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ABSTRAKT  

    Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi měření THD (Total Harmonic 

Distortion) u zesilovačů třídy A a třídy AB. Použitím měřící karty MF 624, jako analogového 

vstupu a výstupu, a její nastavení v programovém prostředí Matlab, lze vyhodnotit výsledky 

harmonického zkreslení THD a vyobrazení průběhů změřených signálů. 

     První část této diplomové práce se bude zabývat podrobnějším popisem jednotlivých typů 

zesilovačů, jejich charakteristikou, obecnými parametry zesilovačů, rozdělení pracovních tříd 

zesilovačů. 

      Cílem měření a tedy i celé diplomové práce bude vyhodnocení rozsahu zkreslení u 

zesilovačů třídy A a třídy AB, pomocí výpočtů Fourierovy řady v amplitudově-fázovém 

zápisu.  

ABSTRACT 

    This thesis deals with the possibilitiesof measuring THD (Total Harmonic Distortion) for 

amplifiers class A and class AB. Using a measuring card MF624, as an analog input and 

output, and its petting in Matlab, cpou can evaluace there sultsof harmonic distortion THD 

and image sofwaveformmeasured sinals.  

    The first part of this thesis will a more detailed description of eachamp types, thein 

characteristics, general parameters of amplifier, distribution amplifiers working classes. 

    Theaim of the measure and thus of the whole the is will theexten tof distortion in aplifiers 

class A and class AB, calculationusinf Fourier series in theamplitude-phaseregistration. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

    Zesilovač, zkreslení THD (Total Harmonic Distortion), měřící karta MF 624, analogový 
převodník. 
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1 Úvod 
 

V současné době je nutná potřeba převádět analogové signály na digitální. Pro tyto účely 

slouží A/D převodníky. Pro daný typ měření je nezbytné znát přesné parametry převodníku, 

aby bylo možné pracovat s přesnými čísly. Existuje několik měřících metod. 

Zesilovače jsou elektronické obvodové systémy, které se používají k zesílení slabých 

elektronických signálu. Při zesilování se zesiluje pouze amplituda signálu, tvar a frekvence 

zůstávají nezměněny.  

Tato práce je rozdělena na dva celky. V první části této diplomové práce je zahrnuta 

teorie zesilovačů, jejich charakteristika a rozdělení zesilovačů podle různých hledisek. Dále je 

popsána měřící karta MF 624 od firmy HUMUSOFT s.r.o., jako analogový převodník, a její 

nastavení v programovém prostředí Matlab. Druhá část této práce obsahuje popis měření 

zesilovačů třídy A, AB a výsledky jejich harmonického zkreslení THD, vyobrazení průběhů 

změřených signálů prostřednictvím sinusových křivek. 

Předmětem diplomové práce jsou výkonové zesilovače a jejich hodnocení. Cílem práce je 

navrhnout v laboratorních podmínkách metodu hodnocení výkonových zesilovačů 

uplatnitelnou v provozních podmínkách a s užitím běžného technického vybavení. 

Jedná se o komplexní oblast, kde je většinou potřeba špičkového vybavení, aby bylo 

možné daný zesilovač proměřit. Vzhledem k omezeným možnostem v klasických laboratořích 

jsem chtěla demonstrovat, že zhodnocení zesilovače je možné i v těchto podmínkách. 

Předpokládaným výstupem bude hodnota zkreslení THD založená na výpočtu v prostředí 

programu Matlab. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2 Zesilovače 
 

      Při zpracovávání elektrických signálů je často nutné signál vhodným způsobem 

upravit a zesílit. Zdroji signálu mohou být různé senzory. Senzorem může být například 

teploměr, který převádí údaj o změřené teplotě na elektrický signál, nebo anténa 

rozhlasového, případně televizního, či jiného přijímače nebo vysílače, která přetváří 

elektromagnetické pole na elektrický signál, může být i mikrofon, který změní akustický 

hlasový nebo hudební projev na elektrický signál, senzor tlaku, hmotnosti, osvětlení apod. [7] 

 

2.1 Definice zesilovače 
 

Zesilovače jsou elektronické funkční bloky sloužící k zesilování elektrických veličin, 

kterými jsou elektrická napětí, proudy a výkony. Jejich vlastnosti jsou popsány čtyřpólovými 

charakteristikami a čtyřpólovými parametry.  

Základní funkcí zesilovače je zesílit užitečný výkon signálu při zachování časového 

průběhu vstupního signálu (jeho kmitočtového spektra). [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma zesilovače - zesílení slabého signálu na potřebnou úroveň v reproduktoru 
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2.2 Rozdělení zesilovačů 
 

Zesilovače můžeme dělit podle různých hledisek např. podle konstrukce, podle 

zesilovacího média, podle velikosti budícího signálu, podle typu budícího signálu, podle třídy 

zapojení.  Zde jsou uvedeny hlavní typy zesilovačů: [7] 

a) Podle velikosti vstupního signálu: 

• zesilovače malých výkonů (měřící zesilovače, předzesilovače – zesilují malé 

signály, vykazují velké napěťové zesílení, malé zkreslení a malý vlastní šum), 

• výkonové zesilovače – zesilují vyšší úrovně signálu, musí mít dostatečný výstupní 

výkon, velkou účinnost a malé zkreslení zesíleného signálu (koncové stupně audio 

zesilovačů, servosystémů, výstupní výkonové vysokofrekvenční anténní zesilovače 

apod.). 

 
b) Podle kmitočtového rozsahu zesilovaných signálů: 

• stejnosměrné zesilovače (zesilují stejnosměrné i střídavé signály), 

• střídavé zesilovače: 

• nízkofrekvenční (kmitočtový rozsah přibližně od 1 Hz do desítek kHz), 

• vysokofrekvenční (jsou určeny pro pásma kmitočtů od cca 100 kHz do desítek 

MHz), 

• zesilovače pro velmi a ultra vysoké kmitočty, 

• mikrovlné (pracují v kmitočtových pásmech v okolí 1 GHz a vyšších).  

 
c) Podle charakteru zátěže: 

