
Měření na výkonovém zesilovači

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.



Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B,
resp. AB. Hlavními úkoly jsou: (a) nastavení správných stejnosměrných poměrů v zesi-
lovači, (b) zkoumání vlivu stejnosměrného nastavení na přechodové zkreslení koncového
stupně, (c) zjištění účinnosti zesilovače a (d) jeho teplotní stability, (e) stanovení vrat-
ného rozdílu zpětné vazby a (f) určení vlivu zpětné vazby na některé parametry zesilovače,
(g) měření dynamických vlastností zesilovače.

Tyto hlavní úkoly měření jsou ještě doplněny úkoly vedlejšími1, které není nutné splnit,
ale které dávají komplexnější pohled na zesilovač, na němž lze ukázat mnohé souvislosti
a principy nesouvisející přímo se zesilováním výkonu. Takto jsou také přípravek a měření
na něm koncipovány. Tato úloha předpokládá minimální znalosti z elektronických obvodů
(rozdílový zesilovač s tranzistory, proudové zrcadlo, aktivní zátěž, zpětnou vazbu) a měření
na diferenčním stupni.

Tato úloha předpokládá základní znalosti z teorie obvodů a z elektronických obvodů
(linearizace zapojení s tranzistory a jeho následnou analýzu, teorii ZV a základní znalosti
problematiky výkonových zesilovačů, pracujících ve třídě AB).

1. Popis přípravku

Zesilovač vychází z „klasickéhoÿ zapojení, jehož principiální zapojení je na obrázku 1.
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Obrázek 1: Principiální zapojení výkonového zesilovače

Celý zesilovač lze rozdělit do tří základních částí – vstupní zesilovač, budicí stupeň a
koncový stupeň. Vstupní zesilovač je tvořen rozdílovým stupněm s emitorovým proudovým
zdrojem. Výstupní signál, vznikající na kolektorovém odporu budí tranzistorový zesilovač
budicího stupně. Tento tranzistor (T1), resp. řízený zdroj proudu pracuje do proudového
zdroje (dynamické zátěže), čímž se zvyšuje napěťové zesílení celého zesilovače. V emitoru
tohoto tranzistoru je zapojen proměnný odpor TR1, kterým lze nastavovat jeho klidový ko-
lektorový proud. Pokud se jeho hodnota shoduje s proudem KI, je na kolektoru tranzistoru
T1 napětí 0 + UB/2 V a na výstupu celého zesilovače nulové napětí. Z budicího stupně je
již signál veden do koncových tranzistorů, zajišťujících proudové zesílení. Předpětí těchto
tranzistorů tvoří napěťový zdroj UB. Jeho správná velikost umožňuje minimalizovat pře-
chodové zkreslení koncového stupně. Z výstupu je zavedena silná záporná zpětná vazba

1V návodu jsou uvedeny v poznámkách.
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(ZZV) na invertující vstup rozdílového zesilovače, pomocí odporového děliče R10, R11.
Jeho dělící poměr prakticky určuje napěťové zesílení celého zesilovače.

Schéma skutečného zapojení přípravku a rozmístění součástek na plošném spoji je
uvedeno v závěru tohoto návodu na straně 6 a 7. Je výhodné, aby tranzistory vstupního
zesilovače (a prvního proudového zrcadla) měly shodné parametry a pracovaly při stejné
teplotě, proto jsou realizovány integrovaným obvodem IO1. Proudové zdroje jsou realizo-
vány proudovými zrcadly (Q4, Q5, T2) a napěťový zdroj UB nastavitelným „násobičem
UB0ÿ, realizovaným tranzistorem T3. Ten je tepelně spojen s koncovými tranzistory T4, T5
a zajišťuje tepelnou stabilitu zapojení (zvýší-li se teplota koncových tranzistorů poklesne
napětí UB0 a tím stabilizuje klidový proud koncových tranzistorů). Koncové tranzistory
navíc obsahují emitorové odpory, které sice snižují účinnost zapojení, ale zabraňují zničení
koncových tranzistorů zkratovým proudem2. Navíc lze pomocí nich měřit proud koncového
stupně.

