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1. Kolikšno maksimalno moč sinusnega signala lahko dobimo na zvočniku na izhodu
močnostnega ojačevalnika v AB razredu, če uporabimo 4 (2+2) izhodne bipolarne
tranzistorje, ki se ne smejo pregrevati pri nobenem izkrmiljenju? Maksimalna moč
posameznega tranzistorja pri Tc = 25 ºC znaša 125 W, maksimalna dopustna temperatura
na pn spojih tranzistorja znaša Tj max = 150 ºC in temperatura okolice Ta = 60 ºC. Površina
ohišja enega tranzistorja je 5 cm2 (predpostavimo, da je cel tranzistor v stiku s hladilnim
telesom, zmanjšanje površine hladilnega telesa zaradi prekrivanja s tranzistorji je
zanemarljivo). Celotna površina hladilnega telesa je 1000 cm2. Specifični toplotni
prevodnosti ohišje-hladilno telo in hladilno telo-okolica sta σth cs = 0.2 W/(ºCcm2) in
σth sa = 2.5 x 10-3 W/(ºCcm2).
2. Določite izhodno napetost narisanega vezja z operacijskim ojačevalnikom. Kje in kolikšno
vrednost upora bi morali dodati v vezje, če bi želeli izničiti vpliv predtoka IB? (u1 = 1 mV,
u2 = 2 mV, R1 = R2 = 1 MΩ, R3 = 10 MΩ, A0 →∞, CMRR →∞, Uoff = + 2 mV,
IB = 10 nA, Ioff = + 2 nA, Rd = 100 kΩ, RS+ = RS− = 1 MΩ).
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3. Načrtajte pasovnozaporni aktivni RC filter s centralno frekvenco f0 = 1 kHz in pasovno
širino B(-3 dB) = 200 Hz. Tip filtra naj bo Butterworth 2 reda (40 dB/dek naraščanje in
upodanje karakteristike). Lahko uporabite tri operacijske ojačevalnike. Pri določanju
vrednosti elementov vezja si pomagajte s tabelo na drugi strani lista. Absolutna vrednost
ojačenja filtra v prepustnih območjih naj bo 200.

4. Načrtajte generator pravokotnih signalov, ki mu lahko spreminjate frekvenco od 50 Hz do
1 kHz in »duty-cycle« od 20 do 80 %, neodvisno od frekvence. Na voljo imate
komparatorje, upore in potenciometre (1 - 500 kΩ), kondenzatorje, diode, preklopnike,
napajalnik +/- 12 V. Izhodna napetost komparatorjev +/- Usat je +/- 11 V. Kolenska
napetost diod je 0.7 V.