• zesilovače s odporovou zátěží – rezistivní (stejnosměrné a nf zesilovače), 

• zesilovače s kapacitní zátěží 

• zesilovače s induktivní zátěží – induktivní, transformátorovou (koncové a speciální 

zesilovače), 

• zesilovače se selektivní zátěží (s jednoduchými nebo s vázanými kmitavými 
obvody, piezokeramickým filtry apod.). 
 

d) Podle zesilované veličiny: 

• zesilovače napětí   

• zesilovače proudu 

• zesilovače výkonu 
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e) Podle šířky přenášeného pásma: 

• úzkopásmové (selektivní) zesilovače – přenášené kmitočtové pásmo je vzhledem 

ke střednímu přenášenému kmitočtu malé (vysokofrekvenční laděné, speciální – 

řídicí), 

• širokopásmové zesilovače (nf i vf, patří sem obrazové a impulzivní zesilovače). 
 

f) Podle struktury vstupního obvodu (obdobně je možné uvažovat i dělení podle 

struktury výstupního obvodu): 

• zesilovače se symetrickým vstupem a nesymetrickým výstupem (diferenční 

zesilovače, operační zesilovače), 

• zesilovače s nesymetrickým vstupem 

 
g) Podle technologie: 

• zesilovače realizované z diskrétních součástek, 

• zesilovače integrované monolitické, 

• zesilovače hybridní – kombinovány předchozí dvě technologie 

 
h) Podle fáze výstupního signálu: 

• neinvertující – fáze výstupního signálu je v pásmu přenášených kmitočtů (v oblasti 

středních kmitočtů) shodná s fází vstupního signálu, 

• invertující – fáze výstupního signálu je v pásmu přenášených kmitočtů opačná 

oproti fázi vstupního signálu (fázový posuv o 180°). 

 
i) Speciální typy zesilovačů: 

• zesilovače pro optické komunikace (použití např. ve vláknové optice), 

• izolační zesilovače s optickou nebo transformátorovou vazbou atd., které mají 

galvanicky oddělené vstupní a výstupní obvody. 
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2.3 Obecné parametry zesilovačů 
 

2.3.1 Zesílení 

Zesilovací stupeň má dvě svorky vstupní a dvě výstupní. Takovému zapojení se 

obecně říká čtyřpól nebo také dvojbran. Činný výkon odebíraný z výstupních svorek je větší 

než činný výkon na vstupních svorkách, jedná se o aktivní čtyřpól. Aktivní čtyřpóly musí být 

připojeny na zdroj energie – stejnosměrné napájecí napětí. Poměr mezi výstupní a vstupní 

veličinou je označován jako zesilovací činitel. Podle veličiny rozlišujeme proudové, napěťové 

a výkonové zesílení. Kromě zesílení se u zesilovačů sleduje fázový posun výstupního signálu 

oproti vstupnímu, pokud je tento 180º (π), pak se jedná o invertující zesilovač. U koncových 

zesilovacích (výkonových) stupňů nejsou rozhodující zesilovací činitele, ale odevzdaný 

střídavým výkon. Jako parametr výkonových zesilovačů bývá uváděn jmenovitý výkon, tento 

bývá dosažen při plném vybuzení zesilovacího stupně sinusovým signálem a zatížení 

jmenovitou (impedančně přizpůsobenou) zátěží. Stejnosměrný výkon odebraný z napájení 

plus zanedbatelný vstupní výkon je větší než výkon odevzdaný (většinou jen střídavý), 

protože v zesilovači dochází ke ztrátám, které se mění v teplo. Má-li signál po průchodu 

čtyřpólem stejný tvar (časový průběh) ale menší výkon na výstupu proti vstupu, jedná se 

útlum (zeslabení, zpravidla na pasivním čtyřpólu). Činitel útlumu definujeme jako 

převrácenou hodnotu zesílení (zesilovacího činitele).  [19] 
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kde  Vi / Vu / Vp  - proudový / napěťový / výkonový zesilovací činitel 
       alternativně se používá označení Ai / Au / 
Ap 
  I1 / I2   - vstupní / výstupní proud 
  U1 / U2   - vstupní / výstupní napětí 
  P1 / P2   - vstupní / výstupní výkon 
 

D   - činitel útlumu  
(při indexování se používá index příslušné veličiny)  

V  - činitel zesílení, alternativně se používá A 

 

  S1 / S2   - vstupní / výstupní veličina (obecně) 
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Zesílení zesilovače je vždy definováno poměrem změny výstupního napětí nebo 

proudu ke změně napětí nebo proudu na vstupu. 

Logaritmus zesílení se nazývá zisk, logaritmus útlumu se nazývá pokles. Při použití 

desítkových logaritmů je používanou jednotkou bel [B], která odpovídá desetinásobnému 

zesílení nebo útlumu výkonu. V praxi se používá jednotka decibel [dB]. Dekadický 

logaritmus vychází z poměru výkonů. Vyjdeme – li z poměru napětí na stejném odporu ve 

vzorci, dostaneme dvojnásobný koeficient. [19] 
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kde   Ap / Au / Ai  - výkonový / napěťový / proudový útlum v dB, 

(alternativně se používá i pro zesílení (zisk) 

s převráceným poměrem vstupní a výstupní veličiny:

  

  I1 / I2   - vstupní / výstupní proud 

  U1 / U2   - vstupní / výstupní napětí 

  P1 / P2   - vstupní / výstupní výkon 

  R (Z)   - odpor (impedance) vstupu i výstupu, 

  A1 / A2 /  - dílčí útlumy 

  G   - zisk (gain) indexováno dle příslušné veličiny. 

 

    V praxi je možné se setkat s původní jednotkou útlumu, která vychází z útlumu napětí a 

používá přirozený logaritmus – logaritmický dekrement tlumení – Neper [Np]. Při poklesu o 

1Np se napětí utlumí e (= 2,72) krát. V tomto případě není zachována podmínka stejného 
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vstupního a výstupního odporu (impedance). Ve sdělovací technice většinou tato podmínka 

splněna je (např. 75Ω).  [19, 4] 

    Ideální zesilovač by měl zesilovat signál nezkresleně bez ohledu na strmost jeho hran, tj. 

bez ohledu na rychlost napěťových změn, tj. bez ohledu na kmitočet v případě periodických 

harmonických (sinusových) signálů. Vlivem přechodových jevů na kapacitách a 

indukčnostech včetně parazitních to není možné. Závislost napěťového zesílení sinusového 

signálu na jeho kmitočtu se označuje jako přenosová charakteristika napěťového zesilovače. 

