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Seznam použitých symbolů a zkratek 

U  napětí  [V] 
I  proud  [A] 
R  odpor  [Ω] 
C  kapacita  [F] 
F  frekvence  [Hz] 
URRM  maximální opakovatelné napětí  [V] 
URSM  maximální neopakovatelné napětí  [V] 
UdAV  střední hodnota napětí  [V] 
Us, Uin  vstupní napětí  [V] 
U10  vstupní napěťová nesymetrie  [V] 
IdAV  střední hodnota proudu  [A] 
IFAV  maximální opakovatelný propustný proud  [A] 
IFSM  maximální neopakovatelný propustný proud  [A] 
 
A  anoda 
D  dioda 
K  katoda 
Z  obecná zátěž 
dB  decibel 
IN  vstup 
OZ  operační zesilovač 
PN  positive-negative  
VA  voltampérová  
Si křemík 
BCD binary code decoder 
DPS  deska plošného spoje  
LED  light emiting diode 
OUT  výstup 
PPM  parts per million 
GaAs  GaliumArsen 
JFET  junction field efect tranzistor 
MOSFET  metal oxide semicoductor field effect transistor 
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Abstrakt 

Cílem této práce je teoretický rozbor a shrnutí obecných rozdílů mezi klasickými a 
operačními usměrňovači společně s výpisem jejich vlastností a možnosti využití. V úvodní části 
jsou naznačeny vlastnosti diod podstatné pro návrh a správnou funkci usměrňovače. V dalším 
oddíle jsou uvedeny základní vlastnosti operačního zesilovače, jeho ideální model a reálné 
vlastnosti. Na tuto pasáž navazuje ukázka několika základních zapojení včetně vysvětlení 
principu jejich činnosti. V navazujícím oddíle je popsán návrh a následná realizace desky 
plošných spojů pro potřeby laboratorních měření vlastností operačních usměrňovačů budoucími 
studenty, tak aby mohli více času strávit rozborem a pochopením výsledků měření. Správnou 
funkci realizovaného stanoviště dokládá vzorový protokol k laboratorní úloze uvedený jako 
příloha G. 
 

Klíčová slova 

Dioda, doba zotavení, dvoupulzní usměrňovač, ideální dioda, operační usměrňovač, 
operační zesilovač, rychlost přeběhu, usměrňovač, zesílení  

 
 

Abstract 

The goal of this thesis is theoretical analysis and recapitulation of basic differences 
between classical and operational rectifiers together with statement of their properties and ways 
of utilization. The introduction text is about diode properties important for design and correct 
function of the rectifier. Next sub-section represents basic properties of operational amplifier, its 
ideal model and real properties. The thesis continues with passage showing some elementaric 
circuits and explanation how they work. Consequential text describes designing and realization 
of printed circuit board made for purposes laboratory measuring the properties of operational 
rectifiers by future students, so they may spend more time by discussion and understanding of 
measured results. Correct function of designed laboratory stand confirms sample protocol 
attached as attachment G. 

 
Key words 

Diode, recovery time, fullwave rectifier, ideal diode, operational rectifier, operation 
amplifier, slew rate, rectifier, gain  
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1 ÚVOD 

Při činnosti elektrických zařízení je častý požadavek na provedení indikace aktuálního 

stavu daného obvodu. Jako příklad lze uvést indikaci napěťových úrovní na vstupu do 

předzesilovače, kde může být provedeno buď formou signalizačních LED diod nebo pomocí 

výchylky ručkového měřidla. Pro tyto účely jsou vhodná zapojení s operačními zesilovači zvaná 

operační usměrňovače. 

Hlavní rozdíl mezi klasickými a operačními usměrňovači je v tom, že usměrňovače 

slouží k úpravě napětí pro potřeby napájení. Rozsah napětí na výkonových usměrňovačích jsou 

desítky až tisíce voltů. U operačních usměrňovačů využívaných primárně pro měřící a 

signalizační účely, napětí dosahuje zřídka hodnot okolo 10 V. Protože pasivní polovodičové 

prvky používané v těchto aplikacích vyžadují pro svou činnost jistou minimální hodnotu napětí, 

jejich samostatné použití v měřících obvodech by bylo problematické a nepřesné. Je zřejmé, že i 

při použití moderních usměrňovacích diod s malým úbytkem, dochází ke zkreslením jež můžou 

vést k nesprávné funkci navazujících obvodů. Řešením je užití operačních zesilovačů 

schopných díky své zesilovací schopnosti tento úbytek vykompenzovat.  

Z předchozích řádků vyplývá, že tato práce se zabývá problematikou operačních 

usměrňovačů. Cílem bylo poskytnout ucelený soubor teoretických poznatků potřebných pro 

pochopení problematiky usměrňovačů doplněný o názorné ukázky základních zapojení spolu 

s vysvětlením jejich principu. V návaznosti na tuto teoretickou část bylo součástí zadání i 

navržení a realizace stanoviště pro měření operačních usměrňovačů pro potřeby výuky. Důraz 

měl být kladen na názornost zapojení a srozumitelnost textu vysvětlujícího jeho činnost. 

K tomuto stanovišti bylo zapotřebí vypracovat i nové zadání měření. To je koncipováno tak, aby 

studenti při měření a následném zpracovávání výsledků byli utvrzeni v nabytých teoretických 

předpokladech.  

Při návrhu a následné realizaci operačního usměrňovače se v praxi naráží na nejrůznější 

fyzikální překážky spočívající převážně v nemožnosti sestrojit „ideální“ konstrukční prvky. 

Určujícím omezujícím parametry konstrukčních prvků, na které je nutno při návrhu 

usměrňovačů brát zřetel, se seznámíme v následující části. 
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2 Nejdůležitější prvky operačních usměrňovačů 

2.1 Dioda 

Jelikož je dioda, její provedení a vlastnosti klíčovou součástí usměrňovačů, v této 

kapitole se seznámíme s principem fungování a konkrétněji se dvěmi druhy diod jež se 

nejčastěji užívají při konstrukci usměrňovačů signálu.  

Dioda je polovodičová součástka s jedním PN přechodem. Skládá se ze dvou 

příměsových polovodičů - jeden polovodič je typu N (katoda) a druhý polovodič je typu P 

(anoda). Na rozhraní polovodičů vzniká přechod P-N (hradlová vrstva), který v ideálním 

případě propouští proud pouze jedním směrem. V praxi vždy protéká diodou zbytkový proud 

tvořený minoritními nosiči náboje uvolněnými ze základního polovodičového materiálu a 

způsobený některými výrobními procesy nebo nedokonalým vyčištěním základního materiálu. 

Základem diody bývá křemíková nebo germaniová destička, obohacená z jedné strany o 

prvek s pěti valenčními elektrony – donor (fosfor, arsen), z druhé strany o prvek s třemi 

valenčními elektrony – akceptor (bor, hliník, galium, indium).  

Rozeznáváme u ní propustný a závěrný směr. Propustným směrem rozumíme od anody 

ke katodě. V současné době jsou diody vyráběny hlavně na bázi křemíku, dříve germania. 

Vlastnosti těchto prvků ovlivňují parametry diod. Proto má křemíková dioda vyšší prahové 

napětí potřebné k jejímu otevření – cca 0,6 V proti 0,3 V u germaniových diod. Také velikost 

odporu v propustném směru je u křemíkových diod vyšší. Tato nevýhoda je vyvážena možností 

většího napěťového zatížení v závěrném směru a řádově nižším závěrným proudem ( až 10-7A). 

