
POZNÁMKY  K  ZADÁNÍ  PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

(zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 2. 11. 2012)

Téma 1 / Úloha 1:  (zesilovač napětí s ideálním operačním zesilovačem)
Úkolem  je  navrhnout  dva  různé  zesilovače  s  požadovanými  parametry  (Au = –20,
Rvst = 100 kΩ a  Au = +20, Rvst = 100 kΩ) a dále zesilovač s přepínatelnou hodnotou zesílení
(Au = –20 / +20, Rvst = 100 kΩ). V navrhovaných obvodech uvažujte použití jednoho nebo více
ideálních operačních zesilovačů. Pozor na splnění požadavku na hodnotu vstupního odporu
zesilovače  Rvst = 100 kΩ. Snažte se použít  minimální  počet  operačních zesilovačů (nejlépe
jeden, je-li to možné). V případě zesilovače s přepínatelným zesílením je třeba použít jeden
nebo více přepínačů (snažte se použít minimální počet přepínačů). Je též možné navrhnout
více možností řešení (např. s jedním a s více operačními zesilovači).
     Doporučuje se ověřit navržené zapojení pomocí simulace v MicroCapu (analýza „Dynamic
DC“ pro stejnosměrná napětí, případně „Transient“ např. pro harmonický signál). Jako model
ideálního  operačního zesilovače  lze  použít  zdroj  napětí  řízený napětím („VofV“,  v  menu
„Component –> Analog Primitives –> Dependent Sources –> VofV“) s napěťovým zesílením
Adif = 108 a  více  (napěťové  zesílení Adif se  u  zdroje  „VofV“  nastavuje  pomocí  parametru
„VALUE“). Druhou možností je použít model reálného operačního zesilovače (např. LM741)
s nastavenou  úrovní  modelu  na  „Level  1:  Ideal  model“.  Prezentaci  je  vhodné doplnit  též
předvedením simulace.  (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 1 / Úloha 2:  (zesilovač napětí s ideálním operačním zesilovačem)
Úkolem  je  navrhnout  dva  různé  zesilovače  s  přepínatelnou  hodnotou  zesílení  Au a
požadovanou hodnotu vstupního odporu zesilovače  Rvst. Uvažujte použití jednoho nebo více
ideálních operačních zesilovačů. Pozor na splnění požadavku na hodnotu vstupního odporu
zesilovačů Rvst. Snažte se použít minimální počet operačních zesilovačů  (pokud možno pouze
jeden, je-li to možné) a minimální počet přepínačů. Je též možné navrhnout více možností
řešení (např. s jedním a s více operačními zesilovači). Doporučuje se ověřit navržené zapojení
pomocí simulace v MicroCapu (podrobnosti viz poznámky k „Téma 1 / Úloha 1“).
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 1 / Úloha 3:  (integrátor s ideálním operačním zesilovačem)
Návrh integrátoru s ideálním operačním zesilovačem, který má ze vstupního obdélníkového
signálu (kladné napětí +1 V s dobou trvání 1 μs, pak záporné napětí –1 V s dobou trvání 1 μs;
dále  se  může  průběh  periodicky opakovat  (např.  pro  účely  simulace))  vytvořit  „pilovitý“
průběh výstupního napětí s maximální hodnotou +10 V a minimální hodnotou –10 V. Spíše
než  obecným názvem „pilovitý“  bychom označili  výstupní  průběh jako „trojúhelníkový“,
neboť je tvořen rovnoramennými trojúhelníky.
     Ověření  funkce  navrženého  zapojení  v  MicroCapu  a  uvedení  výsledků  simulace
v prezentaci  je povinné!  Použije se simulace v časové oblasti,  tedy „Transient“.  Pozor  na
dostatečně malý časový krok simulace (nastavuje se v „Limits“ v položce „Maximum Time
Step“). Časový krok zvolte tak, abyste obdrželi alespoň 100 bodů na jednu periodu signálů.
Volba  modelu  ideálního  operačního  zesilovače  viz  poznámky  k  „Téma  1  /  Úloha  1“.
Prezentaci je vhodné doplnit též předvedením simulace.
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Téma 1 / Úloha 4:  (D/A převodník s ideálním operačním zesilovačem)
Úkolem je navrhnout čtyřbitový D/A s ideálním operačním zesilovačem a sítí rezistorů se
strukturou  R-2R.  Doporučuje  se  ověřit  navržené  zapojení  pomocí  simulace  v  MicroCapu
(analýza „Dynamic DC“ pro stejnosměrné veličiny),  simulaci  je vhodné předvést též jako
doplněk  prezentace.  Vzhledem  k  tomu,  že  řešení  úlohy  je  jen  jednoduchou  modifikací
zapojení a výpočtu z přednášek, považoval bych provedení simulace spíše za povinné. Volba
modelu  ideálního  operačního zesilovače  viz  poznámky k „Téma 1 /  Úloha 1“.  Vhodným
doplněním by též bylo vymyslet alternativní zapojení D/A převodníku bez použití struktury
R-2R (bonusové body).  (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 1 / Úloha 5:  (D/A převodník s nelineární převodní charakteristikou (s id. oper. zes.))
Relativně obtížná a pracná úloha. Návrh D/A převodníku, jehož výstupní napětí je nelineárně
závislé na hodnotě tříbitového řídícího slova (v přímém binárním kódu). Představu o funkci
převodníku  je  možné  získat  vynesením  zmíněné  nelineární  závislosti  (funkce)  do  grafu.
Řešení  může,  ale  nemusí  obsahovat  kromě  analogových  obvodů  též  logické  kombinační
obvody. Pro podrobnější vysvětlení a konzultaci řešení kontaktujte cvičícího.