 

2.3.2 Nelineární zkreslení 

    Dalším požadavkem na zesilovač je, aby průběh výstupního signálu byl přesně lineárně 

zvětšený obraz vstupního signálu. Zesilovače však zesilují signál dostatečně lineárně jen za 

určitých podmínek. Čím více se zesilovač od těchto podmínek odchyluje, tím více se projeví 

nelinearita v zesílení (zesilovač zkresluje). 

     Zkreslení je způsobeno nelinearitou aktivních součástek, tudíž změnou vstupního napětí se 

mění i zesílení. Toto tzv. nelineární zkreslení vykazuje každý zesilovač. Jeho velikost se 

vyjadřuje tzv. činitelem harmonického zkreslení k, který udává, kolik procent vyšších 

harmonických kmitočtů se po zesílení v původním signálu objevilo. [4] 

Koeficient harmonického zkreslení, nebo také činitel vyšších harmonických, nebo činitel 

zkreslení, jedná se vždy o tentýž koeficient. Výpočet tohoto koeficientu vychází z velikosti 

složek (amplitud nebo efektivních hodnot) harmonického rozkladu: 
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kde    kH   - činitel zkreslení  

U1, U2, U3… - napětí (amplituda nebo efektivní 

hodnota) jednotlivých harmonických 

složek. 

 

    Při přenosu a zesilování se za dostatečně malou hodnotu považuje 1% (např. HiFi kvalita 

zvuku). 
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    Nelineární zkreslení např. zvukových (nf) zesilovačů bývá v rozmezí 0,1 až 5%. Zkreslení 

větší než 1 % lze rozeznat sluchem. 

    Zkreslení velmi závisí na amplitudě. Při zvětšování hlasitosti reprodukce zvuku se od určité 

meze velmi zvětšuje. 

 

2.3.3 Šířka pásma 

    Šířka přenášeného pásma je rozdíl mezi horním a dolním kmitočtem neboli kmitočtový 

rozsah, který je schopen zesílit. Mezní kmitočet je nejmenší nebo největší kmitočet, na kterém 

může zesilovač ještě zesilovat. [14] 

 

2.3.4 Vstupní a výstupní impedance 

 
    Zesilovače mají uvedenou hodnotu jmenovité impedance, do které jsou schopny pracovat. 

Tuto impedanci je vhodné dodržovat. Při připojení nižší než jmenovité impedance mohou 

zareagovat ochrany proti přetížení, a nebo může dojít i ke zničení zesilovače. 

 
 vstupní impedance – jakou ekvivalentní zátěž představuje zesilovač pro zdroj 

zesilovaného signál. 

 

 výstupní impedance – ekvivalentní hodnota vnitřního odporu výstupu zesilovače 

(sledujeme zesilovač jako napěťový zdroj)  

 

Podíl vstupních veličin  
1

1
1 I

U
Z =  se nazývá vstupní impedance,  

podíl výstupních veličin 
2

2
2 I

U
Z =  výstupní impedance.     [9] 
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2.4 Třídy zesilovačů 
 

Všechny zesilovače se dělí do tříd, které charakterizují jejich pracovní vlastnosti nebo 

princip, na kterém zesilovač funguje. 

Podle umístění klidového pracovního bodu a podle způsobu zpracování signálu 

rozlišujeme následující třídy zesilovačů: 

• základní analogové třídy A, AB, B a C, 

• spínané D, T, E, F, 

• další G, H, I atd. 

Rozdíl mezi analogovými třídami zesilovačů spočívá v umístění pracovního bodu 

v soustavě charakteristik.  

Zesilovač třídy A 

Součástky zesilovače třídy A jsou zapojeny jednočinně, tzn., že jedna větev 

zpracovává obě poloviny (+ i -, viz třída B) průchozího signálu. Součástky zesilovače třídy A 

mají nastavený takový klidový proud, aby byly stále ve vodivém stavu. Díky velkému 

klidovému proudu mají zesilovače třídy A nejmenší zkreslení. Kvůli tak vysokému proudu 

jsou ale velice náročné na konstrukci. Vyžadují vysoký příkon (velké nároky na napájení) a 

většina tohoto příkonu se mění na teplo. Důsledkem toho jsou i vysoké nároky na chlazení 

zesilovače. To jsou důvody, proč jsou zesilovače třídy A velice drahé a prodávají se velice 

málo (na Hi-End trhu činí jejich podíl asi 10%). [7] 

    Zesilovač třídy B 

Výkonové součástky zesilovače třídy B jsou zapojeny dvoučině (ve dvou větvích) a 

mají nastavený nulový klidový proud. Jedna větev zpracovává pouze kladnou půlku signálu a 

druhá větev zpracovává pouze zápornou polovinu. Tyto větve se tak střídají a doplňují ve své 

činnosti. Protože přechod z nevodivého do vodivého stavu součástek je pozvolný, vzniká při 

průchodu signálu nulou (změna polarity z + na -) tzv. přechodové zkreslení. Toto zkreslení je 

tak velké, že je poměrně dobře slyšitelné, hlavně pokud má signál malou amplitudu. Proto se 

tyto zesilovače v NF technice příliš neuplatňují. Výhodou těchto zesilovačů je energetická 
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úspornost. Bez signálu neodebírají žádný proud a při malém signálu odebírají pouze malý 

proud. [7] 

 

 

 

 

Obr. 2 Grafické znázornění pracovního bodu tříd A, B, a AB [21] 

Zesilovač třídy AB 

Tato třída je kompromisem mezi třídami A a B, využívá výhod obou typů zapojení. 

Konstrukčně je zesilovač stejný, jako zesilovač v třídě B, ale s tím rozdílem, že třída AB má 

zavedený malý klidový proud. To znamená, že tyto zesilovače nevykazují tak velké 

přechodové zkreslení, jako zesilovače v třídě B. Třída AB také není tak energeticky náročná 

jako třída A. Z těchto důvodů se staly zesilovače třídy AB velice oblíbenými, většina 

lineárních zesilovačů pracuje právě v této třídě. [7] 

Typ třídy se určuje podle umístění pracovního bodu na převodní charakteristice. 