Je nutné si uvědomit, že i dioda je teplotně závislým prvkem a proto při její činnosti dochází 

k posuvu charakteristik.  

 
Obr.1 Schématická značka a rozdělení nosičů diody 

P 

N 

Propustný 
směr 

Závěrný 
směr 

A 

K 
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Obr.2 VA charakteristika Si diody 
2.1.1 Dynamické parametry: 

Obsah plochy, kterou tvoří PN přechod je kritický pro dynamické parametry diody. 

Pokud požadujeme minimální zotavovací dobu, je potřeba zmenšit tuto plochu na minimum, 

abychom omezili kapacitu takového přechodu. Kapacita PN přechodu se uplatňuje při vyšších 

kmitočtech a dosahuje až jednotek pF. Při rychlých změnách proudu se začne projevovat 

komutační jev, tzn. dioda se při přechodu z propustného do závěrného směru neuzavře 

okamžitě, protože přechod mezi P-N je zaplaven nosiči náboje a jejich odtečení trvá určitý čas. 

Této době říkáme závěrná zotavovací doba diody. Při komutaci proto diodou teče zvýšený 

proud v závěrném směru. Někteří výrobci udávají mezní kmitočet, kdy je ještě dioda efektivně 

použitelná. 

Při výběru konečného typu diody je důležitá znalost proudů a napětí, které se v obvodu 

budou vyskytovat a to z důvodu dostatečného dimenzování neboť i na diodě se vytváří ztrátový 

výkon způsobený průchozím proudem. Navíc PN přechod je citlivý na přiložené napětí a při 

překročení kritické hodnoty napětí dochází k nevratné destrukci diody. Existují i diody u nichž 

se využívá právě průrazu, nicméně tyto nemají v operačních usměrňovačích využití. Výrobci ve 

svých katalozích uvádí hodnoty parametrů diod z nichž tyto 4 jsou z hlediska dimenzování 

nejdůležitější: 

URRM – (reverse repetitive voltage), hodnota maximálního opakovatelného závěrného 

napětí, u této je také uvedena maximální doba, po kterou toto napětí smí být přivedeno 

URSM - (reverse surge voltage), neopakovatelné závěrné napětí špičková hodnota která 

se smí na diodě objevit, při niž ještě nedochází k průrazu diody 

IF(AV) - střední hodnota proudu (F jako forward). Jde o střední hodnotu za dobu jedné 

periody. 

IFSM - neopakovatelný špičkový propustný proud. Špička, která smí protékat diodou 

jen po krátký čas. 
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2.1.2 Schotkyho diody 

Klasická univerzální křemíková dioda je schopna propouštět napětí od cca 0,6V. Navíc 

vlivem technologických procesů při výrobě se na P-N přechodu objeví určitá kapacita 

uplatňující se zvláště při vyšších frekvencích a mající za následek snížení maximální frekvence 

napětí, kterou je dioda schopna usměrnit. 

Schottkyho dioda je součástka, která využívá usměrňovací vlastnost přechodu MN 

(kov-polovodič). Velkou výhodou tohoto přechodu je, že v něm nedochází k injekci minoritních 

nosičů náboje. Vedení proudu je realizováno pouze majoritními nosiči, což přináší řadu výhod. 

Schottkyho přechody mají v přímém směru menší úbytky napětí než přechod PN. Z polovodiče 

N přecházejí do kovu tzv. horké elektrony z vrcholu energetické bariéry, které v kovu ztrácejí 

přebytek své energie. To předurčuje Schottkyho diody pro zpracování signálů s vysokými 

kmitočty.  

Pro výrobu Schottkyho diod se nejčastěji používá křemík nebo GaAs. Základ struktury 

tvoří destička silně dotovaného polovodiče N+. Na ní se epitaxí nanese vrstva typu N. Kontakt 

kov-polovodič se vytváří napařováním. Epitaxní slabě dotovaná vrstva zajišťuje diodě dobré 

závěrné vlastnosti, silně dotovaná vrstva pak dobrý ohmický kontakt a malý sériový odpor.  

Schottkyho diody se používají v aplikacích pro velmi vysoké frekvence, kde nahrazují 

hrotové diody, proti nimž mají lepší mechanickou pevnost, reprodukovatelnost při výrobě, 

menší šum a vyšší závěrné napětí. Vzhledem k rychlým spínacím časům a malému napětí 

v průchozím směru jsou Schottkyho diody užívány ve spínačích s dobou sepnutí jednotky ns i 

menší, jako ochranné prvky a jako součástky rychlých logických integrovaných obvodů. Malé 

napětí v přímém směru umožňuje využívat Schottkyho diod ve výkonové technice jako 

usměrňovače a spínače s větší energetickou účinností, menšími rozměry a hmotností než 

klasické diody. Jedním z nedostatků je menší závěrné napětí (průrazné napětí 10 až 150 V). [5] 

 
2.1.3 Hrotové diody 

Germaniové hrotové diody : Germaniový krystal s nevlastní vodivostí typu N 

čtvercového tvaru o rozměrech asi 1 x 1 (mm) tloušťky 0,1 mm je připájen ke kovové destičce a 

přivařen k přívodnímu drátu. Na povrch germaniové destičky, která tvoří katodu diody, je 

pružně přitlačován hrot tenkého wolframového drátku spojeného s druhým přívodním drátem 

diody. Wolframový drátek tvořící vývod anody má pouze mechanický kontakt s povrchem 

polovodičové destičky. Celý systém diody je zataven do skleněného pouzdra. Vývod katody je 

barevně označen. Dobrého usměrňovacího účinku se dosáhne tzv. formováním, které se provádí 

na konci výrobního postupu impulsem proudu asi 1 A, který projde diodou v přímém směru. 

V místě dotyku hrotu a polovodiče dojde ke značnému zahřátí, při kterém některé atomy 

wolframu přejdou do povrchové vrstvy polovodiče. Vznikne tak miniaturní oblast s vodivostí 

typu P těsně pod místem dotyku hrotu. Nejlepších výsledků se dosáhne, obsahuje-li hrot příměsi 

způsobující v germaniu vodivost typu P (např. Indium). 
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Miniaturní přechod PN vytvořený popsaným způsobem má kapacitu asi 1 pF. Proto je 

mezní frekvence těchto diod značně vysoká (kolem 100 MHz; ve speciálním provedení až 1000 

MHz). Závěrná napětí jsou však pouze několik desítek voltů a přípustné hodnoty usměrněných 

proudů jen 10 až 20 mA. [4] 

2.2 Operační zesilovače (OZ) 
Druhým nejpodstatnějším prvkem operačního usměrňovače je operační zesilovač. Na 

jeho parametrech závisí frekvenční i napěťový rozsah, se kterým může operační usměrňovač 

pracovat. Pro nastínění problematiky si uveďme parametry idealizovaného a skutečně 

realizovatelného operačního zesilovače: 

Parametr Ideální OZ Reálný OZ 

Vstupní odpor nekonečný 1015Ω 
Výstupní odpor nulový 10-100Ω 
Frekvence frekvenčně nezávislý frekvenčně závislý (podle typu tranzistorů) 
Zesílení nekonečné omezeno hlavně velikosti napájecího napětí 

Teplotní závislost teplotně nezávislý teplotní závislost daná polovodičovou strukturou 

Napěťová symetrie ano 
nulovému vstupnímu napětí často odpovídá nenulový 
výstup 

Tab. 1 Vybrané parametry operačních zesilovačů 

Vstupní odpor hraje podstatnou roli při řazení jednotlivých vstupně-výstupní obvodů za 

sebe. Pokud je vstupní odpor usměrňovače malý, například vlivem zapojení, vyžaduje zdroj 

signálu taktéž s malým vnitřním odporem. Tento problém se dá řešit zapojením operačního 

zesilovače ve formě sledovače před samotný usměrňovač. 