Téma 1 / Úloha 6:  (operační usměrňovač a integrátor (obojí s IOZ) v kaskádě za sebou)
Kaskádní  spojení  jednocestného  operačního  usměrňovače  (usměrňovač  s  operačním
zesilovačem) a integrátoru s operačním zesilovačem (oba operační zesilovače jsou ideální).
Integrátor  zpracovává  výstupní  napětí  jednocestného  operačního  usměrňovače.  Úkolem je
určit  hodnotu napětí  na výstupu integrátoru po skončení jedné periody sinusového signálu
(napětí),  který  je  přiváděn na vstup  operačního usměrňovače.  Vhodné je  též  určit  časové
průběhy napětí na výstupu operačního usměrňovače a na výstupu integrátoru. Doporučuje se
ověřit funkci zapojení pomocí simulace v programu MicroCap (simulace „Transient“ v časové
oblasti, poznámky k simulaci „Transient“ viz „Téma 1 / Úloha 3“, volba modelu ideálního
operačního zesilovače viz poznámky k „Téma 1 / Úloha 1“). Vhodný typ diod pro simulaci je
1N4148. (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)
     
Téma 1 / Úloha 7:  (zesilovač (s ideálním operačním zesilovačem) s proměnným zesílením)
Výpočet napěťového zesílení zesilovače pro odpor rezistoru  R3 proměnný v daných mezích.
Požadováno je odvození vztahu vyjadřujícího závislost  napěťového přenosu  Au =  u2 / u0 na
odporu rezistoru R3. Závislost a její charakter je vhodné pro dostatečný počet hodnot odporu
R3 (v požadovaném rozmezí) vyjádřit ve formě tabulky a také graficky. Doporučuje se ověřit
teoretický  výpočet  pomocí  simulace  v  programu  MicroCap  (analýza  „Dynamic  DC“  pro
stejnosměrné  veličiny).  Volba  modelu  ideálního  operačního  zesilovače  viz  poznámky
k „Téma 1 / Úloha 1“.  (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 1 / Úloha 8:  (zesilovač (s ideálním operačním zesilovačem) s více výstupy) 
Zesilovač  napětí  s  více  výstupy  (na  odbočkách  sériové  kombinace  rezistorů).  Úkolem je
vypočítat  napětí  na všech výstupních svorkách (u1  až   u4,  napětí  uvažována vůči společné
zemní svorce) za předpokladu, že na žádnou výstupní svorku není připojen zatěžovací rezistor
10 kΩ (všechny svorky jsou „naprázdno“). Dále je úkolem vypočítat, zda se změní napětí na
jedné z výstupních svorek, pokud na ni bude vůči zemi připojen zatěžovací rezistor 10 kΩ
(ostatní  svorky zůstávají  „naprázdno“).  Proveďte  postupně pro  svorky 1  až   4.  Možno je
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vypočítat pro každý případ též napětí na ostatních (nezatížených) svorkách. Doporučuje se
ověřit  teoretický výpočet  pomocí  simulace  v MicroCapu (analýza „Dynamic  DC“).  Volba
modelu ideálního operačního zesilovače viz poznámky k „Téma 1 / Úloha 1“.

