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Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhem a realizací výkonového operačního zesilovače z diskrétních 
součástek. Jeho předpokládané využití je jako koncový stupeň ve čtyřkvadrantovém zdroji. Návrh 
operačního zesilovače byl rozdělen na jednotlivé bloky, detailně popsán, zrealizován a odladěn. 
Zvláštní pozornost byla věnována upravenému source / sink koncovému AB stupni. Byly změřeny a 
vyhodnoceny základní statické i dynamické vlastnosti zesilovače. Výsledky těchto měření byly 
porovnány s katalogovými údaji integrovaného operačního zesilovače obdobných parametrů OPA549. 

Klíčová slova 

výkonový operační zesilovač, source / sink AB koncový stupeň, komplementární diferenční 
zesilovač, čtyřkvadrantový zdroj, tranzistory „Thermaltrak“ 

Abstract 

This thesis describes the design and realization of a power operational amplifier built of 
discrete component parts. Its supposed aplication is in output-stage of four-quadrant power supply. 
The operational amplifier design is depicted piecewise. Especial patient is applied on modified 
source / sink AB output stage. The design module has been realised, dubugged and measured. The 
static and dynamic measurements results are presented and compared to datasheet´s data of integrated 
operational amplifier OPA549 with similar features. 

Keywords 

power operational amplifier, source / sink AB output stage, complementary diferential 
amplifier, four-quadrant power supply, Thermaltrak transistors 



Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
A0 – stejnosměrné zesílení diferenčního napětí 
AUd – diferenční zesílení OZ v otevřené smyčce 
CD – kompaktní disk 
CMR – potlačení souhlasného signálu (common mode rejection) 
EN – funkce stand-by (enable) 
f1 – dominantní pól přenosu OZ 
f2 – frekvence druhého zlomu frekvenční charakteristiky 
ft – extrapolovaná tranzitní frekvence přenosu OZ 
GM – amplitudová bezpečnost (gain margin) 
IC – proud kolektorem tranzistoru 
INAP – proud z napájecího zdroje 
NF – nízkofrekvenční 
OZ – operační zesilovač 
PSRR – potlačení změn napájecího napětí (power supply rejection ratio) 
Q – kvadrant 
PM – fázová bezpečnost (phase margin) 
SE – zapojení tranzistoru se společným emitorem 
SC – zapojení tranzistoru se společným kolektorem 
Sink – odebírat 
Source – dodávat 
SR – rychlost přeběhu (slew rate) 
UI0 – vstupní napěťová nesymetrie OZ 
UBE – napětí přechodu báze - emitor (prahové) 
UCE – napětí kolektor – emitor tranzistoru 
UH – hysterezní napětí 
U0SAT+ – kladné saturační napětí operačního zesilovače 
U0SAT- – záporné saturační napětí operačního zesilovače 
+UCC – kladné napájecí napětí 
-UCC – záporné napájecí napětí 
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1.   Úvod 

Operační zesilovač je základním a nejpoužívanějším prvkem v analogové elektronice. Jeho 
ideální vlastnosti umožňují jednoduchý matematický popis chování. Podle zapojení zpětné vazby se 
používá pro výpočet matematických funkcí, zpracování signálů, realizaci filtrů a v neposlední řadě 
také pro výkonové zesílení signálu.  

Cílem práce je navrhnout a realizovat výkonový operační zesilovač. Jeho předpokládané 
využití je jako koncový stupeň v čtyřkvadrantovém zdroji. Za tímto účelem jsou také optimalizovány 
jeho parametry. Jde především o velký frekvenční rozsah, rychlost přeběhu, široký rozsah výstupního 
napětí, velký výstupní proud, rychlé proudové omezení a energetickou hospodárnost. Takto 
konstruovaný operační zesilovač najde uplatnění nejen ve zdroji, ale i jako NF zesilovač, budič 
servomotoru apod. Celkové zapojení bude rozděleno na jednotlivé bloky a detailně popsáno. 
Samostatná kapitola bude věnována úpravě koncového AB stupně na části source / sink za účelem 
snížení příkonu a také vyzařovaného tepla při odčerpávání výkonu ze zátěže. 

Součástí práce je změření statických a dynamických parametrů realizovaného OZ a jejich 
porovnání s integrovaným výkonovým operačním zesilovačem OPA549 firmy Texas Instruments. Byl 
vybrán právě tento obvod, protože má obdobné parametry jako realizovaný operační zesilovač.  
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2.   Popis realizovaného zapojení OZ 

V této kapitole bude postupně popsáno použité zapojení od stručného popisu blokového 
schématu přes detailní popis jednotlivých funkčních bloků až po celkové schéma OZ. 

2.1. Blokové schéma realizovaného OZ 

 

Obr. 1 - Blokové schéma realizovaného operačního zesilovače 

KOMPLEMENTÁRNÍ DIFERENČNÍ VSTUP 

Vstup OZ tvoří komplementární diferenční zesilovač tvořený dvojicemi T1+T2 a T3+T4. 
Každá dvojice má svůj proudový zdroj. Kvalita tohoto proudového zdroje má vliv na zesílení 
diferenční dvojice. Od tohoto proudu jsou odvíjeny všechny další klidové proudy zesilovače. Proto je 
tento proudový zdroj realizován pomocí dvou tranzistorů, jak bude zmíněno dále. 

NAPĚŤOVÝ ZESILOVAČ 

Výstupní napětí diferenčního zesilovače je snímáno na rezistoru R1 (R3) a přiváděno na 
napěťový zesilovač tvořený tranzistorem T5 (T6), ten je zapojen se společným emitorem (SE). Tento 
stupeň ovlivňuje zásadní měrou velikost napěťového zisku OZ. Mezi kolektory tranzistorů T5 a T6 
jsou zapojeny diody D1 až D3, které jsou tepelně spojeny s chladičem výkonových tranzistorů a 
pomáhají tak vyrovnávat změny UBE výkonových tranzistorů způsobené změnou teploty. V sérii 
s diodami je rezistor Rbias, kterým se přesně nastaví požadovaný klidový proud. Součet napětí na 
těchto diodách a rezistoru je konstantní bez ohledu na vybuzení zesilovače, určuje klidové proudy 
koncovými i budicími tranzistory.  
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PROUDOVÉ ZESILOVAČE 

Následuje proudový zesilovač v zapojení se společným kolektorem (SC) tvořený tranzistorem 
T7 (T8). Jejich klidový proud ovlivňuje rezistor R6. Za nimi je opět emitorový sledovač tvořený 
tranzistory T9 (T10). Jejich klidový proud ovlivňuje rezistor R7.  

KONCOVÝ AB STUPEŇ 

Z emitorů tranzistorů T9 a T10 je již přímo buzena koncová komplementární dvojice T11 a 
T12 pracující ve třídě AB. Velká hodnota emitorových rezistorů (5,6 ) velmi dobře stabilizuje 
klidový proud koncovými tranzistory. Díky tomu není tak důležité, aby diody D1 až D3 přesně 
kopírovaly teplotu čipu výkonových tranzistorů. Když je ze zesilovače odebírán proud, po překročení 
úbytku na emitorovém rezistoru R8 (R9) cca 1 V, otevřou se diody D4, D5 (D6, D7) a zamezí tak 
dalšímu zvětšování úbytku. 