Frekvence je u operačních zesilovačů definována hlavně typem použitých tranzistorů. 

Obecně platí, že bipolární tranzistory obsáhnou užší rozsah kmitočtů než unipolární - řádově 

desítky kHz oproti desítkám až stovkám MHz u unipolárních OZ na bázi JFET. Nejlepšího 

frekvenčního rozsahu dosahují OZ na bázi unipolárních MOSFET. Frekvenční omezení 

způsobuje také hodnota přeběhové rychlosti – slew rate. Ta udává maximální strmost nárůstu 

napětí [V/µs]. V případě, že se napětí zpracovaného signálu mění příliš rychle tedy s přílišnou 

strmostí, OZ prokládá tyto úseky přímkovými se strmostí odpovídající právě hodnotě rychlosti 

přeběhu. Tím dochází ke zkreslování signálu. Navíc s rostoucí frekvencí začíná postupně 

docházet k poklesu zesilovací schopnosti OZ. Problémy může rovněž způsobit i fázová změna 

signálu ke které dochází taktéž s rostoucí frekvencí. 

Zásadním omezením je velikost napájecího napětí daného OZ. Je zřejmé, že 

s operačním zesilovačem napájeným ±3 V nemohu zpracovávat signály s rozkmitem ± 6 V 

neboť OZ je pro tato napětí již v saturaci a není schopen je správně zpracovat. Existují také 

modely které si vystačí pouze s kladnou polaritou napájení. Tyto však nedokáží na výstup dodat 

záporně pólované napětí, což ovšem pro jejich aplikace coby usměrňovačů v některých 

případech nevadí. 
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Rozdílné provedení vstupních obvodů OZ způsobuje, že na výstupu se OZ se objeví 

určité napětí Uout i když napětí mezi oběma vstupy je nulové. Vstupní napěťová nesymetrie U10 

se tedy rovná napětí, které musíme přivést na jednu ze vstupních svorek OZ, aby výstupní 

napětí Uout bylo nulové. Napěťová nesymetrie není stálá, mění se s časem, teplotou, napájecím 

napětím, atd. 

Velmi důležitým parametrem OZ je činitel potlačení souhlasného signálu označovaný 

též CMRR, tedy signály stejného tvaru současně vstupující do obou vstupů. Uvádí se 

v decibelech a u současných OZ dosahuje hodnot 80 až 120dB. 

Protože operační zesilovače jsou tvořeny polovodiči a ty jsou náchylné na teplotní 

změny, je i celý zesilovač teplotně závislý. Vliv změny charakteristik zesilovačů se udává 

v milivoltech na Kelvin (Celsius) [mV/ºC]. Běžně udávaný teplotní napěťový drift, jak se 

tomuto parametru také říká, je přibližně 27 mV/ºC. 
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3 Principy fungování usměrňovače 
Pro seznámení s principy fungování usměrňovačů bude uveden příklad na dvou 

jednoduchých zapojeních, které se užívají pro napájení spotřebičů a v signalizační technice jsou 

víceméně nepoužitelné. Prvním z nich bude jednopulzní jednofázový usměrňovač, který se 

v praxi příliš nevyskytuje, neboť má velmi zvlněný průběh proudu a zařízení které jsou tak 

nenáročné na tvar průchozího proudu je velmi málo. 

Jako druhý je uveden dvoupulzní jednofázový usměrňovač jež se užívá taktéž pro 

potřeby napájení spotřebičů a své uplatnění najde i v nenáročných aplikacích ve výkonové 

elektronice. Cílem této části je názorná ukázka průběhů z těchto usměrňovačů, na nichž bude 

předvedeno proč jsou nevhodné pro nízkoúrovňové detekční aplikace. 

3.1 Jednopulzní jednofázový usměrňovač 
Úkolem jednopulzního usměrňovače je zajistit průtok proudu zátěží pouze jedním 

směrem. K základní realizaci zapojení potřebujeme zdroj napětí Ud, diodu D1 a zátěž Z. V tomto 

případě budeme uvažovat čistě odporovou R zátěž. 

Zapojení pracuje tak, že při průchodu kladné napěťové vlny se dioda D1 otevře a na 

zátěži se objeví kladné napětí ponížené o nutný úbytek na diodě ve fázi s proudem. Při změně 

polarity  a příchodu záporné vlny se dioda uzavře a na zátěži je nulové napětí i proud. Velikost 

střední hodnoty takto usměrněného výstupního napětí UdAV získáme takto:  
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Proud v tomto případě odvodíme z Ohmova zákona: 
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Obr.3 Zapojení jednopulsního usměrňovače 
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Obr. 4 Průběh výstupního napětí jednopulsního usměrňovače 

 

3.2 Dvoupulzní jednofázový usměrňovač 
K základní realizaci tohoto typu usměrňovače potřebujeme napětí Ud, diody D1-4 a zátěž 

Z. Pro vysvětlení uvažujme čistě odporovou R zátěž. 

V tomto případě máme na výběr zapojení můstkové nebo uzlové. V můstkovém 

zapojení protéká proud při kladné polaritě diodou D1 přes zátěž a diodou D2 zpět do zdroje. Při 

záporné polaritě teče diodou D4 na zátěž a skrze diodu D3 zpět do zdroje. Je zřejmé, že oproti 

předchozímu zapojení dostáváme na zátěži jiný průběh protože jsou využity obě polarity napětí. 

Napětí na výstupu (při zanedbání úbytku na diodách) v tomto případě bude: 
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Obr.5 Zapojení dvoupulsního můstkového usměrňovače 
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Obr. 6 Průběh výstupního napětí dvoupulsního usměrňovače 

 

Zde se opět projevuje hlavní nedostatek usměrňovačů tvořených čistě pasivními prvky. 

Dioda bude mít vždy napěťový úbytek. Navíc vzhledem k tomu, že pro její funkčnost je potřeba 

definovaného prahového napětí, není schopna usměrňovat malá napětí v intervalu 0 až 1 V. 

Tento nedostatek je odstraněn použitím aktivních prvků, které jsou schopny tento úbytek 

vykompenzovat. 
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4 Aplikace operačních usměrňovačů 
Operační zesilovače lze využít ke konstrukci lineárních usměrňovačů a převodníků na 

absolutní hodnotu. Velké zesílení OZ umožňuje zapojit diody do zpětné vazby a potlačit tak vliv 

nelinearity diod. Voltampérové charakteristiky takového usměrňovače se pak velmi přibližují 

charakteristice ideálního usměrňovače. Převodník na absolutní hodnotu má na svém výstupu 

vždy signál jedné polarity bez ohledu na to, zda-li je vstupní napětí kladné nebo záporné. 

Absolutní velikost napětí je pak shodná s velikostí napětí na vstupu. Lineární usměrňovače se 

používají v různých měřících přístrojích k měření úrovně signálu. Usměrňovače však, na rozdíl 

od převodníků na absolutní hodnotu, mají zpravidla ještě výstupní filtr a v některých případech 

jsou schopny zpracovávat jen střídavý signál. Zatímco usměrňovače mohou být jednocestné 

(zpracovávají buď kladnou nebo zápornou půlvlnu signálu ) nebo dvoucestné ( zpracovávají obě 

půlvlny ), základem převodníku na absolutní hodnotu je vždy dvoucestný usměrňovač.  

