
POZNÁMKY  K  ZADÁNÍ  PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

(zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 21. 11. 2012)

Téma 2 / Úloha 1:  (jednocestný usměrňovač s filtračním kondenzátorem)
Simulace (např. v MicroCapu) funkce jednocestného usměrňovače s polovodičovou diodou a
filtračním kondenzátorem. Úkolem je ukázat, jak se mění hodnota špičkového (maximálního)
proudu  diodou  pro  různé  hodnoty  kapacity  C filtračního  kondenzátoru  a  odporu  Rz

zatěžovacího  rezistoru.  Usměrňovač  je  napájen  z  ideálního  zdroje  napětí  s  harmonickým
průběhem  s  kmitočtem  f = 50 Hz  a  dostatečně  velkou  amplitudou  napětí  U1m vzhledem
k prahovému napětí diody v propustném směru (U1m >> 0,7 V pro Si diodu; U1m zvolte např.
10 V nebo i více). Jako výsledek simulace se předpokládá soubor grafů časových průběhů
proudu diodou pro několik (5 až 15) period vstupního napětí. Kromě proudu diodou je vhodné
zobrazit také průběhy vstupního a výstupního napětí usměrňovače. Pro přehledné zachycení
závislosti  proudu  diodou  na  hodnotách  C a  Rz je  vhodné  použít  funkci  „krokování“
(„stepping“ v MicroCapu). Jednak pro konstantní hodnoty Rz krokovat hodnotu C a pak pro
konstantní hodnoty C krokovat hodnotu Rz. Závislost špičkového proudu diodou (případně též
závislost  šířky  proudových  impulzů)  na  hodnotách  C a  Rz je  vhodné  zpracovat  formou
tabulek. Vhodný typ diod pro simulaci je 1N4001 („malá“ křemíková usměrňovací dioda).
Hodnota sériového odporu diody se nastavuje v parametru  RS (Series  resistance)  modelu
diody v MicroCapu. Orientace počítaných napětí a proudů zvolte a vyznačte je v zapojení
obvodu. (-- tato úloha má svou obdobu ve zkouškových otázkách (bez simulace a pro obecné
hodnoty prvků C a Rz) --)

Téma 2 / Úloha 2:  (stabilizátor napětí se Zenerovou diodou)
Úkolem je navrhnout stabilizátor napětí se Zenerovou diodou (parametry Zenerovy diody a
hodnotu  odporu  předřadného  sériového  rezistoru).  Pozor!  Sériový  rezistor  není  totožný
s vnitřním  odporem  zdroje  napětí  označeným  v  zadání  jako  Rs!  Aby  nedošlo  k  omylu
vzhledem k použitému indexu, mělo by být v zadání spíše uvedeno: „… a jeho vnitřní odpor
je Ri = 10 Ω “. Pozor! Vztahy pro výpočet předřadného rezistoru Rs obvykle předpokládají, že
Rs >> rZD (rZD – diferenciální odpor Zenerovy diody) a rZD ve výpočtech vůbec neuvažují. Po
ukončení  návrhu stabilizátoru  ověřte,  že  je  uvedená  nerovnost  splněna  a  že  tedy získané
výsledky mají „přijatelnou“ chybu. (Nerovnost  Rs >> rZD má význam: „je řádově větší“.) Při
výpočtu  změny  výstupního  napětí  stabilizátoru  je  již  nutné  diferenciální  odpor  Zenerovy
diody rZD uvažovat.  (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 3:  (měnič napětí s nábojovou pumpou)
Úkolem je  vypočítat  a  graficky  zobrazit  časový  průběh napětí  na  výstupu  měniče  napětí
s nábojovou pumpou (napětí na kapacitoru Cs). Vhodné je zobrazit též časový průběh napětí
na kapacitoru  Cd. Průběhy vypočítejte a zobrazte pro několik (např. 5) počátečních period
funkce měniče.  První  polovinu každé periody jsou oba přepínače v poloze vlevo,  druhou
polovinu  každé  periody pak v  poloze  vpravo.  Uvažujte  nulová  počáteční  napětí  na  obou
kapacitorech. Výpočet napětí v jednotlivých periodách funkce měniče teoreticky zdůvodněte.
Orientaci počítaných napětí zvolte a vyznačte ji v zapojení obvodu.
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     Povinnou  součástí  úlohy  je  ověření  teoreticky  vypočítaných  průběhů  pomocí  simulace
(např. v MicroCapu, analýza „Transient“ (v časové oblasti)). Pozor na dostatečně malý časový
krok  simulace  (nastavuje  se  v  „Limits“  v  položce  „Maximum  Time  Step“).  Poznámky
k simulaci „Transient“ viz „Téma 1 / Úloha 3“. Simulaci je možné provést i pro větší počet
period  než  teoretický  výpočet.  Přepínače  je  nutné  pro  účely  simulace  realizovat  pomocí
spínačů  řízených  napětím  nebo  spínačů  řízených  časem.  V  MicroCapu  lze  použít  „S (V-
Switch):  Voltage  Controlled  Switch“,  který najdeme v menu  „Component“  pod položkou
„Analog  Primitives  –>  Special  Purpose  –>  S (V-Switch)“,  nebo  „Switch:
Voltage/Current/Time  Controlled  Switch“  (v  menu  „Component“  pod  položkou  „Analog
Primitives  –>  Special  Purpose  –>  Switch“).  Nastavení  parametrů  spínačů  viz  tlačítko
„Syntax…“. Pozor na nastavení realistických hodnot odporu spínače v rozepnutém (ROFF
(„Off“ resistance)) a v sepnutém (RON („On“ resistance)) stavu! Doporučené hodnoty jsou
100 MΩ („100meg“ ve značení pro MicroCap) pro ROFF a 10 mΩ („10m“ v MicroCapu) pro
RON.  (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách (bez simulace) --).