 

 

    Obr. 3 Jednotlivé třídy - ideální výstupní signál je při sinusovém vstupním signálu [21] 
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Zesilovač třídy C 

Zesilovače třídy C jsou pro nízkofrekvenční techniku nepoužitelné. Třída C má 

záporné předpětí na bázi, a tak zesiluje pouze malou část periody.Ve třídě C je pracovní bod 

volen až za bodem zlomu dynamické převodní charakteristiky, pod bodem zániku kolektorového 

proudu. Kolektorový proud teče po dobu kratší, než je polovina doby periody a je vzhledem 

k budicímu signálu značně zkreslen. Třída C je proto svou podstatou nelineární. [7] 

 

Zesilovač třídy D 

Třída D je označována jako Digitální. Tyto zesilovače již nejsou lineárními zesilovači, 

protože používají techniku pulsně šířkové modulace. Největší výhodou této konstrukce je 

vysoká účinnost, až 80% (zesilovače třídy B mají účinnost menší než 50% a s třídou A je to 

ještě horší). Tato vysoká účinnost vyplývá z principu činnosti výkonových tranzistorů 

zesilovače. Tyto jsou totiž buď plně sepnuty, nebo úplně vypnuty. Z toho vyplývá ale i 

nevýhoda - větší zkreslení, než mají zesilovače tříd A a AB.  

 

 

Obr.4  Srovnání účinnosti typických zesilovačů pracujících ve třídě AB a  D [21] 
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Zesilovač třídy G 

Třída G využívá koncový stupeň koncipovaný v třídě AB. Tato třída se liší systémem 

napájení. Napájecí napětí není stálé, ale podle potřeby se ve stupních mění. Pro vyšší výstupní 

výkon je zesilovač napájen vyšším napájecím napětím. (Při dosáhnutí určitého nastaveného 

výstupního výkonu se připojí vyšší napětí). Tím se zvyšuje účinnost a zesilovač tak může být 

menší a lehčí než zesilovač třídy AB. [9] 

 

Zesilovač třídy H 

Tato třída pracuje na stejném principu jako třída G s tím rozdílem, že napájecí napětí 

není připojováno skokově, ale přesně sleduje velikost vstupního signálu. Tím je zaručena 

potřebná výše napájecího napětí pro aktuální výstupní výkon. Výhodou je ještě vyšší účinnost 

než u třídy G ale nevýhodou je již dost komplikované zapojení. [9] 

 

Zesilovač třídy S 

Zesilovače třídy S jsou novější modifikací zesilovačů třídy D. S zesilovače jsou také 

digitální, ale mají vylepšenou konstrukci, a proto nepotřebují na výstupu LC filtr pro 

odstraňování spínací frekvence. Říká se jim taky digitální filterless zesilovače. [12] 

 

Zesilovač třídy T 

Toto označení bylo zavedeno a je používáno firmou Tripath. Tyto zesilovače pracují 

jako zesilovače ve třídě D, ale mají vylepšenou technologii řízení. Výsledkem je účinnost 

zesilovače až 90% a perfektní zvukové vlastnosti, zkreslení pod 0,1 %, malé nároky na 

chlazení. [12] 
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Třída Pracovní bod Zkreslení Účinnost η  

A 
IKP≅IKmax / 2 

malé 

ηmax = 0,25, (prakticky max 20 %)  

Pro ideální transformátorovou 

UKP≅Ucc/ 2 vazbu až ηmax= 0,5 

  

B 
IKP≅ IK0E 

velké 

ηmax= 0,785 

(m = IKm / IKmax = 1 pro plné 

UKP≅Ucc harmonické buzení), 

(prakticky max. 50 %) 

AB 
IK0E<IKP<IKmax / 2 kompromisní řešení (η ≈ 65 %), 

Ucc/ 2 < UKP<Ucc prakticky max. 50 % 

C 
IBP≅ IB0E 

velké 
teore cky η → 100 % 

UBEP≅ -UP prakticky η ≅ cca 60 až 70 % 

D,T 

zesilovačepracují v impulzním η teoreticky 1,00 %, 

spínacím režimu,  prakticky dosahovaná 

zkreslenítrída D - velké, η = 85 % až 95 % 

třída T asi jakotřída AB   

Použité IKP - kolektorový proud v pracovním bodu P 

symboly UKP - napětímezikolektorem a emitorem tranzistoru v pracovním bodu 

  Ucc- napájecínapětí 

  IK0E - zbytkovýproud kolektoru 

  IKmax - maximálnívelikost kolektorového proudu bez omezení 

  IKm - použitá maximálnívelikost kolektorového proudu (Ikm<Ikmax) 

 

Tab.1 Porovnání základních typů tříd z hlediska jejich účinnosti a velikosti zkreslení 
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3 Možnosti měření THD 
 

Každý zesilovač více či méně zkresluje. Za zkreslení se u zesilovače považuje změna 

tvaru výstupního signálu oproti vstupnímu. Některé druhy zkreslení nemusí mít na kvalitu 

zvuku zásadní vliv. Zkreslení zesilovače lze popsat několika způsoby. Rozlišujeme 

harmonické zkreslení, zkreslení TIM a intermodulační zkreslení. Nejběžněji udávané je 

celkové harmonické zkreslení THD (Total Harmonic Distortion). Jedná se o nelineární 

zkreslení, které popisuje jev, kdy se k původnímu vzorkovanému signálu přidávají další 

harmonické signály.  THD je veličina definující zkreslení sinusového signálu. Čím je tato 

hodnota nižší tím je zvuk podán věrohodněji. Celkové harmonické zkreslení THD nám tedy 

vyjadřuje zvukové parametry zesilovače. Toto zkreslení se obvykle uvádí v %. Běžné hodnoty 

se pohybují v rozmezí 0,001% - 0,5%. [5] 

 

3.1 Vznik celkového harmonického zkreslení (THD) 

 

Když analogový signál prochází nelineárním zařízením, k původnímu signálu jsou 

přimíchány další frekvence. THD je způsobem posouzení rozsahu zkreslení. 