Téma 1 / Úloha 9:  (integrátor s ideálním operačním zesilovačem)
Výpočet  parametrů  (amplituda  a  fázový posun)  výstupního napětí  integrátoru  (s  ideálním
operačním zesilovačem),  který  je  na  vstupu  buzen harmonickým (sinusovým)  napětím se
zadanými parametry. Proveďte pro 3 různé hodnoty kapacity kapacitoru C. (Pozn.: jedná se o
obvod v harmonickém ustáleném stavu; řešení je možné provést v časové oblasti nebo pomocí
fázorů; správné provedení obou možností za bonusové body.) Doporučuje se ověřit teoretické
výpočty pomocí simulace v programu MicroCap (simulace „Transient“ v časové oblasti nebo
„Dynamic  AC“  (obojí  pro  harmonické  veličiny),  poznámky  k simulaci  „Transient“  viz
„Téma 1 / Úloha 3“, volba modelu ideálního operačního zesilovače viz poznámky k „Téma
1 / Úloha 1“).  (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 1 / Úloha 10:  (vliv napěťové nesymetrie reálného OZ na výstupní napětí zesilovače)
Výpočet  výstupního napětí invertujícího zesilovače s uvažováním vlivu napěťové nesymetrie
(ofsetu)  reálného OZ (pro tři  různé hodnoty odporu rezistoru  R2).  Pro výpočet a případně
i simulaci  použijte  statický  model  ideálního  operačního  zesilovače  (Adif → ∞,  Rin → ∞,
Rout = 0)  doplněný  o  vliv  napěťové  nesymetrie  (příslušný  zdroj  uoff ze  statického  modelu
reálného operačního zesilovače). Vzniklý model představuje model reálného OZ, který bere v
úvahu  jen  jednu  vlastnost  reálného  OZ  (zde  napěťovou  nesymetrii)  a  ostatní  parametry
odpovídají ideálního operačnímu zesilovači. Doporučuje se ověřit teoretické výpočty pomocí
simulace v programu MicroCap (analýza „Dynamic DC“ pro stejnosměrné veličiny). Volba
modelu ideálního operačního zesilovače viz poznámky k „Téma 1 / Úloha 1“.

Téma 1 / Úloha 11:  (vliv napěťové nesymetrie reálného OZ na výstupní napětí integrátoru) 
Výpočet  časového  průběhu  výstupního  napětí  integrátoru  s  uvažováním  vlivu  napěťové
nesymetrie (ofsetu) reálného OZ pro obě možné polarity (+/–) napěťové nesymetrie („Jak se
projeví polarita ofsetového napětí?“). Vhodné je uvést kromě odvozeného funkčního vztahu
též  grafické  znázornění  časového  průběhu  výstupního  napětí  ve  vhodné  časovém  úseku.
Použijte statický model ideálního operačního zesilovače doplněný o vliv napěťové nesymetrie
(viz poznámky k „Téma 1 / Úloha 10“).  Doporučuje se ověřit  teoretický výpočet pomocí
simulace v programu MicroCap (simulace „Transient“ v časové oblasti, poznámky k simulaci
„Transient“  viz  „Téma  1  /  Úloha  3“,  volba  modelu  ideálního  operačního  zesilovače  viz
poznámky k „Téma 1 /  Úloha 1“,  respektování  vlivu napěťové nesymetrie  viz  poznámky
k „Téma 1 / Úloha 10“).

Téma 1 / Úloha 12:  (vliv vstupních proudů reálného OZ na výstupní napětí zesilovače)
Výpočet   výstupního napětí  zesilovače  s  uvažováním vlivu  nenulových vstupních  proudů
reálného OZ (pro obě polohy přepínače, pro zadanou a také o řád menší hodnotu vstupních
proudů  iin a pro oba možné směry (orientace) vstupních proudů (oba vstupní proudy berte
vždy  se  stejnou  orientací)).  Pro  výpočet  a  případně  i  simulaci  použijte  statický  model
ideálního  operačního  zesilovače  (Adif → ∞,  Rin → ∞,  Rout = 0)  doplněný  o  vliv  vstupních
proudů  reálného  OZ  (příslušné  zdroje  iin ze  statického  modelu  reálného  operačního
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zesilovače).  Vzniklý model  představuje model  reálného OZ, který bere v úvahu jen jednu
vlastnost reálného OZ (zde nenulové vstupní proudy) a ostatní parametry odpovídají ideálního
operačnímu zesilovači. Doporučuje se ověřit teoretické výpočty pomocí simulace v programu
MicroCap  (analýza  „Dynamic  DC“  pro  stejnosměrné  veličiny).  Volba  modelu  ideálního
operačního zesilovače viz poznámky k „Téma 1 / Úloha 1“. 

