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IV. DYNAMICKÉ VLASTNOSTI OZ
A JEJICH SOUVISLOST
S ÈINITELEM NELINEÁRNÍHO ZKRESLENÍ
Obvody lze zásadnì rozdìlit na lineární a nelineární. Pro lineární obvody je
charakteristické to, e vechny jejich parametry jsou nezávislé na velikosti napìtí nebo proudù. Platí v nich princip superpozice [17]. Nevznikají nové frekvenèní
sloky. Vzniká pouze lineární zkreslení: amplitudové zkreslení (zmìna pøenosu
s frekvencí), fázové zkreslení (zmìna fáze s frekvencí). Napøíklad pro impulsní
zesilovaèe poadujeme, aby pøenos i fáze byly nezávislé na frekvenci (fáze mùe
být v nejhorím pøípadì lineárnì závislá na frekvenci - tomu odpovídá konstantní
zpodìní). Jenom tak budou vechny harmonické sloky vstupního signálu zesíleny stejnì a na výstupu dostáváme patøiènì zesílený vstupní impuls. Ve
skuteènosti jsou tyto podmínky splnìny vdy jen v omezeném rozsahu frekvencí.
V nelineárních obvodech se vyskytuje alespoò jeden obvodový prvek, jeho
vlastnosti závisí na velikosti proudù nebo napìtí. Typickou vlastností nelineárních obvodù je vznik subharmonických kmitoètù (rozdílové spektrální sloky)
a ultraharmonických kmitoètù (souètové spektrální sloky a vyí harmonické
sloky). V nelineárních obvodech neplatí princip superpozice.
Nelinearita mùe být:
a) funkèní (usmìròovaèe, detektory, omezovaèe,.....)
b) nefunkèní (parazitní - napøíklad saturace proudù a napìtí)
V praxi povaujeme za lineární i obvody s aktivními prvky. Vdy vak musíme
zkoumat, pro jaký rozsah signálù je moné obvod za lineární povaovat (viz
i èlánek 16). Míru nelinearity posuzujeme nejèastìji pomocí èinitele nelineárního
zkreslení (harmonického), který je definován vztahem

k=

U 22 + U 32 + U 42 +.....
. 100
U12 + U 22 + U 32 +.....

[%]

U1 - první harmonická (efektivní hodnota),
U2 - druhá harmonická (efektivní hodnota), atd.
Pokud na vstup zesilovaèe pøivádíme pouze jeden harmonický signál
o frekvenci f1, jsou na výstupu i nové sloky: U2 o frekvenci 2f1, U3 o frekvenci 3f1,
atd.
Pøivádíme-li na vstup dva (nebo více) hamonické signály o frekvenci f1 a f2,
jsou na výstupu i souètové a rozdílové sloky (f1, 2f1, f1 ± f2 ,2f1 ±f2 , .....) - dochází
ke køíové modulaci (intermodulaci). Pro vyhodnocení intermodulace potøebujeme
selektivní voltmetr (nebo v ideálním pøípadì spektrální analyzátor). Neádoucí
sloky vztahujeme vùèi nìkteré základní harmonické sloce.
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Je nutno zdùraznit, e intermodulaèní zkreslení má nejvìtí dopad na kvalitu
reprodukce, protoe vnáí nové frekvence v neoktávovém pomìru.

22. Omezení proudu
- pøíèina koneèné rychlosti pøebìhu i zkreslení
Mnoho èlánkù se zabývalo tzv. TIM zkreslením (transient intermodulation
distortion), pøípadnì SID zkreslením (slew induced distortion - zkreslení
zpùsobené koneènou rychlostí pøebìhu).
Pøi peèlivém posouzení mechanismu vzniku koneèné rychlosti pøebìhu S
a vzniku nelineárního zkreslení vak zjistíme, e èinitel nelineárního zkreslení na
S nezávisí, ale spolu pouze souvisí. Koneèná rychlost pøebìhu S i nelineární
zkreslení mají spoleènou pøíèinu - koneèný proud ve vstupním dílu OZ (pominemeli nelinearity jednotlivých aktivních prvkù OZ a jiné mechanismy vzniku zkreslení)
[19, 20, 21, 22].
Pricipiální schéma OZ je na obr. 67. Je-li tranzistor T2 zcela sepnut (ud < 0), je
proud iC roven hodnotì iCmin = 2I1 + I1 = I1. Je-li tranzistor T2 rozepnut (ud > 0),
je proud iC roven hodnotì iCmax = +I1. Pøevodní charakteristika iC = f (ud) je na
obr. 68. (pøedpokládáme, e bázový proud tranzistoru T3 je nulový). Je zøejmé,
e pøevodní charakteristika je silnì nelineární pro u d > UDM, kdy i C saturuje na
hodnotu I1.
Rychlost pøebìhu S udává maximální zmìnu výstupního napìtí (duo / dt)max
a popisuje tak vliv koneèné velikosti proudu I1 v èasové oblasti. Pro náboj q korekèního kondenzátoru Ck platí q (t) = uk (t). Ck, dále platí uk (t) = +uo (t)
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Obr. 67 Principiální schéma operaèního zesilovaèe
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(z hlediska zmìn signálu). Souèasnì je ovem dodáváný náboj omezen maximálním dostupným proudem, take q (t) = I1 . t, , vìtí nárùst náboje není moný.
Z uvedeného lze urèit, e I1 . t = +uo .Ck. Odsud
uo = +I1 .t /Ck,
vìtí nárùst napìtí není moný. Nyní lze urèit pro rychlost pøebìhu S
S=