Princip lineárního usměrňovače si ukážeme na obr. 5. Protože OZ je zapojen jako 

invertující zesilovač, objeví se na výstupu OZ záporné napětí, přivedeme-li na vstup kladné. 

Dioda D2 je uzavřena, smyčka zpětné vazby se uzavírá přes diodu D1 a rezistor R1. Zpětná 

vazba se snaží udržet na invertujícím vstupu nulové napětí (virtuální zem). Napětí v bodě A pak 

bude určeno poměrem odporů R1/R. Je zřejmé, že pokud nebude překročeno maximální 

výstupní napětí OZ a výstup se nedostane do saturace, je napětí v bodě A nezávislé na úbytku 

napětí na diodě D1. 

Obdobně, přivedeme-li na vstup záporné napětí, bude uzavřena dioda D1 a zpětná vazba 

se uzavře přes D2 a R2. V bodech A a B dostaneme jednocestně usměrněný signál. Vliv 

prahového napětí diod je zmenšen zesílením OZ na úroveň mikrovoltů. [1] 
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Obr. 7 Lineární usměrňovač 
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Obr.8 Průběh napětí v bodě A 
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Obr.9 Průběh napětí v bodě B 
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4.1 Ideální dioda 
Tzv. ideální diodou rozumíme zapojení operačního zesilovače společně s diodou. Ta je 

umístěna na jeho výstupu a s využitím napěťového zesílení operačního zesilovače umožňuje 

usměrňování napětí teoreticky od nulové hodnoty, prakticky od jednotek mV. Velikost 

prahového napětí diody v zapojení s operačním zesilovačem se dá určit ze vztahu  

OZ zesílení

diody  Uprahové
Upr = .  

Pokud uvážíme běžné zesílení OZ v řádech tisíců a prahové napětí diody 0,3 – 0,7V 

výsledkem bude schopnost usměrnit signály o velmi malé amplitudě.  

Je-li Uin > 0 pak výstup kopíruje vstup. Je-li Uin < 0 pak je výstup v záporné saturaci 

přičemž hodnota saturačního napětí je závislá na velikosti napájení. 

Pokud si vyjádříme závislost výstupního napětí na vstupním tedy statickou převodní 

charakteristiku, tato se svým tvarem bude blížit polopřímce. Její strmost bude závislá na typu 

použité diody. Nevýhodou tohoto zapojení je, že pokud je na vstup zesilovače přivedeno 

sebemenší záporné napětí, výstup přechází do záporné saturace. Při přechodu vstupního napětí 

do kladné polarity pak zesilovači nějaký čas trvá než přejde z předchozího stavu do stavu, kdy 

výstup opět kopíruje vstupní napětí a vzniká tak chyba. Pro výstupní napětí pak platí: 
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Obr.10 Zapojení ideální diody 
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Obr.11 Statická převodní charakteristika ideální diody 
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4.2 Diodový omezovač 
Nelineární operační obvod na obrázku 12 představuje operační obvod, jehož výstup 

není totožný z výstupem operačního zesilovače. Pracuje ve dvou stavech odlišených polaritou 

vstupního napětí Us. Pro zjednodušení jsou zanedbány závěrné proudy křemíkových diod D1 a 

D2. 

+

-

OUT

D2

12

D1

1
2

RR

Rz

Us

0

Uo

0

 
Obr. 12 Zapojení diodového omezovače 

 

Proud odváděný ze sčítacího uzlu při záporné polaritě vstupního napětí, Us < 0, může 

být uhrazen pouze přes diodu D2. Výstup operačního zesilovač je v tomto stavu izolován od 

výstupu operačního obvodu diodou D1, závěrně pólovanou kladným výstupním napětím +0,6V 

operačního zesilovače, rovným napěťovému úbytku na D2. Je-li zátěž pasivní a uzemněná, je 

výstupní napětí operačního obvodu nulové, 

Uo = 0 pro Us < 0. 

Při kladné polaritě vstupního napětí, Us > 0, je naopak dioda D2 neúčinná. Operační 

obvod působí jako napěťový invertor,  

Uo= - Us pro Us > 0, 

a záporné výstupní napětí operačního zesilovače se dostává na výstup operačního 

obvodu přes propustně póĺovanou diodu D1. Výstup operačního zesilovače je v tomto stavu 

posunut pod výstup operačního obvodu o napětí -0,6, rovné napěťovému úbytku na D1. 

Grafickým znázorněním operační rovnice je lomená čára, charakteristika ideálního 

jednocestného usměrňovače. [2] 
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Obr. 13 Závislost Uo na Us - charakteristika ideálního jednocestného usměrňovače 

 

4.3 Usměrňovač pro ručkové měřidlo 
Potřebujeme-li lineární usměrňovač k ručkovému měřidlu, není nutné používat žádné z 

uvedených zapojení. U usměrňovače s ručkovým měřidlem zpravidla nepožadujeme, aby byl 

jeden jeho vývod připojen ke společné svorce (zemi) zapojení. V takovém případě můžeme 

použít zapojení podle obr. 14. 
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Obr. 14 Usměrňovač pro ručkové měřidlo 

Měřidlo je zapojeno v diodovém můstku ve zpětné vazbě operačního zesilovače. 

Protože zpětná vazba se snaží udržet na invertujícím vstupu OZ nulové napětí ( virtuální zem), 

závisí proud tekoucí  zpětnovazební větví jen na vstupním napětí. Směr proudu ve zpětné vazbě 

se sice mění podle polarity vstupního napětí, avšak diodový můstek zajistí, že proud měřidlem 
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je usměrněný. Výchylka ručky měřidla odpovídá střední hodnotě měřeného signálu. Kapacitor 

připojený paralelně k měřidlu nemá na výchylku ručky žádný vliv - v některých případech však 

může zlepšit stabilitu zapojení, zvláště jsou-li přívody k měřidlu delší. Rovněž resistor R2 nemá 

na funkcí usměrňovače žádný vliv, pokud napětí na výstupu OZ nedosáhne saturace. Při návrhu 

musíme brat v úvahu maximální proud tekoucí  měřidlem, který prochází rovněž R2 a vytváří na 

něm napětí. Napětí na výstupu OZ se proto zvětšuje o úbytek na tomto rezistoru. Použití R2 je 

nutné, použijeme-li v zapojení rychlý, kmitočtově nedokompenzovaný operační zesilovač, např. 

LF 357 resp. MAA357. Při použití pomalejších OZ jej nahradíme zkratem.  

Častěji se používá “neinvertující” varianta usměrňovače podle obr. 11. Výhodou tohoto 

zapojení je velký vstupní odpor. 
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Obr. 15 Usměrňovač pro ručkové měřidlo s velkým vstupním odporem 

 

Praktické zapojení lineárního usměrňovače podle obr. 15 je na obr. 16 Odpor rezistoru 

R1 volíme podle proudu, potřebného k plné výchylce ručky použitého měřidla, a požadované 

citlivosti usměrňovače. Při vypnutém napájení nastavíme nejdříve nulovou výchylku ručky 

příslušným prvkem na měřidle. Po zapnutí napájení nastavíme trimrem pro kompenzaci vstupní 

napěťové nesymetrie bez signálu na vstupu rovněž nulovou výchylku ručky. 