SINK TRANZISTORY T13, T14  

Úbytek na emitorovém rezistoru je zároveň využit pro řízení pomocných výkonových 
tranzistorů, které se aktivují jen v případě, kdy zesilovač odebírá výkon ze zátěže. To nastává při 
buzení induktivní nebo kapacitní zátěže, nebo když je součástí zátěže zdroj energie. Úspora energie 
z napájecího zdroje a zároveň snížení vyzařovaného tepla v tomto režimu je umožněna právě díky 
tranzistorům T13 a T14. Tyto tranzistory nerealizují žádné proudové omezení, jak by se mohlo na 
první pohled zdát. Mají za úkol ve chvíli odebírání výkonu ze zátěže přebrat proud klasické AB 
dvojice a odvést ho do země. Například, když je výstupní napětí kladné a proud teče do zesilovače, 
malá část (cca 200 mA) teče přes tranzistor T12 až do záporného napájecího zdroje. Na rezistoru R9 
vznikne úbytek napětí, který otevře pomocný tranzistor T14 a ten již odvádí většinu proudu ze zátěže 
tak, že ji zkratuje. Proud ze zátěže tedy v podstatě neteče až do napájecího zdroje, ale zátěž se přímo 
zkratuje tranzistorem T14 přes diodu D9. Tím se značně sníží množství energie odebírané 
z napájecího zdroje.  

PROUDOVÉ OMEZENÍ 

Zesilovač je také vybaven proudovým omezením. Velikost procházejícího proudu je snímána 
na rezistoru R12. Úbytek napětí na něm odpovídá výstupnímu proudu a dosažením hodnoty cca 
0,65 V (otevření přechodu BE) se otevře podle směru proudu tranzistor T15 nebo T16 a omezí buzení 
tranzistoru T7 nebo T8. Proudové omezení funguje korektně i při odebírání proudu za zátěže. 

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ 

Všechny čtyři výkonové tranzistory jsou typu Thermaltrak, mají tedy v sobě diodu snímající 
teplotu přechodu. Tyto diody jsou použity pro vyhodnocení přehřátí kteréhokoli z výkonových 
tranzistorů. Úbytek na diodách je vyhodnocen komparátory s hysterezí. Při překročení teploty cca 
160 °C jsou koncové tranzistory zavřeny prostřednictvím optočlenů O1 a O2. Ty lze využít také 
samostatně  pro funkci „odpojení výstupu“. Ta se aktivuje zkratováním konektoru JP1.  
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2.2. Komplementární diferenční a napěťový zesilovač 

 

Obr. 2 - Schéma komplementárního diferenčního a napěťového zesilovače 

Základním požadavkem u diferenčního stupně je, aby jeho tranzistory měly co nejshodnější 
parametry a aby i jejich teplota byla stejná. To lze zajistit jedině konstrukcí všech (zde čtyř) 
tranzistorů na jednom čipu. Taková diskrétní součástka je však běžně v požadovaných parametrech 
nedostupná. Proto jsou zde použity alespoň dvojice tranzistorů v jednom pouzdře T1 + T2, T3 + T4. 
Parametry v dvojici jsou téměř shodné, je ale třeba vybrat co nejshodnější dvojici opačné vodivosti. 
Takto lze zajistit při běžném zapojení OZ výstupní offset jednotky mV. Avšak i po spárování všech 
čtyř tranzistorů diferenčního stupně zůstává problém rozdílné teploty NPN dvojice a PNP dvojice. Na 
plošném spoji jsou sice co nejblíže u sebe, ale to problém zdaleka neřeší. Tento nedostatek se projeví 
například zhoršením potlačení souhlasného signálu CMR.  

Emitorové odpory RE1 až RE4 mají za úkol stabilizovat pracovní bod. Pokud má např. 
tranzistor T1 větší zesílení než T2, vede jím větší část proudu. Tím se více ohřívá a díky kladnému 
teplotnímu koeficientu jím proud stále stoupá. Tomu však zabraňuje emitorový odpor RE1. Při 
zvětšení proudu se na něm vytvoří úbytek napětí, který vlastně zmenší napětí UBE a tím tranzistor 
přivře. Emitorový odpor tu má tedy stejnou funkci, jako např. v zapojení SE. Stejně tak však i zde 
zmenšuje zesílení. 
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Diody D1 až D4 chrání vstupní tranzistory před napětím přesahujícím napájecí, to by totiž 
vedlo k jejich zničení. 

Proudový zdroj pro NPN dvojici se skládá z tranzistorů T7 a T8, pro PNP dvojici T5 a T6. 
Velikost proudu je nastavena odporem R13 (R15) a je přibližně dána vztahem: 

mARUI BE 6,3180/65,0/ 13 ===  (1)  

Tranzistor T6 (T8) totiž řídí tranzistor T5 (T7) tak, aby na zmíněném odporu byl konstantní 
úbytek 0,65 V. Proud je tedy nastaven na 3,6 mA, což je dost, ale přispívá to k většímu frekvenčnímu 
rozsahu a velké rychlosti přeběhu. Oba proudové zdroje jsou vzájemně symetrické. Obvykle na tomto 
místě nebývá použito tak přesného proudového zdroje, ale všechny další klidové proudy až po 
koncové tranzistory, jsou odvozeny právě od klidového proudu diferenčním stupněm. Díky tomu jsou 
i při velkém rozsahu napájecího napětí (± 10 V až ± 50 V) zajištěny klidové proudy v dostatečné 
toleranci.  

Výstupní napětí z diferenčního stupně je snímáno na odporu RC1 (RC2) a je přiváděno na 
další napěťově zesilující stupeň tvořený tranzistory T10 a T12. Tranzistor T9 (T11) slouží jako 
proudové omezení v případě aktivace proudového limitu výstupního proudu (v tomto schématu není 
zakresleno). Maximální proud je nastaven na cca 36 mA. Kolektory tranzistorů T10 a T12 jsou 
spojeny přes pět diod umístěných na chladiči a rezistorem Rbias, kterým se nastavuje klidový proud 
koncového stupně, ale i proudových zesilovačů před ním. Diody vyrovnávají teplotní změny UBE 
koncových tranzistorů. Mezi výstupem A+ a A- je tedy téměř konstantní úbytek napětí (cca 3,8 V), 
který kopíruje průběh napětí na výstupu zesilovače.  

Kolektory obou napěťových zesilovačů jsou navíc střídavě svázány kondenzátory C5 a C7. Do 
tohoto bodu je také připojena hlavní kompenzační kapacita celého zesilovače – kondenzátor C6 1,2 nF 
a C2 470 pF. Klasická kompenzace pomocí Mullerových kapacit u T10 a T12 se zde neosvědčila. 
Zesilovač byl i s velkými kapacitami nestabilní a při zapojení i velmi malé kapacity do zpětnovazební 
sítě, se rozkmital. Kompenzace pomocí Mullerových kapacit u takto symetrického napěťového 
zesilovače zřejmě nefunguje správně. S použitou kompenzací pomocí kondenzátoru C6 + C2 však 
zesilovač nezakmitává a je stabilní i do kapacitních zátěží. Aby se zde neuplatňovalo omezení 
rychlosti přeběhu vlivem nabíjení kondenzátorů C6 + C2 přes proudové omezení tvořené tranzistory 
T9 (T11), je jejich proud nastaven tak aby rychlost nabíjení kondenzátoru byla zhruba dvakrát vyšší, 
než celková rychlost přeběhu zesilovače: 
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V kapitole 3.5 je vidět, že maximální naměřená rychlost přeběhu je 8,24 V/µs. 