 

3.1.1 Zkreslení TIM (Transient Intermodulation Distortion) 

Příčinou zkreslení TIM je celková zpětná vazba, která snižuje zesílení, rozšiřuje 

přenášené pásmo a zaručuje stabilitu. Projevuje se nedostatečnou rychlostí přeběhu, kdy 

zesilovač nestíhá sledovat vstupní signál. Zkreslení je patrné při vysoké úrovni obdélníkového 

signálu a vysoké frekvenci. Obdélníkový signál mění strmost náběžné hrany oproti vstupnímu 

signálu. 

3.1.2 Intermodulační zkreslení  

Intermodulační zkreslení se projevuje při přivedení dvou sinusových signálu o různé 

frekvenci na vstup zesilovače. Na výstupu zesilovače se objeví jak vstupní signály, tak i jejich 

kombinace. 
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3.2 Výpočet THD 

 

 Harmonické zkreslení je dáno poměrem velikosti energií vyšších harmonických 

frekvencí oproti základní frekvenci. Udává se v procentech a pro čistý harmonický signál je   

THD+N=0 %. Pro měření tohoto zkreslení je nutném mít co nejkvalitnější zdroj sinusového 

signálu. Výpočet THD vychází z rozkladu periodického signálu na harmonické složky 

pomocí Fourierovy řady v amplitudově-fázovém zápisu. Nejčastěji se definuje jako podíl 

součtu výkonů všech harmonických frekvencí nad základní harmonickou k základní 

harmonické. [18] 

Celkové harmonické zkreslení lze vyjádřit pomocí následujícího vzorce: 

 

 

 

Za předpokladu odporového zatížení můžeme místo výkonů použít efektivní 

hodnoty harmonických: 

 

 

            [18] 

Pokud se pro výpočet použijí všechny harmonické (n=∝), můžeme (s použitím efektivní 

hodnoty průběhu VRMS)psát. 

 

 

[18] 

 



17 

 

3.3 Harmonické 
 

Základní pojmy 

 

 Dle normy ČSN IEC 1000-2-1: 

- Harmonické: sinusová napětí nebo proudy o kmitočtech, které jsou celistvými násobky 

kmitočtu, na kterém je navržena a provozována rozvodná síť (např. 50 Hz nebo 60 Hz) 

-  

 Dle normy ČSN IEC 50 (161): 

- harmonická (složka) je definována jako složka většího než 1. Řádu Fourierovy řady 

periodické veličiny, přičemž složka 1. Řádu Fourierovy řady jako základní 

harmonická. 

- řád harmonická: celé číslo, dané poměrem kmitočtu harmonické a základní 

harmonické 

- poměrná hodnota n-té harmonické: poměr efektivní hodnoty n-té harmonické a 

efektivní hodnoty základní harmonické 

- obsah harmonických: veličina získaná odečtením základní harmonické od střídavé 

veličiny 

- činitel základní harmonické: poměr efektivní hodnoty základní harmonické a efektivní 

hodnoty střídavé veličiny 

- činitel harmonického zkreslení: poměr efektivní hodnoty obsahu harmonických a 

efektivní hodnoty střídavé veličiny. 
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Obr. 5 Rekonstrukce signálu součtem harmonických složek 

 

 

 

3.4 Měření THD 
 

  Je důležité posuzovat THD, jako frekvenčně závislou veličinu, tedy měřit zkreslení 

v rozsahu frekvencí 20 Hz – 20 kHz. Nebo alespoň na několika kmitočtech (100Hz, 1kHz, 10 

kHz). První možný postup je ten, použijeme sinusový generátor (signálový generátor s malým 

vlastním zkreslením nebo CD generátor), od něhož požadujeme vlastní zkreslení menší než 

desetina předpokládaného zkreslení, které chceme měřit. Dále budeme potřebovat 

přeladitelnou pásmovou zádrž a citlivý nízkofrekvenční milivoltmetr. Na generátoru 

nastavíme sinusový signál požadovaného kmitočtu, který vedeme do měřeného zesilovače, na 

jehož výstupu měříme milivoltmetrem výstupní napětí. Odečteme jej a mezi měřený zesilovač 

a milivoltmetr umístíme zádrž naladěnou na stejnou frekvenci, jako má sinusový generátor. 

Teoreticky by potom údaj milivoltmetru měl ukazovat nulu. Pravděpodobně ji 

ukazovat nebude a napětí, které odečteme, jsou právě ony vyšší harmonické. Podíl těchto a 
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dříve odečtené hodnoty bez zádrže nám udává THD. Tento postup je velmi zdlouhavý, a proto 

se vyrábějí specializované měřiče THD, které tuto práci usnadňují. 

Pokud budeme chtít vyhodnocovat amplitudy jednotlivých harmonických zvlášť, je 

nutné použít generátoru a spektrálního analyzátoru.  

    

3.4.1 Výstupní výkon zesilovače 

Výstupní výkon zesilovače se udává ve Wattech a je měřen do určité míry zkreslení.  

Výstupní výkon se označuje následujícími způsoby: 

 

 PMPO (Peak Music Power Output) 

PMPO označuje krátkodobý výkon zesilovače. Jeho hodnota je vyšší než u RMS. 

Energii pro tak vysoký výkon dodávají kondenzátory ve zdroji. U této hodnoty není 

přesně stanoveno, do jaké zátěže a jak dlouho špička trvá. 

 

 RMS (Root Mean Square) 

 

RMS udává efektrivní hodnotu střídavého napětí (proudu). Tato hodnota střídavého 

proudu vytvoří na zátěži stejné tepelné účinky, jako by vytvořil stejnosměrný proud. 

 

 

 Sinusový výkon 

Sinusový výkon zesilovače je měřen při buzení harmonickým signálem (často měřeno 

pro 1 k Hz) při maximálním vybuzení zesilovače, dokud nedochází k limitaci. Uvádí 

se do jaké zátěže byl výkon měřen. 

 

 



20 

 

4 Měřící karta MF624 
 

 

Obr.6  Měřící karta MF624 od fy HUMUSOFT, zdroj: [13] 

 

Měřící karta MF624 od firmy HUMUSOFT je multifunkční karta I/O, přes kterou 

můžeme k počítači připojit různá zařízení. MF624 je určena pro standardní sběr dat a ovládání 

aplikací. arta umožňuje řízení vybraného modelu v reálném čase. Komunikace s multifunkční 

I/O kartou je řešena prostřednictvím programového prostředí MATLAB/SIMULINK. 