Téma 1 / Úloha 13:  (vliv rychlosti přeběhu reálného OZ na přenos obdélníkových impulzů) 
Simulace  (např.  v MicroCapu) vlivu rychlosti  přeběhu reálného OZ na přenos (zkreslení)
obdélníkových impulzů invertujícím zesilovačem. Zobrazení napětí mezi vstupními svorkami
operačního zesilovače (napětí u1(t) mezi + a –) a výstupního napětí u2(t). Vhodné je zobrazit
též  vstupní  napětí  u0(t).  Simulace  „Transient“  (v časové  oblasti,  poznámky  k simulaci
„Transient“ viz „Téma 1 / Úloha 3“). Pozor! Aby se v simulaci skutečně výrazně projevil vliv
nedostatečné rychlosti  přeběhu (Slew Rate),  je nutné zvětšit  rozkmit  vstupního signálu na
±10 V, minimálně alespoň na  ±1 V (nejlépe zkusit simulovat pro obě hodnoty rozkmitu) a
zároveň  zmenšit  odpor  rezistoru  R2 na  10 kΩ.  Pro  srovnání  můžete  provést  simulaci  pro
hodnoty uvedené v zadání a zkusit vysledovat, kdy se vliv rychlosti přeběhu projeví a kdy
nikoliv  (a  jaké  jiné  vlastnosti  reálného  OZ  se  případně  projeví).  Každopádně  je  třeba
v prezentaci srovnat výsledky simulace s teoretickým chováním zcela ideálního operačního
zesilovače,  který  by  měl  neomezenou  (nekonečnou)  rychlost  přeběhu.  Jak  by  vypadaly
průběhy napětí pro takový ideální OZ? Z průběhu výstupního napětí  u2(t) získaného pomocí
simulace odečtěte rychlost přeběhu OZ a srovnejte ji s hodnotami uvedenými v parametrech
modelu OZ (SRP a SRN). Prezentaci je vhodné doplnit předvedením simulace.
     Pro simulaci  použijte  model  reálného  operačního zesilovače  typu  LM741 s nastavenou
úrovní modelu na „Level 3: Boyle model“ (tedy komplexní model chování reálného OZ). Při
změně  parametrů  zesilovače  SRP  a  SRN  (Slew  Rate  Positive,  Slew  Rate  Negative)  je
bezproblémové  nastavit  tyto  rychlosti  přeběhu  vyšší  (např.  2x  či  4x)  oproti  hodnotám
uvedeným  standardně.  Při  snižování  SRP  snadno  dojde  k situaci,  kdy  MicroCap  snížení
odmítne  provést  vzhledem k nutnosti  dodržení  relace  mezi  parametry SRP a GBW (unity
Gain  BandWidth).  Bylo  by tedy nutné  před snížením SRP (SRN) snížit  nejprve  hodnotu
GBW (kdy ale  můžeme  narazit  zase  na  další  problémy…).  Pozor  na  správné  symetrické
napájení  operačního  zesilovače!  MicroCap  obvykle  přidá  sám  napájecí  zdroje,  které  ale
nejsou ve schématu zapojení vidět. Jsou zde zastoupeny pouze symbolickými odkazy (label) a
samotné napájecí zdroje jsou zapojeny na kartě „Power Supplies“. Pokud chcete použít vlastní
napájecí  zdroje  přímo  v  hlavním  zapojení,  je  nutno  smazat  symbolické  odkazy  (červeně
vyznačené uzly s textovým popisem – jménem) na zdroje na kartě „Power Supplies“.