Celkové zapojení tedy obsahuje dva nastavovací prvky – TR1 pro nastavení nulové stej-
nosměrné složky výstupního napětí a TR2, kterým lze nastavit velikost přepětí koncových
tranzistorů, resp. jejich klidový kolektorový proud. Dále obsahuje tři přepínače – vstupní
dělič JP1, přepínač zpětné vazby JP2 a spínač zátěže JP3. Pro snažší měření je přípravek
opatřen několika měřícími body. Význam všech důležitých součástí bude ještě vysvětlen
v popisu měření.

2. Postup měření

2.1. Nastavení pracovních bodů
1 b

Než připojíte přípravek ke zdroji napájecího napětí, je nutné zkontrolovat jeho počáteční
nastavení. Jezdec trimru TR2 nastavte na minimum (doleva), čímž zajistíme minimální
proud koncovými tranzistory. Trimr TR1 nastavte asi doprostřed dráhy. Spínač JP3 roz-
pojte (odpojená zátěž) a u přepínače JP2 spojte piny 2 a 3 (odporová ZV). Nyní můžete
připojit napájecí napětí, jehož velikost nesmí přesáhnout ±15 V. Odebíraný proud v
obou větvích lze kontrolovat přímo měřiči laboratorního zdroje. Před připojením zesilo-
vače nastavte na zdroji proudové omezení obou větví asi na 200 mA.

Nyní k zesilovači připojte napájecí zdroj a pomocí trimru TR1 nastavte minimální
výstupní napětí. Určtete proud tekoucí budicím pomocí měřeného napětí na odporu R8,
(měřící bodyM2 aM3). Jaké jsou důvody pro nastavení konkrétní velikosti tohoto proudu?
Dále určete proud vstupního zesilovače (z hodnoty napětí na odporu R3), napájecí proud
ze zdroje a předpětí koncových tranzistorů (měřicí body M4, M5). Hodnoty zaznamenejte.

Připojte zátěž a nechte ji připojenou pro všechna ostatní měření, pokud nebude řečeno
jinak.

Pozn.: Při připojené zátěži je změna výstupního napětí méně citlivá na změně úhlu natočení
trimru TR1. Je to zapříčiněno menší hodnotou zesílení zesilovače bez ZV při připojené zátěži
(viz 5. bod).

Při rozpojení přepínače JP2 pracuje zesilovač se stoprocentní zápornou ZV (zesílení pro ss. sig-
nál je rovno jedné) a zesilovač „automatickyÿ nuluje stejnosměrnou složku výstupního napětí.
Ta je však ovlivněna vstupní nesymetrií (offsetem), ale hlavně vstupními proudy (při tomto
zapojení je výrazně nestejné zakončení na vstupech difer. zesilovače), nastavením zesilovače i
zesílením samotného zesilovače bez ZV.

2.2. Nastavení minimálního přechodového zkreslení
2 b

Toto měření provádějte rychle, aby zahřátí koncových tranzistorů bylo co nejmenší.
Zkratujte spínač JP1, zkratujte piny 1 a 2 přepínače JP2 (zesilovač se 100 % ss. zá-

pornou ZV, ale bez střídavé ZV) a připojte generátor trojúhelníkového průběhu na vstup

2Na velký proud však není dimenzován chladič
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IN2. Kmitočet volte např. 5 kHz. Toto je zvláštní typ buzení pouze koncového stupně při
zachování ss. nastavení zesilovače. Na výstup připojte osciloskop a generátorem vybuďte
zesilovač na špičkové výstupní napětí asi 1.5 V. Vysvětlete znatelné zkreslení průběhu při
průchodem nulou (posunutí je dáno vlivy zmíněnými výše v pozn.).

