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TEORETICKÁ ANALÝZA LINEÁRNEJ SÚSTAVY SO SPÄTNOU VÄZ BOU 

 

 

MILLY Miron, SR 

 

Abstrakt  

Teoretická analýza lineárnej sústavy so spätnou väzbou. Článok sa zaoberá analýzou 
lineárnej spätnej väzby. Na príklade napäťovej sériovej spätnej väzby sú odvodené 
matematické vzťahy vyjadrujúce fyzikálne vlastnosti analyzovanej spätnoväzbovej sústavy. 

 

Abstract 

Theoretical analysis of linear system with feedback. The article deals with an analysis 
of the linear system with feedback. On the example of the voltage serial feedback are derived 
the mathematical relationships that express the specific physical properties of analyzed 
feedback system.  

 

1  Úvod  

Lineárna spätná väzba je základným prostriedkom, ktorý sa používa takmer vo všetkých 
elektronických obvodoch a zariadeniach, lebo pomocou nej možno dosiahnuť:  

a) kvalitatívne zmeny vo vlastnostiach danej elektronickej sústavy, ktoré sa prejavia 
novými funkciami v činnosti sústavy (napr. vo funkcii zosilňovača, frekvenčného 
filtra, korektora frekvencií, posúvača fázy alebo oscilátora), 

b) kvantitatívne zmeny, ktoré sa prejavia zmenou parametrov a charakteristík 
konkrétneho funkčného bloku (napr. zosilňovača), ktorý daná elektronická sústava 
predstavuje (napr. nastavenie vhodného zosilnenia, vstupného alebo výstupného 
odporu, zníženie nelineárneho skreslenia, rozšírenie pásma prenášaných frekvencií, 
prípadne korekcia amplitúdovej alebo fázovej frekvenčnej charakteristiky). 

 

2  Analýza lineárnej sústavy so spätnou väzbou 

Základný princíp lineárnej sústavy so spätnou väzbou možno vysvetliť na blokovej 
schéme znázornenej na obr. 1,   

kde:   ɵA   je prenosová funkcia priamej vetvy lineárnej sústavy,  

          ɵβ    je prenosová funkcia spätnoväzbovej vetvy lineárnej sústavy. 

    

Obr. 1.  Bloková schéma lineárnej sústavy so spätnou väzbou 
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V elektronickej obvodovej sústave veličiny ɵ , ɵ , ɵ , ɵX X X X s0 1 2 predstavujú napätia alebo 
prúdy v jednotlivých uzloch a vetvách konkrétnej elektronickej sústavy so spätnou väzbou, 
ktoré sú vyjadrené obvykle v komplexnom tvare. Preto priamo z blokovej schémy takejto 
spätnoväzbovej sústavy možno určiť aj vzájomné vzťahy medzi jednotlivými veličinami:  

ɵ ɵ ɵX X X s0 1= + ,       ɵ ɵ ɵX A X2 0= ⋅ ,       ɵ ɵ ɵX Xs = ⋅β 2  

Z uvedených vzťahov možno po príslušných úpravách odvodiť obecný vzorec pre 
sústavu so spätnou väzbou, nazývaný tiež Blackov vzorec:  

,     kde ɵA s je prenosová funkcia celej sústavy so spätnou väzbou.  

Podľa spôsobu pripojenia spätnoväzbovej dvojbrány k zosilňovaču rozoznávame 
štyri typy spätných väzieb:  

o napäťovú  –  spätnoväzbový signál je odvodený z výstupného napätia)  

o prúdovú    –  spätnoväzbový signál je odvodený z výstupného prúdu)  

o sériovú      –  spätnoväzbová dvojbrána je zapojená sériovo k vstupnej bráne 

o paralelnú   –  spätnoväzbová dvojbrána je zapojená paralelne k vstupnej bráne 

Vzájomnou kombináciou uvedených typov spätných väzieb možno vytvoriť:  

o napäťovú sériovú spätnú väzbu 

o prúdovú sériovú spätnú väzbu 

o napäťovú paralelnú spätnú väzbu 

o prúdovú paralelnú spätnú väzbu 

      

Obr. 2.  Zapojenie sústavy s napäťovou sériovou spätnou väzbou 

 

Analyzujme pomery v konkrétnej elektronickej sústave so zavedenou napäťovou 
sériovou spätnou väzbou (obr. 2). Priamo zo zapojenia, v ktorom vyznačíme orientáciu 
zvolených kladných zmyslov jednotlivých napätí, určíme aj vzájomné vzťahy medzi nimi, 
vrátane príslušných znamienok:  

s10 ÛÛÛ −= ,        02 ÛÂÛ ⋅= ,        2s ÛˆÛ ⋅β= ,          odkiaľ   0s ÛÂˆÛ ⋅⋅β= . 

