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ŠIROKOPÁSMOVÉ ZESILOVAČE 

Širokopásmové zesilovače jsou takové zesilovače, u nichž je šířka zesilovaného 
pásma kmitočtu podstatně širší, než u běžných zesilovačů nízkofrekvenčních nebo 
vysokofrekvenčních (tedy větší než 10 až 20 kHz). Širokopásmové zesilovače 
rozdělujeme na dolnopropustné, u nichž je dolní mezní kmitočet řádu hertzů nebo 
nulový (zesilovač stejnosměrně vázaný), a na zesilovače pásmové, s vlastnostmi 
pásmové propusti. Používají se jako obrazové zesilovače nebo anténní 
zesilovače, nebo impulsní zesilovače. Širokopásmové zesilovače jsou 
vícestupňové zesilovače, ve kterých tranzistory mají odporovou zátěž. 
Zesilovače bývají doplněné korekčními obvody pro rozšíření frekvenční 
charakteristiky na nízkých a vysokých kmitočtech. Často je také u širokopásmových 
zesilovačů využívána kmitočtově závislá i nezávislá záporná zpětná vazba.  

Korekce kmitočtové charakteristiky v oblasti dolních kmitočtů 
Funkce: posune dolní mezní kmitočet fD směrem k nižším kmitočtům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Obr.2: Náhradní zapojení pro nízké frekvence 

 

Obr.1: Zapojení širokopásmového zesilovače  

 

Obr.3: Náhradní zapojení pro střední frekvence 
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Korekce kmitočtové charakteristiky v oblasti vysokých kmitočtů 
Funkce: posune horní mezní kmitočet fH směrem k vyšším kmitočtům. 

1) pomocí sériové indukčnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

2) rozdělením emitorového odporu (využití záporné zpětné vazby) 
 

 

 

 

 

 

 

Obr.4: Korekce pomocí sériové indukčnosti 

 

Obr.5: Náhradní zapojení pro vysoké frekvence 

Obr.6: Posun kmitočtové charakteristiky bez a s korekcí 

Obr.7: Korekce pomocí rozdělení RE 
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silnější ZZV → Au se zmenší         slabší ZZV → Au se zvětší 

Širokopásmové zesilovače se používají se pro krytí ztrát v dlouhých rozvodech, 
kde jsou dostatečně silné přijímané signály a jsou přibližně stejné úrovně. Nehodí 
se pro zesilování signálů, ve kterých se může vyskytovat silný rušivý signál. 
Ten musíme před zesílením (nejlépe na vstupu zesilovače) odladit některým typem 
kanálové zádrže nebo odlaďovačem. Podle typu se širokopásmové zesilovače hodí 
jako koncové zesilovače do menších domovních rozvodů. 
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Obr.8: Náhradní zapojení pro nízké frekvence Obr.9: Náhradní zapojení pro střední frekvence 

Obr.10: Příklad anténního zesilovače 
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