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PØEDMLUVA
Operaèní zesilovaèe dnes patøí k nejpouívanìjím elektronickým prvkùm,
pøestoe se doívají v roce 2002 asi 60 let [174]. Jejich pouití se rok od roku
roziøuje, stále se zlepují, objevují se nové zajímavé aplikaèní monosti.
Efektivní vyuití operaèních zesilovaèù vyaduje, aby byl konstruktér podrobnì seznámen s jejich vlastnostmi a základními aplikaèními principy. K tomu by
mìla pøispìt i tato kniha, zamìøená na pouití operaèních zesilovaèù v základních obvodových situacích - na popis základních obvodových principù.
Problematika je rozdìlena do deseti èástí. V úvodní èásti jsou co nejsrozumitelnìjí formou vysvìtleny základní pojmy týkající se diferenèního operaèního
zesilovaèe. Ve druhé èásti se ètenáø seznámí se základními vlastnostmi diferenèních operaèních zesilovaèù podrobnìji.
Tøetí èást je vìnována otázkám zpìtné vazby, stability a korekce. Ve ètvrté
èásti je poukázáno na souvislost mezi èinitelem nelineárního zkreslení a dynamickými vlastnostmi zesilovaèe. V páté èásti se ètenáø seznámí s problematikou
umù a v esté èásti se zásadami pro práci s operaèními zesilovaèi.
Sedmá a osmá èást jsou vìnovány analýze základních zapojení s operaèními zesilovaèi. Teoretické úvahy jsou doloeny èetnými pøíklady a øeenými úkoly.
Devátá èást obsahuje popis principiálnì rùzných typù operaèních zesilovaèù
a pøíklady jejich aplikací. Desátá èást popisuje nìkteré nejmodernìjí operaèní
zesilovaèe pøedních svìtových výrobcù. Poslední èást poukazuje na souvislosti,
které se jinam nevely, ale urèitì stojí za zamylení.
Kniha je rozsáhlým vstupem do problematiky, ale není rozhodnì vyèerpávající. To ani není moné. Vdy pøi aplikacích operaèních zesilovaèù lze projít
celou elektronikou. Doufám vak, e spolu s citovanou literaturou dává dostateènou pøedstavu o tom, jak je tøeba (a moné) s nimi pracovat.
Vlastní teorie operaèních zesilovaèù bude uvádìna pouze pro moderní struktury. Hlavní pozornost je vìnována aplikacím. Ètenáø s hlubím zájmem nalezne
potøebnou teorii ve svìtovì uznávané knize Ing. Jiøího Dostála, CSc.: Operaèní
zesilovaèe [4].
Chtìl bych podìkovat nakladatelství BEN - technická literatura, které uvedlo
tuto knihu do svìta, vèetnì rychle následujících dalích vydání. Dík patøí i ètenáøùm, kteøí vykoupili pøedchozí ètyøi vydání, a také mé enì  za trpìlivost.
V Ostravì
autor
28. 11. 2001
(VB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Fakulta elektrotechniky a informatiky)

Josef Punèocháø: Operaèní zesilovaèe - BEN technická literatura

11