2.3.  Proudový zesilovač a omezení výstupního proudu 

 

Obr. 3 - Schéma proudového zesilovače (budičů) a omezení výstupního proudu 

(šedě koncový stupeň – viz. další kapitola) 
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Za výstupem z napěťového zesilovače (A+, A-) musí být signál dostatečně proudově zesílen, 
aby se zatížení výstupu nepřeneslo až na napěťově zesilující stupně. Tranzistory T13 a T14 (T15 a 
T16) tvoří Darlingtonovo zapojení a fungují jako emitorový sledovač. Napěťově tedy nezesilují, zato 
mají velmi velké proudové zesílení. Emitorové odpory R24 a R25 nastavují klidový proud tranzistory 
T13 a T15 na cca 8 mA. Použitím diod D10 a D11 lze snížit hodnotu rezistoru R26 na 33 . Diody 
mají v podstatě konstantní napěťový úbytek, který by jinak musel být vytvořen na odporu přibližně 
60 . To pomáhá redukovat odpor mezi emitory tranzistorů T14 a T16. Kondenzátor C1 pak zásadní 
měrou snižuje tento odpor na vyšších frekvencích. To umožňuje při vysokých frekvencích a velkých 
výstupních proudech dostatečně rychlé odsávání nábojů z bází koncových tranzistorů T17 a T18. 
Například, otevírání koncového tranzistoru T17 probíhá pouze přes budící tranzistor T14, ale zavírání 
přes T16 a síť R26, D10, D11 a C1. To způsobuje, že otevírání koncových tranzistorů je rychlejší, než 
jejich zavírání. Bez zmíněných diod D10, D11 a především kondenzátoru C1 by to vedlo ke vzrůstu 
příčných proudů. 

Omezení výstupního proudu má tři volitelné hodnoty: 60 mA, 0,6 A a 6 A. Záměrně jsou 
zvoleny takové hodnoty, aby například na 6 A rozsahu byl zesilovač schopný dodat proud alespoň 5 A 
za každých podmínek. Snímací výkonové odpory se volí zasunutím „FASTON“ konektoru na vidlici 
v plošném spoji. Ta je rozříznuta a spojí se právě až po nasunutí protikusu. Kvůli velkým proudů zde 
nevyhoví např. konektory typu „jumper“. Použitý „FASTON“ konektor má při proudu 6 A úbytek 
přibližně 6 mV, což je vyhovující. Nejnižší proudový rozsah 60mA je připojen natrvalo a k němu se 
připíná dalších 540 mA nebo 5940 mA. Výsledné rozsahy tedy jsou 60 mA, 600 mA a 6 A. Proudové 
omezení funguje správně ve všech režimech. Tedy i např. když bude na výstupu OZ nastaveno 0 V. A 
z vnějšího zdroje začne téct do výstupu OZ proud, po překročení nastavené hodnoty se výstupní napětí 
OZ zvýší tak, aby do výstupu tekl opravdu jen maximální nastavený proud. 

Zapojení proudového omezení je opět symetrické pro oba směry proudu. Popsána bude jen 
jeho kladná část. Bázový odpor R46 spolu s Mullerovou kapacitou C25 zabraňuje zákmitům 
výstupního napětí v proudové limitaci. Dioda D15 zabraňuje zápornému pólování tranzistoru T4. 
Pokud teče proud ze zesilovače, po vytvoření úbytku cca 0,7 V na snímacím odporu sepne tranzistor 
T4 a snižuje napětí již na výstupu napěťového zesilovače. Tím se přivřou T13, T14 a T17 a proud se 
omezí. Dochází tedy za účelem snížení proudu ke snížení výstupního napětí. Pokud však na výstup OZ 
připojíme zdroj záporného napětí a proud přesáhne nastavenou mez, T4 opět připne bázi T13 na 
výstupní napětí a jelikož za T13 není žádný napěťový zesilovač, přiblíží se výstupní napětí OZ 
k napětí zdroje a tím se omezí proud. Tedy dochází k zvětšení výstupního napětí za účelem omezení 
proudu.  

Diody D17 a D18 zamezují zápornému pólování výstupních tranzistorů. V tomto stavu kdy 
UOUT > UCC už však zřejmě nefunguje proudové omezení.  
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2.4. Source / sink AB koncový stupeň 

 

Obr. 4 - 4 kvadrantový provoz 

AB koncový stupeň funguje ve všech čtyřech kvadrantech. To znamená, že při kladném 
výstupním napětí může proud téct nejen do zátěže, ale také ze zátěže zpět do koncového stupně. 
Obdobně při záporném výstupním napětí může proud téct nejen do koncového stupně, ale i z něj ven. 
Tento předpoklad je nutný, pokud chceme na výstupu udržet požadované napětí v případech, kdy je 
součástí zátěže zdroj energie. To může být v případě harmonického buzení induktivní nebo kapacitní 
zátěže nebo ve statických režimech prostý zdroj stejnosměrného napětí v zátěži. Pokud bychom 
v takovémto případě použili klasický 1Q zdroj, tak v době, kdy je požadované výstupní napětí menší, 
než napětí zdroje v zátěži, nedokáže tento 1Q zdroj působit tak, aby napětí zátěže snižoval. 

 Pro zjednodušení si zaveďme pojmy source a sink.  V režimu source (z 
anglického zdroj) je koncový stupeň tehdy, pokud dodává do zátěže výkon (kladný výkon) – to 
nastává při kladném výstupním napětí a proudu do zátěže nebo při záporném výstupním napětí a 
proudu ze zátěže. V režimu „sink“ (z anglického zanikat) je koncový stupeň tehdy, pokud výkon ze 
zátěže odebírá (záporný výkon) – to nastává při kladném výstupním napětí a proudu ze zátěže nebo při 
záporném výstupním napětí a proudu do zátěže. Z toho vyplývá, že hodnotit, v jakém „stavu“ je 
koncový stupeň jen podle směru proudu nelze, musí se brát ohled i na polaritu výstupního napětí. Pro 
úplnost je třeba zmínit, že proud z koncového stupně do zátěže je brán jako kladný. 
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Obr. 5 - Schéma source (šedě) / sink (černě) koncového AB stupně 

2.4.1. POPIS SCHÉMATU SOURCE / SINK AB KONCOVÉHO 
STUPNĚ 

Tento koncový stupeň se skládá ze dvou komplementárních párů výkonových tranzistorů. Jsou 
to tranzistory T1, T2, T3 a T4. Jsou použity tranzistory Thermaltrak NJL4302 (NJL4281), které mají 
na čipu zabudovánu diodu tepelně spojenou s přechodem tranzistoru. Klasická komplementární 
dvojice T1 T2 je v zapojení se společným kolektorem (emitorový sledovač). Z toho vyplývá 
jednotkové napěťové zesílení a velké proudové zesílení. Z hlediska velikosti úbytku napětí na 
koncových tranzistorech se nemůže rovnat např. zapojením SC, kde koncové tranzistory napěťově 
zesilují, což má za následek úbytek do cca 2 V a dobrou rychlost přeběhu, protože ta je napěťově 
zesilována od předešlých stupňů. Ve zde použitém zapojení je minimální úbytek na koncových 
tranzistorech cca 4,5 V.  

Koncový stupeň je přísně symetrický, proto bude dále popsána pouze jeho záporná část. 
Kladná část funguje principielně naprosto shodně. 

Source tranzistor T2 má neobvykle velký emitorový odpor 5,6 . Z toho vyplývá výborná 
stabilita klidového pracovního proudu. Při přechodu nulou také urychluje uzavření vypínaného 
tranzistoru – což je obzvlášť na vysokých frekvencích výhodné z hlediska hrozby příčných proudů. 
Aby nebyl úbytek na emitorovém odporu při vyšších proudech příliš velký, je přemostěn třemi 
rychlými Schottkyho diodami. Ty omezí při výstupním proudu 6 A úbytek na cca 1,2 V. Nevýhodou 
je, že spínání diod vnáší do přenosu zesilovače nelinearitu. Avšak zpětná vazba je dostatečně rychlá na 
to, aby tuto nelinearitu vyrovnala. 