Vzhledem k malé velikosti a nízké spotřebě energie MF624 lze použít nejen ve stolních 

počítačích, ale také v přenosných počítačích a notebooky s dokovací stanicí. [13] 

4.1 Vlastnosti 
 

Tato karta nabízí tyto vlastnosti: 

• 8 14 bitových A/D převodníků 

• 8 14 bitových D/A převodníků 

• 8 digitálních vstupů 

• 8 digitálních výstupů 

• 4 vstupy enkoderu 

• 4 čítače/časovače 

• Nízká spotřeba 

• Ovladač pro Real TimeToolbox pro Matlab 

• Ovladač pro Real Time Windows Target 
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• Ovladač pro xPC Target 

• Ovladač pro Windows, 32 i 64 bitové bitové aplikace  [13] 

 

4.2 Aplikace 
 

• Měření stejnosměrných napětí 

• Připojení převodníků a snímačů 

• Měření vibrací a přechodových jevů 

• Řízení a monitorování procesů 

• Snímaní a analýza průběhu 

• Vícekanálový sběr dat 

• Simulace v reálném čase 

• Měření polohy 

• Servosystémy 

• Pulzně-šířková modulace 

• Měření frekvence 

• Měření času 

• Generování pulzů/frekvence 

• Čítání pulzů        [13]   

 

Technické parametry karty: 

Odběr proudu 

500 mA@ +5 V 

150 mA @ - 12V 

150 mA @ - 12V 

Pracovní teplota 0 - 50 °C 

Konektory DB - 37 F 

Sběrnice PCI 5V nebo 3.3V 

Délka karty 15 cm 

Tab. 2Parametry karty MF6 
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4.3 Blokové schéma propojení karty MF 624 
 

 

 

Obr. 7 Blokové schéma propojení MF624 s hardwarwe 
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5 Návrh metody pro hodnocení kvality zesilovače 
 

    Cílem této části je objektivně zhodnotit kvalitu zesilovače. 

 

5.1 Objektivní zhodnocení kvality zesilovače 
 

K dispozici jsou standardní ukazatele typu THD, které kvantifikují shodu mezi 

vstupním a výstupním signálem zesilovače. Měřením a následnou analýzou signálu měla být 

ověřena možnost výpočtu hodnotících parametrů i v běžném laboratorním prostředí. Měření 

bylo navrženo tak, aby bylo možné simultánně zaznamenávat a digitalizovat signál na vstupu 

zesilovače a zesílený signál z jeho výkonového výstupu. Pro ověření funkce byly použity dva 

typy zesilovačů, jeden pracující ve třídě AB s výkonem 600W a druhý pracující v čisté třídě A 

s výkonem 170W. U zesilovače ve třídě AB byl jeho výstup zatížen výkonovým odporem 

s hodnotou 2Ω, protože bez této zátěže vykazoval zesilovač nestandardní chování a na jeho 

výstupu se objevovaly nepravidelné zákmity. Výkon nepřesahoval 10W RMS.  

 

5.2 Výstup měření 
 

Výstupem měření byly dvě datové proměnné typu array, které obsahovaly záznam obou 

signálů. Generátorem byla nastavována frekvence vstupního signálu a poté bylo provedeno 

vždy 1s měření. Test byl zaznamenáván s různou vzorkovací frekvencí, aby bylo možné 

porovnat vliv vzorkovací frekvence na výsledek Fourierovy transformace při výpočtu THD. 

Vzhledem k použitému hardwaru nebylo možné použít vzorkovací frekvence nad 50kHz, 

proto byl vstupní signál omezen maximální frekvencí 10kHz. Úvaha byla taková, že pro 

výpočet frekvenčního spektra je potřeba převzorkování signálu alespoň 50x, proto jsou tedy 

uvažovány relevantní výsledky pouze s frekvencemi vstupního signálu do 1kHz.  

Běžně uznávaný parametr THD je v podstatě poměr základní harmonické frekvence 

vůči ostatním harmonickým frekvencím s tím, že se berou v úvahu pouze celé násobky 

základní frekvence. Tento parametr měl být doplněn jiným, který by objektivně vyjadřoval 

shodu mezi vstupním a výstupním signálem. Za tímto účelem byl vymyšlen parametr Sdiff, 

který měl ověřit zkoumaný zesilovač v amplitudové oblasti namísto frekvenční oblasti (THD). 
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Byl proto vymyšlen algoritmus, který by oba signály porovnal. Princip spočívá v porovnání 

ploch, které zabírají signálové složky v jedné její periodě. Bylo nutné brát v úvahu zesílení 

zesilovače. Pokud by obě signálové složky (vstupní a výstupní) neměly stejnou amplitudu, 

porovnávané plochy by byly diametrálně rozdílné, i kdyby byl použitý zesilovač velmi 

kvalitní. Za tímto účelem byla vypočítána hodnota RMS napětí vstupní i výstupní složky a 

jejich poměr určoval zesílení zesilovače. Tímto poměrem byla vynásobena plocha vstupního 

signálu, čímž byly obě plochy v podstatě rovnocenné. Odchylka v plochách potom ukazuje na 

degradaci signálu způsobenou zesilovačem a vyjadřuje míru shody mezi vstupním a 

výstupním signálem. Princip hodnocení pomocí parametru Sdiff je uveden na obrázku 8. 

 

Hodnota RMS napětí signálů byla vypočítána vždy od začátku periody, pro jednu popř. 

více period signálu. Použitý algoritmus výpočtu pro RMS hodnotu v diskrétní podobě 

prezentován v: 

 

 

 

 

Porovnávané signály byly vždy umístěny tak, aby jejich začátky odpovídaly času 0. 

Poté bylo vypočítáno zesílení zesilovače pomocí vztahu: 

 

 

 

 

Signálové plocha byla vypočítána klasickou obdélníkovou metodou. Tato jednoduchá 

metoda (Obr. 8) má své zřejmé nedostatky, nicméně je porovnáván poměr ploch obou signálů, 

proto je vzniklou chybu možné zanedbat, neboť se objevuje ve stejné míře u obou signálů.  
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Plocha vyla vypočítána pro jednu nebo více period (algoritmus dovoluje obě varianty) 

podle vztahu:  

 

 

Šířka obdélníku se odvozuje od periody signálu T a počtu vzorků na periodu i. Suma 

jednotlivých dílčích ploch je v absolutní hodnotě. Poté, co jsou získány obě signálové plochy 

je odvozen parametr Sdiff podle vztahu: 

 

 

 

Plocha výstupního signálu zesilovače je vynásobena parametrem Au, který odpovídá 
zesílení zesilovače. Výsledná hodnota je odvozena od nesymetrie napěťové obálky obou 
signálů a může sloužit jako doplňkový parametr k hodnotě THD. 