Pozn.: V tomto místě je možné ověřit zkreslení celého zesilovače bez ZV. Rozpojte Spínač JP1,
nastavte na generátoru minimální napětí a zapojte ho do vstupu IN1. Postupně zvyšujte budicí
napětí, až na požadovanou hodnotu (výstupního napětí). Na zobrazeném výstupním signálu by
mělo být mimo přechodového zkreslení i zkreslení, dané nelineárním chováním budících stupňů.

Jestliže nyní zapojíme ZV i pro střídavý signál (u přepínače JP2 zkratovat piny 3 a 2 a zkra-
tujte vstupní dělič spínačem JP1). Při vybuzení zesilovače není prakticky pozorovatelné žádné
zkreslení, i když přechodové zkreslení nebylo korigováno (koncovými tranzistory teče prakticky
nulový klidový proud). Z této skutečnosti lze usuzovat na silný vliv ZV, jehož měření bude
popsán v bodě 5.

Nyní (buzení do IN2 a zkratovány piny 1 a 2 JP2) zvětšujte předpětí koncových tran-
zistorů trimrem TR2, až zmizí přechodové zkreslení. Je výhodné zároveň osciloskopem
sledovat i průběh napětí za derivačním článkem C6, R14 (výstup OUT_C, resp. M9), kde
je zkreslení patrnější. Uvedené průběhy před a po kompenzaci zaznamenejte.

Dále odpojte generátor, u přepínače JP2 zkratujte piny 2, 3 (Uoutss

.= 0 V) a změřte
klidový proud koncových tranzistorů pomocí napětí např. na odporu R12 (M9, M7). Dále
změřte a zaznamenejte i velikost přepětí koncových tranzistorů UB0 –M4,M5 a také napětí
UBE tranzistoru T3 – M6, M5. Tímto je skončeno nastavení zesilovače.

2.3. Měření účinnosti
1 b

Pro měření musí být spínač JP1 zkratován, u přepínače JP2 zkratovány piny 2 a 3 a zesi-
lovač musí být zatížen (JP3 zkratován). Proudové omezení zdroje zvětšete asi na 1 A. Na
vstup IN1 připojte generátor a vybuďte zesilovač sinusovým signálem těsně pod hranici
omezování3. Kmitočet volte tak, aby měření spadalo do středního kmitočtového pásma
(SKP), např. 5 kHz. Zjistěte odebíraný výkon ze zdroje a výkon dodávaný do zátěže z
výstupního napětí. Z těchto hodnot vypočtěte účinnost zesilovače. Získanou hodnotu po-
rovnejte s teoretickou hodnotou účinnosti a vysvětlete možnou odchylku. Během měření
„kontrolujteÿ teplotu koncových tranzistorů aby nedošlo k jejich přehřátí.

Pozn.: Do výpočtu skutečné účinnosti zahrňte známé příčiny odchylek (úbytky na R12, R13,1 b
klidový proud zesilovače) a výpočet opakujte. Měření a výpočet opakujte pro jinou velikost
buzení, např. pro Uout = 1 V.

2.4. Měření teplotní stability zesilovače

Zapojení všech spínačů je shodné s předchozím měřením. Generátorem opět vybudíme1 b
zesilovač pod hranici omezování. Tímto způsobem zahřejeme koncové tranzistory přibližně
na 70◦C (na chladiči již nelze udržet ruku). Odpojíme generátor a bezprostředně potom,
dřív než se tranzistory opět ochladí, změříme velikost předpětí koncových tranzistorů
(M4, M5), dále jejich klidový kolektorový proud a napětí UBE tranzistoru T3 (M6, M5).
Komentujte naměřené hodnoty.

Pozn.: Ze změny napětí UT3
BE (M6,M5) přibližně vypočítejte velikost teplotního rozdílu, o kolik ◦C1 b

se zahřály koncové tranzistory oproti začátku měření. Jakých zanedbání se při této jednoduché
metodě výpočtu dopouštíme?