Téma 1 / Úloha 14:  (vliv rychlosti přeběhu reálného OZ na přenos harmonického signálu)
Simulace  (např.  v MicroCapu) vlivu rychlosti  přeběhu reálného OZ na přenos (zkreslení)
harmonického signálu invertujícím zesilovačem. Zobrazení výstupního napětí  u2(t). Vhodné
je  zobrazit  též  vstupní  napětí  u0(t).  Simulace  „Transient“  (v časové  oblasti,  poznámky
k simulaci  „Transient“  viz  „Téma  1  /  Úloha  3“).  Pro  simulaci  použijte  model  reálného
operačního zesilovače typu LM741 s nastavenou úrovní modelu na „Level 3: Boyle model“
(komplexní model chování reálného OZ). Poznámky ke správnému stejnosměrnému napájení
reálného OZ viz „Téma 1 / Úloha 13“.
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     Pro  všechny  požadované  kombinace  parametrů  vstupního  napětí  (amplituda,  kmitočet)
zjistěte,  zda  došlo  nebo nedošlo  k viditelnému zkreslení  průběhu výstupního napětí  u2(t).
Teoreticky  vypočítejte,  jaký  maximální  kmitočet  vstupního  signálu  přenese  uvažované
zapojení  bez  zkreslení  pro  amplitudy  vstupního  napětí  50  a  500  mV.  Vypočítejte,  jakou
maximální  amplitudu  může  mít  vstupní  napětí  aniž  by  došlo  ke  zkreslení  pro  vstupní
harmonický signál s kmitočtem 40 a 2 kHz. Pro výpočty použijte hodnoty rychlosti přeběhu
SRP  (SRN)  z  modelu  OZ.  Vypočtené  hodnoty  srovnejte  s  výsledky  simulací.  Dále  pro
všechny požadované případy vypočítejte  poměr amplitud výstupního ku vstupnímu napětí.
Zjištěný poměr srovnejte s předpokládanou hodnotou zesílení zesilovače vypočítanou pomocí
vztahu pro obvod s ideálním OZ, případné rozdíly okomentujte. 
  
Téma 1 / Úloha 15:  (frekvenční charakteristika přenosu zesilovače s reálným OZ LM741)
Simulace  (např.  v  MicroCapu)  vlivu  frekvenční  charakteristiky  reálného  operačního
zesilovače  na  frekvenční  charakteristiku  napěťového  přenosu  invertujícího  zesilovače.
Vykreslování  frekvenčních charakteristik pomocí simulace ve frekvenční oblasti, tedy „AC“
(v MicroCapu).  Zobrazení  amplitudové (modulové)  frekvenční  charakteristiky napěťového
přenosu celého  zapojení  (invertujícího  zesilovače),  tedy  U2 / U0, a  amplitudové  frekvenční
charakteristiky  napěťového  přenosu  samotného  operačního   zesilovače,  tedy  U2 / U1 (vše
v dB). Simulace pro reálný operační zesilovač typu LM741 (úroveň modelu „Level 3: Boyle
model“  –  komplexní  model  chování  reálného  OZ)  a  dvě  různé  hodnoty  rezistoru  R2.
Poznámky ke správnému stejnosměrnému napájení reálného OZ viz „Téma 1 / Úloha 13“. 
     Z kmitočtových charakteristik získaných pomocí simulace odečtěte hodnoty obou zesílení
(modulu  přenosů)  v dB  pro  nejnižší  kmitočty  a  také  tzv.  „zlomové  kmitočty“  zjištěné
z  poklesu  charakteristik  o  3 dB.  Odečtené  hodnoty  srovnejte  s  hodnotami  teoreticky
vypočítanými pro dané zapojení, případné rozdíly okomentujte. Při teoretických výpočtech
vycházejte  z  hodnot  A (A = Adif,  DC open-loop voltage  gain)  a  GBW (Gain  BandWidth)
uvedených v parametrech modelu OZ LM741 v MicroCapu. Vysvětlete průběh charakteristik.

