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Anotace 

 

V této bakalářské práci byl nejprve popsán princip výkonových zesilovačů pracujících 

ve třídě D. Byla zde provedena charakteristika jednotlivých dílčích bloků. Konkrétně byly 

popsány jednotlivé varianty řešení těchto zesilovačů s PWM budičem, integrovaný zesilovač 

a popsány výhody této topologie. Byl proveden přehled moderních integrovaných zesilovačů, 

které se v současnosti vyskytují na trhu. Dále byl dle požadavků zadání této bakalářské práce 

proveden návrh schématu zapojení a desky plošného spoje zesilovače. Detailněji byly 

popsány možnosti výstupního LC filtru včetně jeho simulace. V závěru této práce bylo 

provedeno laboratorní měření realizovaného zesilovače, které ověřilo splnění zadaných 

parametrů. 
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In this bachelor's project was at first described a principle of class D power amplifiers. 

There was performed a characteristic of particular blocks. In the concrete steps were 

described particular solutions of these amplifiers with PWM driver, amplifier as an IC chip 

and were described advantages of this topology. It was performed an overview of the modern 

integrated amplifiers which are currently available. According to further requirements of this 

bachelor's project were designed a scheme and a board of printed circuit for this amplifier. In 

more details were described possibilities of output LC filter and performed its simulation. At 

the conclusion of this project was performed a laboratory measurement of realized amplifier 

which verified its performance and compliance with engaged parameters. 
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce bylo kompletní navržení výkonového zesilovače třídy D 

s výstupním výkonem 2x50W a výstupním harmonickým zkreslením nepřevyšující 1%. Jedná 

se o zesilovače, které se často používají v komerčních aplikacích, neboť se vyznačují vysokou 

účinností, která v dnešní době již převyšuje 90%. Mezi další výhody těchto zesilovačů patří 

také kvalita zpracovávaného signálu, malé rozměry a v neposlední řadě relativně nízké 

pořizovací náklady. V poslední době je možno pro konstrukci těchto zesilovačů použít celou 

řadu integrovaných obvodů. Výkonový zesilovač je také možné zakoupit již jako celek 

v podobě integrovaného obvodu. V této bakalářské práci bude provedeno shrnutí základních 

vlastností těchto zesilovačů, uveden přehled nejmodernějších integrovaných zesilovačů 

předních světových firem a  proveden přehled dílčích bloků. Dále bude proveden kompaktní 

návrh realizovaného zesilovače.  

 

1.1 Základní vlastnosti zesilovačů třídy D 

Zesilovače třídy D byly vyvinuty přibližně před 20 lety. Jedná se v podstatě o novou 

technologii pro zesílení audio signálů. Největší předností těchto zesilovačů je jejich velká 

účinnost, která při použití moderních součástek a návrhů přesahuje 90%. Další velkou 

výhodou této třídy je snížení požadavků na odvod tepla. S tím souvisí další vlastnosti, což 

jsou malé rozměry a poměrně nízká cena.  

Audio signál musí být po přivedení na vstup modulován. Tyto zesilovače nejčastěji 

využívají PWM modulaci (pulsně šířková modulace) nebo pokročilejší modulace typu delta 

nebo sigma-delta. Díky PWM modulaci bývají tyto zesilovače občas mylně nazývány jako 

digitální. Princip PWM modulace bude vysvětlen na následujících stranách. Činnost této třídy 

spočívá v přepínání výstupních jednotek do stavů sepnuto a rozepnuto. Téměř každý 

zesilovač této třídy používá tranzistory MOSFET, které jsou střídavě spínány, proto se 

v anglické literatuře označují tyto zesilovače jako „switching amplifier“.  

K odstranění nežádoucích složek na výstupu zesilovače slouží nejčastěji pasivní LC filtr 

typu dolní propusti.   

 

1.2 Blokové schéma zesilovačů třídy D 

Pro vysvětlení jednotlivých bloků zesilovače třídy D nám poslouží následující obrázek. 

 

Obrázek 1.1-Blokové schéma zesilovače třídy D (Převzato a upraveno z [3]) 



Vstupní audio signál je nejprve přiveden do prvního bloku s názvem 

Předzesilovač/impedanční oddělovače/tvarovač. V případě nutnosti je zde možné provést 

zesílení analogového vstupního signálu, případně zpracovat signál digitální. V tomto bloku se 

obvykle provádí impedanční oddělení vlastního výkonového audio zesilovače od zdroje 

vstupního signálu. Například od notebooku, CD přehrávače a jiných zařízení. Následující blok 

s názvem Modulátor je neméně důležitý. Jeho primární funkcí je převést signál do podoby, 

aby mohl být efektivně řízen proces spínání tranzistorů v koncovém stupni zesilovače. 

Následující blok obsahuje tranzistory (nejčastěji typu MOSFET), které nepracují v lineárním 

režimu, nýbrž v režimu saturace. V podstatě funguje tento blok jako spínač, který je střídavě 

v poloze sepnut/rozepnut. Doba mezi jednotlivými stavy je řízena modulátorem. Jak je ze 

schématu patrné, je na tento blok napojena ochrana proti zničení. Tento bloku umožňuje 

přímý zásah do řízení spínacího procesu koncových tranzistorů tak, že je-li detekován 

nadproud, výkonové nebo tepelné přetížení, dojde k rozepnutí tranzistorů.  

Po koncovém stupni následuje výstupní filtr typu dolní propusti. Jeho zařazení je nezbytné 

pro získání užitečného nízkofrekvenčního audio signálu. Modulovaný výkonový signál 

obsahuje nežádoucí vysokofrekvenční spektrální složky, které je nutné tímto filtrem odstranit. 

Výstupní filtr je nejčastěji typu dolní propusti a měl by akumulovat energii. Tedy pro jeho 

konstrukci je vhodné použít zejména cívky. Se zhotovením výstupního filtru bývají často 

problémy, neboť jsou drahé a rozměrné.  

Některé typy zesilovačů třídy D je ovšem možné použít i bez výstupního filtru. V tomto 

případě je ale nutné, aby měla zátěž  na výstupu silně induktivní charakter, přívodní vodiče 

k zátěži byly co nejkratší a pokud možno byly stíněny.  

 

1.2.1 Výkonový audio zesilovače třídy D s PWM budičem  

V dnešní době jsou výkonové zesilovač třídy D pro své dobré vlastnosti hojně 

využívány. Při výstupním výkonu jednotek až desítek W mohou být tyto zesilovače tvořeny 

jen jedním integrovaným obvodem. V případě použití PWM budiče je nutné na výstup tohoto 

bloku připojit výkonové tranzistory. Činnost a detaily tohoto zapojení si ukážeme na 

blokovém schématu. 

 

Obrázek 1.2-Blokové schéma zesilovače třídy D s PWM budičem (Převzato a upraveno z [3]) 

 

Vstupní signál, přivedený do PWM budiče, je nejprve zpracován v modulátoru. Zde je 

modulován tak, aby byl vhodný pro řízení výkonových spínačů. V bloku budiče koncových 

tranzistorů je signál dále upraven. Touto úpravou chceme zajistit přímé řízení procesu spínání 



externích koncových výkonových tranzistorů. Tyto tranzistory mohou být zapojeny ve dvou 

variantách, a to v polovičním mostu nebo plném mostu.  

 

1.2.2 Integrovaný výkonový audio zesilovače třídy D  

V předchozím bodě byl ukázán zesilovač s externími aktivními prvky. Jak již bylo 

řečeno, je možné tento zesilovač nalézt pouze v jediném pouzdru integrovaného obvodu. 

Uspořádání tohoto obvodu nalezneme na následujícím obrázku. 

   

  Obrázek 1.3-Blokové schéma integrovaného zesilovače třídy D (Převzato a upraveno z [3]) 

 

Nyní se tedy budeme věnovat činnosti integrovaných zesilovačů. Jak je z obrázku 

patrné, opět se vstupní signál nejprve zesílí v předzesilovači. V tomto bloku se provede i 

oddělení výkonového zesilovače od zdroje signálu. Pro řízení výkonových spínačů je potřeba 

signál modulovat (např. delta modulace, sigma-delta modulace, impulsně šířková modulace 

aj.). Tato podmínka se provede v bloku modulátoru. Již modulovaný signál se zesílí 

v koncovém stupni. Ve většině moderních integrovaných zesilovačů je v tomto bloku také 

ochrana proti výkonovému i teplotnímu přetížení výkonových tranzistorů. Aby do vodičů, 

které propojují zesilovač a reproduktorovou soustavu nepronikly nežádoucí vysokofrekvenční 

složky, prochází signál z výstupu integrovaného obvodu ještě výstupním filtrem.  

 

1.2.3 Výhody a nevýhody integrovaných výkonový audio zesilovače třídy D  

Výkonové zesilovače třídy D mají spoustu výhod, ale i nevýhod. Mezi hlavní výhody 

těchto integrovaných obvodů patří malá velikost, vysoká účinnost, dobrý odvod tepla bez 

použití chladiče, možnost realizace zesilovače bez výstupního filtru, možnost napájení z 

baterie aj.. Hlavní nevýhodou těchto obvodů je elektromagnetická interference a do jisté míry 

i cena těchto integrovaných obvodů.  

