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Abstrakt — Článok popisuje možný spôsob generovania fázovo posunutých riadiacich signálov pre účely 

viacvetvových DC-DC impulzových meničov. Navrhovaný generátor je schopný obsluhovať 1 až 10 vetiev 

meniča s požadovaným fázovým posuvom. Dôraz bol kladený na vytvorenie generátora bez použitia 

mikrokontroléra. Teda je ho možné použiť v oblasti, kde by mikrokontrolér predstavoval vyššie náklady 

na zhotovenie celkového zariadenia. V závere článku sa nachádzajú návrhy plošných spojov ako aj 

experimentálne výsledky.  
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Design and realization of phase shifted control signals 

for interleaved pulse DC-DC converters using analog 

and digital components 
 

 

Abstract — The paper describes a possible method of generating phase shifted control signals for the 

purpose of multi-leg interleaved DC-DC pulse converters. The proposed generator is capable of handling 1 

to 10 converters legs with the required phase shift. Emphasis was placed on creating a generator without 

using a microcontroller. Thus, it can be used in an area where the microcontroller would entail higher costs 

for the construction of the overall device. At the end of the paper there are printed circuit board designs as 

well as experimental results.  

 

Keywords — DC-DC converter, pulse generator, multi-leg converters. 

I. ÚVOD 

Viacvetvové DC/DC impulzové meniče, ďalej iba DC-DC meniče, poskytujú viaceré výhody v 

porovnaní s ich jedno vetvovou verziou. Predovšetkým je to oveľa nižšie zvlnenie výstupného prúdu 

meniča, pri rovnakej spínacej frekvencii, užšia oblasť prevádzky prerušovaných prúdov, ale aj vyššia 

účinnosť energetickej premeny vstupnej energie na výstupnú (absentuje časový úsek jeho činnosti, v 

ktorom sa energia len akumuluje v meniči, ale neprenáša na výstup). Výhodnosť využitia viacvetvových 

meničov bola dokázaná vo viacerých publikáciách [1]-[4]. Literatúra [5] okrem výhodnosti 

viacvetvových meničov poskytuje aj výsledky, ktoré dokazujú, že pre daný vstupný výkon existuje 
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končený počet vetiev, pri ktorom menič pracuje s najvyššou účinnosťou. Počet vetiev sa pre rovnaký 

výkon môže líšiť z hľadiska typu použitých súčiastok. Cieľom je navrhnúť generátor impulzov tak, aby 

ho bolo možné použiť pre všetky typy DC-DC impulzových meničov.  

Vo všeobecnosti neexistujú integrované obvody pre viac než dvojvetvové DC-DC meniče, ktoré by 

generovali fázovo posunuté riadiace signály. Zvyčajne sa na takéto riadenie používajú analógové 

obvody napriek tomu, že analógové riadenie má podstatné nevýhody. Medzi tieto nevýhody patria: nízka 

spoľahlivosť, náchylnosť na rušenie a požiadavka na väčšie množstvo súčiastok než u digitálneho 

riadenia. Na druhej strane, digitálne riadenie, najmä s využitím mikroprocesorov, poskytuje viacero 

výhod. Medzi tieto výhody patria: flexibilita dizajnu, prídavné procesné možnosti, vylepšený výkon a 

menšia náchylnosť na rušenie. V minulosti sa využívanie riadenia pomocou mikrokontrolérov často 

nevyužívalo, hlavne kvôli vysokej cene a ich malému výkonu, ale v dnešnej dobe sú ich ceny oveľa 

nižšie a výkony sú výrazne vyššie. Napriek tomu, že analógové obvody majú svoje nevýhody bude 

uvedený aspoň jeden spôsob, vďaka ktorému je možné generovať fázovo posunuté riadiace signály pre 

viacvetvové meniče.  

