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TŘÍDY ZESILOVAČŮ 

Všechny zesilovače se dělí do tříd, které charakterizují jejich pracovní 
vlastnosti nebo princip, na kterém zesilovač funguje při konkrétním nastavení 
pracovního bodu. 

 V podstatě jde o to, do jaké míry bude tranzistor v klidovém stavu (bez buzení) 
otevřen, případně uzavřen.  

 Pracovní bod se týká převodní charakteristiky tranzistoru, po které se pracovní 
bod s časem pohybuje, v závislosti na okamžité úrovni a polaritě vstupního 
signálu.  

 Zidealizovaná přímka vyjadřuje vztah dvou veličin: kolektorového proudu IC a 
proudu báze IB. 

 

Obr.1: Časové průběhy signálů pro třídy A, B, C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída A 

Součástky zesilovače třídy A jsou zapojeny jednočinně, tzn., že jedna větev 
zpracovává obě poloviny (+ i -, viz třída B) průchozího signálu. Součástky 
zesilovače třídy A mají nastavený takový klidový proud, aby byly stále ve vodivém 
stavu. Klidový pracovní bod je ve třídě A nastaven vhodnou velikostí proudu báze IB 
tak, že se může vlivem vstupního zesilovaného signálu pohybovat po vstupní a 
převodní charakteristice i po zatěžovací přímce bez omezení na obě strany. Díky 
velkému klidovému proudu mají zesilovače třídy A nejmenší zkreslení. Kvůli tak 
vysokému proudu jsou ale velice náročné na konstrukci. Vyžadují vysoký příkon 
(velké nároky na napájení) a většina tohoto příkonu se mění na teplo. Důsledkem 



 

Stránka 3 z 6 

toho jsou i vysoké nároky na chlazení zesilovače. To jsou důvody, proč jsou 
zesilovače třídy A velice drahé a prodávají se velice málo (na Hi-End trhu činí jejich 
podíl asi 10%). Pro největší rozkmit výstupního napětí se klidová poloha pracovního 
bodu nastavuje doprostřed zatěžovací přímky. Je-li pracovní bod nastaven více 
k bodu B, tedy pro menší proudy IC, bude mít zesilovač menší zesílení (zmenší se 
hodnota h21e) a menší šum protože pracovní bod se pohybuje v lineárních oblastech 
vstupní i převodní charakteristiky a proto v A třídě pracuje většina napěťových 

zesilovačů. Nevýhodou A třídy je malá energetická účinnost  zesilovače, který bez 
vybuzení i při vybuzení odebírá z napájecího zdroje stále stejně velký proud. Tím bez 

vybuzení je účinnost  = 0 % a při maximálním vybuzení se zvětší nejvíce na 25 %. 
Proto se zesilovačů v A třídě používá v zesilovačích napětí a ne výkonu.  

Výhodou A třídy je malé nelineární zkreslení, protože pracovní bod se pohybuje 
v lineárních oblastech vstupní i převodní charakteristiky a proto v A třídě pracuje 
většina napěťových zesilovačů. 

Třída B 

Výkonové součástky zesilovače třídy B jsou zapojeny dvojčinně (ve dvou větvích) a 
mají nastavený nulový klidový proud. Jedna větev zpracovává pouze kladnou půlku 
signálu a druhá větev zpracovává pouze zápornou polovinu. Tyto větve se tak střídají 
a doplňují ve své činnosti. Protože přechod z nevodivého do vodivého stavu 
součástek je pozvolný, vzniká při průchodu signálu nulou (změna polarity z + na -) 
tzv. přechodové zkreslení. Toto zkreslení je tak velké, že je poměrně dobře 
slyšitelné, hlavně pokud má signál malou amplitudu. Proto se tyto zesilovače v NF 
technice příliš neuplatňují. Výhodou těchto zesilovačů je energetická úspornost. Bez 
signálu neodebírají žádný proud a při malém signálu odebírají pouze malý proud. 
Klidový pracovní bod je ve třídě B nastaven velikostí předpětí UBE = UD do bodu 
B, který odpovídá výstupní charakteristice při IB = 0 A. Tranzistor je v klidové 
poloze pracovního bodu zavřený a zesilovač z napájecího zdroje odebírá malý 
proud. Při kladné půlvlně vstupního zesilovaného signálu se NPN tranzistor otevírá a 
pracovní bod se pohybuje po zatěžovací přímce směrem k bodu S. Odběr proudu 
z napájecího zdroje odpovídajícím způsobem vzroste. Při záporné půlvlně vstupního 
zesilovaného signálu zůstane NPN tranzistor zavřený a tím zesilovač v B třídě zesílí 
pouze jednu půlvlnu vstupního zesilovaného signálu. Tím má veliké nelineární 

zkreslení, ale účinnost  při maximálním vybuzení dosahuje až 78,5 %. 

