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Analogové výkonové audio zesilovaèe
pracující ve tøídì D

Vrame se nyní opìt k obr. 2.2, resp. jeho pravé vìtvi, která ilustruje dìlení analogových výkonových audio zesilovaèù pracujících ve tøídì D. I analogové výkonové
audio zesilovaèe pracující ve tøídì D mají své jedineèné výhodné vlastnosti, díky kterým v souèasné dobì tvoøí nejèetnìjí skupinu integrovaných audio zesilovaèù. Mezi
výhodné vlastnosti této skupiny výkonových audio zesilovaèù jistì patøí miniaturní rozmìry, vysoká úèinnost, velmi dobré hodnoty audio parametrù zesilovaèe (THD+N, IMD,
atd ), dostateèný výstupní výkon v øádech desítek W, k napájení zesilovaèe je potøeba
velmi nízký poèet napájecích zdrojù (obvykle se poaduje jedno a dvì rùzná napájecí
napìtí), nízké poøizovací náklady a velmi snadná implementace zesilovaèe  celý výkonový audio zesilovaè pracující ve tøídì D je obvykle tvoøen pouze jediným integrovaným
obvodem s minimálním poètem externích prvkù (vìtinou pasivních).
Jistou výjimku, kdy je nutné na výstup integrovaného obvodu pøipojit i aktivní prvky 
výkonové tranzistory, tvoøí tzv. PWM budièe (v anglosaské literatuøe èasto oznaèované
jako tzv. PWM drivers). Jedná se o souèástky svým principem analogické k výe zmiòovaným audio procesorùm, které v kombinaci s budièi výkonových koncových tranzistorù zesilovaèe a obvody zabraòujícími destrukci koncového stupnì zesilovaèe tvoøí
jediný integrovaný obvod. Principiální bloková struktura výkonového audio zesilovaèe
pracujícího ve tøídì D sestaveného pomocí PWM budièe je ilustrována na obr. 2.6.
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Principiální bloková struktura výkonového audio zesilovaèe pracujícího
ve tøídì D sestaveného s obvodem PWM budièe a externími výkonovými
tranzistory

Vstupní analogový audiosignál je uvnitø PWM budièe pomocí obvodù, je tvoøí
modulátor, pøeveden (modulován) na takovou modulaci, která je vhodnì pouitelná pro
øízení výkonových spínaèù (viz kapitolu 3). Signál vystupující z modulátoru je upraven
v bloku budièe koncových tranzistorù tak, aby jím bylo pøímo moné øídit spínací proces
externích koncových výkonových tranzistorù zesilovaèe (zapojených do polovièního
mostu nebo do plného mostu).
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Obvody PWM budièù mùeme najít napø. v sortimentu výrobkù firmy STMicroelectronics pod oznaèením TDA7570. Dalí obvody PWM budièù je moné najít v katalogu
výrobkù [1] firmy Tripath pod oznaèením TDA1400 a TDA2075A.
Firma Tripath zavedla pro své výrobky oznaèení, výkonové audio zesilovaèe pracující ve tøídì T, toto oznaèení (resp. zavedení nové tøídy T) je do jisté míry zavádìjící.
V podstatì se jednalo pouze o komerèní oznaèení výrobkù a o obchodní trik. Vynikajících parametrù u svých audio zesilovaèù firma Tripath dosáhla zejména vyuitím upravených patentovì chránìných modulaèních technik, které byly u øady výrobkù zaloeny
na adaptivní verzi sigma-delta modulátoru druhého øádu s promìnnými multiplikaèními
koeficienty (viz obr. 2.7).
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Principiální bloková struktura výkonového audio zesilovaèe pracujícího
ve tøídì D s adaptivní verzí sigma-delta modulátoru 2. øádu

