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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest układ wzmacniacza mocy przeznaczony do sterowania elementów 

piezoelektrycznych pełniących rolę aktuatorów, szczególnie o budowie wielowarstwowej, charaktery-

zujących się, jako obciążenie, dużą pojemnością zastępczą. 

Aktuatory piezoelektryczne w postaci stosów wymagają sygnału sterującego dużej mocy dla 

wymuszenia odkształcenia elementu piezoelektrycznego. Istotne jest aby wymuszenie odkształcenia 

aktuatora następowało w sposób kontrolowany i odwzorowywujący liniowo sygnał sterujący. 

Znane są z literatury układy wzmacniaczy mocy przeznaczone do współpracy z elementami 

piezoelektrycznymi. Układy wymuszające odkształcenie stosu piezoelektrycznego są układami elek-

tronicznymi wyposażonymi w kolejne stopnie realizujące wzmocnienie napięć i prądów, co w efekcie 

doprowadza do znacznego podniesienia mocy wyjściowej względem sygnału wejściowego. 

Realizacja stopnia wejściowego polega na wzmocnieniu napięcia elektrycznego podawanego 

sygnału. Wzmocnienie takie jest realizowane w oparciu o wzmacniacz różnicowy. Pozwala to na 

wzmocnienie sygnału wejściowego kilka czy nawet kilkadziesiąt razy. Równoważną metodą wzmoc-

nienia jest zastosowanie wzmacniacza operacyjnego z odpowiednim wzmocnieniem. 

W celu minimalizacji zniekształceń harmonicznych stosuje się ujemne sprzężenie zwrotne (prą-

dowe lub napięciowe), które ograniczają wzmocnienie na rzecz lepszej jakości sygnału. Sygnał 

wzmocniony napięciowo do żądanej amplitudy zostaje następnie poddany wzmocnieniu prądowemu. 

Wzmocnienie prądowe wymagane jest dla osiągnięcia właściwego wzmocnienia mocy przez zapew-

nienie odpowiedniej zdolności prądowej wzmacniacza. We wzmacniaczach większej mocy i pracują-

cych w klasie AB najczęściej stosuje się bufory prądowe w postaci tranzystorów dużej mocy. W zależ-

ności od koncepcji realizacji stosowane są tranzystory bipolarne lub polowe. 

W aplikacjach pracujących przy wysokich napięciach i prądach stosuje się wielokrotne połącze-

nia szeregowo - równoległe, w celu zmniejszenia napięć i prądów na poszczególnych elementach. 

Ze względu na parametry jakościowe sygnału, tzn. zawartość harmonicznych i poziom zniekształ-

ceń powstający głównie w stopniu końcowym stosuje się ujemne sprzężenie zwrotne do wejścia napię-

ciowego. W przypadku zachowania obciążenia o charakterze głównie rezystancyjnym wystarczające są 

różnego rodzaju kompensacje fazy sygnału w sprzężeniach zwrotnych. W przypadku obciążenia o cha-

rakterze pojemnościowym sprzężenie zwrotne zapewnia poprawną pracę układu wzmacniającego dla 

wąskiego przedziału wartości obciążeń. Zmiana wartości obciążenia przy niezmienionych wartościach 

elementów sprzężenia zwrotnego i układów wzmacniaczy może prowadzić do utraty przez sprzężenie 

zwrotne charakteru stabilizującego i korygującego. 

Celem wynalazku jest układ wzmacniacza mocy przeznaczony do wymuszenia odkształceń ak-

tuatorów piezoelektrycznych w postaci stosów, o dużej impedancji pojemnościowej, różnej dla różnych 

typów aktuatorów zawierającej się od setek pF do dziesiątek F, bez konieczności zmian elementów 

wzmacniacza oraz stosowania rozwiązań polegających na dołączeniu lub zamianie poszczególnych 

elementów. Układ powinien umożliwiać korektę charakterystyki fazowej w celu uzyskania stabilności 

wzmacniacza dla różnych obciążeń pojemnościowych. Dodatkowo układ powinien pracować popraw-

nie dla różnych wartości napięć zasilających. 

Założenia te spełnione są w rozwiązaniu według wynalazku przedstawiającym układ wzmacnia-

cza mocy dla elementów piezoelektrycznych zwłaszcza o dużej pojemności zastępczej. 