Téma 2 / Úloha 4:  (invertující měnič napětí s induktorem)
Úkolem je vypočítat a graficky zobrazit časové průběhy napětí v obvodu invertujícího měniče
napětí  s induktorem (napětí  na induktoru  L,  výstupní napětí  u2(t),  případně také napětí  na
diodě  D).  Pro  vysvětlení  funkce  měniče  je  nutné  vypočítat  a  zobrazit  též  časový průběh
proudu procházejícího induktorem L. Průběhy vypočítejte a zobrazte pouze pro první periodu
funkce  měniče.  Uvažujte  nulové  energetické  počáteční  podmínky  (proud  induktorem  L a
napětí na kapacitoru C). První polovinu každé periody je spínač sepnut, druhou polovinu pak
rozepnut (střída spínání 1:1). Předpokládejte, že během druhé poloviny první periody (tedy
během druhé půlperiody; nikoliv během celé první periody, jak se uvádí v zadání!) je možné
považovat proud procházející induktorem L přibližně za konstantní. Tedy jakoby byl během
druhé půlperiody kapacitor C nabíjen ze zdroje konstantního proudu. Výpočty všech napětí a
proudu induktorem L teoreticky zdůvodněte. Orientace počítaných napětí a proudů zvolte a
vyznačte je v zapojení obvodu (kromě napětí u2, jehož orientace je již vyznačena).
     Je  vhodné,  ale  nikoliv  povinné,  ověřit  teoretické  výpočty  pomocí  simulace  např.
v MicroCapu (analýza „Transient“ (v časové oblasti)). Pozor na dostatečně malý časový krok
simulace (nastavuje se v „Limits“ v položce „Maximum Time Step“). Poznámky k simulaci
„Transient“ viz „Téma 1 / Úloha 3“. Použití spínačů řízených napětím nebo spínačů řízených
časem a nastavení jejich parametrů viz poznámky k „Téma 2 / Úloha 3“.
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 5:  (operační zesilovač jako komparátor napětí (bez hystereze))
Návrh  stejnosměrného  komparačního  (referenčního)  napětí  U1 tak,  aby  komparátor  pro
vstupní harmonické napětí (zdroj označený „~“) se zadanými parametry generoval na svém
výstupu  periodický  obdélníkový  signál  u2(t)  se  střídou  15/5 ms  (kladné  napětí  (kladná
půlvlna) po dobu 15 ms a záporné napětí (záporná půlvlna) po dobu 5 ms). Napěťové úrovně
výstupního  obdélníkového  napětí  budou  dány  saturačními  napětími  výstupu  operačního
zesilovače.  Hodnotu komparačního napětí  U1 teoreticky odvoďte.  Výpočty si  lze  usnadnit
vhodnou  volbou  fázového  posunu  vstupního  harmonického  napětí,  který  není  v  zadání
konkrétně  předepsán.  Teoretické  výpočty  je  možné  ověřit  pomocí  simulace  např.
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v MicroCapu (analýza „Transient“ (v časové oblasti)). Poznámky k simulaci „Transient“ viz
„Téma 1 / Úloha 3“.  

