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Резюме: Когато се усилва сигнал от високоомен променливотоков източник, класическата схема на 
променливотоков усилвател с ОУ не може да отговори на повишени метрологически изисквания като свръх-
висок входен импеданс и ниско ниво на собствени шумове. За преодоляване на посочените недостатъци се 
използва променливотоков усилвател с обратна връзка от тип “bootstrap”. В статията е предложено изследване 
на входния импеданс на усилвателя, като експерименталите и симулационите резултати показват силна  
зависимост на входния импеданс от определящите го елементи. Показано е, че при определена честота 
на входния сигнал, стойностите на елементите, изграждащи усилвателя могат да се оптимизират така, 
че да се получи еквивалентен входен импеданс от порядъка на десетки гигаоми, използвайки стойности 
на схемните резистори не надвишаващи 10МΩ. Резултатите от анализа са потвърдени чрез компютърна 
симулация на усилвателя. Получено е добро съвпадение между експерименталните резултати и тези от 
компютърната симулация.

Ключови думи: - Променливотоков усилвател, Висок входен импеданс, Bootstrap Amplifier, PSpice 
modeling

1. Въведение
Когато се усилва сигнал от високоомен про- 

менливотоков източник на сигнал класическата 
схема на променливотоков усилвател с ОУ (фиг.1)  
не може да отговори на повишени метрологи- 
чески изисквания като свръх  висок входен 
импеданс и ниско ниво на собствени шумове. 
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Фиг.1. Променливотоков усилвател с ОУ

Входният импеданс inZ  на измервателния 
преобразувател, показан на фиг.1, се определя 

от съпротивлението 3R . За да се осигури 
повишаване на входния импеданс е необходимо 
неговото увеличаване, но това води до нежелани 
резултати – засилва се влиянието на входния 
поляризиращ ток на ОУ и неговия температурен 
дрейф, влошава се и шумовата характеристика 

на усилвателя. Влиянието на 3R  може да се 
минимизира с помощта на следяща повторителна 
обратна връзка от тип “bootstrap” - фиг.2 [1]. Чрез 
обратната връзка се прилага приблизително едно 
и също напрежение в двата края на  “бутстрапния” 

резистор bR . 
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Фиг.2. Променливотоков усилвател с обратна връзка 

от тип “bootstrap”

През него протича минимален ток и екви- 
валентно представлява съпротивление със свръх 
голяма стойност, тоест входния импеданс на 
усилвателя нараства значително.

Променливотоковите усилватели със следя- 
ща обратна връзка тип “bootstrap” намират 
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приложение за усилване на сигнали: от пиезо-
вибропреобразуватели; от фотодетекори в 
уреди за измерване на мътност; на магнитно-
индуктивни преобразуватели в разходомери на 
течности; в медицинската електроника и др.

2. Анализ на изследвания 
променливотоков усилвател с 
обратна връзка от тип “bootstrap”

Коефициентът EK ,  с който нараства 
еквивалентното съпротивление може да 
се определи на база колко пъти намалява 

приложеното напрежение върху bR , спрямо 

напрежението приложено върху 3R  от фиг.1, 

което е inU . Приемаме, че диференциалното 

входно напрежение 0→IDU , входното синфазно 

съпротивление ICR  за ниски и средни честоти е 

безкрайно голямо. Напрежението върху bR   се 
определя по следния начин:

• за изходното напрежение е в сила зависи- 
мостта

A
AUU in b+

=
10 , (1)

където A е коефициентът на усилване на ОУ без 
ОВ и
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От друга страна

RainRb UUU −=  (6)

Замества се (5) в (6) и след опростяване се 
определя коефициентът KE, с който нараства 
еквивалентната стойност на Rb 
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Окончателно за еквивалентната стойност на  
Rb се получава
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Входният поляризиращ ток на неинвертира- 

щия вход на ОУ протича през веригата bR  

и aR  (C1 и  Cb блокират преминаването му). 
Преминаването през еквивалентното свръх 
високоомно съпротивление Rbe, негативното 
му влияние върху постояннотоковия режим 
на усилвателя би било значително по-голямо. 
За входен имеданс равен на Rbe, усилвателят 
с бутстрапна обратна връзка има KE  пъти по-
малък собствен бял шум в сравнение с обикновен 
усилвател със същата стойност на входния 
импеданс. 