Istotą wynalazku jest układ wzmacniacza mocy dla elementów piezoelektrycznych, w którym 

końcowy wzmacniacz prądowy ma blok pierwszy i blok komplementarny, blok pierwszy zawiera połą-

czone szeregowo trzy tranzystory polowe MOS z kanałem typu N, przy czym, źródło pierwszego tran-

zystora polowego MOS z kanałem typu N i źródło komplementarnego pierwszego tranzystora MOS  

z kanałem typu P połączone są z wyjściem wzmacniacza prądowego odpowiednio poprzez pierwszy  

i drugi rezystor, ponadto wyjście wzmacniacza prądowego połączone jest z emiterami pierwszego  

i drugiego tranzystora bipolarnego typu NPN, których kolektory są ze sobą połączone i dołączone do 

bramki pierwszego tranzystora polowego MOS z kanałem typu N, również emitery pierwszego i dru-

giego komplementarnego tranzystora bipolarnego typu PNP są dołączone do wyjścia wzmacniacza 

prądowego, a ich połączone kolektory połączone są z bramką pierwszego komplementarnego tranzy-

stora polowego MOS z kanałem typu P, ponadto pierwszy tranzystor bipolarny NPN i pierwszy kom-

plementarny tranzystor bipolarny PNP mają bazy połączone z wyjściem wzmacniacza prądowego 

odpowiednio poprzez pierwszy kondensator i drugi komplementarny kondensator i jednocześnie po-

przez rezystor trzeci i trzeci komplementarny rezystor dołączone odpowiednio do źródła pierwszego 
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tranzystora MOS z kanałem typu N i źródła pierwszego komplementarnego tranzystora MOS z kana-

łem typu P. 

Przedmiot wynalazku objaśniony jest w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia 

schemat układu wzmacniacza mocy przeznaczonego do sterowania elementów piezoelektrycznych. 

Wzmacniacz mocy składa się ze wzmacniacza napięciowego 1, wzmacniacza buforowego 43 oraz 

wzmacniacza prądowego składających się z bloku pierwszego 42 i bloku komplementarnego 38. Po-

nadto, wzmacniacz mocy wyposażony jest w układ zasilania wzmacniacza napięciowego 39 oraz dru-

gi niezależny sterowany układ zasilania wzmacniacza prądowego 40. Sterowanie wartością napięcia 

zasilania wzmacniacza napięciowego 1 oraz układu zasilania wzmacniacza prądowego realizowane 

jest przez układ sterowania 41. 

Blok pierwszy 42 składa się z 3 tranzystorów polowych 33, 34 i 35 oraz rezystora 36 połączo-

nych szeregowo i załączonych do wyjścia dodatniego zasilacza wzmacniacza prądowego i wyjście 

wzmacniacza. Bramki tranzystorów 33, 34, 35 połączone są poprzez jednakowe rezystory 30, 31 i 32 

z dzielnikiem napięciowym wchodzącym w skład wzmacniacza buforowego 43. Dzielnik napięciowy 

sterujący tranzystorami polowymi bloku pierwszego 42 składa się z połączonych szeregowo trzech 

rezystorów 15, 16, 17, zaś bloku komplementarnego 38 z połączonych szeregowo trzech rezystorów 

18, 19, 20. Pomiędzy oba zespoły rezystorów włączony jest tranzystor 12, którego kolektor połączony 

jest z rezystorem 17 zaś emiter z rezystorem 18. Do emitera tranzystora 12 przyłączona jest również, 

poprzez rezystor 32 bramka tranzystora 35. Do punktu połączenia rezystorów 17 i 16 przyłączona jest 

poprzez rezystor 31 bramka tranzystora 34, natomiast do punktu połączenia rezystorów 16 i 15 przy-

łączona jest poprzez rezystor 31 bramka tranzystora 33. Rezystor 15 połączony jest z wyjściem do-

datnim regulowanego zasilacza wzmacniacza mocy 40, a znajdujący się po drugiej stronie gałęzi 

dzielnika napięcia rezystor 20 połączony jest z wyjściem ujemnym zasilacza wzmacniacza mocy 40.  

Z dzielnika dla ujemnej połówki sygnału sterującego wyprowadzone są połączenia dla sterowania 

bramkami tranzystorów polowych wchodzących w skład bloku komplementarnego 38. Wszystkie rezy-

story dzielnika mają tą samą wartość. 

Baza tranzystora 12 włączona jest pomiędzy rezystor 10 i rezystor 11. Rezystor 10 łączy bazę 

tranzystora 12 z jego kolektorem, natomiast rezystor 11 bazę tranzystora 12 z jego emiterem. Pomię-

dzy emiter a kolektor tranzystora 12 załączony jest dzielnik napięcia zawierający dwa identyczne rezy-

story 8 i 9 zaś do punktu połączenia rezystorów 8 i 9 doprowadzany jest sygnał wyjściowy wzmacnia-

cza napięcia 1. 