Téma 1 / Úloha 16:  (frekvenční charakteristika zesilovače s reálnými OZ LM741 a OP27)
Simulace  (např.  v  MicroCapu)  vlivu  frekvenční  charakteristiky  reálného  operačního
zesilovače  na  frekvenční  charakteristiku  napěťového  přenosu  invertujícího  zesilovače.
Vykreslování  frekvenčních charakteristik pomocí simulace ve frekvenční oblasti, tedy „AC“
(v MicroCapu).  Zobrazení  amplitudové (modulové)  frekvenční  charakteristiky napěťového
přenosu celého  zapojení  (invertujícího  zesilovače),  tedy  U2 / U0, a  amplitudové  frekvenční
charakteristiky  napěťového  přenosu  samotného  operačního   zesilovače,  tedy  U2 / U1 (vše
v dB). Simulace pro dva různé typy (LM741 a OP27) reálného operačního zesilovače (úroveň
modelu „Level 3:  Boyle  model“ – komplexní  model  chování reálného OZ). Poznámky ke
správnému stejnosměrnému napájení reálného OZ viz „Téma 1 / Úloha 13“. 
     Z kmitočtových charakteristik získaných pomocí simulace odečtěte hodnoty obou zesílení
(modulu  přenosů)  v dB  pro  nejnižší  kmitočty  a  také  tzv.  „zlomové  kmitočty“  zjištěné
z poklesu  charakteristik  o  3 dB.  Odečtené  hodnoty  srovnejte  s  hodnotami  teoreticky
vypočítanými pro dané zapojení, případné rozdíly okomentujte. Při teoretických výpočtech
vycházejte  z  hodnot  A (A = Adif,  DC open-loop voltage  gain)  a  GBW (Gain  BandWidth)
uvedených  v  parametrech  modelů  OZ  LM741  a  OP27  v  MicroCapu.  Vysvětlete  průběh
charakteristik a porovnejte charakteristiky pro oba typy zesilovače.
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Téma 1 / Úloha 17:  (přenos souhlasné složky vstupního napětí u zesilovače s reálným OZ)
Simulace (např. v MicroCapu) vlivu  přenosu souhlasné složky vstupního napětí reálného OZ
na výstupní napětí diferenčního zesilovače. Zobrazení výstupního napětí u2(t) (Vysvětlete, jak
je vytvořeno výstupní napětí.) a také budících napětí ucom´(t) a udif´(t). Vhodné je zobrazit též
průběh napětí  u+(t) na neinvertující vstupní svorce OZ. Pro přehlednost výsledků je vhodné
napřed simulovat samostatně vliv udif´ na u2 (při ucom´ = 0), poté samostatně vliv ucom´ na u2 (při
udif´ = 0), a teprve poté společné působení udif´ a ucom´. Odečtěte amplitudu výstupního napětí
pro působení jedné i druhé složky samostatně. Vypočítejte teoreticky přenos rozdílové složky
(udif = u1)  pomocí  vztahu  pro  obvod  s ideálním  OZ,  vypočítanou  hodnotu  porovnejte
s výsledkem simulace při samostatném působení  udif´.  Přenos souhlasné složky vypočítejte
pouze  z výsledků  simulace  (při  samostatném  působení  ucom´).  Uveďte  hodnotu  činitele
potlačení  souhlasné  složky  operačního  zesilovače  CMRR  (viz  parametry  modelu  OZ
v MicroCapu). Simulace „Transient“ (v časové oblasti, poznámky k simulaci „Transient“ viz
„Téma 1 / Úloha 3“). Pro simulaci použijte model reálného OZ typu LM741 s nastavenou
úrovní  modelu  na  „Level  3:  Boyle  model“  (komplexní  model  chování  reálného  OZ).
Poznámky ke správnému stejnosměrnému napájení reálného OZ viz „Téma 1 / Úloha 13“. 
    Pozor! V zapojení ze zadání je nutné přeznačit složky (souhlasnou a rozdílovou) vstupního
napětí celého diferenčního zesilovače např. jako ucom´ a udif´  (původně označeno ucom a udif).
Jinak by došlo ke kolizi s označením souhlasné a rozdílové složky (ucom a udif = u1) vstupního
napětí  samotného  OZ (viz  přednášky strana  36  a  37),  pomocí  nichž  je  definován  činitel
potlačení souhlasné složky operačního zesilovače CMRR (Common Mode Rejection Ratio).