Следящата повторителна обрана връзка 
започва да действа над определена честотата на 
входния сигнал и тогава входният импеданс на 
усилвателя започва да нараства. Нискочестотният 
филтър образуван от Cb и паралелно свързаните  
Ra и Rb определя честотните свойства на Zin (Rb 
влияе слабо, защото през него протича много 
малък ток). Честотната зависимост на Zin се 
определя  въз основа на израза [5]:
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2. Симулационно изследване 
на входния импеданс на 
променливотоков усилвател с 
обратна връзка от тип “bootstrap”
За симулационно и експериментално тестване 

е избран ОУ LF356/NS от PSpice библиотеката 
Nat_semi.lib. Моделът на ОУ прествалява 
модифициран макромодел с допълнителни 
полюсно-нулеви двойки на CMOS операционен 
усилвател (ниво 3). Моделите от трето ниво 
се характерзират с висока точност, с която се 
отразяват честотните и времевите свойства на 
реалния прибор [2]. Макромоделът на ОУ LF356/
NS е от ниво 3 - тип MPZ1. Този тип макромодели 
притежава различна структура на междинното 
стъпало (спрямо макромодели ниво 1 и ниво 2), 
характеризираща се с това, че всички генерирани 
вътрешни напрежения са отнесени спрямо точка, 
чийто потенциал формира плаваща нула, а не 
твърдо дефинирана маса. Потенциалът на тази 
„средна точка” се получава като напрежението 
между два еднакви последователно свързани 
резистора към захранващите шини (възел 49). 
Моделът MPZ1 обаче, не моделира входния 
капацитет за синфазните сигнали за разлика от 
макромоделите на ОУ ниво 2 тип EN1. 

С цел преодоляване на посочения недостатък 
в настоящата работа е усъвършенствано входното 

стъпало на ОУ LF356/NS като са добавени 
кондензатори Ccm1 и Ccm2, така че в модела да 
бъде отразено влиянието на входния капацитет за 
синфазните сигнали. Дефиницията на входното 
стъпала в подсхемата на LF356/NS от PSpice 
библиотеката Nat_semi.lib е показана в Таблица 1.

Таблица 1. Дефиниция на входното стъпало в 
подсхемата на LF356/NS

LF356/NS  - Nat_semi.lib 
*LF356 Monolithic JFET-Input OP-AMP 
MACRO-MODEL 
* connections: non-inverting input inverting input, 
positive power supply, negative power supply, 
output 
.SUBCKT LF356/NS  1  2  99  50  28 
***********INPUT STAGE**************  
* 
***COMMON MODE EFFECT*********** 
I2 99 50 4.65MA 
*^Quiescent supply current 
EOS 7 1 POLY(1) 16 49 3E-3 1 
*Input offset voltage.^ 
R8 99 49 50K 
R9 49 50 50K 
Ccm1 1 49 4.8E-12 
Ccm2 2 49 4.8E-12 
* 
 На фиг. 3 е показана схемата на симулацинно 

тестване в Orcad PSpice. За определяне на входния 
импеданс   се използва принципа на аналоговото 
моделиране на поведението (Analog Behavioral 

Фиг.3. Схема на симулационно изследване
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Modeling), заложен в симулатора PSPICE A/D [3].
Необходимо е да се реалзират блокове за 

изчисляване на ефективните стойности на 
входното напрежение Uin и ток [4]. За целта се 
използват зависим източник на напрежение, 
управляван по напрежение от вида EVALUE (Е1 
и Е2) и зависим източник на ток, управляван 
по напрежение от вида GVALUE (G1 и G2) с 
аналитичен израз за връзката между вход и 
изход. Информацията за входния ток се получава 
посредством зависим източник на напрежение, 
управляван по ток H1 и се подава на зависимия 
източник на ток, управляван по напрежение G2. 
Аритметичният израз, реализиращ функцията 
(Uin**2) се въвежда в източника GVALUE, 
следван от интегратор и източници Е1 и Е2 
(от вида EVALUE), реалзиращи функцията 
коренуване като се използва оператор IF then 
ELSE, както следва:

IF (TIME<=0, 0, sqrt(V(<възел>)/TIME))  (12)

Освен това с използването на израз (12) се 
избягва възникването на лоша сходимост на 
итерационния процес по време на симулацията. 
Напрежението, в изхода на Е1, е всъщност 
ефективната стойност на входното напрежение 
Uin, докато токът през източник V5 (I(V5)), 
съответства на ефективната стойност на входния 
ток.

3. Симулационни и експериментални 
резултати
Входните данни за симулационно и експери- 

ментално изследване са следните: входен сину- 
соидален сигнал с амплитуда 150mV и честота 
50Hz. Изследванията са проведени в две направ0 
ления – определяне влиянието на Ra  върху 
входния импеданс на схемата Zin, при константна 
стойност на Rb и параметър Cb и второто направ- 
ление е влиянието на Rb върху Zin при константна 
стойност на Ra и параметър Cb.

За първия вариант са подбрани следните 

стойности: W= MRb 10 ; Ra приема поредица от 
стойности: 100k, 200k, 470k, 1MW, 2.2MW, 4.7MW, 
10MW, 22MW, 47MW, при различни стойности на 
кондензатор Cb - 470nF, 1uF, 2.2u. Зависисмостта 
на входния импеданс Zin от стойността на Ra 
при различни стойности на Cb, получена в 
PSpice е показана на фиг.4. Експериментално и 
симулационно получените резултати са обобще- 
ни в таблица 2, като данните са илюстрирани 
на фиг. 5. 

 
Фиг.4. Зависисмост на входния импеданс Zin от 

стойността на Ra при различни стойности на Cb 

Вижда се, че характеристиките имат макси- 
мум – най-голямата стойност на  импеданс Zin 
се получава при по-малка стойност на Ra, но 
по-голяма на Cb, а установената стойност на Zin  
(стойността на входния импеданс не се променя 
с по нататъшно увеличение на Ra) е от порядъка 
на 1GΩ. 

0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2.2uF

1uF

470nF(PSpice)

Rb=10Mom

2.2uF(PSpice)

1uF(PSpice)

470nF

Zi
n 

[G
om

]

Ra [Mom]
 

Фиг.5

0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64

0.031

0.063

0.125

0.25

0.5

1

2

4

8

16

32

64

Ra=200Kom

1uF(PSpice)

2.2uF

1uF

2.2uF(PSpice)

470nF
470nF(PSpice)

Zi
n 

[G
om

]

Rb Mom

Фиг.6
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стойности: W= kRa 200 ; резистор Rb приема 
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поредица от стойности: 470k, 1MW, 2.2MW, 
4.7MW, 10MW, 22MW, 47MW, при различни 
стойности на кондензатор Cb - 470nF, 1uF, 2.2u. 
Експериментално и симулационно получените 
резултати са обобщени в таблица 3, а на фиг. 6 е 
показана графичната им интерпретация.

4. Изводи
Както експерименталите така и симулациони- 

те резултати показват силна  зависимост на 
входния импеданс Zin на усилвателя от определя- 
щите го елементи - Ra, Rb, Cb и входният 
синфазен капацитет на ОУ Ccm . Графичната 
интерпретация на резултатите при промяна 
на Ra, Rb и Cb наподобява псевдо резонансна 
зависимост тоест кривите имат ясно изразен 
максимум за определени стойности на аргумента. 
Това поведение се дължи на взаимното влияние 
на двете честотно зависими вериги – едната 
определена основно от R1, Rb, и Ccm, втората от  

