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ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ NF ZESILOVAČE S BIPOLÁRNÍMI 
TRANZISTORY 

 

Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. 
Zesilovač ke své práci potřebuje zdroj, který doplňuje vstupní energii na výstupní. Má 
vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který 
chceme zesílit. 
 

Základní parametry zesilovače 

napěťové zesílení: 2
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proudové zesílení: 2
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výkonové zesílení: 
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nelineární zkreslení: určuje do jaké míry je průběh výstupního signálu přesně 

lineárně zvětšeným obrazem vstupního signálu. 
Nelineární zkreslení, např. zvukových (nízkofrekvenčních) zesilovačů, bývá  
v rozmezí 0,1 až 5 %. Zkreslení větší než 1 % lze rozeznat sluchem. Zesilovače třídy 
Hi-Fi mají povoleno zkreslení maximálně 0,5 %. 
 

stabilita: odolnost proti rozkmitání. 

šířka pásma: kmitočtový rozsah, který je zesilovač schopen zesílit. 

 

 
Rozdělení zesilovačů 
1. Podle použitých aktivních součástek 

 elektronkové zesilovače, 

 tranzistorové zesilovače, 

 zesilovače s integrovanými obvody. 
 
2. Podle druhu a frekvence vstupního signálu 

 zesilovače nízkofrekvenční (20Hz–20kHz), 

 zesilovače vysokofrekvenční (nad 20kHz), 

 impulsové zesilovače (přenos dat apod.), 

 stejnosměrné zesilovače (MaR). 
 

3. Podle velikosti vstupního (budicího) signálu 

 předzesilovače - zesilují signály malé úrovně, 

 výkonové zesilovače - zesilují signály z předzesilovačů 
na požadovaný výkon. 
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4. Podle počtu stupňů 

 jednostupňové zesilovače, 

 vícestupňové zesilovače. 
 
5. Podle šířky přenášeného (zesilovaného) frekvenčního pásma 

 úzkopásmové zesilovače, 

 širokopásmové zesilovače. 

6. Podle vazby mezi zesilovacími stupni  

 s vazbou RC (kapacitní vazba) – patří mezi nejpoužívanější vazby, 
 s transformátorovou vazbou, 

 s přímou vazbou. 

7. Podle aktivního prvku 
a) zesilovač elektronkový; b) zesilovač s bipolárním tranzistorem; 
c) zesilovač s tranzistorem MOS-FET; d) zesilovač s integrovaným obvodem; 

 
 

 
   

    Obr.1: Elektronka          Obr.2: Tranzistory 

  Nízkofrekvenční zesilovač                            

  Zesiluje kmitočty akustického pásma, tj. 16 Hz až 20 kHz. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Obr.3: Integrovaný zesilovač 

       Obr.4: Zapojení jednostupňového nf zesilovače 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapacitn%C3%AD_vazba&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Transform%C3%A1torov%C3%A1_vazba&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADm%C3%A1_vazba&action=edit&redlink=1


 

Stránka 4 z 7 

 
Popis jednostupňového zesilovače třídy „A": 
Vstup zesilovače tvoří svorky 1-1´, na které je přivedeno napětí ze střídavého zdroje 
(signál). Výstup 2-2' je připojen na zátěž RZ. Zdroj a vnější zátěž jsou od zesilovače 
stejnosměrně odděleny vazebními kondenzátory CV1 a CV2.   
 

Klidový pracovní bod 
Klidový pracovní bod P je zvolený ve třídě A. Ve výstupních charakteristikách je 
nastaven stejnosměrným kolektorovým proudem lC, kolektorovým napětím UCE a 
proudem báze lB. 

 

Obr.5: Nastavení pracovního bodu zesilovače                                                        

Požadované hodnoty napětí a proudů se nastaví ve vstupním obvodu rezistorem 
RB, ve výstupním obvodu rezistory RC a RE. Obvody zesilovače prochází 
stejnosměrný proud a naměříme zde pouze stejnosměrná napětí. Jedná se o 
stejnosměrné nastavení pracovního bodu a říkáme, že se obvod nachází ve 
statickém stavu. Kondenzátor CE zajišťuje, že se emitorový rezistor RE pro střídavou 
složku emitorového proudu takřka neuplatní. 