Téma 2 / Úloha 6:  (operační zesilovač jako komparátor napětí (bez hystereze))
Úkolem je zjistit, jaké budou parametry (délka kladné a záporné půlvlny, případně tzv. střída,
velikost napětí během kladné a záporné půlvlny) periodického obdélníkového signálu u2(t) na
výstupu  komparátoru,  pokud  bude  buzen  harmonickým napětím  (zdroj  označený  „~“)  se
zadanými  parametry  a  stejnosměrné  komparační  (referenční)  napětí  U1 bude  postupně
nastavováno na zadané hodnoty. Parametry výstupního obdélníkového signálu u2(t) teoreticky
odvoďte. Výpočty si lze usnadnit vhodnou volbou fázového posunu vstupního harmonického
napětí, který není v zadání konkrétně předepsán. Teoretické výpočty je možné ověřit pomocí
simulace např. v MicroCapu (analýza „Transient“ (v časové oblasti)). Poznámky k simulaci
„Transient“ viz „Téma 1 / Úloha 3“.

 Téma 2 / Úloha 7:  (invertující komparátor napětí s hysterezí (s operačním zesilovačem))
Návrh  odporu  rezistoru  R2 pro  zadanou  hodnotu  hystereze  ΔU0 = 1 V  invertujícího
komparátoru napětí. (Hystereze je rozdíl vstupních prahových úrovní U0

+ a U0
–.) Doporučuje

se nejprve odvodit vstupní prahové úrovně  U0
+ a  U0

– pro obecné i číselně zadané hodnoty
výstupního napětí v saturaci U2

+
 = +10 V a U2

–
 = –10 V a obecné hodnoty odporů rezistorů R1

a  R2.  Poté  ze  vztahů  pro  prahové  úrovně  odvodit  vztah  pro  výpočet  odporu  neznámého
rezistoru  R2 a odpor číselně vypočítat.  Postup odvození všech vztahů vysvětlete.  Převodní
charakteristiku komparátoru znázorněte graficky (tzv. „hysterezní smyčka“).
     Funkci  komparátoru s navrženou hodnotou  R2 je vhodné ověřit  pomocí  simulace  např.
v MicroCapu (analýza „Transient“ (v časové oblasti)). Poznámky k simulaci „Transient“ viz
„Téma 1 / Úloha 3“. Vhodným budícím signálem  u0(t) pro tuto úlohu je např. symetrický
trojúhelníkový  signál  s  dostatečným  rozkmitem  (mezivrcholovou  hodnotou)  a  malým
kmitočtem (např. 1 Hz). V MicroCapu najdeme napěťový zdroj v menu „Component“ pod
položkou „Analog Primitives –> Waveform Sources –> Voltage Source“. Zvolíme typ zdroje
"Pulse" a symetrický trojúhelníkový průběh definujeme pomocí vhodných hodnot parametrů
V1, V2, TD, TR, TF, PW a PER. Přednastavit hodnoty může pomoci tlačítko „Triangle“. Poté
ponechte  parametry  TD  a  PW  nulové,  ostatní  parametry  upravte  podle  požadovaných
parametrů budícího trojúhelníkového průběhu.
     Pro simulaci  použijte  model  reálného operačního zesilovače  typu  LM741 s nastavenou
úrovní modelu na „Level 3: Boyle model“ (komplexní model reálného OZ). Poznámky ke
správnému  stejnosměrnému  napájení  reálného  OZ  viz  „Téma  1  /  Úloha  13“.  Hodnotu
saturačních  napětí  U2

+
 = +10 V a  U2

–
 = –10 V je  možné  nastavit  pomocí  parametrů  VPS

(Positive  voltage  swing)  a  VPN  (Negative  voltage  swing)  v  modelu  OZ  v MicroCapu.
Hodnoty saturačních napětí nejsou přesně rovny parametrům VPS a VPN. Je nutno provést
mírnou úpravu VPS a VPN, abychom dosáhli požadovaných hodnot U2