II. NAVRHOVANÝ SPÔSOB GENEROVANIA RIADIACICH SIGNÁLOV 

Základ navrhovaného spôsobu je tvorený časovačom typu NE555. NE555 je integrovaný obvod často 

používaný pre generovanie signálov, alebo na produkovanie časového oneskorenia. Bloková schéma je 

znázornená na obrázku (Obr. 1). Obvod je analógovo číslicový. Analógovú časť tvoria vstupné 

analógové komparátory a koncové stupne, ktoré sú tvorené tranzistormi. Číslicová časť je 

reprezentovaná R-S preklápacím obvodom. Činnosť obvodu je založená na vyhodnocovaní veľkostí 

napäťových úrovní na vstupoch analógových komparátorov K1 a K2. Referenčné hodnoty napätí pre 

analógové komparátory sú odvodené z napájacieho napätia prostredníctvom odporového deliča, 

tvoreného tromi rezistormi s hodnotou odporu 5kΩ zapojenými do série. Na invertujúci vstup 

analógového komparátora K1 je privedené referenčné napätie, ktoré je dané deličom napätia s hodnotou 

2/3 z celkového napájania. Výstup analógového komparátora K1 je pripojený na vstup R (reset) R-S 

klopného obvodu. V prípade, kedy je na neinvertujúci vstup (na obrázku (Obr. 1) označený ako TH 

(Threshold z angl. prahové napätie)) analógového komparátora K1 privedená úroveň napätia vyššia ako 

2/3 z celkového napájania, analógový komparátor nastaví svoj výstup na hodnotu napätia blízku hodnote 

napájania. To spôsobí, že R-S klopný obvod zmení svoj výstup na hodnotu napätia blízku nule a svoj 

negovaný výstup na hodnotu napätia blízku hodnote napájacieho napätia. Keďže je negovaný výstup R-

S klopného obvodu privedený na tranzistor koncového stupňa T2, bude výstupné napätie blízke nule. 

Na zmenu výstupu z nuly na hodnotu blízku napájaniu je potrebné, aby zareagoval analógový 

komparátor K2. Na neivertujúci vstup analógového komparátora K2 je pripojené referenčné napätie s 

hodnotou 1/3 celkového napätia. Analógový komparátor  K2 nastaví svoj výstup na hodnotu blízkemu 

napájaniu iba vtedy, ak  na jeho neivertujúcom vstupe bude hodnota napätia vyššia než na invertujúcom. 

To ma za následok nastavenie výstupu R-S klopného obvodu na napätie blízke napájaniu a zopnutie 

tranzistora koncového stupňa T1, ktorý privedie na výstup hodnotu napätia blízku napájaciemu napätiu. 

 

 
Obr. 1 Bloková schéma časovača NE555 
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Pri zapojení časového oneskorenia (monostabilné zapojenie) stačí k obvodu okrem napájania pripojiť 

iba jeden rezistor a jeden kondenzátor. Na druhej strane ak je potrebné generovať periodicky opakujúce 

sa signály (v tomto prípade je NE555 zapojený v astabilnom režime) je potrebné použiť iba dva externé 

rezistory a jeden kondenzátor. Zmenou hodnôt týchto súčiastok je možné meniť frekvenciu a šírku 

impulzu. Literatúry [6]-[8] poskytujú bližšie informácie týkajúce sa časovača NE555. 

 

A. Časové oneskorenie riadiacich signálov 

Pri použití jedného časovača je možné generovať impulzy pre jednu vetvu meniča. Pre vyšší počet 

vetiev nestačí použiť iba viac časovačov. Je potrebné zabezpečiť fázové oneskorenie generovania 

signálov. Pre štyri vetvy meniča je potrebné fázovo posunúť jednotlivé signály o 1/4 celkovej periódy. 

Z toho vyplýva, že okrem časovačov je potrebné navrhnúť generátor synchronizačných impulzov. 

Jedným zo spôsobov ako zhotoviť generátor fázového posunu s veľkou presnosťou je použitie 4-

bitového BCD (z angl. Binary Coded Decimal) čítača typu 74193, ktorého výstupy sú privedené k 10-

bitovému dekóderu typu 7442. K presnejšej synchronizácii je možné, ako vstupné signály pre BCD 

dekóder, použiť časovač LTC1799, ktorého frekvenciu je možné meniť  zmenou odporu. Rozsah 

výslednej frekvencie je od 1kHz po 33MHz. Literatúry [9]-[11] poskytujú bližšie informácie k zvoleným 

typom súčiastok. Pre univerzálnosť riešenia bolo navrhnuté zapojenie schopné generovať 

synchronizačné impulzy pre dva až desať vetiev. Navrhované riešenie je schematický znázornené na 

obrázku (Obr. 2).  