 

1.3 Přehled integrovaných výkonových zesilovačů třídy D 

V této kapitole bych rád uvedl přehled nejmodernějších integrovaných zesilovačů třídy 

D renomovaných světových výrobců. Mezi tyto výrobce jsem vybral firmy Analog Devices, 

National Semicinductor, Texas Instrument, Maxim a STMicroelectronics. Údaje výrobců, 

které budou uvedeny v následujících tabulkách mají pouze informativní charakter. Každý 

výrobce používá pro zjišťování daných parametrů jiné metody a není taktéž možné dodržet 

stejné podmínky měření. 



1.3.1 Přehled integrovaných audio zesilovače třídy D firmy Analog Devices 

 

Označení 

Součástky 

Výstupní 

výkon 

[W] 

Počet 

výstupních 

kanálů 

Účinnost 

[%] 

Dynamický 

rozsah 

[dB] 

Odstup 

signál/šum 

[dB] 

THD+N 

[%] 

Napájecí 

napětí 

[V] 

AD1990 5 2 84 102 102 0,005 4,5-5,5 

AD1992 10 2 84 102 102 0,005 4,5-5,5 

AD1994 25 2 84 102 102 0,005 4,5-5,5 

ADAU1513 23 2 90 96 96 0,1 9-18 

ADAU1590 15,5 2 90 101 101 0,005 9-15 

ADAU1592 18 2 87 101 101 0,005 9-18 

SSM2301 1,4 2 85 - 98 0,1 2,5-5 

SSM2302 1,4 2 85 - 98 0,1 2,5-5 

SSM2302 2 2 85 - 98 0,1 2,5-5 

SSM2305 2,8 2 89 - 98 0,02 2,5-5,5 

SSM2306 2 2 87 - 96 0,02 2,5-5 

SSM2311 3 1 90 - 98 0,2 2,5-5,5 

SSM2315 3 1 93 - 103 0,004 2,5-5,5 

SSM2317 3 1 93 - 93 0,02 2,5-5,5 

SSM2319 3 1 90 - 98 0,06 2,5-5,5 

SSM2335 3 1 93 - 96 0,01 2,5-5,5 

* Hodnoty THD+N jsou pro výkon 1W a frekvenci 1kHz. 

 

Tabulka 1.1-Přehled integrovaných audio zesilovačů třídy D firmy Analog Devices 

 

Komponenty s označením SSM byly vyvinuty pro zařízení s nízkou spotřebou. Jejich 

hlavní použití je v mobilních telefonech, MP3 přehrávačích, dětských hračkách a jiných 

aplikacích. Jedná se o tzv. zesilovače „filterless“, které není potřeba opatřovat na výstupu 

filtrem LC, díky vylepšeným modulačním technikám. U těchto obvodů se používá modulace 

sigma-delta.  

1.3.2 Přehled integrovaných audio zesilovače třídy D firmy National 

Semiconductor 

 

Označení 

Součástky 

Výstupní 

výkon 

[W] 

Počet 

výstupních 

kanálů 

Odstup 

signál/šum 

[dB] 

THD 

[%] 

Napájecí 

napětí 

[V] 

LM4670 2,3 1 93 0,3 2,4-5,5 

LM4671 2,21 1 93 0,04 2,4-5,5 

LM4675 2,2 1 97 0,02 2,4-5,5 

LM4673 2,15 1 97 0,02 2,4-5,5 

LM4663 2,1 2 - 0,2 4,5-5,5 

LM48310 2,1 1 97 0,03 2,4-5,5 

LM4666 2,1 2 83 0,65 2,8-5,5 

LM48411 2 2 96 0,05 2,4-5,5 

LM4674A 1,02 2 96 0,07 2,7-5,5 

LM4665 1 1 - 0,5 2,4-5,5 

LM48410 0,94 2 88 0,025 9-14 

LM4680 6 1 116 0,02 9-14 

LM4668 6 1 90 0,2 9-14 

LM4682 6 2 94 0,2 2,7-5,5 

LM4667 1,09 1 83 0,8 2,7-5,5 

LM48510 1,2 1 - - 2,7-5 

 

Tabulka 1.2-Přehled integrovaných audio zesilovačů třídy D firmy National Semiconductor 



1.3.3 Přehled integrovaných audio zesilovače třídy D firmy Texas 

Instrument 

Dalším výrobcem, který byl zvolen je firma Texas Instrument. 

 

 

* Hodnoty THD+N jsou pro frekvenci 1kHz a poloviční výkon. 

Tabulka 1.3-Přehled integrovaných audio zesilovačů třídy D firmy Texas Instrument 

Označení 

Součástky 

Výstupní 

výkon 

[W] 

Počet 

výst. 

kanálů 

Min. 

impedance 

zátěže 

[Ω] 

THD+N 

[%] 

Napájecí 

napětí 

[V] 

TAS5422 100 2 2 0,047 8-24 

TAS5412 100 2 2 0,04 8-24 

TAS5424A 45 4 2 0,04 8-22 

TAS5414A 45 4 2 0,04 8-22 

TPA3106D1 40 1 8 0,2 10-26 

TPA3123D2 25 2 4 0,08 10-30 

TPA3120D2 25 2 4 0,08 10-30 

TPA3200D1 20 1 4 0,2 8-18 

TPA3100D2 20 2 4 0,11 10-26 

TPA3001D1 20 1 4 0,06 8-18 

TPA3124D2 15 2 4 0,08 10-26 

TPA3122D2 15 2 4 0,15 10-30 

TPA3121D2 15 2 4 0,08 10-26 

TPA3107D2 15 2 6 0,08 10-26 

TPA3004D2 12 2 4 0,1 8,5-18 

TPA3101D2 10 2 4 0,09 10-26 

TPA3008D2 10 2 8 0,1 8,5-18 

TPA032D04 10 2 4 0,5 8-14 

TPA032D03 10 1 4 0,5 8-14 

TPA032D02 10 2 4 0,5 8-14 

TPA032D01 10 1 4 0,5 8-14 

TPA3002D2 9 2 8 0,06 8,5-14 

TPA3007D1 6,5 1 7 0,3 8-18 

TPA3005D2 6 2 8 0,1 8,5-18 

TPA3003D2 3 2 8 0,2 8,5-14 

TPA2008D2 3 2 3 0,05 4,5-5,5 

TPA2035D1 2,75 1 4 0,2 2,5-5,5 

TPA2034D1 2,75 1 4 0,2 2,5-5,5 

TPA2033D1 2,75 1 4 0,2 2,5-5,5 

TPA2032D1 2,75 1 4 0,2 2,5-5,5 

TPA2013D1 2,75 1 4 0,1 1,8-5,5 

TPA2036D1 2,7 1 4 0,2 2,5-5,5 

TPA2031D1 2,5 1 4 0,19 2,5-5,5 

TPA2010D1 2,5 1 4 0,2 2,5-5,5 

TPA2012D2 2,5 2 4 0,1 2,5-5,5 

TPA2000D4 2,1 2 4 0,1 3,75-5,5 

TPA2000D2 2 2 3 0,05 4,5-5,5 

TPA2000D1-Q1 2 - 4 0,2 2,7-5,5 

TPA2000D1 2 1 4 0,08 2,7-5,5 

TPA2016D2 1,7 2 8 0,1 2,5-5,5 

TPA2014D1 1,5 1 8 0,1 2,5-5,5 

TPA2006D1 1,45 1 8 0,2 2,5-5,5 

TPA2005D1 1,4 1 8 0,2 2,5-5,5 

TPA2005D1-Q1 1,18 1 8 0,2 2,5-5,5 

TPA2001D2 1 2 8 0,08 4,5-5,5 

TPA2001D1 1 1 8 0,2 2,7-5,5 



1.3.4 Přehled integrovaných audio zesilovače třídy D firmy MAXIM 

Jako další společnost vyrábějící integrované zesilovače třídy D byla zvolena firma MAXIM. 

 

Označení 

Součástky 

Výstupní 

výkon 

[W] 

Počet 

výstupních 

kanálů 

Odstup 

signál/šum 

[dB] 

THD 

[%] 

Napájecí 

napětí 

[V] 

MAX9744 20 2 95 0,04 4,5-14 

MAX9736A 30 2 96,5 0,04 8-28 

MAX9736B 12 2 97 0,04 8-28 

MAX9768 10 1 97 0,09 4,5-14 

MAX9742 16 2 93 0,06 20-40 

MAX9741 12 2 - - 10-25 

MAX9705 2,3 1 93 0,01 2,5-5,5 

MAX9701 1,3 2 88,5 0,08 2,5-5,5 

MAX9709 50 2 95 0,1 10-22 

MAX9708 42 2 95 0,15 10-18 

MAX9759 3,2 1 96 0,03 3-5,5 

MAX9715 2,8 2 93 0,09 4,5-5,5 

MAX9703 15 1 97 0,015 10-25 

MAX9704 10 2 97 0,02 10-25 

MAX9714 6 2 97 0,1 10-25 

MAX9713 6 1 97 0,1 10-25 

MAX9712 0,5 1 91 0,01 2,5-5,5 

* Hodnoty THD+N jsou pro frekvenci 1kHz a poloviční výkon. 