+ a U2
–
 . Pozor! Musí

souhlasit hodnoty skutečných napájecích napětí OZ s hodnotami uvedenými v modelu OZ
(VCC (Positive power supply) a VEE (Negative power supply)). 
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)
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Téma 2 / Úloha 8:  (astabilní klopný obvod (multivibrátor) s operačním zesilovačem)
Návrh kapacity kapacitoru  C v obvodu astabilního klopného obvodu (generátoru kmitů) pro
požadovanou hodnotu kmitočtu f. Doporučuje se nejprve odvodit vztah pro hodnotu kmitočtu
f pro obecné hodnoty prvků obvodu (R (v sérii s  C), C,  R1 (ve zpětné vazbě OZ ze vstupní
svorky „+“ na zem),  R2 (ve zpětné vazbě OZ z výstupu na vstupní svorku „+“)) a obecné
hodnoty saturačních napětí na výstupu operačního zesilovače U2

+ a U2
– (v zadání číselně U2

+
 =

+10 V a U2
–
 = –10 V). Poté ze vztahu pro kmitočet odvodit vztah pro návrh  neznámé kapacity

C a hodnotu kapacity číselně vypočítat. Postup odvození všech vztahů vysvětlete. Graficky
znázorněte  časové průběhy napětí  uC(t)  na kapacitoru  C a výstupního napětí  obvodu  u2(t)
(alespoň pro 2 periody jeho funkce). Pozn.: pro odvození v této úloze je třeba znát vztahy pro
výpočet vstupních prahových úrovní napětí  U0

+ a  U0
– pro invertující komparátor s hysterezí,

který je součástí řešeného obvodu. Výpočty prahových úrovní U0
+ a U0

– jsou součástí řešení
úlohy „Téma 2 / Úloha 7“, ze kterého je možné tyto výpočty převzít.
     Funkci astabilního klopného obvodu s navrženou hodnotou kapacity  C je vhodné ověřit
pomocí  simulace  např.  v  MicroCapu  (analýza  „Transient“  (v  časové  oblasti))  a  srovnat
hodnotu kmitočtu určenou pomocí simulace s hodnotou požadovanou v zadání. Poznámky
k simulaci „Transient“ viz „Téma 1 / Úloha 3“. Podrobnosti k použitému modelu operačního
zesilovače a nastavení jeho parametrů viz poznámky k „Téma 2 / Úloha 7“.
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

 Téma 2 / Úloha 9:  (astabilní klopný obvod (multivibrátor) s operačním zesilovačem)
Výpočet  kmitočtu  f astabilního  klopného  obvodu  (generátoru  kmitů)  pro  zadané  hodnoty
obvodových prvků (obdoba úlohy „Téma 2 / Úloha 8“). Doporučuje se nejprve odvodit vztah
pro hodnotu kmitočtu f pro obecné hodnoty prvků obvodu (R (v sérii s C), C,  R1 (ve zpětné
vazbě OZ ze vstupní svorky „+“ na zem), R2 (ve zpětné vazbě OZ z výstupu na vstupní svorku
„+“)) a obecné hodnoty saturačních napětí  na výstupu operačního zesilovače  U2

+ a  U2
– (v

zadání  číselně  U2
+

 = +10 V a  U2
–
 = –10 V).  Poté  hodnotu  kmitočtu  f vypočítejte  číselně.

Postup  odvození  všech  vztahů  vysvětlete.  Je  nutné  znát  rozkmit  napětí  na  výstupu
komparátoru  (výstupu  OZ)  pro  určení  hodnoty  kmitočtu  f ?  Graficky  znázorněte  časové
průběhy napětí uC(t) na kapacitoru C a výstupního napětí obvodu u2(t) (alespoň pro 2 periody
jeho funkce). Pozn.: pro odvození v této úloze je třeba znát vztahy pro výpočet vstupních
prahových úrovní napětí  U0