Pri zmene počtu vetiev sa zmení výsledná frekvencia synchronizačných impulzov. K tomu je potrebné 

upraviť rozsah počítania BCD čítača. Zmeny rozsahov počítania BCD čítača sú zabezpečené 

dvojvstupovými logickými hradlami typu AND. Výstupy logických hradiel sú pripojené na prepínač 

(SW2), pomocou ktorého je možné určiť, ktoré hradlo vynuluje čítač, čo v konečnom dôsledku zmení 

počet fázovo posunutých signálov. Keďže 10-bitový dekodér má jeden výstup aktívny, ak hodnota čítača 

je nulová, v binárnom tvare 0000, pre generovanie štyroch synchronizačných impulzov štyroch vetiev 

meniča je potrebné, aby čítač napočítal do hodnoty tri, v binárnom tvare 0011. Vynulovanie čítača 

nastane po nábežnej hrane hodnoty štyri, v binárnom tvare 0100. Frekvencia generátora sa mení zmenou 

hodnoty pripojeného trimra. V schéme sa nachádza osem trimrov. Jednotlivé trimre sú pripojené k osem 

kanálovému prepínaču označenému  skratkou SW1. Hodnota odporu trimra zodpovedá výslednej 

frekvencii generovanej z LTC1799, ktorú je možné vypočítať podľa rovnice danej výrobcom (1). 

 

 
10

10
k

f MHz
N R

 
  

 
 (1) 

 

kde f je výsledná frekvencia generátora, N je delič, ktorého hodnota môže nadobúdať 100, 10, alebo 

1. Hodnota N=100 je vtedy, ak pin 4 je pripojený k napájaciemu napätiu. Hodnota N=10 je vtedy, ak 

pin 4 zostáva nepripojený a hodnota N=1 je vtedy, ak pin 4 je pripojený k spoločnej zemi čipu. Pre 

navrhované riešenie je pin 4 pripojený k napájaciemu napätiu.  

Výsledné hodnoty frekvencií, a k ním potrebná hodnota odporu pre požadovaný počet vetiev, sú 

uvedené v tabuľke (Tabuľka I). 

 
Tabuľka I Tabuľka vypočítaných hodnôt odporov pre požadovanú frekvenciu 

Počet vetiev Frekvencia [kHz] Odpor [kΩ] 

1 50 20 

2 100 10 

3 150 6.667 

4 200 5 

5 250 4 

6 300 3.33 

7 350 2.86 

8 400 2.5 

9 450 2.22 

10 500 2 
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Obr. 2 Schéma generátora synchronizačných impulzov 

 

B. Realizácia a porovnanie simulačných výsledkov s nameranými 

Pre overenie správnosti navrhovaného spôsobu generovania fázovo posunutých signálov boli urobené 

simulácie a namerané priebehy. Priebehy simulácii pre generovanie fázovo posunutých štyroch 

synchronizačných impulzov sú znázornené na obrázku (Obr. 3). 

 

 
Obr. 3 Časové priebehy fázovo posunutých synchronizačných impulzov 

 

Experimentálne výsledky generátora synchronizačných impulzov pre štyri vetvy meniča sú 

znázornené na obrázku (Obr. 4). 
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Obr. 4 Časové priebehy nameraných synchronizačných impulzov 

 

Namerané signály sú bez použitia koncového invertujúceho logického člena. Z ohľadom na 

univerzálnosť využitia je možné synchronizačné impulzy invertovať. 

Po overení správnosti fungovania, bol vytvorený návrh obojstranného plošného spoja. Návrh 

plošného spoja je znázornený na obrázku (Obr. 5). 