 

Obr. 8 Princip hodnocení pomocí parametru Sdif 
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6 Realizace měření a zpracování dat v prostředí Matlab 
 

Realizace měření a zpracování dat probíhala ve školní laboratoři VŠB-TU Ostrava.  

Měření probíhalo na zesilovači tříd A, AB. Pro vyhodnocení výsledků získaných měřením, 
byl použit algoritmus, který je uveden v příloze této diplomové práce. Tento algoritmus byl 
zpracován ve vývojovém prostředí Matlab. Na základě níže popsaného algoritmu byly 
získány charakteristiky vstupních a výstupních signálů daných zesilovačů, tedy zesilovače 
třídy A a zesilovače třídy AB. 

 

Princip realizace měření byl následující:   

1. na generátoru (Obr. 18) byla nastavena frekvence vstupního signálu 

2. V prostředí Matlab byla nastavena vzorkovací frekvence použitého A/D převodníku a 

nastaveny zachytávači signály 

3. Vstupní i výstupní signál byl přiveden na svorky A/D převodníku (Obr. 19) a bylo spuštěno 1s 

měření. 

 

1. měření 

 

Obr. 9 Měřící řetězec 
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Obr. 10 Zobrazení měřícího řetězce 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Měřicí karta MF624 je produktem společnosti HUMUSOFT 
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Obr. 12 Pro kontrolu byly signály zobrazovány na Osciloskopu 

 

Obr. 13 Pro kontrolu signálů byl připojen dvou kanálový digitální osciloskop OWON 
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Obr. 14 Prostředí Matlab 

 

Obr. 15 Po ukončení měření byla provedena kontrolní vizualizace zaznamenaných dat v prostředí 

programu Matlab.  
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Obr. 16 Vizualizace vstupního a výstupního signálu 

 

Obr. 17 Detailní pohled na zesilovač třídy AB Audyn AD600T 



31 

 

 

2. měření  : U druhého měření byl použit kvalitní zesilovač pracující ve třídě A (Obr. 18 a 20) 

 

Obr. 18 Nastavení frekvence vstupního signálu 

 

Obr. 19 Detailní pohled na generátor signálu METEX (nastavení frekvence) 
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Obr. 20 Detailní pohled zapojení propojovacího terminálu převodníku A/D 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Detailní pohled na vnitřní část zesilovač třídy AB 
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Výsledek analýzy je ve formě obrázku a představuje bar graf, kde na ose x je 

frekvence a na ose y relativní amplituda pro danou frekvenci. Do obrázku byly automaticky 

vytisknuty detaily pro dané měření, tedy vypočítaná hodnota zkreslení THD, vypočítaný 

parametr Sdif, frekvence zpracovávaného signálu (Base freq) a vzorkovací frekvence FVZ 

použitá při měření. 

 

Výstupy pro zesilovač třídy A jsou prezentovány na obr. 22, 23, 24 a 25. Výstupy pro 

zesilovač třídy AB jsou prezentovány na obr. 27, 28 a 29. 

 

 

 

Obr. 22 Třída A fvz 10 kHz 

 

 



34 

 

 

Obr. 23 Třída A fvz 5 kHz 

 

Obr. 24 Třída A fvz 10kHz 
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Obr. 25 Třída A  fvz 5 kHz 
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Obr. 26 Pro každé měření byla vypočítána i spektrální hustota vstupního signálu 
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Obr. 27 Třída AB  fvz 40kHz 
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Obr. 28 Třída AB  fvz 40kHz 

 

Obr. 29 Třída AB  fvz 40kHz 
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7 Závěr 
 

Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku výkonových zesilovačů. V 

první části této diplomové práce je zahrnuta teorie zesilovačů, jejich charakteristika a 

rozdělení zesilovačů podle různých hledisek. Dále je popsána měřící karta MF 624 od firmy 

HUMUSOFT s.r.o., jako analogový převodník, a její nastavení v programovém prostředí 

Matlab.  

Druhá část této práce obsahuje popis měření zesilovačů třídy A, AB a výsledky jejich 

harmonického zkreslení THD, vyobrazení průběhů změřených signálů prostřednictvím 

sinusových křivek. 

Cílem této práce bylo přiblížit problematiku výkonových zesilovačů a jejich hodnocení. 

Jedná se o komplexní oblast, kde je většinou potřeba špičkového vybavení, aby bylo možné 

daný zesilovač proměřit. Vzhledem k omezeným možnostem v klasických laboratořích jsem 

chtěla demonstrovat, že zhodnocení zesilovače je možné i v těchto podmínkách. Výstupem 

byla hodnota zkreslení THD založená na výpočtu v prostředí programu Matlab. Vypočítané 

hodnoty korespondovaly s typem použitého zesilovače a po konzultaci s odborníky jsou 

důvěryhodné. Jako doplňkový parametr k parametru THD sloužila hodnota Sdiff. Tento 

parametr byl navržen s ohledem na nedostatky algoritmu pro výpočet THD, který se zabývá 

pouze harmonickými frekvencemi a nemusí mít takovou vypovídací hodnotu při hodnocení 

zesilovače. Parametr Sdiff je odvozen od nesymetrie napěťové obálky obou signálů a vyjadřuje 

míru shody vstupního a výstupního signálu zesilovače. Jeho výpočet není nijak náročný a je 

možné použít stejných dat, jako pro vypočet parametru zkreslení THD. Výsledný algoritmus 

prezentovaný v příloze je ukázkou možností matematického zpracování signálů a může být 

dále rozšířen o další analytické moduly.  