Doplníme-li toto zapojení vstupním děličem, může sloužit jako jednoduchý střídavý 

voltmetr a přidáme-li ještě předzesilovač i jako nízkofrekvenční milivoltmetr. Zvláště pro 

měření nízkofrekvenčních zařízení je milivoltmetr s ručkovým měřidlem vhodnější než digitální 

přístroj. [1] 
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Obr.16 Praktické zapojení usměrňovače pro ručkové měřidlo 

4.4 Přesný převodník na absolutní hodnotu 
Obvodem zapojeným podle obr. 17 lze získat ze vstupního střídavého signálu jeho 

absolutní hodnotu s přesností až 10 ppm z rozsahu. Jeho další výhodou je malá chyba při 

průchodu signálu nulou. Obvod sestává ze dvou operačních zesilovačů, pěti rezistorů se stejným 

odporem R, dalšího rezistoru o odporu 2R a čtyř diod, které by měly mít pokud možno stejnou 

charakteristiku a teplotu. Je-li napětí 2Uin + UD3, kde UD3 je úbytek na diodě polarizované v této 

situaci v propustném směru. Současně je otevřena také dioda D4, na které je prakticky stejný 

úbytek jako na D3, takže na katodě diody D4 bude mít signál napětí 2Uin. To je děličem 

z rezistorů se stejným odporem sníženo na Uin a protože opršení zesilovač IO2 pracuje vzhledem 

k závěrně polarizované diodě D2 jako sledovač, bude na výstupu napětí stejné velikosti a 

polarity jako na vstupu. Je-li polarita napětí Uin záporná, bude na výstupu IO1 napětí  -Uin - UD1. 

Tentokráte je nepropustná dioda D4, napětí za vodivou D2 je - 2Uin a protože IO2 je za této 

situace ve funkci invertujícího zesilovače s přenosem R/2R = -0,5, bude výstupní napětí opět 

kladné a stejně veliké jako Uin. Pro optimální funkci tohoto zapojení je třeba zajistit: 

� správnou velikost odporů,  

� těsnou tepelnou vazbu mezi diodovými dvojicemi D1 - D2 a D3 - D4, 

� minimální ofset operačních zesilovačů. 

Je doporučeno použít jako diody přechody báze - kolektor tranzistorových polí jako 

jsou např. MPQ6700, metalizované 1% rezistory s odpory 10 kΩ a 20 kΩ. Na místě operačních 

zesilovačů je vhodný např. typ OP27. Po vynulování ofsetu OZ a dorovnání odporů 100 Ω 

trimry lze chybu v rozsahu vstupního signálu do rozkmitu 13 V snížit pod 100 µV [3] 
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Obr.17 Zapojení přesného převodníku na absolutní hodnotu 



25 

5 Návrh a zapojení úlohy 
Při návrhu výsledného zapojení bylo čerpáno z literatury zabývající se operačními 

usměrňovači. Jako zdroj informaci posloužil také internet, kde hlavně v diskuzích byly 
zmiňovány praktické problémy a rady. Těch bylo následně využito při realizaci. Před samotným 
výběrem konečného zapojení vhodného pro potřeby výuky byly prováděny simulace 
v programovém balíku OrCad – Pspice, který je produktem společnosti Cadence Design 
Systems, Inc. jehož licence je VŠB – TU Ostrava vlastníkem. Ukázkové průběhy jsou uvedeny 
v přílohách pod označením D a E. V tomto programu jsou také vytvořena všechna v této práci 
prezentovaná zapojení. Po volbě konečného obvodového řešení, bylo vypracováno schéma za 
pomocí programu Eagle, což je zkratka Easily Applicable Graphical Layout Editor, tedy 
grafického editoru umožňujícího návrh elektrických schémat i desek plošných spojů. Jelikož 
výsledné obvodové řešení patří mezi ty jednodušší byl zvolen jednostranný návrh. 

Po vytvoření návrhu desky plošného spoje byl tento návrh vytištěn na umělohmotnou 
folii. Pomocí této folie a osvětlovacího zařízení byl nákres přenesen na povrch čisté 
fotosenzitivní cuprexitové desky. Následovalo ponoření do vyvolávací lázně, kde asi po třech 
minutách vystoupl obraz budoucího obvodu. Po očistění desky byla tato ponořena do leptací 
směsi z níž byla po dvaceti minutách vytažena konečná podoba spoje. 

V průběhu osazování desky se nevyskytovaly žádné problémy, takže nebyly očekávány 
žádné problémy s oživením obvodu. Ty se však vyskytly. Pravděpodobně vlivem přílišného 
zahřátí při procesu pájení byl poškozen jeden z operačních zesilovačů, což se projevovalo 
neustálou zápornou saturační hodnotou napětí u dvoupulzního usměrňovače. Operační zesilovač 
byl tedy odpájen a aby se usnadnily možné budoucí výměny tohoto zesilovače, nebyl napájen 
přímo na desku ale místo něj byla připájena patice vhodná pro daný zesilovač umožňující jeho 
snadnou výměnu v případě další poruchy. Na přípravku je rovněž možné si všimnout, že 
nevyužité volné plochy byly vyleptány a propojeny se zemnící svorkou. Tento postup by měl 
zajistit lepší míru stínění. 

5.1 Popis zapojení: 
Při návrhu přípravku byl kladen maximální důraz na jednoduchost obsluhy a snadnou 

práci s přípravkem. Pro dosažení větší variability měření nejsou diody napájeny přímo do desky 
plošného spoje ale jsou zastoupeny šroubovacími svorkovnicemi tak, aby studenti mohli 
v průběhu měření diody zaměňovat a sledovat případné změny ve frekvenčním rozsahu 
usměrňovače. Dále jsou na vhodných místech umístěny vývody pro snadné uchycení sond 
osciloskopu, aby bylo možné zobrazovat jak vstupní, tak i výstupní signál. 

Na desce plošného spoje se nacházejí tři oddělené obvody – zapojení označované jako 
„ideální dioda“, jednopulzní a dvoupulzní usměrňovač a zobrazovací část. Zapojení ideální 
diody je realizováno operačním zesilovačem na jehož neinvertující vstup je přiváděn signál a 
z jehož výstupu je odebírán signál do záporné zpětné vazby. Zapojení rychlého jednocestného 
operačního usměrňovače je realizováno dvěmi diodami ve zpětné vazbě a dvěmi rezistory 
nastavujícími zesílení zesilovače na hodnotu 1. Signál je přiváděn na invertující vstup, 
neinvertující vstup je uzemněn. Diody ve zpětné vazbě jsou umístěny tak, aby pro kladnou 
půlvlnu bylo výstupní napětí nulové (zesilovač udržuje přes diodu virtuální zem) a pro zápornou 
půlvlnu kopíruje její invertovaný průběh, takže na výstupu dostáváme jednocestně usměrněný 
průběh. Zapojení dvoucestného usměrňovače je realizováno dvěmi operačními zesilovači 
v jednom pouzdře, dvojicí diod a pěti rezistory. Při průchodu záporné půlvlny operační 
zesilovač pouze invertuje vstupní signál a na výstupu je kladné napětí. Při průchodu kladné 
půlvlny je signál z přímé větve sečten ze signálem zpracovaným v operačním zesilovači a 
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protože je tento dvojnásobně zesílen je na výstupu opět kladné napětí. Volba hodnot rezistorů 
probíhala s ohledem na požadavek co největšího frekvenčního rozsahu a zároveň s ohledem na 
velikost průchozích proudů. U vstupů napájení obou operačních zesilovačů se nachází 
blokovací kapacitor sloužící k pokrytí proudových špiček vzniklých při dynamických změnách 
operačního zesilovače. Jeho přítomnost není nutná ovšem zbavuje průběh nežádoucího 
vysokofrekvenčního rušení. Velikost tohoto kapacitoru byla určena experimentálně 
s požadavkem na schopnost rychlého nabíjení a uvolňování energie. 