Do punktu połączenia rezystorów 8 i 9 przyłączony jest również układ szeregowo połączonych 

identycznych rezystorów 2 i 3 z drugiej strony połączonych z wyjściem dodatnim regulowanego zasila-

cza wzmacniacza mocy 40. Dzielnik napięciowy 2, 3 polaryzuje bazę tranzystora 6. Analogicznie polary-

zowany jest tranzystor 14 poprzez dzielnik napięcia złożony z szeregowo połączonych rezystorów 4 i 5. 

Kolektor tranzystora 6 połączony jest bezpośrednio do wyjścia dodatniego regulowanego zas i-

lacza wzmacniacza mocy 40, zaś emiter poprzez źródło prądowe 7 z punktem połączenia kolektora 

tranzystora 12 oraz rezystorów 8, 9, 17 i 32. Połączenia dla układu dostarczającego napięcia sterują-

ce dla bloku komplementarnego 38 są analogiczne jak dla układu sterującego blokiem pierwszym 42. 

W obwodzie każdego z bloków wzmacniacza prądowego zrealizowany jest obwód zapewniający stabi-

lizację pracy wzmacniacza w szerokim zakresie pojemności zastępczej obciążenia. Układ pomiaru 

wartości prądu w obwodzie obciążenia realizowany jest na rezystorze 36 dla bloku pierwszego 42 

i rezystorze 37 dla bloku komplementarnego 38. Równolegle do rezystora 36 załączone są dwa dziel-

niki napięcia. Pierwszy składający się z połączonych szeregowo rezystorów 23 i 24 polaryzuje tranzy-

stor 21, którego baza połączona jest z punktem wspólnym rezystorów 23 i 24. Drugi dzielnik napięcia 

składający się z połączonych szeregowo rezystorów 27 i 28 polaryzuje tranzystor 26, którego baza 

połączona jest z punktem połączenia rezystorów 27 i 28. Baza tranzystora 21 przez rezystor 25 oraz 

baza tranzystora 26 przez rezystor 29 połączone są z punktem połączenia źródła tranzystora 34  

z drenem tranzystora 35. Kolektory tranzystorów 21 i 26 są zwarte i przyłączone do bramki tranzystora 35. 

Emitery tranzystorów 21 i 26 są połączone z wyjściem wzmacniacza. Pomiędzy bazę tranzystora 21  

a wyjście wzmacniacza załączony jest kondensator 22. Za pośrednictwem układu złożonego z tranzy-

storów 21 i 26, w bloku pierwszym 42, realizowany jest obwód lokalnego sprzężenia zwrotnego, któ-

rego zadaniem jest korekta charakterystyki fazowej, w celu uzyskana stabilności wzmacniacza - dla 

obciążeń pojemnościowych od setek pF do dziesiątek F. Blok komplementarny 38 zawiera identycz-

ny obwód lokalnego sprzężenia zwrotnego. 
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W układzie według wynalazku sygnał wejściowy podawany jest na różnicowy wzmacniacz na-

pięciowy 1 w którym sygnał wzmacniany jest 20 razy. Wzmacniacz ma obciążenie typu rezystancyjne-

go, co zapewnia liniowe wzmocnienie sygnału sterującego. 

Napięciowy sygnał z rezystora podawany jest, na integralnie związany ze wzmacniaczem mocy, 

wzmacniacz buforowy 43, którego zadaniem jest przesunięcie wartości sygnału w celu wysterowania 

stopnia mocy składającego się z bloku pierwszego 42 i bloku komplementarnego 38. Wzmacniacz 

mocy zasilany jest z regulowanego zasilacza mocy 40 umożliwiającego programową zmianę wartości 

oraz proporcji napięć zasilających od symetrycznego 200 V (+/- 100 V) do asymetrycznego (0 ...200 V). 

Sterowanie parametrami zasilania jak i wartości wzmocnienia odbywa się z cyfrowego interfejsu użyt-

kownika stanowiącego układ sterowania. 

W obwodzie każdego z bloków wzmacniacza mocy zrealizowany jest obwód zapewniający sta-

bilizację pracy wzmacniacza w szerokim zakresie pojemności zastępczej obciążenia - to znaczy mie-

rzony jest prąd w obwodzie obciążenia oraz przez dodatkowy układ tranzystorowy wprowadzany jest 

sygnał lokalnego sprzężenia zwrotnego w obwód mostka. 