Pro objektivní zhodnocení, zda jsou tyto výpočty reálné, by bylo dobré využít lepší kartu 

s vyšší vzorkovací frekvencí a využít větší počet zesilovačů. Dále by bylo vhodné kromě 

hodnoty THD, RMS a proměnné Sdiff, propočítat další kritéria zhodnocení zesilovače a 

v další práci je použít. 
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9 Přílohy 
 

Příloha 1.  Popis algoritmu 

Pro vyhodnocení výsledků získaných měřením, byl použit následující algoritmus. Tento 
algoritmus byl zpracován ve vývojovém prostředí Matlab. 

 

clear all 

fvz=40000 

s01='m1000'; 

s02='C:\Data\Zesilovac\Mereni_Audyn\'; 

s03='.mat'; 

s04=[s02 s01 s03] 

load(s04); 

length=size(sig_zes,1) 

y(length)=0; 

RMSlength=4;   %pocetperiod pro vypocet RMS 

for i=1:fvz 

    n(i)=i; 

end 

y=abs(fft(sig_zes()));  %FFT výstupu 

y(1:10)=0;          %korekcezačátku FFT 

yy=abs(fft(sig_zdroj()));  %FFT vstupu 

yy(1:10)=0;          %korekcezačátku FFT 

%nalezeni max hodnoty - nominalnifrekvence 

maxamp=0; 

for i=1:length 

    if y(i)>maxamp 

        maxamp=y(i); 

        maxpos=i; 

    end 

end 

harm1=y(maxpos*2); 

if maxpos*3 >length 

    harm2=0; 

else harm2=y(maxpos*3); 

end 

if maxpos*4 >length 
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    harm3=0; 

else harm3=y(maxpos*4); 

end 

if maxpos*5 >length 

    harm4=0; 

else harm4=y(maxpos*5); 

end 

if maxpos*6 >length 

    harm5=0; 

else harm5=y(maxpos*6); 

end 

if maxpos*7 >length 

    harm6=0; 

else harm6=y(maxpos*7); 

end 

if maxpos*8 >length 

    harm7=0; 

else harm7=y(maxpos*8); 

end 

for i=1:8   %vytvoření vektoru harmonických 

složek, pro tisk 

    harmonics(maxpos*i)=y(maxpos*i); 

end 

 

  

%THD 

THD=(harm1^2+harm2^2+harm3^2+harm4^2+harm5^2+harm6

^2+harm7^2)^(1/2)/maxamp^2*100 

%RMS 

startpos=0; %nalezenizacatkusinusovky pro ZDROJ 

signalu 

for i=1:10000 

    if sig_zdroj(i)>0 &sig_zdroj(i+1)<0 

        startpos=i; 

        break   %zruseni cyklu po 

nalezenizacatkusinusoidy 

    end 

end 

suma=0; 

Ssource=0; 
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for i=startpos:RMSlength*(1/maxpos)*fvz 

    suma=suma+sig_zdroj(i)^2; 

    Ssource=Ssource+abs(sig_zdroj(i));    %plocha 

oblasti vypoctu RMS 

end  

RMSsource=(1/i*suma)^(1/2); 

startpos=0; %nalezenizacatkusinusovky pro 

signalzezesilovace 

for i=1:10000 

    if sig_zes(i)>0 &sig_zes(i+1)<0 

        startpos=i; 

        break   %zruseni cyklu po 

nalezenizacatkusinusoidy 

    end 

end 

suma=0; 

Samp=0; 

for i=startpos:RMSlength*(1/maxpos)*fvz 

    suma=suma+sig_zes(i)^2; 

    Samp=Samp+abs(sig_zes(i));    %plocha oblasti 

vypoctu RMS 

end  

RMSamp=(1/i*suma)^(1/2); 

Sdiff=(1-

Ssource/(Samp*RMSsource/RMSamp))*100   %poměrovýro

zdílploch vstupu a výstupu korigovaný vzhledem k 

oběma hodnotám RMS 

  

  

  

figure(1) 

bar(n(1:maxpos*5),y(1:maxpos*5)) 

grid on 

title('PowerSpectrum of Output Signal') 

xlabel('Frequency [Hz]') 

ylabel('RelativeAplitude [-]') 

s20=['\leftarrow' 'THD = ' num2str(THD) '%'] 

text(double(maxpos*2),double(maxamp/1.5),s20,'Font

Size',14); 

s21=['\leftarrow' ' Sdiff = ' num2str(Sdiff) '%'] 
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text(double(maxpos*2),double(maxamp/1.5-

maxamp/13),s21,'FontSize',14); 

s22=['\leftarrow' ' Base freq 

=' num2str(maxpos) 'Hz'] 

text(double(maxpos*2),double(maxamp/1.5-

maxamp/13*2),s22,'FontSize',14); 

s23=['\leftarrow' ' fvz =' num2str(fvz) 'Hz'] 

text(double(maxpos*2),double(maxamp/1.5-

maxamp/13*3),s23,'FontSize',14); 

s10='C:\Data\Zesilovac\Vysledky\'; 

s11=('_1'); 

s12='.bmp'; 

s13=[s10 s01 s11 s12] 

saveas(figure(1),s13) 

figure(2) 

bar(n(1:maxpos*5),yy(1:maxpos*5)) 

grid on 

title('PowerSpectrum of InputSignal') 

xlabel('Frequency [Hz]') 

ylabel('RelativeAplitude [-]') 

s10='C:\Data\Zesilovac\Vysledky\'; 

s11=('_2'); 

s12='.bmp'; 

s13=[s10 s01 s11 s12] 

saveas(figure(2),s13) 

figure(3) 

bar(harmonics()) 

grid on 

title('Harmonicsfrequencies in output signal') 

xlabel('Frequency [Hz]') 

ylabel('RelativeAplitude [-]') 

s30=['\leftarrow' ' Base freq 

=' num2str(maxpos) 'Hz'] 

text(double(maxpos*2),double(maxamp/1.5),s30,'Font

Size',14); 

s10='C:\Data\Zesilovac\Vysledky\'; 

s11=('_3'); 

s12='.bmp'; 

s13=[s10 s01 s11 s12] 

saveas(figure(3),s13) 
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Příloha 2. 
 
V této příloze jsou zobrazeny zbývající charakteristiky zesilovačů třídy A, AB  několika 
frekvencích při různých FVZ. 
 
Příloha č. 2 je součástí CD přiloženého k této diplomové práci. 

 

 


