve kos ou prúdu prechádzajúceho 
príslu�nou sú iastkou. Z popisovania vlastností 
výkonových po om riadených tranzistorov vieme, 
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Obr. 9  Napätie a prúd tranzistora MOSFET pri 
pou�ití ochrany so Zenerovou diódou zapojenou 

medzi kolektorom a hradlom 
Fig. 9 MOSFET collector voltage and current in 

Zener overvolatge protection circuit 
 
�e pomer ich riadiaceho výkonu vzh adom k výkonu 
spínanému je ve mi malý. Preto bude taktie� malý 
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i pomer strát na Zenerovej dióde riadiaceho obvodu 
v porovnaní so stratami na výkonovom tranzistore. 
Ak odhadneme najnepriaznivej�í pomer riadiaceho 
a výkonového prúdu ako 1:20, tak sa aj straty budú 
deli  v tomto pomere. Ke �e reálne mô�eme 
s pomocou ofukovaného chladi a odvádza  zo 
spínacieho tranzistora maximálne straty o ve kosti 
200 W, znamená to, �e bez al�ích presnej�ích 
výpo tov volíme typ 10 W Zenerovej diódy. Takáto 
dióda je vä �inou v kovovom púzdre, nemusí sa 
upev ova  na �iadne chladiace teleso a posta uje jej 
�samochladenie�.  

Najnov�ími a najpou�ívanej�ími typmi zapojení 
prepä ových ochrán sa v poslednom ase stali 
zapojenia pod a Obr. 4 b) a 4 f). Tieto zapojenia sa 
nelí�ia od zapojení so Zenerovými diódami. 
Podstatný rozdiel je len v pou�itej sú iastke. V 
tomto prípade je Zenerova dióda nahradená novou 
ve mi výhodnou sú iastkou - výkonovým 
varistorom. Základné vlastnosti výkonového 
varistora zistíme z voltampérovej charakteristiky, 
ktorá je na Obr. 10. Jedná sa o symetrickú sú iastku, 
teda ubovo ným koncom �pripojite nú� na kolektor 
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Obr. 10  Voltampérová charakteristika varistora 
Fig. 10  V-A varistor characteristic 

 
 
tranzistora. Odpor varistora je do ur itej hodnoty 
napätia ve mi ve ký, no stúpnutím napätia nad túto 
hodnotu sa strmo mení a stáva sa ve mi malým. 
Vpodstate sa charakteristika varistora podobá 
závernej charakteristike Zenerovej diódy. Princíp 
vzniku vodivého stavu je u obidvoch sú iastok 
podstatne rozdielny. Varistor je polykry�talická 
istiaca sú iastka tvorená drobnými zrnkami 
materiálu (naj astej�ie ZnO). Jednotlivé zrná sú od 
seba oddelené povrchovou bariérou, ktorá sa 
zmen�uje v závislosti na ve kosti elektrického po a. 
Výstupnú charakteristiku varistora je mo�né vyjadri  
vz ahom: 

AUI                                                         (14) 

pri om A a  sú kon�tanty dané typom materiálu a 
rozmermi varistora. Akonáhle stúpne napätie na 
varistore, klesne odpor varistora a energia prepätia 
sa odvádza paralelnou cestou mimo istenej 
sú iastky, o je princíp innosti ochrany na Obr. 4 
b). Doba odozvy je krátka, iba okolo 25 ns. 
Jednotlivé varistory sa vyrábajú v �irokom rozpätí 
napätí a majú ve kú schopnos  pohlcovania energie 
jedného impulzu, ktorá dosahuje a� stovky Jouleov. 

Av�ak vzh adom k men�ím rozmerom majú stredný 
stratový výkon v rozsahu nieko kých Wattov. Z 
h adiska výberu správneho typu varistora je 
potrebné dodr�a  nasledujúce podmienky: 

DCNCC UU                                           (15) 

CEmaxU      resp.   CDSmax UU                          (16) 

f.Li
2
1P 2

DVAR vyp                                     (17) 

Nominálne napätie UN(DC), pri ktorom te ie 
varistorom prúd 1 mA má by  o nie o vä �ie ako 
napájacie napätie UCC, ale zárove  maximálne 
napätie ochrany UC (clamping voltage), vä �inou 
ur ené pre prúdový impulz 200 A a as 8/20 s 
(8 s je as nábehu impulzu a 20 s je as po jeho 
pokles na 50 %), musí by  men�ie, ako maximálne 
dovolené napätie kolektora chráneného tranzistora. 
Taktie� musí by  zabezpe ené, aby bol stratový 
výkon varistora vä �í, ako stredný stratový výkon 
vná�aný do obvodu parazitnou induk nos ou Le. Ak 
by sa podmienka stratového výkonu nedala dodr�a
zapojením jedinej sú iastky, je mo�né pou�i  
paralelné zapojenie viacerých sú iastok. V prípade 
zapojenia prepä ovej ochrany s varistorom pod a 
Obr. 4 f) je situácia v dimenzovaní podobná, len 
stratový výkon mô�e by  20 násobne men�í, preto�e 
hlavné straty sa rozptýlia v chránenom tranzistore. 
Princíp sme u� spomínali pri innosti ochrany so 
Zenerovou diódou. 

Iným typom polovodi ovej sú iastky, ktorá je 
ur ená pre istenie proti prepätiam je prepä ová dióda 
BOD (Break Over Diode). Jej voltampérová 
charakteristika je zobrazená na Obr. 11. Ide o 
tyristorovú �truktúru malého výkonu bez riadiacej 
elektródy, teda diódový tyristor - spätne vodivý. 
Jednotlivé BOD diódy sa vyrábajú pre napätia do 
1000 V. Pou�itie BOD diód v prepä ových 
ochranách sa realizuje vä �inou takým spôsobom, �e 
sa pomocou nich zapína sú iastka ohrozená 
prepätím, o vykonáva napríklad ochrana na Obr. 4 
f) a 4 g). Svojou funkciou mô�u, v tomto prípade, 
v plnej miere nahradi  výkonovú Zenerovú diódu. 
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Obr. 11  Voltampérová charakteristika BOD diódy 

Fig. 11  V-A Characteristic of BOD diode 
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