Výběr mezi jednopulznim a dvoupulzním usměrněním probíhá přepnutím páčkového 
spínače. Ten zároveň plní i řídící funkci pro zobrazovací část. Ostatní vstupy jsou uzemněny. Je 
vidět, že zobrazení na druhém displeji se nemění a proto je realizováno odporovou sítí. 

Z důvodu minimalizace rozdílnosti mezi jednotlivými zesilovači byl zvolen model, jež 
obsahuje dva OZ společně zapouzdřené do jediného pouzdra. Vstupní část je navíc osazena 
JFET tranzistorem, čímž je dosaženo maximalizace vstupního odporu, který je ovšem vlivem 
zapojení rezistorů před vstup OZ výrazně snížen. Pro potřeby laboratorních měření je však 
dostačující. Pokud by byl kladen požadavek na vysoký vstupní odpor, řešením by bylo zapojení 
operačního zesilovače v podobě napěťového sledovače ještě před samotný usměrňovací obvod. 
Výstupní část zesilovače je osazena bipolárními tranzistory. Z dalších parametrů je významná 
vnitřní frekvenční kompenzace umožňující širší frekvenční pásmo použitelnosti a hodnota 
rychlosti přeběhu 13V/s. 

Zobrazovací část je realizována dvěmi sedmi-segmentovými displeji a BCD dekodérem. 
Přepínáním polohy spínače dochází k uzemnění jednoho ze dvou užívaných vstupů a tak se 
mění zobrazení z 1P na 2P a naopak.  Ostatní vstupy jsou uzemněny. 

Pro potřeby napájení zobrazovací části přípravku je nutný zdroj 5V. Tento požadavek 
bylo možno vyřešit formou dalších konektorů pro 5V, nicméně znamenalo by to, že by pro 
měření byl nutný další zdroj. Proto je na desce integrován stabilizátor napětí na 5V s možným 
odběrem až 1A. Z jeho vývodů je pak rozvedeno napětí na oba displeje i BCD dekodér. 
Z důvodu výše odebíraného proudu oběmi displeji se stabilizátor při provozu zahřívá. Aby se 
prodloužila jeho životnost, je usazen do hliníkového chladiče. Technická dokumentace je 
součástí příloh A-C. Vypracovaný vzorový protokol je v příloze označen jako G. 

 

 

Obr.18 Blokové schéma rozložení obvodů na realizované desce plošného spoje 

+15V 

GND 

-15V 

Stabilizátor 
napětí 

Zobrazovací 
část 

Jednopulzní 
usměrňovač 

Obvod 
ideální 
diody 

Dvoupulzní 
usměrňovač 



27 

 

5.2 Možnosti vylepšení 
Jak již bylo uvedeno předložená zapojení byla navrhována s cílem názorné prezentace 

funkčnosti operačních usměrňovačů. Upřednostnění tohoto požadavku vedlo k zjednodušením 
která by v praxi nebyla vhodná. Nyní se tedy zaměříme na tyto změny a jejich dopad na chování 
obvodu. 

Hlavní změnou by bylo předřazení sledovače se zesílením 1 před jednotlivé 
usměrňovače. Tím by se docílilo značného zvýšení vstupní impedance a usměrňovač by tak byl 
použitelný i pro zdroje signálu s malou výstupní impedanci. Jako další bych uvedl možnost 
zařazení kapacitoru s malou kapacitou ( 1 pF ) na vstup usměrňovače. Tím se zajistí odfiltrování 
stejnosměrné složky, která by se mohla superponovat na užitečný signál. Další zlepšení 
vlastností by představovala kompenzace nesymetrie obou vstupů u operačních zesilovačů. 
Zařazením rezistoru na nevyužívaný a uzemněný neinvertující vstup by se tato chyba dala 
kompenzovat. 
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5.3 Zadání měření 
 

VŠB-TU 
Ostrava KATEDRA ELEKTRONIKY 

Fakulta 
elektrotechniky a 

informatiky 
Datum měření: 

 

 

Jméno a příjmení 1. 

studenta: 

 
Hodnocení:  OPERAČNÍ  USMĚRŇOVAČE Jméno a příjmení 2. 

studenta: 

 

 
Zadání úlohy: 
1. Na předloženém přípravku změřte statickou převodní charakteristiku ( závislost 

výstupního napětí na vstupním ) v rozsahu 0 až 10V s krokem 0,5V a tuto zobrazte v grafu.  
 Analyticky určete hodnotu výstupního napětí pro záporná vstupní napětí a 
zdůvodněte.  
 

2. Nalezněte mezní frekvenci jednopulzního usměrňovače tvořeného ideální diodou a 
zdůvodněte původ zkreslení. Přiložte průběh z osciloskopu. Zadání proměřte se všemi typy 
přiložených diod a vyjádřete se k případné změně mezního kmitočtu. 
 

3. Zjistěte pro který typ diod má usměrňovač nejširší pásmo použití. Přiložte průběh za 
mezní frekvenci a zdůvodněte původ zkreslení. Uveďte změřený mezní kmitočet pro jednotlivé 
typy diod. 
 

4. Změřte napětí na výstupu jednopulzního usměrňovače při 1kHz a nalezněte frekvenci 
při které poklesne výstupní napětí o -3 dB. 
 

5. Ověřte schopnost dvoupulzního usměrňovače usměrnit napětí o amplitudě 0,3 V při 
frekvenci 1000Hz. Přiložte průběh z osciloskopu. 
 

6. Na základě měření uveďte která z diod je nejvhodnější pro využití v operačních 
usměrňovačích. 
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Návod: 
Pro měření jsou k dispozici 3 typy diod: 
Usměrňovací diody MUR120 
Schotkyho diody 1N5819 
Univerzální diody 1N4448 
 

1. Do svorkovnic měřeného usměrňovače upevněte diody stejného typu. Zapojte zdroj 
±15V s vyvedeným středem tak, aby kladná svorka byla v červeném ( +15V ), záporná 
v černém (-15V) a zemnící ( GND ) v zeleném konektoru. Pro měření statické převodní 
charakteristiky ideální diody použijte stejnosměrný regulovatelný zdroj. Kladnou 
svorku zapojte do konektoru označeného Signal + zápornou do zeleného konektoru 
GND. Mezi svorku Signal+ a GND zapojte voltmetr. Velikost výstupního napětí 
odečtěte z osciloskopu připojeného ke svorce   ID out.  

2. Odpojte stejnosměrný zdroj a voltmetr. Zapojte funkční generátor ke konektoru Signal+ 
a uzemněte pomocí konektoru GND. Nastavte amplitudu vstupního sinusového signálu 
na 1 V, následně zadané frekvence. 

3. Zapojte funkční generátor ke svorce ~ in. Vstup osciloskopu zapojte k tomuto 
signálovému vstupu. Druhý vstup osciloskopu připojte ke svorce 1P out. Přepněte 
spínač do polohy 1P. 