Vstupní audiosignál je na obr. 2.7 zaveden do modulátoru (tvoøen dvìma sumaèními
body Σ, dvìma integrátory ∫, kvantizérem a dvojicí zesilovaèù s promìnným ziskem a,
b). Úkolem kvantizéru je rozèlenit výstupní signál z integrátoru (na obr. 2.7 druhého
zleva) do urèitých (pevnì stanovených) hladin. Kvantované hladiny jsou obvykle dvì,
proto je ve funkci kvantizéru èasto pouit jednobitový komparátor. Výstupní signál
z kvantizéru je amplitudovì upraven (zesílen) a dále veden skrze filtr typu dolní propust
na výstupní svorky zesilovaèe (èást energie výstupního signálu je zavedena zpìt do
modulátoru a pouita k vytvoøení zpìtné vazby zesilovaèe). Více o problematice sigmadelta modulátorù druhého øádu a jejich aplikaci v oblasti výkonových audio zesilovaèù
pracujících ve tøídì D najdete v kapitole 3.6.2.
Kromì výstupního LC filtru typu dolní propust a v nìkterých pøípadech i výkonových
spínaèù (u obvodù PWM budièù) je èasto celý výkonový audio zesilovaè pracující ve
tøídì D implementován pouze do jediného integrovaného obvodu. Blokové schéma kompletního audio systému s analogovým výkonovým audio zesilovaèem pracujícím ve
tøídì D je moné prohlédnout si na obr. 2.8.

A

2 Integrované obvody audio zesilovaèù
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Blokové schéma audio systému s analogovým výkonovým audio
zesilovaèem pracujícím ve tøídì D

Nyní si v krátkosti vysvìtlíme funkci jednotlivých blokù audio zesilovaèe z obr. 2.8.
Analogový vstupní audiosignál je v bloku pøedzesilovaèe zesílen na poadovanou úroveò,
dále tento blok realizuje impedanèní oddìlení výkonového audio zesilovaèe pracujícího
ve tøídì D od zdroje audiosignálu.
V bloku modulátoru je analogový signál pøeveden (modulován) na takovou modulaci,
která je pouitelná pro øízení výkonových spínaèù (uveïme napø. impulznì íøkovou
modulaci, sigma-delta modulaci, atd., viz kapitolu 3).
Modulovaný signál na výstupu modulátoru je dále zesílen v bloku koncového stupnì.
V bloku koncového stupnì jsou obvykle implementovány i obvody zabraòující výkonovému a teplotnímu pøetíení (koncových) spínacích tranzistorù. Signál na výstupních
svorkách integrovaného obvodu audio zesilovaèe je dále obvykle veden skrze blok výstupního filtru typu dolní propust. Tím je snaha zabránit prùniku neádoucích ruivých
vysokofrekvenèních sloek signálu do okolí zesilovaèe (resp. do vodièù propojujících
audio zesilovaè s reproduktorovou soustavou). Nìkteøí výrobci integrovaných obvodù
výkonových audio zesilovaèù pracujících ve tøídì D vyvinuli vylepené algoritmy (viz
kapitolu 3) pro øízení spínací sekvence koncových tranzistorù zesilovaèe, èím byla
z èásti eliminována potøeba filtrovat výstupní signál skrze LC filtr typu dolní propust.
V následujících odstavcích bude uveden seznam integrovaných obvodù analogových výkonových audio zesilovaèù pracujících ve tøídì D, které budou øazeny dle aktuální
nabídky (rok 2007) vybraných pøedních svìtových výrobcù tìchto souèástek. Zdùraznìme, e èasová platnost níe uvedených údajù je omezena (vývoj souèástek nelze
zastavit a sortiment výrobkù se velmi rychle mìní). Výe uvedené dìlení audio zesilovaèù a základní principy èinnosti výkonových audio zesilovaèù pracujících ve tøídì D
vak zùstávají prakticky nemìnné.
Informace podávané v níe uvedeném pøehledu by mìly mít pro ètenáøe pouze pøehledový charakter. Aby mohlo být srovnání produktù jednotlivých výrobcù objektivní,
musely by být parametry výkonových audio zesilovaèù pracujících ve tøídì D mìøeny
shodnými metodami a za shodných podmínek. Co v praxi není vdy dodrováno. Výrobci èasto vylepují udávané parametry svých zesilovaèù i dalími zpùsoby.
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