 

Tabulka 1.4-Přehled integrovaných audio zesilovačů třídy D firmy MAXIM 

1.3.5 Přehled integrovaných audio zesilovače třídy D firmy 

STMicroelectronics 

Posledním vybraným výrobcem integrovaných zesilovačů třídy D byla zvolena firma 

STMicroelectronics. 

 

Označení 

Součástky 

Výstupní 

výkon* 

[W] 

Počet 

výstupních 

kanálů 

THD** 

[%] 

Napájecí 

napětí 

[V] 

TDA7480 10 1 0,1* 10-16 

TDA7481 18 1 0,1 10-25 

TDA7482 25 1 0,1 10-25 

TDA7490 25 2 0,1 10-25 

TDA7490L 28 2 0,1 10-25 

TDA7490LSA 15 2 0,1* 7-15 

TDA7490SA 10 2 0,1* 7-15 

TS2007 3 1 0,2 2,4-5,5 

TS2007FC 3 1 0,4 2,4-5,5 

TS2012 3 2 0,2 2,5-5,5 

TS2012FC 2,6 2 1 2,4-5,5 

TS4961T 1,6 1 1 2,4-4,3 

TS4962 3 1 0,2 2,4-6 

TS4962M 3 1 0,2 2,4-5,5 

*     Hodnoty výstupního výkonu jsou pro 10% THD. 

**   Hodnoty THD jsou pro f=1kHz a 1W. U součástek TDA7480,7490LSA a 7490SA je hodnota THD pro 

1kHz   a 0,5W 

 

Tabulka 1.5-Přehled integrovaných audio zesilovačů třídy D firmy STMicroelectronics 

 



1.3.6 Možnosti využití integrovaných audio zesilovačů třídy D 

Hlavní využití integrovaných zesilovačů třídy D je spjato s jejich malou velikostí. 

Používají se tedy v mobilních telefonech a díky dobrým audio vlastnostem jsou čím dál 

častěji používány i pro automobilové audio systémy. Další využití těchto integrovaných 

obvodů je v přenosných audio / video přehrávačích, přenosných počítačích, projekčních 

televizorech, televizorech s plochými obrazovkami, dětských hračkách a v jiných aplikacích. 

2. Funkce jednotlivých bloků zesilovače 

V této kapitole bych se rád věnoval funkčností jednotlivých bloků zesilovačů třídy D a 

jejich vnitřní topologii a vlastnostem. 

 

2.1 Modulátor 

V první řadě bych se rád věnoval bloku modulátoru. Zmínil bych a ukázal různé typy 

modulací, které mohou být použity v těchto zesilovačích. Při konstrukci zesilovače s použitím 

diskrétních součástek si můžeme sami zvolit požadovaný typ modulace. To je výhodné 

zejména, chceme-li např. dosáhnout lepších zvukových vlastností, ceny aj.. Všechny typy 

modulací ukládají informaci o audiosignálu jako sled pulsů. 

Mezi základní typy modulátorů patří modulátory: impulsně šířkové (PWM), vylepšené 

impulsně šířkové (PDM), delta a sigma-delta. Poslední uvedené modulátory (sigma-delta) 

mohou být prvního nebo vyššího řádu. Někteří výrobci (např. Texas Instruments, Maxim aj.) 

využívají své patentované modulační techniky.  

 

2.1.1 Impulsně šířková modulace PWM 

Modulace PWM je nejčastěji používaná modulace u zesilovačů třídy D. Její princip je 

založen na porovnávání vstupního audiosignálu s trojúhelníkovým průběhem, který má pevný 

nosný kmitočet. Vzniká tím tedy tok pulsů na nosném kmitočtu. Poměr PWM pulsu je během 

každé periody nosné úměrný velikosti amplitudy vstupního audiosignálu.  

 

 

Obrázek 2.1-Vznik PWM modulovaného signálu (Převzato a upraveno z [4]) 

 

Jak je vidět z předchozího obrázku, je na invertující vstup komparátoru přiváděn 

trojúhelníkový signál a na neinvertující vstup analogový audiosignál. V komparátoru dochází 

k porovnání těchto dvou průběhů. Aby byl splněn vzorkovací teorém, musí mít trojúhelníkový 

signál vysokou frekvenci a to minimálně dvakrát vyšší než je šířka audio frekvenčního pásma. 

Na následujícím obrázku je typický průběh PWM modulovaného signálu. 



 

 Obrázek 2.2-Průběh PWM modulovaného signálu (Převzato a upraveno z [5]) 

 

2.1.2 Delta modulace 

Další významnou modulační technikou, která se používá u zesilovačů třídy D je 

modulace delta. U této techniky nedochází ke kvantování absolutní velikosti vstupního 

analogového signálu. Princip je tedy založen na kvantizaci rozdílu, který je mezi vzorky 

vstupního signálu a signálu odhadovaného. Je-li vstupní signál příliš strmý, může dojít 

k přetížení modulátoru. Toto přetížení se projeví tím, že přestane reagovat na vstupní signál. 

Tento typ modulátoru je tedy silně kmitočtově závislý. 

Na následujících obrázcích je blokové schéma delta modulátoru i demodulátoru.    

 

 

Obrázek 2.3-Blokové schéma delta  modulátoru (Převzato a upraveno z [3]) 

 

Vstupní signál vchází do součtového členu a zde je od něj odečtena hodnota 

odhadovaného signálu Uodh. Rozdíl, který je vytvořen v tomto členu (UE =Uin - Uodh), dále 

vstupuje do jednobitového kvantizéru s danou frekvencí fs. Na výstupu kvantizéru je 

posloupnost bitů. Tato posloupnost řídí D/A převodník, který slouží jako přepínač. V podstatě 



řídí, které referenční napětí (+Uref nebo – Uref ) bude přivedeno na vstup integrátoru. Poté se 

toto referenční napětí integruje a vytvoří se tak nový signál Uodh, který se opět porovná se 

vstupním analogovým signálem.  

 

 

Obrázek 2.3-Blokové schéma delta  demodulátoru (Převzato a upraveno z [3]) 

 

Na vstup demodulátoru přivedeme posloupnost bitů, která vychází z modulátoru. 

Tento přepínač rozhoduje, která hodnota referenčního napětí (+Uref nebo -Uref)  bude 

přivedena na vstup integrátoru. V integrátoru dojde opět k vytvoření signálu Uodh. Střední 

hodnota tohoto signálu je analogový výstupní signál. Abychom tento užitečný signál získali, 

musí signál Uodh projít filtrem typu dolní propust. 

 

2.1.3 Sigma - delta modulace 

V současnosti se jedná o nejčastěji používanou modulační metodu předních výrobců 

výkonových zesilovačů třídy D. Abychom správně porozuměli této modulační technice a byli 

schopni stanovit její významné vlastnosti, zobrazíme si nejprve blokové schéma a poté jeho 

lineární model.  

 

Obrázek 2.4-Blokové schéma sigma - delta modulátoru a demodulátoru (Převzato a upraveno 

z [3]) 

 

Obrázek 2.5-Lineární model sigma - delta modulátoru a demodulátoru (Převzato a upraveno 

z [3]) 



Tento zjednodušený lineární model popíšeme pomocí Laplaceovy transformace. 

Chceme-li tento značně idealizovaný model více přiblížit realitě, nahradíme jednobitový 

kvantizéru sčítačkou. Jak je z obrázku patrné, přivedeme na jeden vstup sčítačky výstupní 

signál z integrátoru a na druhý vstup kvantizační šum N(p). Pomocí Laplaceovy transformace 

a při nulových počátečních podmínkách můžeme přenosovou funkci sigma-delta modulátoru 

1.řádu vyjádřit jako 2.2. Rovnice 2.1 až 2.4 jsou převzaty z [3]. 
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Uvažujeme-li kvantizační šum, projeví se na výstupu sigma-delta modulátoru 1.řádu viz 2.4.  

)(

1

)()( pN

p

pYpY  , pro X(p)=0       (2.3) 

1
1

1

1

)(

)(









p

p

p

pN

pY

         (2.4) 

U sigma-delta modulátorů je velikost kvantizačního šumu frekvenčně závislá. Tuto 

vlastnost nazýváme „noiseshaping“. Díky této vlastnosti jsou tyto modulátory vhodné 

zejména pro převodníky, telekomunikace a pro digitální zpracování audiosignálu. Tuto 

vlastnost nám popisují vzorce 2.2 a 2.4. V prvním případě se modulátor jeví pro vstupní 

signál jako filtr typu dolní propust 1.řádu. V druhém případě modulátor na nízkých 

kmitočtech kvantizační šum potlačí. Z hlediska kvantizačního šumu je sigma-delta modulátor 

1.řádu filtr typu horní propust 1.řádu. 