du o
dt

= I1 / Ck

(97)

max

Ze vztahu (97) je zøejmé, e rychlost pøebìhu S je omezena maximálním proudem
(I1), který je v uzlu k dispozici, a velikostí kapacity (Ck), která je do uzlu pøipojena.
Obecnì nemusí být omezení proudu iC symetrické (záleí na konstrukci diferenèního zesilovaèe na vstupu OZ). Potom je jiná rychlost pøebìhu pro nárùst
napìtí a jiná rychlost pøebìhu pro pokles napìtí.
V zesilovaèi musíme zkoumat kadý uzel obvodu. Rychlost pøebìhu urèuje
uzel, jeho pomìr I / C je minimální. Pøi kapacitní zátìi (velké) to mùe snadno
být i výstupní stupeò OZ.
Dosaení nelineární oblasti na obr. 68 lze zajistit dvìma rùznými mechanismy
díky tomu, e korekèní kapacita Ck pøedstavuje frekvenènì závislou impedanci:
a) Pøi konstatní frekvenci zvìtujeme ud - roste zkreslení.
b) Pøi konstantní hodnotì ud zvìtujeme frekvenci vstupního signálu - klesá
impedance kapacity Ck - a roste proud iC - roste i zkreslení.
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Obr. 68 Pøevodní charakteristika ic = f (ud)
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Nyní lze slouèit èasový a frekvenèní náhled na problém. Pøedpokládejme, e
na výstupu zesilovaèe je napìtí uo (t) = Uomsin (ω t), kde Uom je amplituda výstupního napìtí. Nemá-li dojít ke zkreslení signálu, musí platit, e (duo /dt)max ≤ S (ani
nejrychlejí zmìna harmonického signálu nesmí pøesáhnout rychlost pøebìhu).
Platí, e (duo / dt)max je za daných podmínek rovno hodnotì ω Uom. Odsud dostaneme z hranièní podmínky ωp Uom = S úpravou vztah pro mezní kmitoèet fp [ωp =
= 2π fp - kmitoèet, na nìm právì platí (duo / dt)max = S]:

fp =

S
2π U om .

(98)

Tento vztah je totoný se vztahem (30).
Je zøejmé, e s rùstem Uom (tedy i ud) klesá fp . Na frekvenci fp je zkreslení
asi 1 %.
Obecnì platí, e záporná zpìtná vazba vede ke zmenení nelineárního zkreslení zesilovaèù, èím mení zisk (vìtí β), tím mení zkreslení. Toto vak platí
pouze do zhroucení vlastností samotného zesilovaèe. Potom ji malý zisk (vìtí β) znamená i vìtí zkreslení, protoe nedokonalost samotného zesilovaèe se
vìtí mìrou pøenáí zpìt na vstup. Situace je znázornìna na obr. 69.
Rùzné testy nevedou k nièenu jinému ne k tomu, e se rùznými metodami
stále zkoumá stejná nelinearita (s kapacitní zátìí) na obr. 68. Protoe proud I1
není vìtinou moné zmìøit, mìøíme rychlost pøebìhu OZ. Kvalitu nelinearity
staèí posoudit pomocí fp a S (co je ménì problematické ne nìkteré jiné testy).
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Obr. 69 Znázornìní vlivu zpìtné vazby na èinitel nelineárního zkreslení
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23. Kritérium pro urèení rychlosti pøebìhu pro zesilovaèe NF
V zásadì vycházíme z faktu, e na frekvenci fp je ji zkreslení asi 1 % (a
5 %). Proto se snaíme vybrat takový zesilovaè, který dosahuje pro maximální
poadovanou amplitudu Uom co nejvìtí hodnoty fp (násobky 20 kHz). Základní
pravidlo zní - rychlejí OZ je obvykle i lepí.
Je vak nutné, aby vysoké rychlosti pøebìhu S nebylo dosaeno za cenu
zvìtení nelinearity vstupního dílu OZ (slew enhanced OZ - u nìkterých OZ je
vstupní díl upraven tak, aby S bylo velké i pøi relativnì malé tranzitní frekvenci fT
- napø. NE535, fT = 1 MHz, S = 10 V/µs). Tyto zesilovaèe mají relativnì velké
zkreslení bez zpìtné vazby. Prùbìh èinitele harmonického zkreslení v závislosti
na frekvenci je kvalitativnì na obr. 70. Pro oba zesilovaèe vychází fp pøiblinì
stejné, ale slew enhanced OZ má vìtí nelinearitu, snáze vznikají intermodulaèní sloky. Pøednostnì proto volíme zesilovaèe, které mají velkou rychlost
pøebìhu a souèasnì velký tranzitní kmitoèet fT (zesilovaèe s velkou rychlostí pøebìhu a tranzitní frekvencí pod 3 MHz jsou podezøelé).
Na rozdíl od nìkterých døívìjích názorù se doporuèuje pouívat silnou zpìtnou vazbu, pokud posuneme fp dostateènì vysoko nad akustické pásmo (umístìní
prvního zlomu bez zpìtné vazby nad 20 kHz není nutné), protoe dochází k podstatnému sníení zkreslení v akustickém pásmu (a zhroucení vlastností je vysoko
nad akustickým pásmem).
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Obr. 70
Èinitel nelineárního zkreslení:

a) slew enhanced OZ (malé fT)
b) normální OZ (vìtí fT)
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Umístìní fp nad akustickým pásmem zaruèuje následující kritérium:
Jestlie má být vliv nelinearity pøevodní charakteristiky (obr. 68) operaèního
zesilovaèe zanedbatelný, musí být rychlost pøebìhu 0,5 V/µs a 1 V/µs na kadý
volt poadované amplitudy výstupního signálu.
Souèasnì má být podle literatury zaruèena dostateèná symetrie (pro obì
polarity a nábìnou i sestupnou hranu by mìla být rychlost pøebìhu stejná ±20 %). Tento poadavek je vak zbyteènì pøísný. Staèí, aby na hranách nebyly
výrazné zlomy (svìdèily by o dalích nelinearitách). Má-li sestupná a nástupná
hrana jinou rychlost pøebìhu, hodnotíme OZ podle mení z nich.
Pøi dodrení kritéria dosahujeme toho, e mezní frekvence fp urèená podle
vztahu (98) je 80 kHz pro S / Uom = 0,5 µs1 - rychlost pøebìhu na 1 V amplitudy
- a 160 kHz pro S / Uom = 1 µs1.
Èinitel nelineárního zkreslení díky nelinearitì pøevodní charakteristiky je potom na 20 kHz øádovì 0,01 % (vlivy ostatních pøípadných nelinearit vak nejsou
tímto opatøením nijak potlaèeny).
Kritérium lze vyjádøit vztahem
S = (0,5 a 1) Uom

[V/µs; V]

(99)

Pøíklad: Zesilovaè s výstupní amplitudou 10 V musí mít rychlost pøebìhu
S = (0,5 a1) . 10 = 5 a10 V/µs, tak aby nevzniklo zkreslení díly koneèné hodnotì proudu I1. Je-li poadována maximální amplituda na výstupu 0,5 V, staèí
rychlost pøebìhu 0,25 a 0,5 V/µs.
Výskyt velkých signálù vnì akustického pásma je vhodné omezit pomocí
filtrù, jinak mùe dojít k podstatnému nárùstu zkreslení.
Kvalitu zkoumaného zesilovaèe mùeme vdy posoudit zmìøením fp (pøi poadované maximální amplitudì U om) a rychlosti pøebìhu S. Jsou to testy
jednoduché a snadno reprodukovatelné (na rozdíl od jiných testù). V zesilovaèi
není nic transientního. Pøevodní charakteristika je stále pøítomná, zkreslení
vzniká stále, je vyvoláno vlastnostmi signálu, nikoliv zvlátním zkreslovacím
mechanismem. Snahou je volit takový zesilovaè, aby v reálném rozsahu akustických signálù se nelinearita prakticky neuplatnila.
Zvìtování rychlosti pøebìhu (u OZ s vnìjí korekcí) s rùstem zisku je dáno
tím, e pro vìtí zisky jsou pouívány mení korekèní kapacity (èást III.), pøitom
proud ve struktuøe OZ zùstává stejný, podíl I/C se zvìtuje  viz i obr. 50, 53 a 54.
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