Ra и Cb. При промяна на съставящите ги елементи  
или честотата, двете честотно зависими вериги 
променят фазата на сигналите в краищата на 
резистора Rb. Максимален входен импеданс се 
постига когато сигналите в двата края на Rb са 
във фаза – тогава върху резистора има минимално 
приложено напрежение следователно протича 
минимален ток и еквивалентния входен импеданс 
е най-голям. Всяка дефазация предизвиква 
намаляване на Zin. При определена честота на 
входния сигнал, стойностите на елементите, 
изграждащи усилвателя могат да се оптимизират 
така че напреженията в двата края на Rb да са 
във фаза и да се получи еквивалентния входен 
импеданс от порядъка на десетки гигаоми, 
използвайки стойности на Ra и Rb не надвиша- 
ващи 10МΩ. 

Получено е добро съвпадение между експери- 
менталните резултати и тези от компютърната 
симулация.

Таблица 2.  Експериментално и симулационно получени резултати - Rb=10MW

Таблица 3 Експериментално и симулационно получени резултати - Ra=200k

 Cb=470nF, Rb=1MW Cb=1uF, Rb=1MW Cb=2.2uF, Rb=1MW 
Ra, MW Zin, GW 

Измерено 
Zin, GW 

От PSpice 
,%δ  Zin, GW 

Измерено 
Zin, GW 

От PSpice 
,%δ  Zin, GW 

Измерено 
Zin, GW 

От PSpice 
,%δ  

0.1 0.22 0.196 10,9 0.67 0.607 9.4 14.734 13.25 10.0 
0.2 0.56 0.514 8.2 13.768 12.477 9.4 1.396 1.273 8.8 

0.47 11.428 12.67 10.8 1.401 1.204 14.2 0.93 0.848 8.6 
1 1.321 1.204 8.8 0.94 0.854 9.6 0.855 0.766 10.4 

2.2 0.93 0.847 8.6 0.861 0.767 10.5 0.835 0.761 8.8 
4.7 0.85 0.766 9.1 0.84 0.761 10.5 0.834 0.76 8..9 
10 0.833 0.759 8.4 0.832 0.758 8.4 0.833 0.759 8.4 
22 0.832 0.758 8.4 0.83 0.757 8.8 0.832 0.758 8.9 
43 0.83 0.757 8.8 0.829 0.756 8.8 0.83 0.757 8.9 

 

 Cb=470nF, Ra=200k Cb=1uF, Ra=200k Cb=2.2uF, Ra=200k 
Rb, MW Zin, GW 

Измерено 
Zin, GW 

От PSpice 
,%δ  Zin, GW 

Измерено 
Zin, GW 

От PSpice 
,%δ  Zin, GW 

Измерено 
Zin, GW 

От PSpice 
,%δ  

0.47 0.024 0.019 26.3 0.037 0.029 21.6 0.075 0.066 12.0 
1 0.039 0.03 23.0 0.082 0.055 32.9 0.207 0.185 10.6 

2.2 0.082 0.056 31.7 0.235 0.2 14.9 1.064 0.981 7.8 
4.7 0.24 0.197 17.9 1.487 1.197 19.5 21.34 19.542 8.4 
10 1.34 1.204 10.4 15.74 12.477 20.7 2.183 2.02 7.5 
22 10.336 13.156 27.3 1.475 1.276 13.5 1.273 1.198 5.6 
43 1.22 1.385 11.9 1.117 0.882 21 1.132 1.1 2.8 
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Abstract: When it is amplified, the signal from high impedance AC source the traditional approaches cannot 
ensure the increased metrological requirements as ultra-high common mode input impedance and low noises. To 
overcome these drawbacks a AC amplifier with bootstrap topology is used. The paper presents the investigation 
of the common mode input impedance and the experimental and simulation results show a strong dependence of 
the input impedance from the defining circuit elements. It is proof that at a given frequency of the input signal, 
the values of the circuit elements can be optimized so as to obtain the common mode input impedance of tens of   
using values of the circuit resistors which do not exceed 10МΩ. The analysis results are confirmed by computer 
simulations. A good agreement between experimental and simulation results is received.

Key-Words: - common mode input impedance, bootstrap AC amplifier, PSpice modeling
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