Chceme-li, aby byl modulátor použitelný, je nutné opatřit smyčku zpožďovacím 

obvodem. Tímto obvodem je možné měnit logické hodnoty bistreamu a to v přesných 

časových intervalech. Zpožďovací člen může být tvořen např. klopným obvodem typu D.  

Nyní si na schématu vysvětlíme činnost sigma-delta modulátoru 1.řádu. 

 

Obrázek 2.6-Sigma - delta modulátoru 1.řádu (Převzato a upraveno z [3]) 

 

Do součtového uzlu vstupuje analogový signál Uin, který je zde odečten od hodnoty 

referenčního napětí Uref. Referenční napětí vystupuje z D/A převodníku a jeho polarita je 

závislá na posloupnosti „bitsream“. Odchylka Ue vzniklá v součtovém uzlu se integruje a poté 



jako Ueint vstupuje do kvantizéru. Zde dojde ke kvantizaci s frekvencí fs. Výsledek je 

posloupnost bitů „bitstream“. Jak je z obrázku patrné, skládá se jednobitový kvantizér 

z komparátoru s hysterezí a klopného obvodu typu D. V komparátoru se porovnává Ueint 

s nulovou hodnotou. Klopný obvod typu D plní funkci zpožďovače. Výstupní posloupnost 

„bitstream“ přichází na D/A převodník, kde podle jeho hodnoty postupuje dál do součtového 

uzlu buď hodnota +Uref nebo – Uref.  

Funkce demodulátoru je patrná z následujícího obrázku. 

 

Obrázek 2.7-Sigma - delta demodulátoru 1.řádu (Převzato a upraveno z [3]) 

 

Do D/A převodníku vstupuje posloupnost „bitstream“. Zde je převedena na 

posloupnost napěťových impulsů s amplitudou +Uref/-Uref. Analogový výstupní signál 

získáme po průchodu signálu filtrem typu dolní propust. 

 

Modulaci analogového vstupního signálu je možné provádět i složitějším způsobem 

jako např. sigma-delta modulací 2.řádu. 

 

2.2 Výkonový stupeň zesilovače třídy D 

V této části bych se rád věnoval dvěma základním zapojením koncového stupně audio 

zesilovače pracujícího ve třídě D. A to zapojením do polovičního mostu a do plného mostu. 

Pokusil bych se popsat jejich vlastnosti, výhody a nevýhody. Rád bych také zmínil možnosti 

řízení výkonových tranzistorů a popsal moderní integrované obvody tzv. „powerstage“, které 

obsahují obvody pro řízení tranzistorů i samotné výkonové tranzistory v jednom pouzdru 

integrovaného obvodu.   

2.2.1 Zapojení koncových tranzistorů do polovičního mostu 

 

Obrázek 2.8-Zapojení koncových tranzistorů do polovičního mostu (Převzato a upraveno z 

[3]) 



Z obrázku je patrné, že byly v tomto zapojení použity 2 tranzistory MOSFET, a to 

s indukovaným kanálem typu N (Q1 a Q2). Tyto tranzistory jsou zapojeny do polovičního 

mostu. Napájení je ze stejnosměrného zdroje napětí, které je symetrické vůči zemi. Na 

výstupu výkonového stupně je přidán filtr 2. řádu. Tento filtr je typu dolní propusti (L2 a C1). 

Je-li napájení řešeno symetricky (viz náš případ) je možné odebírat výstupní napětí z uzlu 

výstup a to proti zemi. Budič těchto obvodů musí být navrhnut tak, aby nenastal stav, kdy by 

byly oba tranzistory současně sepnuty. U topologie zapojení do polovičního mostu je skoro 

vždy potřeba zavést zpětnou vazbu, která potlačí nežádoucí stejnosměrnou složku. Zpětná 

vazba dále zamezuje nesymetrii napětí na výstupu, což by mohlo poškodit připojený 

reproduktor. Tato napěťová nesymetrie nejčastěji vzniká nestejnými tranzistory (žádné 2 

prvky nemohou být naprosto stejné) a dále nesymetrií napájecího napětí. U této topologie se 

setkáváme s jevem zvaným „bus pumping“. Jedná se o nežádoucí jev, jehož podstatou je 

snaha výkonového stupně o rekuperaci komutačního proudu zpět do napájecí sítě. Tento 

problém může být odstraněn vhodně dimenzovanými elektrolytickými kondenzátory, které 

připojíme  na výstupy výkonového napájecího zdroje zesilovače.  

 

2.2.2 Zapojení koncových tranzistorů do plného mostu 

 

 

 

Obrázek 2.9-Zapojení koncových tranzistorů do plného mostu (Převzato a upraveno z [3]) 

 

V tomto případě jsou použity 4 tranzistory MOSFET, a to T1 až T4. Napájení 

výkonového stupně je řešeno pomocí stejnosměrného zdroje napětí pouze jedné polarity. Na 

výstupu zesilovače je filtr typu dolní propust, který je tvořen prvky L1, L2 a C1. Jedná se o 

filtr 2. řádu. Tentokrát je možné výstupní signál odebírat přímo ze svorek označených výstup. 

Opět musí být splněna podmínka, že nesmí dojít k současnému sepnutí dvojic tranzistorů. A 

to buď T1 a T2, nebo T3 a T4. U topologie plného mostu není zcela nezbytné zavádět zpětnou 

vazbu. Ta se případně zavádí ze svorek výstup a zlepšuje audio parametry zesilovače.  

 

V zapojení do plného mostu se nevyskytuje jev „bus pumping“ a na výstupu 

zesilovače se v podstatě nesetkáváme se stejnosměrnou složkou napětí. Což jsou bezesporu 



kladné vlastnosti. Naopak nevýhodou tohoto zapojení může být vyšší nákladnost díky použití 

více tranzistorů. Dále je pro řízení výkonových tranzistorů nutné použít složitější a dražší 

budič. Výstupní filtr v této topologii má nákladnější konstrukci.    

 

2.2.3 Obvody pro řízení výkonových tranzistorů MOSFET 

Proces spínání a rozepínání tranzistorů MOSFET je realizován obvodem pro řízení 

výkonových tranzistorů. Existuje několik možností, jak tyto obvody realizovat. V tomto 

odstavci bych se rád věnoval nejčastěji používaným topologiím.  

Jedná se o komplementární emitorový sledovač, obvod s impulsním transformátorem, budič 

v podobě integrovaného obvodu a integrované obvody „power stage“.  

 

2.2.3.1 Komplementární emitorový sledovač 

 

 

 

Obrázek 2.10-Zapojení komplementárního emitorového sledovače (Převzato a upraveno z 

[3]) 

 

Tento obvod je tvořen dvojicí bipolárních tranzistorů T1 a T2 a výkonovým 

tranzistorem T3. U výkonového tranzistoru jsou naznačeny parazitní kapacity mezi 

jednotlivými elektrodami. Dané zapojení slouží k řízení MOSFET tranzistorů s indukovaným 

kanálem typu N, přičemž elektroda „source“ je připojena k zemnící svorce. Podobný budič 

není složité sestavit z diskrétních součástek. 

 

2.2.3.2 Impulsní transformátor jako budič 

Pracovní frekvence impulsního transformátor se pohybuje v rozsahu desítek kHz až 

jednotek MHz. Díky tomu je možné použít transformátory menší velikosti. Bezesporu 

největší výhodou této topologie je galvanické oddělení řídících obvodů a výkonové části a 

možnost využití transformačního poměru.  

 



 

Obrázek 2.11-Zapojení budiče jako impulsního transformátoru (Převzato a upraveno z [3]) 

 

2.2.3.3 Budič tranzistorů MOSFET jako integrovaný obvod 

Tyto budiče je vhodné použít pro výkonové zesilovače pro malé a střední výkony, tedy 

v rozsahu do stovek W. Spolehlivým výrobcem těchto integrovaných budičů je např. firma 

National Semiconductor, Intersil aj.. Tyto budiče umožňují řídit tranzistory MOSFET 

s kanálem typu N i P, a to buď jeden nebo i více tranzistorů.  Podle počtu a umístění řízených 

tranzistorů dělíme tyto obvody do následujících tříd:  

- Low side driver: řídí jeden či více tranzistor MOSFET, source je připojen na zem.  

- High side driver: opět řídí jeden či více tranzistorů, přičemž drain je na kladném potenciálu. 

- Half-bridge driver: řídí dvojici tranzistorů, které jsou zapojeny do polovičního mostu. 

- Full-bridge driver: řídí čtveřice tranzistorů, které jsou zapojeny do plného mostu. 

  

2.2.3.4 Integrovaný obvod „power stage“ 

Jedná se o integrované obvody, které ve svém pouzdru obsahují jak výkonové  

tranzistory, tak samotný budič. Součástí těchto obvodů bývají také prvky ochrany a 

diagnostiky. Zapojení tranzistorů je řešeno buď do polovičního nebo plného mostu. Výrobci 

daným typům těchto obvodů doporučují i své modulátory. Jsou dimenzovány pro výkony 

několika W až stovek W. Téměř všichni světový výrobci mají ve svém sortimentu tyto 

obvody.  

 

2.3 Výstupní filtr zesilovače třídy D 

V této části bych se rád věnoval základním možnostem filtrace výstupního signálu. 