Zároveň je úbytek na emitorovém odporu využit pro řízení sink tranzistoru T4. Ten je opět 
v zapojení SC. Dalším podstatným prvkem je dioda DS2. Ta zajišťuje, že tranzistor T4 nemůže být 
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záporně pólován. To také znamená, že může vést proud pouze při kladném výstupním napětí. To 
definuje, že tranzistor T4 může fungovat pouze ve 2. kvadrantu. Zbylé prvky nejsou principielně 
podstatné, ale zajišťují správný chod „sink“ tranzistoru na vysokých frekvencích. Jde především o 
antisaturační diodu D9. Velmi záleží na saturačním napětí diody, proto je zde použita Schottky dioda 
MBR150. Low V(CE)SAT tranzistor T6 pomáhá také tomu, aby T4 nebyl přesycován. K jeho největšímu 
přesycování dochází, když tranzistorem T2 teče proud z výstupu (viz. Obr. 8 – situace B)). Pokud je 
T4 stále ještě nasycený, emitor T6 je přes otevřený přechod BE(T4) připojen na výstup, kde je záporné 
napětí. Báze T6 je přes odpor RB6 připojena na zem. T6 je tedy otevřen a efektivně odsycuje bázi T4. 
Bez těchto antisaturačních prvků by tranzistor T4 zůstal sepnutý (nasycený) až do doby C) z Obr. 8 a 
odebíral do země proud přiváděný na výstup přes T1 (T3) z kladného napájecího napětí. To by 
znamenalo poruchový stav a neovladatelný příčný proud. Se zmíněnými antisaturačními prvky však 
fungují sink tranzistory bezchybně až do kmitočtů stovek kHz. Na těchto frekvencích už ale nedokáže 
zpětná vazba precizně vyrovnávat zásah sink tranzistoru. Odpor RS2 o hodnotě 0,1  má na svědomí 
při předávání proudu mezi T4 a T2 „X“ tvar – přechod je tedy pozvolný (viz. Obr. 8 přechod A / B).  

2.4.2. STATICKÝ REŽIM 

V klasicky koncipovaném AB stupni jsou pouze dva komplementární tranzistory. Kladné 
výstupní proudy tečou přes tranzistor T1, záporné přes T2. To platí ať je výstupní napětí kladné nebo 
záporné (vůči zemi). Uvažme případ, kdy teče proud např. 1 A ze zátěže do koncového stupně, tedy 
IOUT = -1 A. Vede tedy tranzistor T2. Napájecí napětí UCC =  ± 30 V a výstupní napětí UOUT = +10 V, 
na T2 je úbytek 40 V. Celkový ztrátový výkon je tedy: 
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 V tomto případě je proud ze zátěže odváděn „zbytečně“ až do záporného napájecího zdroje. 

Výkon odebíraný z tohoto napájecího zdroje je: 
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 Také koncové tranzistory mají nepřiměřené ztráty, které jsou vyzařovány v podobě tepla. 
V  navrhovaném koncovém stupni, který je rozdělen na část source a sink podle obrázku výše, 

vede zásadní měrou proud každý ze čtyř výkonových tranzistorů T1 až T4 pouze v jednom kvadrantu: 

 
 UZ IZ PZ Vede tranzistor 

1.Q kladné kladný kladný T1 
2.Q kladné záporný záporný T4 
3.Q záporné záporný kladný T2 
4.Q záporné kladný záporný T3 

Tab. 1 - Rozdělení funkce koncových tranzistorů 
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Sink tranzistor T3 spolupracuje s T1 a přebírá za něj téměř celý proud do zátěže v případě, že 
je výstupní napětí záporné. Obdobně T4 spolupracuje s T2 a přebírá na sebe téměř celý proud ze 
zátěže v případě, kdy je výstupní napětí kladné. „Téměř“ uvádím proto, že pro otevření sink 
tranzistoru T3 nebo T4 je potřebný malý proud (cca 0,2 A) tranzistorem T1, respektive T2. 

Ve zmíněném případě, kdy je IOUT = -1 A a výstupní napětí je UOUT = +10 V poteče v tomto 
případě tranzistorem T2 „budící“ proud IC(T2) = 0,2 A a sink tranzistorem T4 zbývající proud 
IC(T4) = 0,8 A. Celkový ztrátový výkon je tedy: 
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Odběr ze záporného napájecího zdroje je v případě source / sink stupně: 
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Porovnáním ztrátových výkonů ve výpočtu (3) a (5) zjistíme, že je méně, než poloviční. Při 

porovnání výkonu odebíraného z napájecího zdroje z výpočtu (4) a (6) je tento výkon pětinový. 
 Source / sink koncový AB stupeň se liší od klasického tedy tím, že při odebírání výkonu ze 

zátěže jej neodvádí do napájecího zdroje, ale zátěž rovnou zkratuje pomocnými sink tranzistory do 
země. Výhody jsou tedy až několikanásobně menší ztrátový výkon a stejně tak menší výkon odebíraný 
z napájecího zdroje.  



Návrh a realizace výkonového OZ  19 

0

1

2

3

4

5

6

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

In
ap

[A
]

Uout [V]

Isink = 0,5 A

Isink = 2,0 A

Isink = 5,0 A

 

Obr. 6 - Průběh proudu odebíraného z nap. zdrojů v závislosti na výstupním napětí v režimu sink 

 Isink = konst., UCC = ±30 V, (čárkovaně odběr klasického AB stupně) 

)()( CCCC UIUIInap −++=  (7)  

 
Aby sink tranzistory mohly odebírat proud ze zátěže, musí být výstupní napětí větší než ± cca 

2 V, to je dáno saturačním napětím CE tranzistoru, úbytkem na diodě DS a odporu RS. Proto je na 
grafu vidět, že v okolí nulového výstupního napětí neteče proud sink tranzistory, ale klasickou AB 
dvojicí do napájecího zdroje. Charakteristika pro odebíraný proud 5 A je nesymetrická (při nižších 
proudech to pouze není tak patrné). To je dáno rozdílnými vlastnostmi NPN a PNP tranzistorů T3 a 
T4. Ve statických režimech hraje největší roli proudové zesílení. To je při IC = 5 A, UCE = 5 V a 
TJ = 100 °C u NPN typu (NJL4281) hFE = 68, kdežto u PNP (NJL4302) hFE = 110 (viz. datasheet). 
Proto při kladném výstupním napětí, kdy vede PNP tranzistor T4, je proud odebíraný ze zdroje menší 
(sink tranzistor odvede přes sebe více proudu), než při záporném napětí, kdy vede NPN tranzistor. 
Rozdíly mezi tranzistory se projeví i v dynamických režimech. Kromě rozdílného stejnosměrného 
zesílení zde hrají roli i rozdílné frekvenční vlastnosti. PNP tranzistor je rychlejší. To je názorně vidět z 
Obr. 9. 

Obyčejný operační zesilovač má na Obr. 6 vyznačené charakteristiky čárkovaně. Jsou 
konstantní a přes celý rozsah výstupního napětí odebírá z napájecích zdrojů proud daný proudem 
zátěže. To vede k velkým výkonovým ztrátám a opravdu nízké energetické hospodárnosti.  
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Obr. 7 - Průběh ztrátového výkonu OZ v závislosti na výstupním napětí v režimu sink 

 Isink = konst., Ucc = ±30 V, (čárkovaně klasický AB stupeň) 

Na Obr. 7 je zobrazen celkový ztrátový výkon realizovaného OZ se source / sink AB 
koncovým stupněm v porovnání s klasickým OZ. Při hodnotách výstupního napětí nad +2 V a pod -
2 V je ztrátový výkon přibližně poloviční. 
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2.4.3. DYNAMICKÝ REŽIM  

 

Obr. 8 - Funkce koncového stupně při harmonickém buzení a kapacitní zátěži  

(f = 20 kHz, COUT = 1,5 uF, RS= 0,1 ) 

 

Obr. 9 - Funkce koncového stupně při harmonickém buzení a induktivní zátěži  

(f = 15 kHz, LOUT = 68 µH, RS = 0,1 ) 
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K odebírání výkonu ze zátěže dochází také při harmonické buzení kapacitní nebo induktivní 
zátěže. Princip je shodný jako ve statickém režimu. Jsou zde ale navíc kladeny požadavky na rychlost 
jak pomocných sink tranzistorů T3 a T4, tak i rychlost celého zesilovače. Řízení otevírání sink 
tranzistorů je automatické, ale zpětná vazba zesilovače musí dokázat dostatečně rychle ovládat 
otevírání a zavírání klasického tranzistoru (T1 nebo T2) při vzájemném předávání proudů. Pokud by 
nestíhala, objeví se na výstupním proudu (a napětí) zkreslení. 