3Čím je dáno případné nesymetrické omezování výst. napětí a jeho konkrétní velikost? Ověřte velikost
omezení při odpojené zátěži.
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2.5. Měření vlivu zpětné vazby na parametry zesilovače

Rozpojte spínač JP1 a zkratujte piny 1 a 2 přepínače JP2 (zesilovač bez st. ZV). Dále
zapojte generátor na vstup IN1. Měření provádějte při malém „sinusovémÿ buzení (Uout ≤
1 V). Změřte napěťové zesílení zesilovače dané následujícím vztahem při různých podmín- 2 b
kách:

Au =
Uout

UM1

.= 100
Uout

Uin
pro a, b

Au =
Uout

UM1
=

Uout

Uin
pro c, d

a. měření bez ZV se zátěží (nastavení spínačů uvedeno výše)

b. měření bez ZV a bez zátěže (JP3 rozpojen)

c. měření se ZV a se zátěží (spojeny piny 2 a 3 JP2, spojen JP3 i JP1)

d. měření se ZV a bez zátěže (spojeny piny 2 a 3 JP2, JP3 rozpojen a JP1 spojen)

Vypočítejte teoretickou hodnotu napěťového zesílení Au se ZV, ze známého zesílení 1 b
zesilovače bez ZV a hodnoty vratného rozdílu (jsou známy hodnoty odporů R10, R11
„zpětnovazebníhoÿ děliče). Výpočet proveďte pro zatížený i nezatížený zesilovač. Výsledky
porovnejte s naměřenými hodnotami.

Pozn.: Vypočtěte teoretickou hodnotu zesílení Au, znáte-li klidový proud diferenčního zesilovače, 2,5 b
budicího stupně, hodnotu trimru R1

.= 40 Ω, Earlyho napětí |UT1,T2
A | .= 130 V, jejich činitel

proudového zesílení βT1,T2
.= 250, βT4,T5

.= 150, a odpor zátěže R15 = 8 Ω.

2.6. Měření dynamických vlastností zesilovače

Měření provádějte na zatíženém zesilovači se zavedenou ZV (spojeny piny 2 a 3 JP2, spojen
JP3 a JP1 rozpojen) a při odpojeném kompenzačním kondenzátoru C4. Generátor zapojte
na vstup IN1 a tvar výstupního signálu kontrolujte na osciloskopu. Změřte:

1. kmitočtovou charakteristiku zesilovače, resp. fh pro malý signál (Uout < 100 mV) a 1 b
velký signál (těsně pod hranicí limitace) a

2. odezvu na obdélníkový signál (Uoutmax

.= 2 V) zatíženého i nezatíženého zesilovače 2 b
s připojeným kompenzačním kondenzátorem C4 a bez něho.

Ovlivňuje rychlost přeběhu (S) zesilovače jeho horní mezní kmitočet pro velký signál? 1 b
Jaká je minimální hodnota rychlosti přeběhu, která neovlivní polohu fh.

Pozn.: Dosahuje této teoretické hodnoty skutečná hodnota S nekompenzovaného zatíženého ze- 1 b
silovače? Skutečnou hodnotu S zjistěte měřením.

Jakého charakteru jsou póly zesilovače v kompenzovaném i nekompenzovaném stavu 0,5 b
zatíženého i nezatíženého zesilovače, resp. jeho linearizovaného modelu a jak se v těchto
případech od sebe liší?

Pozn.: Vypočítejte, jak se změní horní mezní kmitočet pro zesilovač bez ZV, pokud znáte fh pro 1 b
zesilovač se ZV a obě odpovídající zesílení. Výpočet ověřte měřením. Odhadněte, jak se změní
poloha pólů zesilovače bez ZV.

Vypočítejte přibližnou hodnotu dolního mezního kmitočtu zesilovače bez ZV a ověřte ji měře- 1 b
ním.
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Obrázek 2: Celkové zapojení výkonového zesilovače

Obrázek 3: Vnitřní zapojení integrovaného obvodu CA3086
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Obrázek 4: Osazení plošného spoje přípravku výkonového zesilovače
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