Zadaniem tego układu jest korekta charakterystyki fazowej, w celu uzyskana stabilności  

wzmacniacza - dla obciążeń pojemnościowych od setek pF do dziesiątek F. Za pośrednictwem tran-

zystorów 21, 26 znajdujących się w bloku pierwszym 42 i komplementarnych tranzystorów w bloku 

komplementarnym 38 nadzoruje się przebiegi narastania sygnału wyjściowego wzmacniacza. Obwód 

zrealizowany w oparciu o tranzystor 26 i rezystory 18, 19, 36 poprzez pomiar spadku napięcia na re-

zystorze 36, kontroluje wartość prądu wyjściowego dla dodatnich jego wartości. Drugi obwód zreali-

zowany w oparciu o tranzystor 21 i rezystory 15, 16, 36 i kondensator 22 poprzez pomiar spadku na-

pięcia na rezystorze 36, także kontroluje wartość prądu wyjściowego dla dodatnich jego wartości, jed-

nakże jego odpowiedź z uwagi na obecność kondensatora 22 jest opóźniona w czasie, co umożliwia 

kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza. 

Analogiczne obwody zastosowano w bloku komplementarnym 38, które kontrolują przebiegi na-

rastania prądu wyjściowego dla ujemnych jego wartości. 

Dodatkowo, wzmacniacz mocy według wynalazku korzystnie może być wyposażony w czujnik 

temperatury, kontrolujący temperaturę stosu piezoelektrycznego. Czujnik temperatury włączony przez 

obwód pomiarowy i generuje dodatkowy sygnał ograniczający wartość prądu w obciążeniu. Sygnał 

czujnika temperatury ogranicza wysterowanie stosu piezoelektrycznego, zapobiegając przed uszko-

dzeniem. 

Układ wzmacniacza mocy według wynalazku wykazuje szereg zalet w stosunku do układów 

stosowanych dotychczas praktyce. We wzmacniaczu według wynalazku w trakcie pracy przy obciąże-

niu pojemnościowym w zakresie od setek pF do dziesiątek F stabilizowane są parametry pracy.  

Układ wzmacniacza mocy według wynalazku umożliwia zmiany sposobu zasilania końcowego 

wzmacniacza prądowego zarówno symetrycznie (+200, -200 V) jak i niesymetrycznie (0 …400 V)  

z zachowaniem działania układu zabezpieczenia wzmacniacza. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Wzmacniacz mocy przeznaczony dla elementów piezoelektrycznych zwłaszcza o dużej pojem-

ności zastępczej zawierający wzmacniacz napięciowy i co najmniej jeden wzmacniacz prądowy,  

w którym pierwszy blok zrealizowany jest w oparciu o tranzystory polowe MOS z kanałem typu N  

i tranzystory bipolarne NPN, natomiast blok komplementarny zrealizowany został w oparciu o tranzy-

story polowe MOS z kanałem typu P i tranzystory bipolarne PNP, znamienny tym, że ma blok pierw-

szy (42) i blok komplementarny (38), blok pierwszy (42) zawiera połączone szeregowo trzy tranzystory 

polowe MOS z kanałem typu N (35), (34), (33) przy czym, źródło pierwszego tranzystora polowego 

MOS z kanałem typu N (35) i źródło komplementarnego pierwszego tranzystora MOS z kanałem typu P 

połączone są z wyjściem wzmacniacza prądowego odpowiednio poprzez pierwszy (36) i drugi rezy-

stor (37), ponadto wyjście wzmacniacza prądowego połączone jest z emiterami pierwszego i drugiego 

tranzystora bipolarnego typu NPN (21), (26), których kolektory są ze sobą połączone i dołączone do 

bramki pierwszego tranzystora polowego MOS z kanałem typu N (35), również emitery pierwszego  

i drugiego komplementarnego tranzystora bipolarnego typu PNP są dołączone do wyjścia wzmacnia-

cza prądowego, a ich połączone kolektory połączone są z bramką pierwszego komplementarnego 

tranzystora polowego MOS z kanałem typu P, ponadto pierwszy tranzystor bipolarny NPN (21)  



 PL 218 560 B1 5 

i pierwszy komplementarny tranzystor bipolarny PNP mają bazy połączone z wyjściem wzmacniacza 

prądowego odpowiednio poprzez pierwszy kondensator (22) i drugi komplementarny kondensator  

i jednocześnie poprzez rezystor trzeci (23) i trzeci komplementarny rezystor dołączone odpowiednio 

do źródła pierwszego tranzystora MOS z kanałem typu N (35) i źródła pierwszego komplementarnego 

tranzystora MOS z kanałem typu P. 

 

 

Rysunek 
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