+ a  U0
– pro invertující komparátor s hysterezí, který je součástí

řešeného obvodu. Výpočty prahových úrovní U0
+ a U0

– jsou součástí řešení úlohy „Téma 2 /
Úloha 7“, ze kterého je možné tyto výpočty převzít.
     Funkci astabilního klopného obvodu je vhodné pro zadané hodnoty obvodových prvků
ověřit pomocí simulace např. v MicroCapu (analýza „Transient“ (v časové oblasti)) a srovnat
hodnotu kmitočtu určenou pomocí  simulace s hodnotou vypočtenou teoreticky.  Poznámky
k simulaci „Transient“ viz „Téma 1 / Úloha 3“. Podrobnosti k použitému modelu operačního
zesilovače a nastavení jeho parametrů viz poznámky k „Téma 2 / Úloha 7“.
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 10:  (monostabilní klopný obvod s operačním zesilovačem)
Návrh  kapacity  kapacitoru  C1 tak,  aby  monostabilní  klopný  obvod  generoval  impulzy
s požadovanou  délkou  trvání  (50 ms).  Dále  určení  požadavků  na  parametry  spouštěcích
obdélníkových  impulzů  (polarita,  potřebná  velikost  napětí  spouštěcího  impulzu,  potřebná
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hodnota  napětí  mimo  spouštěcí  impulz,  potřebná  délka  trvání  impulzu).  Doporučuje  se
nejprve odvodit vztah pro délku trvání impulzů na výstupu monostabilního klopného obvodu
pro obecné hodnoty prvků (R2,  C1,  R3,  R4) a obecné hodnoty saturačních napětí na výstupu
operačního zesilovače U2

+ a U2
– (v zadání číselně U2

+
 = +10 V a U2

–
 = –10 V). Poté ze vztahu

pro délku impulzu odvodit vztah pro návrh neznámé kapacity C1 a hodnotu kapacity číselně
vypočítat.  Postup  odvození  všech  vztahů  vysvětlete.  Graficky  znázorněte  časové  průběhy
spouštěcího  impulzu,  napětí  uC(t)  na  kapacitoru  C1 a  výstupního  napětí  u2(t)  pro  jedno
spuštění  monostabilního  klopného obvodu. Pozn.:  pro odvození  v této úloze je třeba znát
vztahy pro výpočet vstupních prahových úrovní napětí  U0

+ a  U0
– pro invertující komparátor

s hysterezí,  který  je  součástí  řešeného obvodu.  Výpočty prahových úrovní  U0
+ a  U0

– jsou
součástí řešení úlohy „Téma 2 / Úloha 7“, ze kterého je možné tyto výpočty převzít.
     Funkci  monostabilního  klopného  obvodu s  navrženou  hodnotou  kapacity  C1 je  možné
ověřit pomocí simulace např. v MicroCapu (analýza „Transient“ (v časové oblasti)) a srovnat
délku trvání výstupního impulzu určenou pomocí simulace s hodnotou požadovanou v zadání.
Poznámky k simulaci „Transient“ viz „Téma 1 / Úloha 3“. Podrobnosti k použitému modelu
operačního  zesilovače  a  nastavení  jeho parametrů  viz  poznámky k  „Téma  2  /  Úloha  7“.
Vhodný typ diod pro simulaci je 1N4148. 
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)
  
Téma 2 / Úloha 11:  (monostabilní klopný obvod s operačním zesilovačem)
Výpočet  délky  trvání  výstupního  impulzu  monostabilního  klopného  obvodu  pro  zadané
hodnoty obvodových prvků (obdoba úlohy „Téma 2 / Úloha 10“). Dále určení požadavků na
parametry spouštěcích obdélníkových impulzů (polarita, potřebná velikost napětí spouštěcího
impulzu,  potřebná hodnota napětí  mimo spouštěcí  impulz,  potřebná délka trvání impulzu).
Doporučuje se nejprve odvodit vztah pro délku trvání impulzů na výstupu monostabilního
klopného obvodu pro obecné hodnoty prvků (R2,  C1,  R3,  R4) a obecné hodnoty saturačních
napětí  na  výstupu  operačního  zesilovače  U2

+  a  U2
– (v zadání číselně U2

+
 = +10 V a U2

–
 = –

10 V).  Poté  délku  trvání  výstupního  impulzu  vypočítejte  číselně.  Postup  odvození  všech
vztahů vysvětlete. Graficky znázorněte časové průběhy spouštěcího impulzu, napětí  uC(t) na
kapacitoru C1 a výstupního napětí u2(t) pro jedno spuštění monostabilního klopného obvodu.
Pozn.: pro odvození v této úloze je třeba znát vztahy pro výpočet vstupních prahových úrovní
napětí  U0

+ a  U0
– pro invertující komparátor s hysterezí,  který je součástí  řešeného obvodu.