 

 

 
Obr. 5 Návrh plošného spoja pre generátor synchronizačných impulzov (vľavo-pohľad zhora, vpravo-pohľad zdola) 

 

Na základe navrhnutej predlohy bol zhotovený obojstranný plošný spoj. Ilustračný obrázok 

zhotoveného výrobku je znázornený na obrázku (Obr. 6). Tento plošný spoj bol vytvorený za pomoci 

zmesi acetónu a liehu v pomere 3:8. Takýto pomer nezmaže a zároveň uvoľni vytlačenú predlohu z 

papiera na medenú plochu. Miernym plošným tlakom je potrebné predlohu držať pokiaľ sa zmes 

nevyparí. Po vyparení stačí celý plošný spoj vložiť do nádoby z vodou a počkať pokiaľ sa papier sám 

neodlepí. Je to podobná metóda ako pri nažehľovaní, ibaže v tomto prípade odpadá nutnosť zohrievať 

celý plošný spoj. Výsledok je však menej kvalitný ako pri klasickej foto ceste s využitím UV žiariča. 
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Obr. 6 Ilustrácia zhotoveného plošného spoja pre generátor synchronizačných impulzov 

 

S navrhnutým generátorom sú generované synchronizačné impulzy privedené na vstup viacerých 

analógových časovačov v zapojení MKO (Monostabilný klopný obvod). Tento režim má jeden stav 

stabilný, a druhý nestabilný (s obmedzenou dĺžkou času). Schematické zapojenie časovača NE555 pre 

navrhovaný spôsob riadenia je znázornený na obrázku (Obr. 7) Kvôli synchronizačným impulzom nie 

je potrebné, aby časovač pracoval v astabilnom režime. Obnovenie časovača zabezpečujú práve 

synchronizačné impulzy.    

 

 
Obr. 7 Časovač NE555 v zapojení ako monostabilný klopný obvod 

 

Na obrázku (Obr. 7) je možné vidieť, že po každom prichádzajúcom impulze časovač začne nabíjať 

kondenzátor cez rezistor R1. Tieto kvázi pílovité signály budú neskôr potrebné pre ďalšie spracovanie. 

Pre synchronizačné impulzy s frekvenciou 50kHz boli zvolené hodnoty R1 a C tak, aby po spustení 

nestabilného stavu hodnota napätia na kondenzátore narástla nad 2/3 napájacieho napätia skôr, alebo 

počas doby trvania impulzu. Ak by sa kondenzátor nabil príliš skoro než bude privedený ďalší impulz 

(Log. 0 na invertujúci vstup komparátora K2), napätie z kondenzátora sa začne vybíjať na hodnotu 

napätia blízke nule. Nulová hodnota napätia na kondenzátore trvá pokiaľ na vstup s číselným označením 

2 (trigger) nepríde ďalší impulz (log. 0). Takého signály pre ďalšie spracovanie nie sú vhodné. Ďalší 

prípad, kedy výstupný signál nie je žiaduci je ten, pri ktorom čas nabíjania kondenzátora na 2/3 

napájacieho napätia je dlhší ako skončí synchronizačný impulz. Pretože v tom čase stále trvá nestabilný 

stav, príchod ďalšieho impulzu nemá vplyv na aktuálny stav časovača. V takom prípade časovač 

vynechá jeden impulz, čo má za následok to, že výsledná frekvencia nebude zodpovedať 

synchronizačným impulzom. Bude nižšia. Z toho dôvodu je potrebné určiť správnu hodnotu časovej 

dĺžky nestabilného stavu. Časová dĺžka nestabilného stavu je daná rezistorom R a kondenzátorom C, 

ktorú je možné vypočítať podľa rovnice nabíjania kondenzátora (2). 

 



JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky / Journal of Industrial Electrical Engineering  

ISSN 2454-0900 

 vol:3 (2019), issue: 3 48 

 

1 1

1 1

1 1

1

2 2
1

3 3

1 1

3 3

1
ln ln 3

3

1,1

X X

X X

t t

C R C R

CC CC CC CC CC

t t

C R C R

CC CC

X X

X

U U e U U U e

U U e e

t C R t C R

t C R

 
 

 
 

 
         

 
 

    

       

  

 (2) 

 

Po vypočítaní správnych hodnôt sa pokračovalo v návrhu riadiacich signálov pre viacvetvové meniče. 

Výstupné signály s fázovým posunom z časovačov nie je možné použiť priamo na spínanie tranzistorov. 