 

Obr.2: Pracovní bod v B třídě 
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Třída AB 

Tato třída je kompromisem mezi třídami A B. Konstrukčně je zesilovač stejný, jako 
zesilovač v třídě B, ale s tím rozdílem, že třída AB má zavedený malý klidový proud. 
To znamená, že tyto zesilovače nevykazují tak velké přechodové zkreslení, jako 
zesilovače v třídě B. Třída AB také není tak energeticky náročná jako třída A.            
Z těchto důvodů se staly zesilovače třídy AB velice oblíbenými, většina lineárních 
zesilovačů pracuje právě v této třídě. Klidový pracovní bod je ve třídě AB nastaven 
velikostí předpětí UBE > UD do bodu AB za koleno vstupní charakteristiky. Tím se 
omezí nelineární zkreslení zesilované kladné půlvlny (u NPN tranzistoru) při malých 
signálech, které nastává v B třídě vlivem zakřivení vstupní a převodní charakteristiky. 
Při malých signálech se pracovní bod může pohybovat na obě strany jako ve třídě A, 
při větších signálech s velkou účinností jako ve třídě B. AB třída je kompromis mezi 
třídou A a B. V AB třídě pracuje většina výkonových zesilovačů (ale ve dvojčinném 
zapojení pro zesílení obou půlvln). 

 

 

 

 

Třída C 

Její grafické znázornění je na obr. 3. Klidové předpětí přechodu B-E UBE = 0 V nebo 
může být i záporné (u NPN tranzistoru). Tranzistor je bez vybuzení zavřený. 
Přechod B-E se otevírá pouze při kladných špičkách zesilovaného signálu a tím je 

nelineární zkreslení veliké. Účinnost  ale dosahuje až 92 %. Třídy C se používá ve 
výkonových vysokofrekvenčních zesilovačích ve vysílačích, které po dobu těchto 
špiček dodávají energii do rezonančních obvodů. Veliká účinnost je zde při zesilování 
výkonů až stovek kW potřebná. 

 

Obr.2: Pracovní bod v AB třídě 
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Speciální třídy  

Mimo třídy A, B, AB, a C existují speciální třídy AA, D, G a H.                                       
Třída AA nebo také A+ v zesilovačích Technics mění napájecí napětí zesilovače v A 
třídě pomocí zesilovače v B třídě. Tím jsou zachovány dobré vlastnosti třídy A při 
účinnosti třídy B. 

Třída D (Sony) zesilovaný signál moduluje PŠM a impulsy zesiluje zesilovačem ve 
třídě C a po zesílení je převede zpět na analogový signál. 

Další speciální třídy jsou třída G (zesiluje odděleně slabé a silné signály) a H (mění 
automaticky velikost napájecího napětí). Obě třídy zlepšují energetickou účinnost, 
komplikují ale zapojení zesilovače a vyvolávají přechodová zkreslení. 

Třída D 

Tyto zesilovače již nejsou lineárními zesilovači protože používají techniku pulzně 
šířkové modulace. Pro tyto zesilovače se vžilo označení digitální. Největší výhodou 
této konstrukce je vysoká účinnost, až 80% ( zesilovače třídy B mají účinnost menší 
než 50% a s třídou A je to ještě horší ). Tato vysoká účinnost vyplývá z principu 
činnosti výkonových tranzistorů zesilovače. Tyto jsou totiž buď plně sepnuty nebo 
úplně vypnuty. Z toho vyplývá ale i nevýhoda - větší zkreslení, než mají zesilovače 
tříd A a AB. Zesilovače třídy D jsou ale relativně nové a jsou tedy ještě ve vývoji. 

Obr.3: Pracovní bod v C třídě 
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Třída G 

Třída G využívá koncový stupeň koncipovaný v třídě AB. Tato třída se liší 
systémem napájení. Napájecí napětí není stálé ale podle potřeby se ve stupních 
mění. Pro vyšší výstupní výkon je zesilovač napájen vyšším napájecím napětím. ( Při 
dosáhnutí určitého nastaveného výstupního výkonu se připojí vyšší napětí ) Tím se 
zvyšuje účinnost a zesilovač tak může být menší a lehčí než zesilovač třídy AB. 

Třída H 

Tato třída pracuje na stejném principu jako třída G s tím rozdílem, že napájecí 
napětí není připojováno skokově, ale přesně sleduje velikost vstupního signálu. 
Tím je zaručena potřebná výše napájecího napětí pro aktuální výstupní výkon. 
Výhodou je ještě vyšší účinnost než u třídy G ale nevýhodou je již dost komplikované 
zapojení. 

Třída S 

Zesilovače třídy S jsou novější modifikací zesilovačů třídy D. S zesilovače jsou 
také digitální, ale mají vylepšenou konstrukci, a proto nepotřebují na výstupu LC filtr 
pro odstraňování spínací frekvence. Říká se jim taky digitální filterless zesilovače. 

Třída T 

Toto označení bylo zavedeno a je používáno firmou Tripath. Tyto zesilovače pracují 
jako zesilovače ve třídě D, ale mají vylepšenou technologii řízení. Výsledkem je 
účinnost zesilovače až 90% a perfektní zvukové vlastnosti. 
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