Výpočty prahových úrovní  U0
+ a  U0

– jsou součástí  řešení  úlohy „Téma 2 /  Úloha 7“,  ze
kterého je možné tyto výpočty převzít.
     Funkci monostabilního klopného obvodu pro zadané hodnoty obvodových prvků je možné
ověřit pomocí simulace např. v MicroCapu (analýza „Transient“ (v časové oblasti)) a srovnat
délku trvání výstupního impulzu určenou pomocí simulace s hodnotou vypočtenou teoreticky.
Poznámky k simulaci „Transient“ viz „Téma 1 / Úloha 3“. Podrobnosti k použitému modelu
operačního  zesilovače  a  nastavení  jeho  parametrů  viz  poznámky  k „Téma  2  /  Úloha  7“.
Vhodný typ diod pro simulaci je 1N4148.

Téma 2 / Úloha 12:  (oscilátor RC s posouvanou fází s oddělenými RC články)
Určení kmitočtu signálu generovaného RC oscilátorem s posouvanou fází pro zadané hodnoty
obvodových prvků (jednotlivé RC články jsou impedančně odděleny pomocí oddělovacích
zesilovačů).  Určení absolutní hodnoty  A komplexního napěťového přenosu  A (napěťového
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zesílení) aktivního bloku zpětnovazební soustavy tak, aby nasadily kmity.  Postup odvození
zdůvodněte z  obecných podmínek (fázové a amplitudové)  vzniku kmitů  ve zpětnovazební
soustavě. Pozn.: symboly trojúhelníků znázorňují zesilovače napětí s uvedeným napěťovým
zesílením,  s  nekonečným  vstupním  a  nulovým  výstupním  odporem  (modelem  takového
zesilovače  je  ideální  zdroj  napětí  řízený  napětím).  Zesilovač  s  komplexním  napěťovým
přenosem (zesílením)  A =  – A =  A . (–1) = A . e j φA  představuje aktivní blok zpětnovazební
soustavy (A > 0 je absolutní hodnota (modul) přenosu). Zesilovače s komplexním napěťovým
přenosem Aodd = +1 impedančně oddělují jednotlivé RC články, aby se vzájemně nezatěžovaly
(oddělovací zesilovače). Pro snadné odvození se doporučuje vyznačit si v obvodu aktivní a
zpětnovazební blok analyzované zpětnovazební soustavy, případně také jednotlivá napětí na
vstupech a výstupech bloků či jejich částí. 
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 13:  (oscilátor RC s posouvanou fází s oddělenými RC články)
Návrh  hodnoty  odporu  rezistorů  R v  RC  oscilátoru  s  posouvanou  fází  pro  požadovanou
hodnotu kmitočtu f generovaného signálu (obdoba úlohy „Téma 2 / Úloha 12“). Doporučuje
se nejprve odvodit vztah pro kmitočet generovaného signálu pro obecné hodnoty prvků (R,
C). Poté ze vztahu pro kmitočet odvodit vztah pro návrh odporu neznámých rezistorů  R a
hodnotu odporu číselně vypočítat. Postup odvození zdůvodněte z obecných podmínek (fázové
a amplitudové) vzniku kmitů ve zpětnovazební soustavě. Další poznámky k řešení úlohy viz
„Téma 2 / Úloha 12“.  (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 14:  (oscilátor RC s posouvanou fází s oddělenými RC články)
Určení kmitočtu signálu generovaného RC oscilátorem s posouvanou fází pro zadané hodnoty
obvodových prvků (obdoba úlohy „Téma 2 / Úloha 12“ pro jiný počet RC článků). Určení
absolutní  hodnoty  A komplexního  napěťového přenosu  A (napěťového zesílení)  aktivního
bloku  zpětnovazební  soustavy  tak,  aby  nasadily  kmity.  Postup  odvození  zdůvodněte
z obecných podmínek (fázové a amplitudové) vzniku kmitů ve zpětnovazební soustavě. Další
poznámky k řešení úlohy viz „Téma 2 / Úloha 12“. 
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 15:  (oscilátor RC s posouvanou fází s oddělenými RC články)
Návrh hodnoty kapacity kapacitorů  C v RC oscilátoru s posouvanou fází pro požadovanou
hodnotu  kmitočtu  f  generovaného  signálu  (obdoba  úloh  „Téma  2  /  Úloha  12  až  14“).
Doporučuje se nejprve odvodit vztah pro kmitočet generovaného signálu pro obecné hodnoty
prvků (R,  C).  Poté  ze  vztahu pro  kmitočet  odvodit  vztah  pro  návrh  kapacity  neznámých