4. Zapojte voltmetr mezi svorku 1P out a GND. Změřte hodnotu výstupního napětí při f = 
1 kHz a zaznamenejte ji. Následně zvyšujte frekvenci dokud výstupní napětí nepoklesne 
pod 0,707 násobek hodnoty změřené při f = 1 kHz. 

5. Zapojte diody do obvodu dvoupulzního usměrňovače. Nastavte amplitudu generátoru 
signálu na hodnotu 0,3 V a frekvenci 1 kHz. Přepněte spínač do polohy 2P. Výstupní 
svorka z usměrňovače je označena 2P out. 

 
Poznámka: Nezapomeňte měnit diody a používat pro právě měřené zapojení diody stejného 
typu. Pro správné zapojení diod z hlediska polarity sledujte plášť diody: 
 

 

 
Obr.19 Schématická značka a rozdělení nosičů diody 
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Obr.20 Schéma zapojení jednopulzního usměrňovače: 

 
Princip činnosti: 

Signál z generátoru je přiváděn na inverutjící vstup, neinvertující vstup je uzemněn. Při 
průchodu kladné půlvlny je dioda D2 průchozí, D1 je neprůchodná. Operační zesilovač skrze 
zpětnou vazbu udržuje na vstupu virtuální zem a proto je na výstupu nulové napětí. Při 
průchodu záporné půlvlny je D2 neprůchodná, D1 je průchozí a na výstupu je invertovaný 
vstupní signál. 

 

R1

2k

R4

2k

U1

+

-

OUT

D2

12

0

Vstup 0

D1

1
2

U2

+

-

OUTR5

1k

R6

2k

R7

2k

2P out

 
Obr.21 Schéma zapojení dvoupulzního usměrňovače: 

 
 

Princip činnosti: 
Signál je přiváděn na invertující vstup. Při záporné půlvlně vstupního signálu je dioda 

D2 uzavřena a OZ2 jen invertuje vstupní signál. Při kladné půlvlně je D2 otevřena a na její 
anodě je invertovaný vstupní signál. Na invertujícím vstupu OZ2 se sečte přímý signál a 
invertovaný signál z jednocestného usměrňovače. Protože signál z jednocestného usměrňovače 

je více zesílen (2x vlivem hodnot rezistorů 
1

2

R

R
), je na výstupu převodníku opět kladné napětí. 

 



31 

 
 
 
Teoretický rozbor 

Při činnosti elektrických zařízení je častý požadavek na provedení indikace aktuálního 

stavu daného obvodu. Jako příklad lze uvést indikaci napěťových úrovní na vstupu do 

předzesilovače, kde může být provedeno buď formou signalizačních LED diod nebo pomocí 

výchylky ručkového měřidla. Pro tyto účely jsou vhodná zapojení s operačními zesilovači zvaná 

operační usměrňovače. 

Hlavní rozdíl mezi klasickými a operačními usměrňovači je v tom, že usměrňovače 

slouží k úpravě napětí pro potřeby napájení. Rozsah napětí na výkonových usměrňovačích jsou 

desítky až tisíce voltů. U operačních usměrňovačů využívaných primárně pro měřící a 

signalizační účely, napětí dosahuje zřídka hodnot okolo 10V. Protože pasivní polovodičové 

prvky používané v těchto aplikacích vyžadují pro svou činnost jistou minimální hodnotu napětí, 

jejich samostatné použití v měřících obvodech by bylo problematické a nepřesné. Je zřejmé, že i 

při použití moderních usměrňovacích diod s malým úbytkem, dochází ke zkreslením jež můžou 

vést k nesprávné funkci navazujících obvodů. Řešením je užití operačních zesilovačů 

schopných díky své zesilovací schopnosti tento úbytek vykompenzovat.  

Nejčastěji užívaným prvkem v usměrňovačích je dioda. To sebou přináší komplikace 

v podobě její nelineární charakteristiky, kde pokud není dosaženo prahového napětí – pro 

běžnou diodu 0,6-0,7 V, nepropouští proud. Způsob jak tento neduh odstranit je použití 

operačních zesilovačů. Ten je schopný díky své zesilovací schopnosti dorovnat napěťový 

úbytek potřebný k otevření diody a tak zlinearizovat její charakteristiku. Tím je zároveň 

dosaženo schopnosti usměrňovat i napětí nižší než je prahové napětí diody. Změna hodnoty 

prahového napětí se dá  vyjádřit vztahem 

OZ zesílení

diody  Uprahové
Upr = .  

Dalším problémem je PN přechod diod. Ten se vyznačuje určitou kapacitou. Ta se 

nevhodně projevuje při vysokých frekvencích kde má za následek, že dioda se při průchodu 

signálu nulou ihned neuzavře ale nahromaděné nosiče náboje v PN přechodu musí nejdříve 

odtéci a až poté může dioda obnovit své blokovací schopnosti. Čas potřebný pro obnovení 

blokovacích schopností je označován jako doba zotavení. Z toho důvodu byly vyvinuty 

speciální diody označované jako Schotkyho a jejich předchůdci hrotové diody. U těchto typů 

diod bylo dosaženo snížení kapacity přechodu takže jsou vhodné pro vysokofrekvenční obvody. 

Druhou důležitou součástí je samotný operační zesilovač. Pro použití v operačních 

usměrňovačích je zapotřebí aby splňoval následující parametry: 

� dostatečně vysoké napájecí napětí 

� vysoký frekvenční rozsah 

� vysoká rychlost přeběhu neboli slew rate  
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� nízká teplotní závislost 

� nízký ofset vzniklý nesymetrii vstupů  

 

Operační usměrňovače se vyskytují ve formě jednopulzního nebo dvoupulzního 

zapojení, označovaného též jako člen absolutní hodnoty. U jednopulzního zapojení je možno 

definovat přenos jako 

Uout = |Uin|  

buďto pro jen pro kladné nebo jen pro záporné vstupní napětí v závislosti na zapojení. 

Opačná polarita napětí bude mít za následek nulové výstupní napětí neboť operační zesilovač 

bude udržovat skrze zpětnou vazbu na vstup virtuální zem. 

Dvoupulzní zapojení tedy převodník na absolutní hodnotu se vyznačuje, jak již samotný 

název naznačuje přenosem 

Uout = |Uin|  

bez závislosti na tom jaké polarity je vstupní napětí. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo seskupit teoretické poznatky potřebné pro pochopení 

problematiky operačních usměrňovačů, které byly následně využity při tvorbě laboratorního 

stanoviště pro výuku analogových obvodů. Po celou dobu byl kladen důraz na snadnou obsluhu 

přípravku a podrobné vysvětlení všech funkcí které umožňuje. 

V průběhu zpracovávání teoretické části bakalářské práce jsem si prohloubil znalosti 

problematiky operačních usměrňovačů získané během studia. Teoretická část této práce by měla 

případného čtenáře upozornit na rozhodující parametry jednotlivých součástí používaných při 

návrhu operačních usměrňovačů a míru jejich významu v zamýšleném použití. Některé pasáže 

navíc obsahují rady čemu se při návrhu vyhnout, aby výsledný obvod pracoval podle požadavků 

a v případě poruchy některé z užitých součástí bylo možno tuto snadno vyměnit. 