Nejčastěji se používá filtr typu dolní propust, který odfiltruje nežádoucí vysokofrekvenční 

složku signálu. Výstupní filtr ovlivňuje parametry celého zesilovače a to jak jeho účinnost, 

tak audio parametry.  

Typy používaných filtrů : 

- na výstupu zesilovače není výstupní filtr 

- feristor a kondenzátor 

- dolní propust tvořená cívkou a kondenzátorem 



2.3.1 Zesilovač bez výstupního filtru „filterless“ 

Tyto zesilovače jsou vytvořeny pomocí integrovaných obvodů. Není potřeba tedy 

zavádět na výstup filtr. Účinnost zesilovače je typicky kolem jednotek až desítek W. 

Integrované obvody jsou však nákladnější. Aby zesilovač typu „filterless“ správně pracoval, 

musí být výstupní zátěž silně induktivní, přívodní vodiče k zátěži musí být krátké a pokud 

možno stíněné.  

 

2.3.2 Výstupního filtru realizovaný feristorem a kondenzátorem 

Jedná se opět o filtr typu dolní propust, který poskytuje dobrou kvalitu filtrace. Jeho 

nevýhodou je, že filtrace probíhá až od frekvencí, které přesahují jednotky MHz. Filtry tohoto 

typu musí být na desce optimálně rozloženy, aby tvořili jednotný celek. Jejich výhradní 

použití je s integrovanými zesilovači. Délka vodiče mezi zesilovačem a reproduktorem by 

měla být velmi malá. Tyto filtry se používají pro zesilovače s výstupním výkonem jednotek 

až desítek W. 

 

2.3.3 Výstupního filtru realizovaný cívkou a kondenzátorem 

Tyto filtry se používají u zesilovačů, jejichž výstupní výkon se pohybuje v desítkách 

W. Vlastnosti tohoto filtru jsou závislé na použitých komponentech. Nevýhodou je navýšení 

nákladů celého zesilovače i rozměrů. Nejčastěji se používají výstupní LC filtry 2.řádu nebo i 

vyššího. Použijeme-li např. filtr 2. řádu, je vhodné zvolit aproximaci. Nejčastěji se jedná o 

aproximaci Besselovu, která má téměř lineární frekvenční charakteristiku filtru nebo 

aproximaci Butterworthovu. Ta má strmý přechod mezi propustným a nepropustným pásmem 

amplitudové frekvenční charakteristiky filtru. Tyto aproximace slouží k potlačení fázového 

zkreslení zesilovače a k potlačení nežádoucího spínacího kmitočtu. 

 

3. Návrh realizovaného výkonového zesilovače 

třídy D 

V této kapitole bych se rád zabýval detailním návrhem výstupního filtru, který má 

velký podíl na výsledných vlastnostech zesilovače. Dále bych zde rád uvedl návrh DPS a 

dalších částí výkonového zesilovače třídy D. 

 

 3.1 Návrh výstupního filtru zesilovače třídy D 

 

Jednotlivé typy vhodných filtrů již byly popsány v předchozí kapitole. Pro nejlepší 

filtraci vysokofrekvenčních složek výstupního signálu nejlépe poslouží LC filtr typu dolní 

propusti.  

 

3.1.1 Simulace návrhu výstupního filtru 

 

Pro simulaci a návrh výstupního filtru byl zvolen program Filter Free verze 6.1.0. 

Nejčastěji se používají LC filtry 2. řádu s Buttherworthovou či Besselovou aproximací. Pro 



simulaci byla limitní frekvence zvolena f = 25000 Hz, aproximace Butterworthova, ohmický 

odpor zdroje signálu byl zvolen 0,2 Ω a impedance výstupní zátěže 4 Ω.  

Při návrhu s takto zadanými parametry vyšla indukčnost cívek výstupního filtru 18,45 

μH a kapacita kondenzátoru 1,154μF. Tyto výsledky  byly zaokrouhleny na konečnou 

typizovanou hodnotu cívek 22μH a kapacitu kondenzátorů 680nF.  

 

 

 

 

Obrázek 3.1-Zvolené parametry v programu Filter Free 2009 při návrhu výstupního filtru  

 

 

 

 

Obrázek 3.2-Navržený LC výstupní filtr 2. řádu s Buttherworthovou aproximací  

 

 



K ověření vhodně zvolených parametrů tohoto filtru nám poslouží amplitudová 

frekvenční charakteristika daného filtru viz žlutá křivka. Zelená křivka znázorňuje fázovou 

frekvenční charakteristika a fialová křivka je průběh skupinového zpoždění. 

 

 

 

Obrázek 3.3- Výstupní charakteristiky navrženého výstupního filtru  

 

3.1.2 Návrh vhodné cívky a možnosti jejich realizace 

  

V tomto odstavci bych rád shrnul vhodné materiály pro výrobu cívek použitých ve 

výstupních filtrech výkonových zesilovačů třídy D a rovněž provedl výpočet a návrh cívky 

pro konkrétní realizovaný zesilovač.  

 

Základní požadavky na výstupní filtr, a tedy i indukčnost v něm, můžeme shrnout do 

následujících bodů. Požadujeme tedy: 

 malé rozměry 

 nízké ztráty na pracovním kmitočtu 

 linearitu magnetovací křivky  

 akumulační schopnost pro dané množství energie 

 nezávislost indukčnosti na kmitočtu  

 nezávislost indukčnosti na protékajícím proudu 

 

Cívky výstupního filtru je možno rozdělit dle jádra na cívky vzduchové, 

železoprachové, feritové se vzduchovou mezerou a feritové bez mezery.  

Nyní můžeme shrnout jednotlivé vlastnosti uvedených materiálů, a tím si udělat představu o 

vhodném použití jednotlivých variant. 

 

 



Cívka 

Mechanické 

rozměry 

Činitel 

jakosti 

Harmonické 

zkreslení 

Hodnota 

indukčnosti 

Použitelnost 

do kmitočtu 

Vzduchová velké střední žádné nejnižší 

velmi 

vysokého  

Železo 

prachové,  

Feritové jádro 

se vzduchovou 

mezerou  

střední  

až  

malé 

vysoký nízké 

nízká  

až 

střední 

středního 

Feritové jádro 

bez mezery 

malé nízký vysoké vysoká 

nízkého až 

středního 

 

Tabulka 3.1-Srovnání parametrů jednotlivých jader cívek vhodných pro realizaci výstupního 

filtru (převzato a upraveno z [3]) 

 

Mezi největší výhody vzduchových cívek patří jejich takřka lineární závislost veličin, 

které tvoří magnetovací křivku. Díky tomu v podstatě nevzniká přídavné nelineární zkreslení 

signálu. Výstupní filtry výkonových zesilovačů třídy D jsou opatřeny cívkami o indukčnosti 

desítek μH, díky této skutečnosti není vhodné použít cívky se vzduchovým jádrem, neboť by 

měly velké mechanické rozměry. Vhodnější je použití jader cívek z magnetických materiálů. 

Vykazují podstatně menší mechanické rozměry a jejich indukčnost je dostatečně neproměnná 

ve velkém rozsahu teplot i frekvencí. Nejvýhodnější je použít cívky s kruhovými jádry, které 

jsou pravidelně ovinuty. Vykazují velmi malá vnější pole, a tudíž je možné umísťovat cívky 

těsně vedle sebe, a to bez použití přídavných krytů.  

 

Obecně při použití jader z feromagnetických materiálů dochází ke vzniku ztrát, které 

jsou způsobeny zahříváním materiálu. Tyto ztráty, jež závisí zejména na použitém materiálu, 

magnetické indukci a kmitočtu magnetovacího proudu, je možno rozdělit do následujících tří 

skupin: 

 Hysterezní ztráty: vznikají při změně Weissových domén magnetovaného materiálu. 

Závisí na celkové ploše hysterezní smyčky použitého materiálu. Tyto ztráty lze omezit 

použitím materiálu s úzkou hysterezní smyčkou, volbou nižší pracovní mag. indukce a 

nižší frekvencí. 

 Ztráty dozníváním: jsou způsobeny zpožděním mechanických vnitřních pnutí za 

magnetickým polem. Tyto ztráty lze omezit nižší mag. indukcí a nižší frekvencí. 

 Vířivé ztráty: jsou způsobeny indukcí vířivých proudů v materiálu. Způsobují ohřívání 

jádra a silně závisí na použité frekvenci a indukci obvodu. Tyto ztráty je možno snížit 

zvýšením měrného elektrického odporu feromagnetika. 

 

 Pro realizovaný zesilovač bylo vybráno železo prachové jádro, konkrétně 

z pentakarbonylu železa Fe(CO)5, firmy Amidon Corporations, která je jedním z největších a 

nejpopulárnějších výrobců feromagnetických materiálů. Konkrétně materiál číslo 26, jehož 

parametry jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Rozměr jádra le[mm] Ae[mm²] Ve[mm³] Al 

T-37 23,2 7,0 162,0 275μH/100z 

 

Tabulka 2.3-Parametry jádra použitého ve výstupním filtru realizovaného zesilovače 

(převzato a upraveno z [9]) 



V předchozí části této kapitoly byla stanovena indukčnost cívek na 22μH. 