Téma 1 / Úloha 18:  (dvoucestný operační usměrňovač (dvoucestný usměrňovač s OZ))
Vysvětlete činnost zapojení, které pracuje jako dvoucestný operační usměrňovač a obsahuje
dva operační zesilovače. Pro teoretické odvození činnosti uvažujte operační zesilovače jako
ideální.  Zapojení je možné rozdělit  na dva známé jednoduché bloky,  každý s jedním OZ.
Vhodné je odvodit nejprve napětí na výstupu prvního bloku (uzel spojení  R1 a  D1) a poté
teprve napětí na výstupu celého dvoucestného operačního usměrňovače (výstup druhého OZ).
Výsledky výpočtů srovnejte s předpokládanou funkcí ideálního dvoucestného usměrňovače
(dvoucestného usměrňovače s ideálními diodami s nulovým úbytkem napětí  v propustném
směru).  Vhodné  je  ověřit  funkci  zapojení  pomocí  simulace  v  programu  MicroCap  pro
harmonický  průběh  vstupního  napětí  u0(t).  Pro  simulaci  je  možné  použít  buďto  model
ideálního  OZ  nebo  model  reálného  OZ  (jako  na  obrázku  v  zadání,  typ  např.  LM741).
Simulace „Transient“ v časové oblasti (poznámky k simulaci „Transient“ viz „Téma 1 / Úloha
3“,  volba  modelu  ideálního  operačního  zesilovače  viz  poznámky k  „Téma 1 /  Úloha 1“,
napájení reálného OZ viz „Téma 1 / Úloha 13“). Vhodný typ diod pro simulaci je 1N4148.

Téma 1 / Úloha 19:  (zdroj proudu řízený napětím s reálným OZ (typ LM741))
Simulace (např. v MicroCapu) funkce zdroje proudu řízeného napětím realizovaného pomocí
obvodu s reálným OZ (typ LM741). (Pozn.: Zdroj by byl zdrojem konstantního proudu (jak se
uvádí v zadání) jen tehdy, pokud by byl buzen ze zdroje konstantního (stejnosměrného) napětí
u0 = U0 = konst.)  Řídící  (budící)  napětí  u0(t)  uvažujte  s  harmonickým časovým průběhem,
kmitočet zvolte např. 10 Hz a amplitudu 1 V. Zobrazte časové průběhy budícího napětí u0(t),
výstupního proudu iz(t) procházejícího zátěží (R1 nebo antiparalelní kombinace diod) a napětí
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uz(t) na této zátěži. Simulace „Transient“ (v časové oblasti, poznámky k simulaci „Transient“
viz „Téma 1 / Úloha 3“). Pro simulaci použijte model reálného operačního zesilovače typu
LM741 s nastavenou úrovní modelu na „Level 3: Boyle model“ (komplexní model chování
reálného OZ). Poznámky ke správnému stejnosměrnému napájení reálného OZ viz „Téma 1 /
Úloha 13“. Vhodný typ diod pro simulaci (při použití dvojice antiparalelně zapojených diod
jakožto nelineární zátěže na místo zatěžovacího rezistoru R1) je 1N4148. Výsledky simulace
srovnejte s průběhy veličin teoreticky předpokládanými pro daný obvod realizovaný pomocí
ideálního operačního zesilovače. Jako dodatečnou úlohu k zadání je možné vypočítat výstupní
odpor  řízeného  zdroje  Rout´  (za  správné  řešení  budou  uděleny  bonusové  body).  Pozn.:
Výstupní  odpor  se  počítá  na  výstupních  svorkách,  tedy  vzhledem  ke  svorkám,  kam  je
připojena  zátěž  (R1).  Výstupní  odpor  má  význam  vnitřního  odporu  zdroje  Ri podle
Théveninova nebo Nortonova teorému. 

Téma 1 / Úloha 20:  (obvod s nelineární převodní charakteristikou (s ideálním OZ))
Odvození matematického výrazu aproximujícího (nelineární) závislost výstupního napětí na
napětí vstupním  u2 = f(u0) (získanou závislost je vhodné znázornit  graficky).  Voltampérová
charakteristika  diod  je  v  propustném  směru  aproximována  exponenciální  závislostí  (viz
zadání) a v závěrném směru uvažujeme proud diodou id = 0. (Odvození je třeba provést zvlášť
pro kladnou a zvlášť pro zápornou polaritu vstupního napětí u0.) Je možné se též pokusit o
simulaci  funkce  zapojení  (např.  v  MicroCapu).  Lze  použít  např.  simulaci  „Transient“
(v časové oblasti,  poznámky k simulaci  „Transient“  viz „Téma 1 /  Úloha 3“) a souměrný
trojúhelníkový nebo pilovitý průběh vstupního napětí u0. Volba modelu ideálního operačního
zesilovače viz poznámky k „Téma 1 / Úloha 1“, vhodný typ diod pro simulaci 1N4148. Pro
podrobnější informace k provedení simulace kontaktujte cvičícího.

(c) 2012   M. Pokorný – ČVUT FEL v Praze
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