Realizace praktické části této práce mi dala možnost seznámit se s postupy detekce chyb 

na plošných spojích. Navíc bylo potřeba seznámit se s pravidly tvorby DPS jako například 

vzdálenost jednotlivých cest, možností stínění. Po zhotovení přípravku jsem si ověřil, že 

všechny potřebné vstupní a výstupní svorky jsou dobře přístupné a nenastávají žádné 

komplikace při jejích používání. Výsledné výstupní charakteristiky odpovídají teoretickým 

předpokladům ať už svým tvarem nebo frekvenčním rozsahem jež bezpochyby postačuje 

k bezchybnému usměrňování signálů s frekvencemi až stovky kHz při vstupních úrovních 

napětí pod 0,2V, což by při užití klasického usměrňovače bylo nemyslitelné. 

Součástí této práce je rovněž měřící protokol se zadáním jednotlivých úkolů měření s 

návodem jak tyto úkoly měřit.   
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Příloha A Elektrické schéma přípravku 
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Příloha B Osazovací plán DPS 
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Příloha C Vykreslení desky plošného spoje 
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Příloha D Simulovaný průběh jednopulzního usměrňovače 
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Příloha E Simulovaný průběh dvoupulzního usměrňovače 

 
 
 
 
 
 
 



40 

 
Příloha F Seznam součástek: 
 
Spínač ON-ON 1x P-B068EP 
Rezistor   6x 20 000Ω 
Rezistor   1x 10 000Ω 
Rezistor   2x 4 700Ω 
Rezistor   12x 470Ω 
Operační zesilovač  2x TL072 
BCD dekodér  1x 74LS247 
Displej sedmi-segmentový  2x SA56-11EWA 
Svorkovnice 5x ARK500/2 B 
Konektor  4x K205 
Stabilizátor 5V/1A 1x 7805 
Chladič pouzdra TO-220 1x DO1A 
Dioda  2x 1N4007 
Kapacitor keramický 2x 100n 
Kapacitor keramický 2x 150n 
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Příloha G Vzorový protokol z měření 

 

VŠB-TU 
Ostrava KATEDRA ELEKTRONIKY 

Fakulta 
elektrotechniky a 

informatiky 
Datum měření: 

 

 

Jméno a příjmení 1. 

studenta: 

 
Hodnocení:  

OPERAČNÍ  USMĚRŇOVAČE 
VZOROVÝ PROTOKOL Jméno a příjmení 2. 

studenta: 

 

 
Zadání úlohy: 

1. Na předloženém přípravku změřte statickou převodní charakteristiku ( závislost 
výstupního napětí na vstupním ) v rozsahu 0 až 10V s krokem 0,5V a tuto zobrazte 
v grafu. Analyticky určete hodnotu výstupního napětí pro záporná vstupní napětí a 
zdůvodněte. 

 
2. Nalezněte mezní frekvenci jednopulzního usměrňovače tvořeného ideální diodou a 

zdůvodněte původ zkreslení. Přiložte průběh z osciloskopu. Zadání proměřte se všemi 
typy přiložených diod a vyjádřete se k případné změně mezního kmitočtu. 

 
3. Zjistěte pro který typ diod má usměrňovač nejširší pásmo použití. Přiložte průběh za 

mezní frekvenci a zdůvodněte původ zkreslení. Uveďte změřený mezní kmitočet pro 
jednotlivé typy diod. 

 
4. Změřte napětí na výstupu jednopulzního usměrňovače při 1kHz a nalezněte frekvenci 

při které poklesne výstupní napětí o -3 dB. 
 

5. Ověřte schopnost dvoupulzního usměrňovače usměrnit napětí o amplitudě 0,3 V při 
frekvenci 1000Hz. Přiložte průběh z osciloskopu. 

 
6. Na základě měření uveďte která z diod je nejvhodnější pro využití v operačních 

usměrňovačích. 
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1. Naměřené převodní charakteristiky: 
 

MUR120 1N5819 1N4448 

Vstupní 
napětí 

Výstupní 
napětí 

Vstupní 
napětí 

Výstupní 
napětí 

Vstupní 
napětí 

Výstupní 
napětí 

0 0,011 0 0,009 0 0,013 

0,5 0,497 0,5 0,491 0,5 0,494 

1 0,983 1 0,973 1 0,975 

1,5 1,469 1,5 1,455 1,5 1,456 

2 1,955 2 1,937 2 1,937 

2,5 2,441 2,5 2,419 2,5 2,418 

3 2,927 3 2,901 3 2,899 

3,5 3,413 3,5 3,383 3,5 3,38 

4 3,899 4 3,865 4 3,861 

4,5 4,385 4,5 4,347 4,5 4,342 

5 4,871 5 4,829 5 4,823 

5,5 5,357 5,5 5,311 5,5 5,304 

6 5,843 6 5,793 6 5,785 

6,5 6,329 6,5 6,275 6,5 6,266 

7 6,815 7 6,757 7 6,747 

7,5 7,301 7,5 7,239 7,5 7,228 

8 7,787 8 7,721 8 7,709 

8,5 8,273 8,5 8,203 8,5 8,19 

9 8,759 9 8,685 9 8,671 

9,5 9,245 9,5 9,167 9,5 9,152 

10 9,731 10 9,649 10 9,633 

Tabulka 1 Naměřené hodnoty převodních charakteristik 
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Obr. 1 Převodní charakteristika s diodou MUR120 
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Dioda 1N5819
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Obr. 2 Převodní charakteristika s diodou 1N5819 

Dioda 1N4448
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Obr. 3 Převodní charakteristika s diodou 1N4448 

 
2. Naměřená mezní frekvence jednopulzního usměrňovače tvořeného zapojením ideální 
diody  je f = 1,6 kHz. Původ chyby spočívá v nedokonalosti zapojení, kdy operační 
zesilovač není schopen přejit dostatečně rychle ze záporné saturace do režimu 
usměrňování. Záměna diody nemá na tuto chybu vliv. 
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Obr. 4 Průběh jednopulzního usměrňovače při f = 1,6 kHz 

 

3. Jednopulzní usměrňovač má nejširší pásmo použitelnosti při užití diod 1N4448 a to 
100 kHz. Po dosažení této frekvence se začne snižovat zesílení OZ a klesat amplituda 
usměrněného signálu. 
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Obr. 5 Průběh jednopulzního usměrňovače při f = 100 kHz 

Dosažené frekvence podle typu diod: 
MUR120 = 92 kHz 
1N5819   = 80 kHz 
1N4448   = 100 kHz 
 
4. Výstupní napětí jednopulzního usměrňovače při f = 1 kHz bylo 0,288 V. Frekvence 
při níž klesne hodnota napětí o -3 dB je 333 kHz. 
 
5. Dvoupulzní usměrňovač je schopen usměrnit napětí 0,3 V při frekvenci 1000 Hz. 
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Obr. 6 Průběh dvoupulzního usměrňovače při f = 1 kHz, amplituda signálu 0,3V 

 
 
 
Závěr: 
Měřením bylo zjištěno, že nevýhodou zapojení zvaného ideální dioda ve funkci 
jednopulzního usměrňovače je záporné saturační napětí na výstupu OZ při přivedení 
záporného napětí na vstup. To má za následek značné snížení pracovní frekvence 
usměrňovače. U zapojení jednopulzního usměrňovače bylo zjištěno, že nejlepších 
parametrů dosahuje při použití diod 1N4448 kdy je mezní frekvence cca 100 kHz a 
uplatňuje se pokles zesílení OZ. Frekvence při níž hodnota výstupního napětí poklesne 
o -3 dB oproti hodnotě při f = 1kHz je 333 kHz. Měřený dvoupulzní usměrňovač je 
schopen usměrňovat napětí o amplitudě 0,3 V. 

 
 

 

 