Z následující tabulky si je možno udělat představu o počtu potřebných závitů k dosažení 

požadované indukčnosti.  

 

 

 

Tabulka 3.3- Závislost indukčnosti cívky na velikosti jádra, materiálu a počtu závitů (převzato 

a upraveno z [9]) 

 

V následujícím odstavci bude proveden výpočet počtu závitů potřebných pro 

požadovanou indukčnost cívek výstupního filtru. 

 

Vyjdeme z následujícího vzorce, který je převzat ze zdroje [3]:   

 

závitů

kAk

L

N

L

28,28

10.275.

10.22

.

6

6







       (3.1) 

 

Kde L je požadovaná indukčnost cívky, k je konstanta a AL je konstanta toroidu, v našem 

případě 275μH / 100 závitů.  

 

 

 

Obrázek 3.3-Realizovaný zesilovač s pohledem na navinuté cívky  



Tento výpočet je možno ověřit v užitečném programu Mini Ring Core Calculator 1.2. Stačí 

zadat pouze typ materiálu a požadovanou indukci. Program poté vypočte potřebný počet 

závitů, délku a průměr drátu použitého na vinutí cívky.  

 

 

  

Obrázek 3.4- Ověření výpočtu závitů cívek v programu Mini Ring Core Calculator 1.2  

 

3.1.3 Použití vhodných kapacitorů výstupního filtru 

 

V této kapitole budou uvedeny nejdůležitější vlastnosti kondenzátorů použitých ve 

výstupních filtrech zesilovačů třídy D. V praxi se pro své velmi dobré vlastnosti používají 

výhradně fóliové kondenzátory. Na kondenzátory tedy klademe následující požadavky: 

 malé rozměry 

 dobrá časová a teplotní stálost kapacity 

 nízké ztráty a nízká hodnota ztrátového činitele 

 malá závislost kapacity na frekvenci 

 nízké hodnoty ekvivalentní sériové indukčnosti a odporu 

 vysoký rezonanční kmitočet 

 vysoká proudová zatížitelnost a schopnost akumulace požadované energie 

 nízká hodnota ztrátového činitele 

 

Tyto požadavky splňují již zmiňované fóliové kondenzátory. Ty se dále rozdělují na 

kondenzátory s elektrodami z tenkých kovových fólií a kondenzátory z metalizovaných fólií. 

V realizovaném zesilovači byly použity fóliové kondenzátory z tenkých kovových fólií firmy 

Vishay. Jejichž hlavní použití, jak uvádí výrobce, je filtrace na vysokých frekvencích. 



Dielektrikum použité ve zvoleném kondenzátoru je z polyesteru. Teplotní rozsah použití je od 

-55 ˚C do +125 ˚C, což vyhovuje našim požadavkům. Životnost těchto kondenzátorů by měla 

být vyšší než 300 000 provozních hodin.  

Tato volba byla uskutečněna s ohledem na splnění výše uvedených požadavků a na 

montáž do desky plošného spoje. Nominální hodnota kondenzátorů použitých ve výstupním 

filtru je 680nF.  

 

3.1.4 Návrh přídavného výstupního RC filtru 

 

 Pro zlepšení vlastností zesilovače a do jisté míry i ke zvýšení  celkové účinnosti se 

používá tzv. kompenzační RC filtr. Tento filtr se umísťuje za výstupní LC filtr a primárně 

slouží k tlumení napěťových překmitů, které vznikají na výstupních svorkách zesilovače 

pokud není na výstupu připojena žádná zátěž. Filtr také pomáhá snižovat impedanci zátěže na 

výstupních svorkách a tím také v podstatě zvýšit celkovou účinnost. V našem případě se jedná 

o prvky s označením R12, C34 v prvním kanálu a R14, C39 v kanálu druhém. 

 

K výpočtu prvků tohoto filtru použijeme následující vztahy 3.2 a 3.3, jež jsou převzaty z [3], 

přičemž indukci vinutí reproduktoru budeme uvažovat 15μH. 
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V realizovaném zapojení použijeme nejbližší hodnoty jednotlivých řad. Tedy pro rezistor 10Ω 

a pro kondenzátor 1μF.  

 

3.2 Návrh desky plošného spoje zesilovače 

 

 V následující kapitole bych se rád věnoval výběru použitého integrovaného obvodu a 

kompletnímu návrhu desky plošného spoje. To jest rozmístění součástek, šířky cest a volby 

|IO.  

3.2.1 Volba integrovaného obvodu 

 

Volba integrovaného obvodu je závislá na požadovaných parametrech v zadání této 

bakalářské práce. Bylo nutné splnit výstupní výkon 2 x 50W a udržet harmonické zkreslení 

výstupního signálu pod 1%. Při prozkoumání současné nabídky integrovaných obvodů 

předních světových firem se jako nejvýhodnější varianta pro kompletní návrh a konečnou 

realizaci jevila nabídka firmy Philips divize NXP Semiconductor, která se zabývá vývojem 

obvodů „power stage“ výkonových zesilovačů třídy D. Zadané parametry splňuje integrovaný 

obvod s označením TDA8920. 

Jedná se o obvod typu „power stage“, jehož výstupní výkon může dosahovat až hodnot 

2 x 100W. Jeho blokové schéma bude uvedeno na následujícím obrázku. 



 

 

Obrázek 3.5- Vnitřní blokové schéma obvodu „power stage“ TDA8920 (převzato a upraveno 

z [8]) 

 

Vstupní signály jednotlivých kanálů přicházejí nejprve na vstupní blok INPUT 

STAGE. Signály poté vstupují do bloků PWM MODULATOR, kde dochází k PWM 

modulaci signálů. Takto modulované signály přechází do obvodů CONTROL AND 

HANDSHAKE, kde dochází k přípravě signálu pro jednotky řízení DRIVER HIGH a 

DRIVER LOW výkonových tranzistorů D-MOS. Z těchto tranzistorů již signál přechází na 

výstupní LC filtr typu dolní propust, který odfiltruje výstupní vysokofrekvenční složku 

signálu. 

Zvolený integrovaný obvod disponuje dvěmi PWM modulátory, jedním oscilátorem, 

jehož frekvence byla nastavena na 317kHz. Dále tento obvod obsahuje volbu režimu (blok 

MODE). Je možno zvolit mezi režimem: 

 MUTE (zeslabení) – obvod funguje normálně, pouze je výstupní signál zeslaben 

 STAND BY (pohotovostní režim) – režim s takřka nulovým proudem 

 OPERATING (běžná činnost) – normální provoz zesilovače. 

 

Funkčním blokem MANAGE dochází k ochraně integrovaného obvodu. Jedná se o 

ochranu: 

 Teplotní – dosáhne-li teplota integrovaného obvodu 150˚C, dojde k okamžitému 

vypnutí obvodu. K opětovnému spínacímu režimu dojde, poklesne-li teplota obvodu 

minimálně o 20˚C, tedy na teplotu 130˚C. 

 Proudovou – aktivuje se, je-li zkratován výstup reproduktoru, je-li zkratována cesta 

k demodulátoru nebo dosáhne-li obvod limitní hodnoty proudu, která je 8A. Zesilovač 

se však kompletně nevypne. Ke kompletnímu vypnutí zesilovače proudovou ochranou 

dojde, pokud vlivem zkratu na zátěži klesne impedance Zth pod určitou nastavenou 

úroveň. Po 100ms se obvod pokusí přejít opět do běžného režimu. Pokud zkrat stále 

přetrvává, tento proces se bude neustále opakovat. 

 Napěťovou – klesne-li napájecí napětí pod 12,5 V, dojde k řádnému vypnutí obvodu. 

Je-li použito vnitřních hodin, dojde k „tichému vypnutí“ (bez šumění). Při překročení 



hodnoty 33V dojde k aktivaci přepěťové ochrany, která obvod power stage vypne. 

Systém přejde do běžného režimu po poklesu napětí. Do této napěťové ochrany patří i 

ochrana proti destabilizaci. Jedná se o srovnávání kladného a záporného napájecího 

napětí. Je-li mezi těmito napětími určitý definovaný rozdíl, dojde k deaktivaci 

systému. Systém se  opět spustí po stabilizaci těchto napětí.  

 Inicializační (Window) - jedná se o ochranu, která se aktivuje při přechodu 

z pohotovostního režimu do režimu zeslabení. Praktické použití této ochrany je 

detekce zkratů na desce plošného spoje. Kontrolují se zkraty na výstupu zesilovače a 

zkraty v PWM modulátorech. 