 Na Obr. 8 je zachycena situace, kde je jako zátěž použit pouze kondenzátor o kapacitě 

1,5 µF, sériový odpor je minimální. Amplituda výstupního napětí je 24 V, špičkový proud zátěží 2,4 A 

a frekvence 20 kHz. Proud zátěží předbíhá napětí o téměř 90 °. Perioda je rozdělena na čtyři části a 
označena A) až D). Tyto jednotlivé úseky vymezují, kdy který tranzistor vede proud. To se přímo 
odvíjí od vzájemného posunu proudu a napětí zátěže. 

2.5. Ochrana proti přehřátí 

 

Obr. 10 - Schéma zapojení ochrany proti přehřátí koncových tranzistorů 

Ochrana proti přehřátí je realizována pomocí diod integrovaných v pouzdrech výkonových 
tranzistorů. Úbytek napětí na těchto diodách je ovlivněn teplotou čipu. Úbytek napětí na diodě 
každého výkonového tranzistoru je samostatně porovnáváno s referenčním napětím pomocí 
komparátorů s hysterezí. Výstupy komparátorů jsou sloučeny diodami D19 až D22. V případě přehřátí 
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kteréhokoli tranzistoru se aktivuje funkce odpojení výstupu. To zabrání dalšímu přehřívání tranzistorů. 
K odpojení dochází prostřednictvím tří optočlenů, protože je třeba „zkratovat“ tři různá místa 
v obvodu s naprosto odlišným potenciálem. Kondenzátor C10 způsobí, že první (a s větším proudem) 
je aktivován optočlen OK1, který zkratuje báze budičů T13 a T15 a především vybíjí kondenzátor C5 
+ C7. Po nabití kondenzátoru C10 se aktivují už zároveň optočleny OK2 a OK3, které zavřou 
tranzistory T10 a T12. Výstup zesilovače je tedy opravdu odpojen a nejen že nedodává žádný proud, 
ale i napětí výstupu se může pohybovat v rozmezí napájecího, aniž by do výstupu tekl proud. 

 Velký rozsah vstupního napájecího napětí celého zesilovače (10 až 50 V) se musí stabilizovat 
pro napájení komparátorů. Jelikož se běžně nevyrábí stabilizátory, které by měly povolené vstupní 
napětí 50 V a dostatečný ztrátový výkon, je zde realizován Darlingtonovým tranzistorem T26 a 
Zenerovou diodou D29. Kdyby byl použit pro napájení Zenerovy diody klasicky odpor, byla by na 
něm při velkém napájecím napětí zbytečně velká ztráta. Zde je použit proudový zdroj tvořený 
dvojitým tranzistorem T25. Proud je nastaven na cca 0,65 mA. Na výstupu T26 je tedy hrubě 
stabilizované napětí cca 10 V pro napájení komparátorů. Je zde také připojena zelená LED dioda, 
která signalizuje napájení.  

Pro vytvoření přesného referenčního napětí je použit stabilizátor 78L05. Z tohoto napětí jsou 
napájeny snímací diody ve výkonových tranzistorech. Snímací diodu by bylo ideální napájet 
z proudového zdroje, to by však bylo zbytečně složité. Zde je použit pouze rezistor a referenční napětí 
UREF = 5 V. Napětí na diodě se mění v rozsahu 191 mV (při 160 °C) až 442 mV (25 °C). Proud jí tedy 
kolísá mezi: 
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Proud snímací diodou tedy lze považovat za konstantní. 
Na Obr. 11 můžeme vidět voltampérovou charakteristiku této diody pro teploty -25, 25 a 

100 °C. Charakteristiky bohužel začínají na proudu 1 mA, tedy mimo nastavený proud. 

 

Obr. 11 - Voltampérová charakteristika snímací diody při různých teplotách  

(katalogový údaj NJL4281) 
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Komparátory jsou nastaveny tak, aby vypnuly výstup při překročení teploty 160 °C a opět ho 
aktivovaly při teplotě 150 °C. Zvolená hystereze je tedy 10 °C. Úbytek napětí na diodách byl změřen 
pomocí zařízení „Temptronic“ v teplotách. Při 160 °C je úbytek 191mV, při 150 °C 201 mV. Výpočet 
hodnot rezistorů děliče R55, R56: 
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Výpočet hysterezního rezistoru R57: 
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Funkce komparátoru byla posléze prakticky ověřena opět za pomocí zařízení „Temptronic“, 

kterým byl tranzistor ohříván na požadovanou teplotu. Hodnoty rezistorů R55 až R57 nebylo třeba 
nijak upravovat. 
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3.   Měření parametrů zkonstruovaného OZ 

3.1. Proudové omezení 

3.1.1. Neinvertující zesilovač, výstup zkratován 

Operační zesilovač je zapojen jako neinvertující se zesílením +5. Do vstupu je přiváděn 
obdélníkový signál s velmi rychlou hranou (2,5 ns). Výstupu je zkratován. 

Podmínky při měření: 

UCC = ± 20 V, A = +5, UIN_PK = 3 V, ROUT = 0 Ω, f = 25 kHz 

CH1 (tmavě modrá) – UOUT 
CH2 (světle modrá) – UIN 

CH4 (zelená) - IOUT 

 

Obr. 12 - Proudové omezení nastaveno na 60 mA 

Z obrázku vidíme, že omezení je téměř symetrické pro oba směry proudu. Kladný proud 
63 mA, záporný -65 mA. Hodnota omezení je záměrně volena vyšší, aby na daném rozsahu byl 
zaručen za každých podmínek udávaný proud. Špičky výstupního napětí způsobuje indukčnost 
zkratovacího vodiče a cest na plošném spoji. Podle Obr. 12 je hodnota této parazitní indukčnosti: 
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Obr. 13 - Proudové omezení nastaveno na 600 mA 
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Obr. 14 - Proudové omezení nastaveno na 6 A 

3.1.2. Neinvertující zesilovač, ROUT = 2  

Operační zesilovač je zapojen jako neinvertující se zesílením +5. Do vstupu je přiváděn 
obdélníkový signál s velmi rychlou hranou (2,5 ns). Výstupní odpor je 2 . 

Podmínky při měření: 

UCC = ± 20 V, A = +5, UIN(peak) = 3 V, ROUT = 2 , f = 30 kHz 
CH1 (tmavě modrá) – UOUT 
CH2 (světle modrá) – UIN 

CH4 (zelená) - IOUT 
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Obr. 15 - Proudové omezení nastaveno na 60 mA 

Překmit proudu je dán malou fázovou bezpečností zesilovače. Překmit výstupního napětí je 
odvozen od překmitu proudu, ale navíc ho zvětšuje zmíněná parazitní indukčnost. 

 

 

Obr. 16 - Proudové omezení nastaveno na 600 mA 
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Obr. 17 - Proudové omezení nastaveno na 6 A 

3.1.3. Sledovač, pozvolný přechod do omezení 

Operační zesilovač je zapojen jako napěťový sledovač. Do vstupu je přiváděno sinusové 
napětí. Zatěžovací odpor je nastaven tak, aby došlo k proudovému omezení. 