Je to hlavne z toho dôvodu, že na nabíjanie hradlového kondenzátora pre jednotlivé vetvy by museli 

mať pre každú vetvu osobitný potenciometer, ktorým by sa menila šírka výstupného signálu. Tento 

spôsob nie je optimálny. Z toho dôvodu neboli použité výstupné signály s NE555, ale kvázi 

trojuholníkové signály z kondenzátorov určujúcich dobu nestabilného stavu. Tieto jednotlivé signály sú 

privedené do analógových komparátorov, kde sa porovnávajú z referenčnou hodnotou napätia. Výhodou 

použitia analógových komparátorov je to, že zmenou jedného referenčného napätia, ktoré je privedené 

na všetky komparátory sa mení šírka všetkých riadiacich signálov naraz. Na obrázku (Obr. 8) je 

schematický znázornený navrhovaný spôsob zapojenia spolu so simulačnými výsledkami. 

 

 
Obr. 8 Schéma plus simulačné priebehy fázovo posunutých riadiacich signálov pre 4 vetvy impulzového meniča 

 

Pre overenie funkčnosti navrhovaného riešenia bol zhotovený laboratórny model. Laboratórny model 

je znázornený na obrázku (Obr. 9).  
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Obr. 9 Laboratórny model generátora riadiacich signálov pre 4 vetvy impulzového meniča 

 

III. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY NAVRHNUTÉHO GENERÁTORA 

Synchronizačné impulzy sú privedené z vyššie uvedeného generátora signálov generujúceho signály 

s fázovým posuvom. Pre reálny model boli následne vykonané merania, pomocou ktorých bolo zistené, 

že obvod je veľmi náchylný na presnosť použitých súčiastok a rušenie. Nasledujúce oscilogramy 

znázorňujú výsledky merania pre jednu vetvu riadiaceho signálu. Popis k nameraným oscilogramom je 

nasledujúci: 

 

C1 - vstupný synchronizačný impulz 

C2 - napätie na kondenzátore 

C3 - Výstupný riadiaci signál 

C4 - Referenčná hodnota napätia porovnávaná analógovým komparátorom s napätím na 

kondenzátore 

 

 
             a.)                                     b.) 

 

 
c.)  

Obr. 10 Namerané časové priebehy postupov spracovania signálov pre jednu vetvu meniča s tromi úrovňami referenčných 

hodnôt napätí (a.) 2V, b.) 6V, c.) 9V) 
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Následne boli namerané časové priebehy riadiacich impulzov pre štyri vetvy meniča. Nasledujúce 

oscilogramy znázorňujú časové priebehy výstupných signálov zo zhotoveného laboratórneho modelu. 

Pre namerané časové priebehy platí: 

C1 – Výstupný riadiaci signál pre prvú vetvu impulzového meniča 

C2 – Výstupný riadiaci signál pre druhú vetvu impulzového meniča 

C3 – Výstupný riadiaci signál pre tretiu vetvu impulzového meniča 

C4 – Výstupný riadiaci signál pre štvrtú vetvu impulzového meniča 

 

 

 
Obr. 1 Namerané priebehy fázovo posunutých riadiacich signálov pre 4 vetvy impulzového meniča s rozdielnou šírkou 

impulzov 

 

Rozdiely v šírke stried medzi jednotlivými impulzami môžu byť spôsobené nepresnosťou použitých 

súčiastok, pretože každá súčiastka je vyrábaná s určitou toleranciou. Pre vykompenzovanie rozdielov je 

potrebné pridať ďalšie súčiastky, čím sa zvýši zložitosť aj cena celkového zapojenia.  

Z nameraných priebehov je zrejme, že táto metóda nie je dostatočná pre riadenie viacvetvových 

impulzových meničov určených pre vysoké výkony. Veľké rozdiely stried pri vyšších výkonoch môžu 

spôsobiť nestabilitu celého systému. Teda je možné povedať, že dané zapojenie je možné použiť pre 

meniče s nižšími výkonmi.  

IV. ZÁVER 

Na záver je možné povedať, že dané navrhované riešenie generovania fázové posunutých riadiacich 

signálov si nájde uplatnenie pre viacvetvové DC-DC meniče s nižšími výkonmi. Dané navrhované 

riešenie nevyžaduje znalosti programovania mikrokontrolérov. Teda je ho možné použiť v oblasti kde 

by pridanie mikrokontroléra predstavovalo vyššiu náročnosť, alebo cenu na zhotovenie celkového 

zariadenia. Presnosť celkového návrhu je možné vylepšiť pridaním presnejších súčiastok.  
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