 

Tento obvod je možné využít jak pro mono tak pro stereo aplikace. V našem případě se 

budeme zabývat pouze stereo aplikací. Dle výrobce by měl obvod pro výstupní výkony 

splňovat následující parametry: 

 

Parametry 

Výstupní výkon 

pro THD=0,5% 

Výstupní výkon 

pro THD=10% 

RL = 3Ω 87 W 110 W 

RL = 4Ω 69 W 86 W 

RL = 6Ω 48 W 60 W 

RL = 8Ω 36 W 45 W 

 

Tabulka 4.3- Výstupní výkon pro THD=0,5% a THD=10% v závislosti na velikosti zátěže 

(převzato a upraveno z [8]) 

 

Pro realizovaný zesilovač byla vybrána aplikace obvodu „power stage“ pro výstupní 

zátěž 4Ω. A to z důvodu dostatečné rezervy pro splnění podmínky THD < 1% a z důvodu 

dobré dostupnosti a ceny reproduktorů s touto impedancí. 

 

Nyní pomocí vzorců stanovíme napájecí napětí obvodu Vnap, vypočteme teoretický 

výstupní výkon PO a špičkový proud IO(PEAK). Vzorce 3.3, 3.4 a 3.5 jsou převzaty z [8]. 

Pro napájecí napětí Vnap vyjdeme ze vzorce:  
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Jen pro ověření ještě ze stejného vzorce vypočteme výstupní výkon 
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Nyní provedeme výpočet špičkového výstupního proudu IO(PEAK): 
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Vypočtené hodnoty vyhovují limitním případům integrovaného obvodu, které jsou pro 

napájecí napětí Unap = 33V a pro IO(PEAK) = 8A. 

 

3.2.2 Návrh schématu zapojení zesilovače 

 

 V tomto odstavci bude proveden návrh schématu zapojení výkonového zesilovače 

třídy D s výstupním výkonem 2 x 50W a s harmonickým zkreslením nepřevyšujícím 1%. 

 

 

 

 

Obrázek 3.6- Schéma realizovaného zesilovače s obvodem TDA8920 navržené v programu 

Eagle 4.14 (převzato a upraveno z [8]) 

 

Větší a názornější snímek viz příloha.  

 

 

 

 



Integrovaný obvod „power stage“ TDA 8920 BJ je ve 23 pinovém v pouzdru DBS23P. 

Schéma zapojení tohoto zesilovače lépe pochopíme dle funkce jednotlivých pinů.  

 

 

Obrázek 3.7- Rozmístění pinů v obvodu „power stage“ TDA8920 (převzato a upraveno z [8]) 

 

Funkce  pinu 1 s označením OSC určujeme oscilační frekvenci obvodu „power stage“. 

Hodnota rezistoru R7 = 30kΩ zajistí optimální oscilační frekvenci obvodu, jejíž hodnota je 

317kHz. Na piny 2, 3 a 21, 22 přichází vstupní signál přes rezistory R3, R4 a R5, R6 

s hodnotou 5k6 Ω a přes kapacitory C11,C12,C13 a C14 s hodnotou 470nF. Na piny 4 a 20 

přichází napájecí napětí VDDA přes rezistor R1 = 22 Ω. Piny 5 a 19 obvodu „power stage“ 

jsou uzemněny. Na pin 7 s označením PROT je přes ochranný kapacitor C16=220pF 

připojeno napájecí napětí VSSA. Napájecí napětí VDDP je připojeno na piny 8 a 16. Na 

pinech 9,10 a 14,15 je výstup zesilovače, který je přiveden na výstupní LC filtr a zde je signál 

rekonstruován. Hodnoty prvků výstupního LC i RC filtru a byly popsány v předchozí 

kapitole. U LC filtru se jedná o prvky s označením L1, C33 a L2, C38 a u přídavného RC 

filtru o prvky R12, C34 a pro druhý kanál R14, C39. Ostatní piny integrovaného obvodu 

slouží pro napájení jak kladným tak záporným napájecím napětím. Naznačme ještě alespoň 

funkci pinu 23. Jak již bylo řečeno dříve, může režim pracovat ve třech režimech, a to 

provozním, běžném a tichém. Pomocí kombinace jednotlivých propojek můžeme docílit 

jednotlivých režimů viz následující tabulka: 

 

Spínač S1 Spínač S2 Typ režimu 

Sepnutý Sepnutý Pohotovostní režim (Stand By) 

Sepnutý Rozepnutý Pohotovostní režim (Stand By) 

Rozepnutý Sepnutý Tichý režim (MUTE) 

Rozepnutý Rozepnutý Běžný provoz (Operating mode) 

 

Tabulka 5.3-Možnosti pracovních režimů obvodu „power stage“ TDA8920 (převzato a 

upraveno z [8]) 



3.2.3 Návrh desky plošného spoje realizovaného výkonového zesilovače 

 

V následujícím odstavci bych se rád věnoval návrhu desky plošného spoje 

realizovaného výkonového zesilovače třídy D. Provedl stručné shrnutí rozmístění součástek. 

Návrh DPS byl proveden v programu Eagle 4.14.  

 

Základní požadavky na rozmístění součástek jsou redukce parazitní indukčnosti a 

plochy proudových smyček, a dále je vhodné použít co nejkratší spojovací cesty. K zabránění 

velkému elektromagnetickému rušení použijeme rozlití mědi na desku plošného spoje, kterou 

využijeme i jako zemnící svorku. U oboustranné desky, kterou v našem případě použijeme, je 

však nutné dostatečné propojení zemnící plochy mezi jednotlivými vrstvami. Například 

provedením prokovu ve vhodných místech desky. V případě, že toto spojení bude 

nedostatečné, můžou na zemnící ploše vzniknout místa s rozdílnými potenciály, které mají 

nežádoucí vlastnosti na funkčnost systému. U námi navrhnutého zesilovače byly použity 

výkonové rezistory, které je však možno použít pouze ve výkonové části obvodu. Tato volba 

je čistě z estetického hlediska, aby byly všechny rezistory stejné.  

Integrovaný obvod typu „power stage“ TDA8920 je vhodné umístit co nejblíže 

k okraji desky, aby jej bylo možné v případě nutnosti chladit. Výrobce tohoto obvodu uvádí, 

že jej není nutné chladit pokud není uzavřen v krabičce.  

Pro návrh cest DPS byl použit program „Proudové zatížení.exe“. Šířka cest byla 

stanovena na 1,2 mm z důvodu dostatečného rezervy při průchodu proudu, jehož limitní 

hodnota byla vypočtena na přibližně 5A a dále pro vhodné rozlití mědi na povrchu desky 

plošného spoje.  

 

 

 

Obrázek 3.8- Ověření dostatečně dimenzovaných cest na DPS v program Proudová zátěž.exe  

 

Blokovací kondenzátory je vhodné umístit co nejblíže integrovanému obvodu.  

 

Na následujících obrázcích bude ukázáno rozložení jednotlivých součástek na desce 

plošného spoje a dále rozmístění vodivých cest na obou stranách. 



 

 

 

Obrázek 3.9-Rozložení součástek na desce plošného spoje  

 

 

 

Obrázek 3.10- Rozmístění vodivých cest v horní vrstvě TOP  



 

 

Obrázek 3.11- Rozmístění vodivých cest ve spodní vrstvě BOTOM 

 

4. Měření parametrů realizovaného zesilovače 

 

 V této důležité kapitole bude shrnuto detailní měření realizovaného výkonového 

zesilovače třídy D. Měření probíhalo v laboratoři PA539 na ústavu radioelektroniky VUT pod 

dohledem vedoucího práce. 

 

4.1.1 Zapojení měřícího pracoviště 

 

 Měřící pracoviště bylo sestaveno z napájecího zdroje, osciloskopu, generátoru signálu, 

výkonové zátěže, měřiče THD, V-metru, A-metru a samotného realizovaného zesilovače. 

Při měření parametrů kanálu 1 a kanálu 2 byly naměřeny takřka identické hodnoty 

sledovaných parametrů. Z tohoto důvodu budou změřené parametry uvedeny pouze pro jeden 

kanál. Na následujícím obrázku je možno vidět blokové i reálné zapojení měřícího pracoviště.  



 

 

Obrázek 3.12- Blokové schéma měřícího pracoviště 

 

 

 

 

Obrázek 3.13- Reálné měřící pracoviště v laboratoři PA539 

 



4.1.2 Měření amplitudové charakteristiky a zkreslení výstupního signálu 

 

 V prvním případě byla proměřena amplitudová charakteristika systému. Na vstupy 

zesilovače byl přiveden vstupní sinusový signál o amplitudě 50mV a o frekvenci 1kHz. 

Lineární napájecí napětí systému bylo ±23,5V. Teplota v místnosti byla pro všechna měření 

přibližně 22°C. Zkreslení výstupního signálu bylo v tomto případě takřka nulové.   

 

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty amplitudové charakteristiky. 

 

Frekvence [Hz] Výstupní napětí [V] Výstupní hodnota [dB] 

20 0,8132 -1,796 

30 0,8588 -1,322 

40 0,8594 -1,316 

100 0,8873 -1,039 

200 0,886 -1,051 

500 0,8871 -1,041 

1000 0,8812 -1,099 

5000 0,8633 -1,277 

8000 0,8267 -1,653 

10000 0,7839 -2,115 

12000 0,7483 -2,518 

14000 0,7098 -2,977 

16000 0,6734 -3,435 

18000 0,6323 -3,982 

20000 0,5916 -4,559 

22000 0,5929 -4,541 

 

Tabulka 1.4-Změřené hodnoty amplitudové charakteristiky realizovaného zesilovače 
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*modrý průběh znázorňuje samotnou amplitudovou charakteristiku a na černý průběh je použita exp. regrese 

 

Graf 1.4-Průběh amplitudové charakteristiky realizovaného zesilovače 



V dalším měření bylo provedeno ověření splnění požadovaného výstupního výkonu. 