Podmínky při měření: 

UCC = ± 20 V, A = +1, UIN(peak) = 5 V, f = 50 kHz 
CH1 (tmavě modrá) – UOUT 
CH2 (světle modrá) – UIN 

CH4 (zelená) - IOUT 



Radek Majer  30 

 

Obr. 18 - Proudové omezení nastaveno na 60 mA 

 

 

Obr. 19 - Proudové omezení nastaveno na 600 mA 



Návrh a realizace výkonového OZ  31 

 

Obr. 20 - Proudové omezení nastaveno na 6 A 

Zde se již ve velké míře uplatňuje parazitní indukčnost zatěžovacího rezistoru a jeho přívodů. 
Ve všech měřeních proudového omezení bylo dosaženo uspokojivých výsledků. Překmity jsou 

minimální. 
 

3.2. Funkce vypnutí výstupu 

3.2.1. Zapnutí / vypnutí při sinusovém buzení 

Zesilovač je buzen sinusovým napětím o frekvenci 5 kHz. Výstup je naprázdno. Napájecí 
napětí je ± 30 V.  

CH1 (tmavě modrá) – UOUT 
CH2 (světle modrá) – UENABLE 
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Obr. 21 - Zapnutí / vypnutí zesilovače funkcí „output disable“ 

Zpoždění zapnutí je 0,32 ms. Při vypínání způsobuje pozvolný pokles výstupního napětí 
k nule vybíjení korekční kapacity zesilovače. Zde trvá pokles z 24 V na 0 V přibližně 1,1 ms. Pokud 
by k vypnutí došlo při malém výstupním napětí, zpoždění by bylo daleko kratší. 

3.2.2. Zapnutí / vypnutí v režimu aktivní zátěže 

 

Obr. 22 - Schéma testovacího zapojení (UCC = ± 30 V) 

CH1 (tmavě modrá) – UOUT 
CH2 (světle modrá) – UENABLE 

CH4 (zelená) - IOUT 
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Obr. 23 - Funkce vypnutí výstupu v režimu aktivní zátěže 

Z obrázku vidíme, že zesilovač se chová přesně podle předpokladů. Ve vypnutém stavu do něj 
neteče žádný proud a teprve po zapnutí okamžitě přechází do stavu proudového omezení. 

3.3. Zesílení diferenčního signálu v otevřené smyčce (AUd) 

Diferenční napěťové zesílení a fázi operačního zesilovače v otevřené smyčce bylo změřeno na 
přístroji Omicron BODE 100 v rozsahu 10 Hz až 20 MHz. Frekvenční charakteristiku byla změřena 
nadvakrát – 10 Hz až 100 kHz a zvlášť 100 kHz až 20 MHz z důvodu vhodného přizpůsobení vstupní 
citlivosti měřícího zařízení. Jinak by se měřený signál velmi malých amplitud ztrácel v šumu a měření 
by bylo nepřesné.  

Použité testovací zapojení [4] kapitola 6.1: 
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Obr. 24 - Testovací zapojení pro měření diferenčního zesílení a fáze v otevřené smyčce 

Diferenční napětí se přivádí z výstupu přístroje Omicron. Napětí je vyděleno odporovým 
děličem, aby nebyl výstup OZ v limitaci. Potenciometrem P se vyrovnává vstupní napěťová 
nesymetrie OZ. Při použitém napájecím napětí má OZ téměř nulový napěťový offset (viz. kapitola 
3.6), takže kompenzace nebyla využita. Vstupní diferenční zesilovač této koncepce je velmi náchylný 
na rozdílnou teplotu tranzistorů. Za normálních podmínek však bylo výstupní stejnosměrné napětí do 
2 V, což je přijatelné. 

Podmínky při měření: 

UCC = ± 16 V, amplituda výstupního napětí při 10 Hz je 20 V 

 

Obr. 25 - Zesílení a fáze otevřené smyčky (ROUT = ∞) 

f1 = 200 Hz, f2 = 14 MHz, A0 = 94 dB, PM = 8°, GM = 1,5 dB, ft = 7 MHz 
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Obr. 26 - Zesílení a fáze otevřené smyčky (ROUT = 5 ) 

f1 = 2,5 kHz, f2 = 13 MHz, A0 = 67 dB, PM = 23°, GM = 3,5 dB, ft = 6 MHz 
Jak je vidět z měření, zatížení výstupu degraduje jeho vlastnosti, ale zároveň zvětšuje fázovou 

a amplitudovou bezpečnost. 

3.4. Potlačení souhlasného napětí (CMR) 

K měření potlačení souhlasného napětí byl opět použit přístroj Omicron BODE 100. Rozsah 
měření je 10 Hz až 100 kHz.  

Použité testovací zapojení [4] kapitola 9.1: 

 

Obr. 27 - Testovací zapojení pro měření potlačení souhlasného signálu 

OZ je zapojen jako diferenční zesilovač avšak vstupní diferenční signál je nulový – vstupy 
jsou spojené. Souhlasné napětí je buzeno generátorem v přístroji Omicron. Toto zapojení vyžaduje 
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velmi přesné odpory R1 a R2, proto zde byly použity trimované odpory TESLA typ WK 10 k  a 
100 . Ke změřené charakteristice je třeba připočíst zesílení dané rezistory R1 a R2: 
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Podmínky při měření: 

UCC = ± 16 V, ROUT = ∞  

 

Obr. 28 - Potlačení souhlasného napětí CMR 

Na průběhu vidíme dost netypické snížení velikosti CMR v oblasti nízkých kmitočtů. Zřejmě 
je to způsobeno použitím samostatných tranzistorů v diferenčním zesilovači. Teplota čipů se na tak 
malé frekvenci zřejmě stačí měnit a to způsobuje pokles CMR. Na vysokých kmitočtech je měření 
ovlivněno parazitními kapacitami. 

3.5. Rychlost přeběhu (SR) 

Rychlost přeběhu je měřena s OZ zapojeným jako sledovač. Vstupní signál je obdélníkový 
s hranou 3 ns a amplitudě 10 V.  
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Obr. 29 - Rychlost přeběhu SR = 8,24 V/µs (UCC = ± 30 V, ROUT = ∞) 

 

Obr. 30 - Rychlost přeběhu SR = 7,44 V/µs (UCC = ± 10 V, ROUT = ∞) 

Rychlost přeběhu se s napájecím napětím mění jen nepatrně, to je dáno použitím proudových 
zdrojů v diferenčním zesilovači a dobrou stabilizací všech klidových proudů. 
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Obr. 31 - Rychlost přeběhu SR = 6,68 V/µs (UCC = ± 30 V, ROUT = 5 ) 

 

Obr. 32 - Rychlost přeběhu SR = 5,84 V/µs (UCC = ± 10 V, ROUT = 5 ) 

Negativní vliv na rychlost přeběhu má i zatížení výstupu OZ odporovou zátěží. 

3.6. Vstupní napěťová nesymetrie UIO 

Vstupní napěťovou nesymetrii jsem měřil v zapojení OZ jako sledovače s uzemněným 
neinvertujícím vstupem. Výstupní napětí (zároveň napětí invertujícího vstupu) je pak rovno napěťové 
nesymetrii. 
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UCC ± [V] 10 V 15 V 16 V 20 V 25 V 30 V 

UIO [mV] 0,680 0,153 0,020 -0,403 -0,980 -1,503 

Tab. 2 - Vstupní napěťová nesymetrie v závislosti na velikosti napájecího napětí 
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Obr. 33 - Vstupní napěťová nesymetrie v závislosti na velikosti napájecího napětí 

Z grafu je vidět, že velikost nesymetrie se mění s napájecím napětím a při UCC = ± 16V 
prochází nulou. Toho je využito například při měření AUd v kap. 3.3. 