kapacitorů  C a hodnotu kapacity číselně vypočítat. Postup odvození zdůvodněte z obecných
podmínek (fázové a amplitudové) vzniku kmitů ve zpětnovazební soustavě. Další poznámky
k řešení úlohy viz „Téma 2 / Úloha 12“. 
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 16:  (RC oscilátor s Wienovým článkem a s operačním zesilovačem)
Návrh hodnoty kapacity kapacitorů  C v RC oscilátoru s Wienovým článkem a s operačním
zesilovačem  pro  požadovanou  hodnotu  kmitočtu  f  generovaného  signálu.  Doporučuje  se
nejprve odvodit vztah pro kmitočet generovaného signálu pro obecné hodnoty prvků (R1 až
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R4, C). Poté ze vztahu pro kmitočet odvodit vztah pro návrh kapacity neznámých kapacitorů
C a  hodnotu  kapacity  číselně  vypočítat.  Pro  snadné  odvození  se  doporučuje  vyznačit  si
v obvodu aktivní a zpětnovazební blok analyzované zpětnovazební soustavy, případně také
jednotlivá  napětí  na  vstupech  a  výstupech  těchto  bloků.  Operační  zesilovač  považujte  za
ideální.  Postup odvození zdůvodněte z obecných podmínek (fázové a amplitudové) vzniku
kmitů ve zpětnovazební soustavě. Zkontrolujte splnění amplitudové podmínky v oscilátoru
pro navrženou hodnotou kapacity C a dané hodnoty ostatních prvků. 
     Funkci  oscilátoru  s  navrženou hodnotou kapacity  C je  vhodné ověřit  pomocí  simulace
např.  v  MicroCapu  (analýza  „Transient“  (v  časové  oblasti))  a  srovnat  hodnotu  kmitočtu
určenou  pomocí  simulace  s  hodnotou  požadovanou  v  zadání.  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  reálného OZ).  Poznámky ke správnému stejnosměrnému napájení  reálného OZ viz
„Téma 1 / Úloha 13“. (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 17:  (RC oscilátor s Wienovým článkem a s operačním zesilovačem)
Určení kmitočtu signálu generovaného RC oscilátorem s Wienovým článkem a s operačním
zesilovačem pro zadané hodnoty obvodových prvků (obdoba úlohy „Téma 2 / Úloha 16“). Pro
snadné  odvození  se  doporučuje  vyznačit  si  v  obvodu  aktivní  a  zpětnovazební  blok
analyzované zpětnovazební soustavy, případně také jednotlivá napětí na vstupech a výstupech
těchto  bloků.  Operační  zesilovač  považujte  za  ideální.  Postup  odvození  zdůvodněte
z obecných  podmínek  (fázové  a  amplitudové)  vzniku  kmitů  ve  zpětnovazební  soustavě.
Zkontrolujte splnění amplitudové podmínky v oscilátoru pro dané hodnoty prvků.
     Funkci  oscilátoru  pro  zadané  hodnoty  obvodových  prvků  je  vhodné  ověřit  pomocí
simulace  např.  v  MicroCapu  (analýza  „Transient“  (v  časové  oblasti))  a  srovnat  hodnotu
kmitočtu určenou pomocí simulace s hodnotou vypočtenou teoreticky. 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  reálného OZ).  Poznámky ke správnému stejnosměrnému napájení  reálného OZ viz
„Téma 1 / Úloha 13“.  (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 18:  (Clappův oscilátor (jeden z typů LC oscilátorů))
Určení  kmitočtu  signálu  generovaného  LC  oscilátorem  v  Clappově  zapojení  pro  zadané
hodnoty obvodových prvků. Postup odvození zdůvodněte z obecných podmínek (fázové a
amplitudové) vzniku kmitů ve zpětnovazební soustavě. 
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 19:  (generátor tvarových kmitů (inv. integrátor + neinv. komparátor s hyst.))
Určení kmitočtu pro generátor tvarových kmitů,  který je složen z invertujícího integrátoru
(s operačním  zesilovačem)  a  neinvertujícího  komparátoru  s  hysterezí  (s operačním
zesilovačem). Grafické znázornění časových průběhů napětí  u2(t) na výstupu komparátoru a
napětí  ui(t)  na  výstupu  integrátoru.  Pro  účely  výpočtu  považujte  operační  zesilovač
v integrátoru za ideální a operační zesilovač v komparátoru za „téměř ideální“ s uvažováním
saturačních napětí na výstupu  U2