Potom:   
Âˆ1

Â

Û

Û
Â

1

2
s ⋅β+

==  

Výraz v označení Âˆ1Ŝ ⋅β+=  sa nazýva stupeň spätnej väzby, kde súčin Âˆ ⋅β  predstavuje 
napäťový prenos sústavy s rozpojenou spätnou väzbou na jej vstupe.  
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Možno ho vyjadriť v zložkovom alebo exponenciálnom tvare: 

ϕ⋅β=⋅β⋅+⋅β=⋅β jeA)Âˆ(Imj)Âˆ(ReÂˆ , pričom   
)Âˆ(Re

)Âˆ(Im
arctg

⋅β
⋅β=ϕ , 

kde  φ  je fáza prenosovej funkcie Âˆ ⋅β . 

Potom pre napäťový prenos sústavy so spätnou väzbou platí : 

)Âˆ(Imj)]Âˆ(Re1[

Â

Ŝ

Â
Âs ⋅β⋅+⋅β+

== , 

V pásme frekvencií  ω ω ωsd hd< <    pre modul  As  napäťového prenosu ɵA splatí: 

22s
)]Âˆ([Im)]Âˆ(Re1[

A
S
A

A
⋅β+⋅β+

==  

Ak:          s > 1,    potom   As < a    (sústava so zápornou spätnou väzbou),  

    0 < s < 1,    potom   As > a    (sústava s kladnou spätnou väzbou),  

          s = 0,    potom   As→∞   (sústava je dynamicky nestabilná).  

3  Záporná spätná väzba  (S > 1)  

� U dynamicky stabilných elektronických sústav sa v prevažnej miere používa 
záporná spätná väzba pre jej nasledujúce prednosti: 

� Potláča kolísanie zosilnenia  ,A∆   takže   2
s S/AA ∆≈∆ ; 

� Zlepšuje odstup užitočného signálu na vstupnej bráne od všetkých rušivých signálov 
vstupujúcich do sústavy kdekoľvek medzi vstupom a výstupom;  

� Rozširuje pásmo prenášaných frekvencií, a to tak, že dolnú hraničnú frekvenciu ωd  
zníži na hodnotu ωds = ωd /S  a hornú hraničnú frekvenciu ωh  zvýši na hodnotu 
ωhs = ωh S, ako to znázorňuje graf s logaritmickými súradnicami;  

       

kde:   k     je nelineárne skreslenie aktívnej časti sústavy zapojenej v priamej vetve, 

          ks    je nelineárne skreslenie celej sústavy so spätnou väzbou, 

          U1   je efektívna hodnota 1. harmonickej zložky skresleného výstupného napätia, 

        Uvýs   je celková efektívna hodnota výstupného napätia, pričom pre k ≤ 0,1  je  Uvýs ≈ U1, 

    U2
…Un   sú efektívne hodnoty vyšších harmonických zložiek výstupného napätia 

� Zmenšuje nelineárne skreslenie )S/kk( s = ,      pričom k
U U U
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Pôsobením zápornej spätnej väzby (S > 1) sa mení aj vstupná a výstupná impedancia 
celej sústavy, a to v závislosti od typu spätnej väzby:  

  –  sériová spätná väzba zväčšuje vstupnú impedanciu celej sústavy:         Zvst,s  =  Zvst . S 

  –  paralelná spätná väzba zmenšuje vstupnú impedanciu celej sústavy:     Zvst,s  =  Zvst / S 

  –  napäťová spätná väzba zmenšuje výstupnú impedanciu celej sústavy:   Zvýs,s =  Zvýs / S 

  –  prúdová spätná väzba zväčšuje výstupnú impedanciu celej sústavy:      Zvýs,s =  Zvýs . S 

 

4  Kladná spätná väzba  (0 < s < 1)  

Kladná spätná väzba má opačné prejavy ako záporná a tak má aj menej predností ako 
záporná spätná väzba. Preto u dynamicky stabilných sústav sa používa len zriedka.  

Využitie kladnej spätnej väzby je časté hlavne u dynamicky nestabilných sústav, ako sú 
napr. oscilátory. Príklady zapojení elektronických oscilátorov so spätnou väzbou sú 
znázornené na  obr. 6  a  obr. 7. 

5  Dynamická stabilita sústavy so zavedenou spätnou väzbou  

Lineárna sústava je vtedy dynamicky stabilná, ak v nej bez budenia vonkajším signálom 
nevzniknú samovoľné, časovo premenlivé napätia alebo prúdy. Ak má sústava zosilňovať, 
musí byť dynamicky stabilná (sústava plní úlohu zosilňovača). Ale ak má sama generovať 
netlmené kmity, musí byť dynamicky nestabilná (sústava plní úlohu oscilátora). 

Podmienku dynamickej stability lineárnej sústavy možno obecne odvodiť z Blackovho 
vzorca, a to tak, že určíme súradnice kritického bodu k v komplexnej rovine z podmienky: 

0Âˆ1 =⋅β− ,  odkiaľ  1Âˆ =⋅β ,  takže  Re ( Âˆ ⋅β ) = 1,  Im ( Âˆ ⋅β ) = 0,  a preto  k = [1; j0]. 