3.7. Změna vstupní napěťové nesymetrie v závislosti na 
napájecím napětí (PSRR) 

Z měření závislosti vstupní napěťové nesymetrie UI0 při změnách napájecího napětí UCC 
(viz. Tab. 1) lze vypočítat stejnosměrnou hodnotu parametru PSRR:UCC UIO 
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Parametr PSRRDC vyjádřený v decibelech: 

[ ] ( ) ( ) dBPSSRdBPSRR DCDC 85106,54log20log20 6 =⋅== −  (14) 

3.8. Ověření funkce při UCC = ± 50 V 

Většina měření byla prováděna při UCC = ± 30 V. Zde je ověřeno, že zesilovač dokáže 
pracovat i při maximálním napájecím napětí ± 50 V. 

Je použita odporová a kapacitní zátěž a zesilovač je vybuzen na maximální výstupní rozkmit 
napětí a zatížen na maximální rozkmit proudu. 
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Obr. 34 - Výstupní napětí a proud (RZ = 9 , f = 11 kHz) UP = 44,6 V, IP = 4,9A 

 

Obr. 35 - Výstupní napětí a proud (CZ = 1,5µF + RS = 0,1 ,, f = 11 kHz) UP = 45,1 V, IP = 4,8A 

Na Obr. 35 jsou sink tranzistory vyřazeny z funkce, součet proudů z napájecích zdrojů 
INAP(AVG) = 3,12 A. 
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Obr. 36 - Výstupní napětí a proud (CZ = 1,5 µF + RS = 0,1 , f = 11 kHz) UP = 44,8 V, IP = 4,9A 

Sink tranzistory jsou aktivní. Průběh proudu je mírně zkreslen, avšak na napětí žádné zkreslení 
patrné není (napěťová zpětná vazba). Součet proudů z napájecích zdrojů  INAP(AVG) = 1,9 A. To je o 
40% méně oproti případu s vyřazenými sink tranzistory. 

Při takovém zatížení a použitém chladiči již není zesilovač schopen dlouhodobě dodávat 
požadovaný výkon a vypíná tepelná ochrana. Ta cykluje v přibližně 3 - vteřinových periodách při 
vyřazených sink tranzistorech. Pokud jsou aktivovány, dochází k vypínání po delší době. 
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4.   Porovnání s integrovaným výkonovým 
OZ OPA549 

V této kapitole budou porovnány základní statické i dynamické vlastnosti realizovaného OZ a 
integrovaného výkonového OZ OPA549. 

TYPICKÉ HODNOTY (UCC = ± 30 V, ROUT = ∞ , pokud není uvedeno jinak): 

 

PARAMETR PODMÍNKY 
REALIZOVANÝ 

OZ 
OPA549 

±UCCmax Rozsah napájecího napětí ± 10 V až ± 50 V ± 4 V až ± 30 V 
IOUTmax Maximální stálý výstupní proud 6 A 8 A 

IQ Klidový proudový odběr ± 80 mA ± 26 mA 
IQstd Klidový proudový odběr v režimu 

stand-by 
+30  mA 
-10 mA 

± 6 mA 

PZmax Maximální ztrátový výkon 
(TC = 25 °C)  

PZmax = (TJmax - TC) / RθJC 

230 W (min.) 114 W 

UI0 Vstupní napěťová nesymetrie 

UCC = ± 10 V až ± 18 V  

0 až 0,68 mV 1 mV 

AUd Zesílení 
v otevřené 

smyčce 

ROUT = ∞ 94 dB 110 dB 

ROUT = 4  67 dB 100 dB 

SR Rychlost přeběhu ROUT = 4 , A = 1 6,68 V/µs 9 V/µµµµs 
ft Extrapolovaná tranzitní frekvence 7 MHz 1 MHz 
f1 Dominantní pól přenosu OZ 200 Hz 1 Hz 

CMR Potlačení souhlasného napětí 92 dB 95 dB 
PM Fázová bezpečnost 7 ° 58 ° 

PSRR Potlačení změn UI0 v závislosti na UCC 85 dB 92 dB 
EN Funkce vypnutí výstupu ano ano 
TJlim Ochrana proti přehřátí 160 °C 160 °C 
Ilim Omezení výstupního proudu 6 A, 0,6 A, 60 mA Plynule nast. 

Tab. 3 – Porovnání statických a dynamických parametrů realizovaného OZ a OPA549 

 Maximální stálý výstupní proud má sice OPA549 - 8 A (realizovaný OZ 6 A), ale vzhledem 
k malému maximálnímu ztrátovému výkonu jej nedokáže dodávat dlouho. U realizovaného OZ by 
nebyl problém posunout proudové omezení výše, avšak při předpokládaném využití to není třeba. 

  Klidový odběr ve stavu vypnutého výstupu u realizovaného OZ je poměrně velký 
(+30  mA, -10 mA), to je dáno proudem optočleny a v této situaci svítí dvě LED diody, které odebírají 
přibližně 9 mA. 

Celkový maximální ztrátový výkon je u OPA549 114 W. To je však při teplotě pouzdra 
25 °C, což v praxi není reálné. Za stejných podmínek má povolený ztrátový výkon realizovaný OZ 
alespoň 230 W. To je nejhorší případ, kdy vede pouze jediný tranzistor – tedy ve statickém režimu. 
V dynamickém režimu a reaktivní zátěži, kdy se pravidelně střídají všechny čtyři výkonové 
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tranzistory, to může být až čtyřnásobek. Zde se velmi zřetelně projeví úprava source / sink koncového 
AB stupně (viz. kapitola 2.4). 

Vstupní napěťová nesymetrie je u OPA549 typicky 1 mV. U realizovaného OZ je v rozsahu 
napájecího napětí ± 10 V až ± 30 V  do 1,5 mV a při ± 16 V je to dokonce 0,02 mV. 

Extrapolovanou tranzitní frekvenci má realizovaný OZ výrazně vyšší – 7 MHz (oproti 
1 MHz u OPA549), je kompenzován dost „natěsno“, fázová bezpečnost je pouze 7 °, ta se však zvýší 
při připojení zátěže (při ROUT = 5  je již 23 °), navíc lze případně zesilovač dokompenzovat kapacitou 
ve vnější zpětné vazbě. Realizovaný OZ je však i se základní vnitřní kompenzací velmi stabilní i do 
téměř výhradně induktivní nebo kapacitní zátěže. 

OPA549 má plynule nastavitelnou hodnotu proudového omezení. Tu lze přímo ovládat např. 
DA převodníkem, což je velmi praktické. Ovšem samotná proudová limitace zakmitává (viz. kapitola 
4.1.1). Proudové omezení u realizovaného OZ se chová daleko korektněji. 

4.1. Neduhy integrovaného výkonového OZ OPA549  

Přes nesporné dobré vlastností tohoto integrovaného obvodu, má i své nedostatky, o kterých se 
však v datasheetu nikde nedočtete. Zde je uvedeno několik nedostatků, na které jsem při zběžném 
testování tohoto OZ narazil. 