Nejdříve musíme nastavit klidový pracovní bod 
P0 tranzistoru tak, aby rozkmit přiváděného 
vstupního signálu nevybočil z aktivní pracovní 
oblasti. Aktivní pracovní oblast tranzistoru, 
obr. 6, je vymezena hranicemi maximálního 
dovoleného napětí mezi kolektorem a emitorem 
UCEMAX, největším dovoleným klidovým proudem 
ICMAX, největší dovolenou kolektorovou ztrátou 
tranzistoru PCMAX, mezní přímkou a minimálním 
proudem IB. Poloha P0 leží dále vždy na 
příslušné zatěžovací přímce z.p. udávající 
velikost kolektorového odporu RC.             
Protože klidový pracovní bod tranzistoru P0 je 

Obr.6: Aktivní pracovní oblast tranzistoru 
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určen dvěma nezávislými veličinami, volíme je jako UCE a IC, resp. UCE a IB. Jelikož 
se v praxi nejčastěji užívá zapojení tranzistoru SE, ukážeme postup pro stanovení P0 
v tomto zapojení, a to analytickou metodou. Ze zadaných hodnot a požadavků na 
požadovanou funkci tranzistoru určíme vždy zbývající hodnoty následujícím 
postupem: 
Mějme zadáno napětí zdroje UB a požadovanou hodnotu kolektorového napětí UCE a 
kolektorového proudu IC spolu s příslušnými výstupními charakteristikami tranzistoru. 
Budeme uvažovat, že je zadáno napětí napájecího zdroje UB, požadovaná hodnota 
kolektorového proudu tranzistoru IC a napětí přechodu kolektor - emitor UCE.             
S ohledem na zadané napájecí napětí UB je možné uvést následující rovnici: 

      B C C CEU R I U    

 

a z ní určit hodnotu kolektorového odporu: 
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pro proud báze platí:  
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Napětí UBE je v zapojení SE prakticky konstantní. U většiny křemíkových tranzistorů 
můžeme použít hodnotu UBE = 0,65V. Odpor RE je do emitorového obvodu vřazován 
z důvodu teplotní stabilizace pracovního bodu tranzistoru. 

Teplotní stabilizace pracovního bodu tranzistoru 
Vlastností polovodičů a tedy i tranzistorů je závislost jejich parametrů na teplotě. 
Elektronky tuto vlastnost nemají, mají žhavenou katodu a pracují při vysoké teplotě. 
Výstupní charakteristiky tranzistorů se při zvýšení teploty posouvají nahoru, proud IC 
je vyšší. Navíc se tranzistor sám zahřívá při průchodu proudu. Bez stabilizace by 
mohla vzniknout teplotní vazba na IC, která by vedla k postupnému zničení 
tranzistoru.             

  

  

Vlivem zvýšené teploty stoupne 
proud IC. Tím se však zvýší 
úbytek napětí na RE a následně 
sníží řídící napětí tranzistoru UBE. 
Snížené UBE přivře tranzistor a 
omezí proud IC. 

Obr.7: Teplotní stabilizace pomocí RE 

a) Stabilizace RE 
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02  REBERB UUU  

                     U U UBE RB RE 2  

                     U R IRE E C   

URB2   je téměř konstantní (dělič napětí). 

 Kondenzátor CE odvede mimo RE AC složku IC. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Při zvýšení okolní teploty se zahřeje i termistor a sníží svůj odpor. Úbytek 
napětí na termistoru je současně i UBE. Tento pokles přivře tranzistor a omezí 
proud IC.  

c) Stabilizace diodou 

 

  

 

 

 

 

 

Funkce je obdobná předchozí stabilizaci. Zahřátá dioda zvýší svou vodivost a 
sníží úbytek napětí. Toto napětí je shodné s UBE. Omezí – stabilizuje se IC. 

Obr.8: Teplotní stabilizace pomocí termistoru Obr.9: Závislost odporu termistoru na teplotě 

b) Stabilizace termistorem 

Obr.10: Teplotní stabilizace pomocí diody 
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