Jedným z kritérií dynamickej stability sústavy so spätnou väzbou je aj známe Nyquistovo 
kritérium stability, ktoré hovorí, že sústava so spätnou väzbou je dynamicky stabilná vtedy 
a len vtedy, ak združená frekvenčná charakteristika prenosovej funkcie rozpojenej sústavy 

Âˆ ⋅β v komplexnej rovine (obr. 3) neobopína kritický bod k = [1; j0]. V opačnom prípade je 
sústava so spätnou väzbou dynamicky nestabilná, čo sa prejaví vznikom netlmených kmitov 
v sústave. Pre dynamicky nestabilnú sústavu je charakteristické, že aj pri 0X̂ je 0X̂ 21 ≠= . 

Potom zosilnenie sústavy so spätnou väzbou As→∞ , odkiaľ vyplýva, že 1Âˆ →⋅β . 

Podrobnejšou analýzou by sme zistili, že podmienka 1)Âˆ(Re =⋅β  môže byť splnená pri 
viacerých frekvenciách, ale netlmené kmity môžu vzniknúť len pri jednej frekvencii, pri 
ktorej je splnená aj podmienka 0)Âˆ(Im =⋅β . Je to podmienka nulového fázového posunu 

spätnoväzbového signálu ɵX svzhľadom k vstupnému signálu ɵX 0 , ktorá je vyjadrená fázou φ 

prenosovej funkcie Âˆ ⋅β  rozpojenej spätnoväzbovej sústavy, pre ktorú musí platiť, že  φ = 0.  
Teda pre vznik netlmených kmitov v sústave so spätnou väzbou musia byť súčasne splnené 
obe podmienky: 1)Âˆ(Re =⋅β  a 0)Âˆ(Im =⋅β , ktoré však možno vyjadriť aj v tvare:   1A =⋅β   
a  … ,4 ,2 ,0 ππ=ϕ  
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                  a) b) 

Obr. 3.  Príklady združených frekvenčných charakteristík prenosovej funkcie  Âˆ ⋅β  
   dynamicky stabilnej (a) a dynamicky nestabilnej (b) spätnoväzbovej sústavy 

6  Príklady elektronických zapojení so spätnou väzbou 

Dynamickú nestabilitu možno v spätnoväzbovej sústave vyvolať zavedením kladnej 
spätnej väzby. Z fyzikálneho hľadiska každý zosilňovač so zavedenou frekvenčne závislou 
kladnou spätnou väzbou možno zmeniť na oscilátor, ak je splnená podmienka 1Âˆ =⋅β . Ako 
aktívny člen elektronickej sústavy je výhodné používať operačný zosilňovač.  

V zapojení na obr. 4 je zavedená záporná spätná väzba prostredníctvom Wienovho článku 

s frekvenčne závislou prenosovou funkciou 
ɵβ . V zapojení na obr. 5 je zavedená záporná 

spätná väzba prostredníctvom odporového deliča s frekvenčne nezávislým napäťovým 
prenosom, pričom výstup Wienovho článku je spojený s neinvertujúcim vstupom operačného 
zosilňovača. V zapojení na obr. 6 sú zavedené dve spätné väzby: záporná, prostredníctvom 
odporového deliča R1, R2 s frekvenčne nezávislým napäťovým prenosom, a kladná, 
prostredníctvom Wienovho článku s frekvenčne závislou prenosovou funkciou. V zapojení na 
obr. 7 sú taktiež zavedené dve spätné väzby, avšak na rozdiel od predchádzajúceho zapojenia 
má záporná spätná väzba frekvenčne závislý napäťový prenos ale kladná frekvenčne 
nezávislý, vytvorený odporovým deličom R1, R2. Okrem toho sa tento typ oscilátora 
vyznačuje vyššou stabilitou oscilačnej frekvencie a menším nelineárnym skreslením. Na 
stabilizáciu amplitúdy kmitov sa u oboch oscilátorov namiesto rezistorov R1, R2  používajú 
teplotne závislé prvky (napr. termistor alebo nízkonapäťová mini-žiarovka). 

 

                                   

 

Obr. 4.  Zapojenie pásmopriepustného filtra           Obr. 5.  Zapojenie posúvača fázy 2. rádu 
            s Wienovým článkom                                              s Wienovým mostíkom 
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Obr. 6.  Zapojenie harmonického oscilátora           Obr. 7.  Zapojenie harmonického oscilátora 
            s Wienovým mostíkom                                             s premosteným článkom T 

 

7  Záver 

Pre lepšie pochopenie princípu spätnej väzby je potrebné si uvedomiť, že spätná väzba 
nemení vlastnosti aktívnej časti sústavy. Jej zosilnenie A, kolísanie zosilnenia ∆A , šírka 
prenášaného frekvenčného pásma ωh – ωd , nelineárne skreslenie k  a ostatné parametre sú 
rovnaké s väzbou i bez väzby.  

Sústavu so spätnou väzbou tvoria prídavné obvody, ktoré spolu s aktívnou časťou sústavy 
majú iné vlastnosti:  iné zosilnenie As ,  iné kolísanie zosilnenia ∆As ,  inú šírku pásma  ωsh –
 ωsd , iné skreslenie ks ,  atď. 
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