4.1.1. Zákmity při proudovém omezení 

Podmínky při měření: 

ROUT = 1 , ILIM = 3 A 
CH2 – (světle modrá) UOUT 

CH4 – (zelená) IOUT 

 

Obr. 37 – Obdélníkový vstupní signál 10 kHz (malé přebuzení) 
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Obr. 38 – Obdélníkový vstupní signál 10 kHz (velké přebuzení) 

 

 

Obr. 39 – Sinusový vstupní signál 100 Hz 

Na všech průbězích je patrné zakmitávání při záporné proudové limitaci. 
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4.1.2. Zákmity při průchodu nulou 

 

Obr. 40 – Vstupní sinusový signál 10 kHz, UOUT = 10 VRMS, ROUT = 10  (přiblížení na průchod nulou) 

 

Obr. 41 – Vstupní sinusový signál 100 kHz, UOUT = 10 VRMS, ROUT = 10  

Na obou průbězích je velmi patrné zakmitávání po průchodu nulou. 
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5.   Závěr 

Pro konstrukci operačního zesilovače parametrů požadovaných v zadání bylo použito klasické 
VFA (voltage feedback amplifier – napěťová zpětná vazba) architektury. Zapojení vychází ze 
zesilovače pana Marshalla Leache, který je velmi oblíbený pro NF aplikace. Zapojení je však v mnoha 
částech upraveno a s původním má společné především: 

1. Komplementární diferenční vstup s emitorovými degeneračními rezistory  
2. Pouze dva napěťově zesilující bloky 
3. Budiče koncových tranzistorů ve třídě A  
4. Koncový AB stupeň v zapojení SC (emitorový sledovač) 

Oproti tomu byly upraveny tyto bloky: 
1. Přesné proudové zdroje pro napájení diferenčních zesilovačů 
2. Ochranné diody zabraňující zničení diferenčního zesilovače 
3. Vnitřní kompenzace jedinou kapacitou nezávislá na zpětné vazbě zesilovače  
4. Odebrání jednoho stupně budičů koncových tranzistorů 
5. Odebrání kaskody na výstupu diferenčních zesilovačů 
6. Stabilizace klidového proudu koncových tranzistorů velkým emitorovým odporem 

přemostěným diodami 
7. Přidání dvou výkonových tranzistorů pro sink mód 
8. Snímání proudu na jediném výkonovém rezistoru 
9. Ochrana proti přehřátí, funkce odpojení výstupu 
 
Zapojení bylo nejdříve simulováno pro lepší pochopení funkce jednotlivých bloků a odladění 

parametrů v programu pro simulování elektronických obvodů Microcap 9. Postupy a výsledky těchto 
simulací však v této práci nejsou uvedeny. Nebylo to záměrem práce a asi by to ani nepřineslo 
zajímavé informace. Pro odsimulované zapojení byl vyroben zkušební plošný spoj (viz. Obr. 46 a 
Obr. 47). Na něm bylo testováno a upravováno zapojení až do konečné podoby na Obr. 42. Pak byl 
navržen plošný spoj pro finální upravené zapojení OZ, ten je vyfocen již osazený na Obr. 48 a Obr. 
49. 

Díky vnitřní kompenzaci zesilovače je zapojení stabilní při všech typech vnější zpětné vazby, 
tedy i v zapojení jako napěťový sledovač. 

Tento realizovaný OZ by mohl najít uplatnění jako alternativa zmíněného obvodu OPA549 
tam, kde není kladen požadavek na velikost, ale spíše na robustnost, dlouhodobé výkonové zatěžování 
zesilovače a stabilitu do komplexních typů zátěží. Příkladem takové aplikace může být právě 
čtyřkvadrantový výkonový zdroj, nízkofrekvenční zesilovač nebo budič servomotoru. 

Modul je připraven pro připojení „aplikační“ desky. To je realizováno SMA konektory X5 až 
X8. Skrz ně je na „aplikační“ desku přiveden silový výstup a zem, dále signálová zem, invertující a 
neinvertující vstup, a kladné i záporné napájecí napětí. Jsou připraveny „aplikační“ desky pro realizaci 
OZ jako napětím řízeného zdroje proudu (kladného i záporného) a deska pro realizaci přípravku na 
měření PSRR integrovaných stabilizátorů. „Aplikační“ desky však nejsou součástí této práce, a proto 
nejsou podrobněji popsány. 

Zde popisovaný AB koncový stupeň rozdělený na části source a sink není odnikud převzat a 
byl vymyšlen při návrhu tohoto zesilovače jako efektivnější způsob odebírání výkonu ze zátěže.  
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Další vývoj této práce by byl zřejmě směřován k přepracování vstupní části na CFA (zesilovač 
s proudovou zpětnou vazbou). Pokud by to bylo možné, zůstal by navržený výstupní source / sink AB 
stupeň, proudové omezení a ochrana proti přehřátí. Zbytek zapojení by se upravil na strukturu CFA. 
Zesilovač by byl daleko rychlejší. O hodně by se zlepšila především rychlost přeběhu a frekvenční 
rozsah, zřejmě však na úkor některých jiných parametrů. Díky velké rychlosti by se při uzavřené 
zpětné vazbě téměř odstranil vliv nelinearity v source / sink AB koncovém stupni a tím odstranila jeho 
zřejmě jediná nevýhoda. 
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7.   Příloha 

7.1. Celkové schéma modulu operačního zesilovače i s ochranou proti přehřátí 

 

Obr. 42 – Celkové schéma realizovaného modulu OZ s ochranou proti přehřátí 
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Jednotlivé bloky celkového schématu  jsou popsány v samostatných kapitolách. Nejsou tam 
zmíněny pouze: 

1. Zpětnovazební blok  
Skládá se z rezistorů R49, R50, R8, R51 pro nastavení zesílení v neinvertujícím zapojení. 
Dále je zde možnost doplňkové vnější kompenzace pomocí členů C8 a R31, C9, C23. 
 

2. Příprava pro použití jako NF zesilovač 
Kondenzátory C11, C20 a C22 zajišťují, že zesilovač přenáší pouze střídavou složku 
vstupního napětí. Tyto kondenzátory lze přemostit cínovou propojkou SJ1. 
 

3. Rezistory R34 a R35 
Slouží k oddělení silové napájecí části od napájení vstupní části. 

 
4. Rezistor R22 

Úkolem tohoto rezistoru je při aktivaci odpojení výstupu vybít korekční kapacitu C24 a 
C26. Jinak by tato kapacita způsobovala pozvolný pokles výstupního napětí k nule. 

 



Návrh a realizace výkonového OZ  51 

7.2. Plošný spoj realizovaného OZ 

 

Obr. 43 – Předloha horní strany desky plošných spojů (top) 132 x 108,5 mm 
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Obr. 44 – Předloha spodní strany desky plošných spojů (bottom) 132 x 108,5 mm 
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Obr. 45 – Osazovací plánek desky plošných spojů 

Velké prokovené díry se osadí zdířkami pro snadné připojení napájecího napětí a výstupu. 
Menší prokovené díry slouží k přichycení plošného spoje pomocí distančních sloupků 15 mm 
k chladiči. Na chladič je skrz tyto sloupky přiveden potenciál země obvodu. 

Koncové výkonové tranzistory T17 až T20 se zde zdánlivě překrývají s ostatními součástkami, 
ve skutečnosti jsou připevněny na chladič (viz. Obr. 47). 

BNC konektor X4 slouží k připojení vstupního signálu při provozu zesilovače v 
neinvertujícím zapojení. BNC konektor X1 je připojený na výstup zesilovače a silovou zem. 

SMA konektory X5 až X8 slouží k přivedení všech důležitých vstupů i výstupů OZ na 
aplikační desku. Zároveň tvoří tyto konektory mechanické spojení obou desek. 

 

SMA konektor X5 X6 X7 X8 
pin +IN -IN -UCC +UCC 

shield signálová zem signálová zem výkonový výstup výkonová zem 
 

Tab. 4 – Seznam vstupů a výstupů pro aplikační desku 
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7.3. Mechanické provedení 

7.3.1. Zkušební plošný spoj po úpravách 

 

Obr. 46 – Zkušební verze plošného spoje po úpravách (pohled shora) 
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Obr. 47 – Zkušební verze plošného spoje po úpravách (pohled zboku) 

Jak je vidět z Obr. 46 a Obr. 47, původní zapojení se dočkalo mnoha změn. Proto byl po 
všech úpravách a odladění zapojení navrhnut, vyroben a oživen nový plošný spoj. Základní koncepce 
a mechanické uspořádání však zůstalo zachováno.  
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7.3.2. Finální modul výkonového OZ 

 

Obr. 48 – Osazená finální verze plošného spoje (pohled shora) 
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Obr. 49 – Osazená finální verze plošného spoje (pohled zboku) 

 

 

 

 