Opět byl na vstup přiveden sinusový signál o frekvenci 1kHz. Postupně bylo zvyšováno 

vstupní napětí. Poté jsme pomocí následujícího vzorce vypočetli výstupní výkon systému, kde 

Uout je amplituda harmonického napětí na výstupu zesilovače, který je zatížen rezistorem 

RLOAD. Pout je tedy střední hodnota výkonu dodaného do zátěže. Následující vzorce tedy 3.6 a 

3.7 jsou převzaty z informačního zdroje [3]. 
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Z této hodnoty můžeme vypočíst účinnost systému, 

 

%5,86100.8649,0100.

48,2.5,23

41,50

100.

.

1









K

i

ii

OUT

IU

P

     (3.7) 

 

kde Pout je střední hodnota výkonu dodaného do zátěže, Ui je hodnota stejnosměrného napětí 

napájecích zdrojů a Ii je střední hodnota proudu odebíraného z napájecích zdrojů zesilovače. 

Harmonické zkreslení v tomto případě dosahovalo hodnoty 0,819% což splňuje požadavky 

kladené na návrh tohoto systému. 

 

 

 

Obrázek 3.14- Záběr na výsledné harmonické zkreslení při výstupním výkonu 50W 

 

V posledním případě bylo proměřeno harmonické zkreslení výstupního signálu 

v závislosti na celkovém výstupním výkonu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Výstupní výkon Pout[W] Harmonické zkreslení THD+N [%] 

10,0 0,236 

20,0 0,395 

30,0 0,537 

40,0 0,732 

50,0 0,819 

57,6 1,957 

 

Tabulka 2.4-Naměřené hodnoty harmonického zkreslení výstupního signálu 
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*modrý průběh znázorňuje samotnou charakteristiku THD+N a na černý průběh je použita exp. regrese 

 

Graf 2.4-Průběh THD+N v závislosti na výstupním výkonu realizovaného zesilovače 

 

Seznam použitých měřících přístrojů: 

 

Osciloskop: HEWLETT PACKARD 54603b 

Zdroj napájecího napětí: DIAMETRAL P230R51D 

Generátor harmonického průběhu: Agilent 33220A 

A-metr: METEX M-3270D 

V-metr: METEX M-3270D 

Měřič harmonického zkreslení: Grundig digimess MV 100 LF MILLVOLT METER 

Výkonová zátěž: Zatěžovací obvod-stereo 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Závěr 

V této bakalářské práci byly nejprve popsány vlastnosti výkonových zesilovačů třídy 

D. Poté bylo zobrazeno základní blokové schéma zesilovače a popsána jeho činnost. Blokové 

schéma bylo dále doplněno o zesilovač třídy D s PWM budičem a o integrovaný zesilovač. 

Opět byl proveden popis jejich činnosti. V této části byly shrnuty také hlavní výhody a 

nevýhod zesilovačů v podobě integrovaných obvodů. 

V následující kapitole byl uveden přehled nejmodernějších integrovaných výkonových 

zesilovačů třídy D. Jedná se o přehled renomovaných světových výrobcům, kteří se zabývají 

vývojem těchto integrovaných obvodů. Dále bylo uvedeno nejčastější použití těchto 

integrovaných zesilovačů třídy D, které je v mobilních telefonech a aplikacích, využívajících 

hlavně malé rozměry těchto integrovaných obvodů. 

Další kapitola se již zabývá funkcí jednotlivých bloků výkonového zesilovače třídy D. 

Jedná se o modulátor, výkonový stupeň a výstupní filtr. V bloku modulátoru byla uvedena 

nejpoužívanější modulace, která se nazývá PWM a další pokročilejší modulační techniky. 

V bloku výkonového stupně byly ukázány zapojení tranzistorů MOSFET do polovičního a 

poté plného mostu. Byly uvedeny jejich výhody a nevýhody. Dále byly v tomto bloku 

popsány obvody pro řízení výkonových tranzistorů MOSFET. Jedná se o komplementární 

emitorový sledovač, impulsní transformátor, budič v podobě integrovaného obvodu a moderní 

obvody „powerstage“. Jedná se o integrované obvody, mající v sobě budič, výkonové 

tranzistory typu MOSFET a bloky ochrany. V posledním bloku výstupního filtru byly 

uvedeny tři případy filtrace výstupního signálu.  

 Následující kapitola této bakalářské práce byla věnována návrhu výstupního filtru 

výkonového zesilovače třídy D, který je důležitou součástí celého systému. Tento filtr byl 

nejprve simulován v programu Filter Free 6.1.0. Jako nejvhodnější řešení se jevilo použití LC 

filtru 2. řádu s Butterworthovou aproximací. Pomocí této simulace také byly zvoleny prvky 

realizovaného filtru jejichž hodnota je pro cívky 22uH a pro kondenzátory 680nF.  

V dalším odstavci byly probrány materiály jádra cívky vhodného pro použití ve výstupním 

filtru. Díky vhodným parametrům zvoleno jádro z materiálu 26. Bylo použito jádro o velikosti 

T-37 a dle provedených výpočtů bylo pro požadovanou indukčnost potřeba přibližně 29 

závitů. Výpočet byl ověřen programem Mini Ring Core Calculator verze 1.2. Dále zde byly 

probrány požadované parametry kapacitorů výstupního filtru. Pro realizaci byly zvoleny 

fóliové kondenzátory firmy Vishay s polyesterovým dielektrikem a hodnotou 680nF. Pro 

zlepšení vlastností výstupního filtru byl u realizovaného zesilovače použit přídavný RC filtr 

s hodnotami R=10 Ω a C=1uF.  

  V následujícím odstavci byl probrán návrh DPS. Bylo provedeno zhodnocení 

vybraného integrovaného obvodu typu „power stage“ TDA8920. Byly zhodnoceny jednotlivé 

ochrany integrovaného obvodu a uveden přehled výstupního harmonického zkreslení pro 

jednotlivé zátěže. Ze vzorců doporučených výrobcem byly provedeny výpočty napájecího 

napětí Unap= ±23,5V , výstupního výkonu PO=50W  a špičkového výstupního proudu 

IO(PEAK)=5,1A. V následujícím odstavci byl proveden návrh schématu zapojení a popsány 

funkce jednotlivých pinů integrovaného obvodu TDA8920BJ. Návrh desky plošného spoje 

byl proveden v programu EAGLE verze 4.14. Byla použita oboustranná deska a vodivé cesty 

o šířce 1,2mm. Tato hodnota byla ověřena programem „Proudové zatížení.exe“ a dle 

programu a použité technologie tyto cesty snesou proudové zatížení 6,5A což je dostačující 

vzhledem k vypočteným hodnotám, jež byly 5,1A. V návrhu je důležité umístění blokovacích 

kondenzátorů, které je třeba umístit co nejblíže k IO.  

 V poslední části této bakalářské práce bylo provedeno měření parametrů realizovaného 

výkonového zesilovače. Hlavními požadavky této práce bylo splnění výstupního výkonu 50W 

na kanál a výsledné harmonické zkreslení signálu nesmělo překročit 1%. 



Z výpočtů a grafů je patrné, že byly tyto požadavky splněny. Výstupní výkon zesilovače byl 

při napájecím napětí ±23,5V vypočten na 50,41W. Výstupní harmonické zkreslení při tomto 

výkonu bylo rovno hodnotě 0,819%. Obě tyto hodnoty odpovídají zadaným parametrům této 

bakalářské práce. Účinnost zesilovače při výstupním výkonu 50W je 86,5%. Na grafu 1.4 je 

možno vidět amplitudovou charakteristiku realizovaného zesilovače. Graf 2.4 zobrazuje 

výstupní harmonické zkreslení v závislosti na výstupním výkonu. Z průběhu je patrné, že při 

vyšším výstupním výkonu již dochází k prudšímu růstu zkreslení THD+N.   
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7. Seznam symbolů a zkratek 

 

PWM puls widht modulation – puslně šířková modulace 

W watt 

L induktor 

C kapacitor 

R rezistor 

Q tranzistor 

T tranzistor 

DP dolní propust 

Uin [V] Vstupní napětí 

Ue [V] napětí za sčítačkou 

Ueint [V] napětí za sčítačkou a po integraci 

Uodh [V] odhadované napětí 



THD+N [%] celkové harmonické zkreslení se šumem 

THD [%] celkové harmonické zkreslení 

PDM  vylepšená pulsně šířková modulace 

-Uref [V] záporná hodnota referenčního napětí 

+Uref [V] kladná hodnota referenčního napětí 

D/A digitálně/analogový 

A/D analogově/digitální 

IO integrovaný obvod 

DPS  deska plošného spoje 

Po střední hodnota výstupního výkonu 
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