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Pár slov na zaèátek
o operaèních zesilovaèích
Operaèní zesilovaè (OZ) není nijak nová souèástka. Pùvodnì byl pouíván jako
základní prvek analogových poèítaèù a nároèných mìøicích systémù. I kdy analogové poèítaèe se dnes ji prakticky nepouívají  digitální zpracování signálù je výhodnìjí  nalezneme operaèní zesilovaè v nejrùznìjích elektronických pøístrojích.
První operaèní zesilovaèe byly samozøejmì sestavené z diskrétních souèástek. První zmínky o operaèních zesilovaèích jsou z let 1947 a 1948 a ve svých zaèátcích byly
OZ osazeny elektronkami, pozdìji tranzistory. Takové operaèní zesilovaèe byly samozøejmì rozmìrné a drahé. Jejich základ tvoøil stejnosmìrný zesilovaè a pro zlepení dynamických vlastností byly doplnìny jednou nebo dvìma paralelními cestami
pro zpracování signálù støedních a vysokých kmitoètù. Zapojení tranzistorového operaèního zesilovaèe je uvedeno napø. v [1]. Masové rozíøení vak operaèní zesilovaèe
zaznamenaly a po roce 1965, kdy se po zlepení planární technologie podaøilo umístit celý zesilovaè na jeden èip v monolitickém integrovaném obvodu.
Vlastnosti prvních monolitických operaèních zesilovaèù nebyly nijak skvìlé. Proto
byly vyrábìny i operaèní zesilovaèe jako hybridní obvody, v nich se pro zlepení
vlastností èipy doplòovaly dalími souèástkami. Typickým pøípadem je pøipojení
tranzistorù øízených polem na vstup OZ.
Výhodné vlastnosti OZ pøedurèily pro mnohé aplikace, v nich se døíve pouívala
zapojení z diskrétních souèástek. Jeden z nejbìnìjích operaèních zesilovaèù 
ètyønásobný OZ typu LM324 lze dnes zakoupit za maloobchodní cenu pod 10 Kè.
Pak lze pouít operaèní zesilovaè i v místì, kde nahradí tøeba jen jediný tranzistor a
nìkolik rezistorù  zapojení bude pak nejen jednoduí, ale i levnìjí.
Dnes se vyrábí na celém svìtì témìø nespoèetné mnoství nejrùznìjích typù
operaèních zesilovaèù. V nabídce výrobcù elektronických souèástek lze nalézt OZ
specializované pro nejrùznìjí pouití; napø. OZ pro malá napájecí napìtí (od 1 V),
s malým pøíkonem (odbìr proudu od jednotek µA), OZ pro výkonové obvody (výstupní proud øádu jednotek A), OZ s velmi malou vstupní napìovou nesymetrií,
OZ pracující s kmitoèty a stovek MHz, atd. Zcela bìnì se vyrábìjí operaèní zesilovaèe s tranzistory øízenými polem (JFET a MOSFET) ve vstupních obvodech,
OZ s velmi malým umem a zkreslením, vhodné i do elektroakustických zaøízení
nejvyí kvality apod. Operaèní zesilovaè se stal  èasto jen ve zjednoduené formì
 nedílnou souèástí mnoha dalích integrovaných obvodù.
Poslední pøehled základních zapojení s OZ byl na stránkách Amatérského radia
otitìn naposled v [2] a [3]. Pro vechny konstruktéry elektronických zaøízení jsem
proto pøipravil pøehled základních zapojení a vìøím, e se jim tato publikace stane
praktickou pøíruèkou. Tato publikace shrnuje podstatné èásti z [4] a [5].
Pouitá zapojení byla vybrána z nejrùznìjích èasopisù a knih. Z tuzemských je
to hlavnì Sdìlovací technika a Amatérské radio od roku 1965. Seznam pouitých
pramenù by byl znaènì rozsáhlý  proto se v seznamu literatury omezím jen na ty
nejdùleitìjí.
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Pár slov o autorovi a o knize
Jak je na pøedchozí stránce øeèeno, kniha vznikla na základì dvou èísel èasopisu
Konstrukèní elektronika, vydaných v roce 1996 a 1997. Nejen nápad nakladatelství
BEN  technická literatura, ale i pozitivní ohlasy ètenáøù na výe zmínìné autorovo
dílo a také volání odborné veøejnosti po lehèeji stravitelných informacích o operaèních zesilovaèích  to ve pøimìlo autora k novému, souhrnému uspoøádání do
podoby uceleného kniního vydání.
Je vùbec velkým úspìchem, e se to nakonec podaøilo. Zejména vzhledem k tomu,
e autor je velmi vytíený èlovìk  ze strany nakladatelství nepomohlo ani pøemlouvání, ani nátlak, zøejmì kniha mìla svùj èas  trvalo to skuteènì necelé ètyøi
roky.
Tímto bychom se zároveò chtìli omluvit netrpìlivým ètenáøùm, kteøí nás v redakci obèas popichovali svými výhrunými, odsuzujícími a nìkdy i velmi nepøíjemnými pøipomínkami.
redakce nakladatelství
BEN  technická literatura
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Znaèky a zkratky,
se kterými se èasto setkáte
znaèka

anglický význam

èeský význam

Au
Avd, AV

Large Signal Voltage Gain

zesílení
zesílení pro velké signály
(a velmi nízký kmitoèet)

BOM
CIN
CMR
CMRR
DP
en
GBP
GBW
HP
ICC
Iib
Iio
Io
Isink
PP
PBW
Ptot
PSRR
RIN
SVR
V+, VCC
Vi
Vicm
Vio, VOS
VOH
VOL
VOUT
VO1/VO2
SR
THD
Toper
Tstg
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viz PBW
Input Capacitance
Common-Mode Rejection Ratio
viz CMR
Equivalent Input Noise voltage
Gain Bandwidth Product
Small Signal Bandwidth
Unity Gain
viz GBP
Supply Current
Input Bias Current
Input Offset Current
Output Short Circuit Current
Output Sink Current
Power Bandwidth
Maximum-output-swing bandwidth
Power Dissipation
Power Supply Rejection Ratio
Input Resistance
Power Supply Rejection Ratio
Supply voltage
Input Voltage
Input Common-Mode Voltage Range
Input Offset Voltage
High Level Output Voltage
Low Level Output Voltage
Maximum Output Voltage Swing
Amplifier to Amplifier Coupling
Channel Separation
Slew Rate
Total Harmonic Distortion
Operating Free-air Temperature Range
Storage Temperature Range

vstupní kapacita
potlaèení souhlasných signálù na vstupu
dolní propust
ekvivalentní vstupní umové napìtí
kmitoèet, pøi kterém se zesílení zmení na 1

horní propust
napájecí proud
vstupní proud
vstupní proudová nesymetrie
výstupní zkratový proud (proud teèe z IO)
výstupní zkratový proud (proud teèe do IO)
pásmová propust
nejvyí kmitoèet, pøi kterém lze jetì
vyuít maximální rozkmit výstupního napìtí
výkonová ztráta (pouzdra)
potlaèení vlivu napájecího napìtí
vstupní odpor
potlaèení vlivu napájecího napìtí
napájecí napìtí
vstupní napìtí
rozsah vstupních napìtí
vstupní napìová nesymetrie
kladné výstupní saturaèní napìtí
záporné výstupní saturaèní napìtí
max. rozkmit výstupního napìtí
oddìlení u vícenásobných OZ
rychlost pøebìhu
celkové harmonické zkreslení
pracovní teplota
skladovací teplota

JAROSLAV BELZA: OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE

A