+ a  U2
– (v zadání číselně  U2

+
 = +10 V a  U2

–
 = –10 V). Pro

odvození se inspirujte postupem a grafickým znázorněním časových průběhů napětí v řešení
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úloh  „Téma  2  /  Úloha  8  a  9“ (astabilní  klopný  obvod  (multivibrátor)  s  operačním
zesilovačem).  Doporučuje  se  nejprve  odvodit  vstupní  prahové  úrovně  U0

+ a  U0
–

neinvertujícího  komparátoru  s  hysterezí  pro  obecné  i  číselně  zadané  hodnoty  výstupního
napětí v saturaci  U2

+ a  U2
– a obecné hodnoty odporů rezistorů v obvodu komparátoru (R1 a

R2). Dále použijte vztahy popisující funkci invertujícího integrátoru pro obecné hodnoty prvků
(R a C). Poté odvoďte vztah pro kmitočet. Postup odvození všech vztahů vysvětlete.
     Funkci  generátoru  tvarových  kmitů  je  vhodné  pro  zadané  hodnoty  obvodových  prvků
ověřit pomocí simulace např. v MicroCapu (analýza „Transient“ (v časové oblasti)) a srovnat
hodnotu kmitočtu určenou pomocí  simulace s hodnotou vypočtenou teoreticky.  Poznámky
k simulaci „Transient“ viz „Téma 1 / Úloha 3“. Podrobnosti k použitému modelu reálného
operačního zesilovače a nastavení jeho parametrů viz poznámky k „Téma 2 / Úloha 7“. 
(-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

Téma 2 / Úloha 20:  (generátor tvarových kmitů (inv. integrátor + neinv. komparátor s hyst.))
Návrh  kapacity  kapacitoru  C pro  generátor  tvarových  kmitů  pro  požadovanou  hodnotu
kmitočtu f generovaného signálu (obdoba úlohy „Téma 2 / Úloha 19“). Generátor tvarových
kmitů  je  složen  z  invertujícího  integrátoru  (s operačním  zesilovačem)  a  neinvertujícího
komparátoru s hysterezí (s operačním zesilovačem). Grafické znázornění časových průběhů
napětí u2(t)  na výstupu komparátoru a napětí ui(t) na výstupu integrátoru. Pro účely výpočtu
považujte operační zesilovač v integrátoru za ideální a operační zesilovač v komparátoru za
„téměř ideální“ s uvažováním saturačních napětí na výstupu U2

+ a U2
– (v zadání číselně U2

+
 =

+10 V a  U2
–
 = –10 V).  Doporučuje  se  nejprve  odvodit  vztah  pro  kmitočet generovaného

signálu pro obecné hodnoty prvků (R a C (integrátor), R1 a R2 (komparátor)) a obecné hodnoty
saturačních napětí na výstupu operačního zesilovače U2

+ a U2
– (v zadání číselně U2

+
 = +10 V a

U2
–
 = –10 V).  Poté  ze  vztahu  pro  kmitočet  odvodit  vztah  pro  návrh  kapacity  neznámého

kapacitoru C a hodnotu kapacity číselně vypočítat. Postup odvození všech vztahů vysvětlete.
Další poznámky k postupu řešení úlohy a případné simulaci obvodu v MicroCapu viz „Téma
2 / Úloha 19“.  (-- tato úloha je obsažena ve zkouškových otázkách --)

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