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STEJNOSMĚRNÉ ZESILOVAČE 

Jsou to zesilovače, jejichž dolní mezní kmitočet je nula. Používají se v různých 
aplikacích lékařské techniky (kardiografy, zesilovače biopotenciálů), v chemii (měřiče 
pH) a mnoho dalších aplikací (např. analogové počítače). Navrhují se jako 
nízkofrekvenční zesilovače, ovšem s galvanickými vazbami mezi stupni, často se 
u vícestupňových zesilovačů střídají komplementární tranzistory a zisk zesilovačů se 
vždy stabilizuje silnými zpětnými vazbami.  

Hlavním zdrojem chyb při zesilování stejnosměrných signálů je teplotní nestálost 

napětí  UBE  vstupního tranzistoru. Tato nestabilita bývá cca 2mV/C. Proto se často 
používá diferenciální zapojení vstupních tranzistorů, v kterém se jejich chyby 

vzájemně kompenzují, takže výsledná nestálost bývá menší než 100V. V současné 
době se pro tyto aplikace používají tzv. operační zesilovače, které se nyní vyrábí 
v integrovaném provedení, takže se používají jako jedna součástka. Např. 
integrovaný obvod MAA 725 má celkové zesílení bez zpětné vazby 3.106, šířku 

pásma až do 1MHz a teplotní nestálost vstupního napětí 5V/K. 

Pro zesilování stejnosměrných napětí pod 1V se používá tzv. modulační princip 
zesilovačů, který spočívá v tom, že se vstupní napětí přemění na střídavé, zesiluje 
se střídavým zesilovačem, který tyto tepelné nestability nezesiluje a na výstupu se 
výsledné napětí opět usměrní. Přeměna stejnosměrného napětí na střídavé se 
provádí modulátory a zpět demodulátory. Dříve se používaly vibrační měniče, které 
ovšem nejsou pro tyto účely, (i když se vyráběly měniče se zlacenými kontakty) přiliž 
vhodné, protože zanášely do obvodu vlastní rušivé signály. Nyní se s výhodou 
využívají měniče s tranzistory typu MOSFET nebo se na vstupu používá kmitající 
kondenzátor. Je to zvláště konstruovaný kondenzátor, který mění svoji kapacitu 
v rytmu modulační frekvence. Protože obvod je navržen tak, aby výsledný elektrický 
náboj byl konstantní, mění se napětí na polepech kondenzátoru v rytmu modulační 
frekvence. Vyrábí se tyto kondenzátory pro modulační frekvenci až 10 kHz, takže lze 
zpracovávat signály až do frekvencí stovek Hz.  

Stejnosměrné zesilovače se často používají v měřících a regulačních obvodech. 
Jsou konstrukčně složitější, protože u nich nelze kondenzátory oddělit jednotlivé 
stupně a tranzistory se vzájemně ovlivňují. Největší problémy nastávají při zesilování 
velmi slabých signálů, protože vstupní napětí je srovnatelné se stejnosměrnou 
nestabilitou.  

Základní vlastnosti stejnosměrného zesilovače 
- přenos signálů ve velmi širokém frekvenčním pásmu 
- výkonové zesílení větší než u kapacitní vazby 
- vzájemné ovlivňování pracovních bodů tranzistorů (přenášení změn ze stupně na 
stupeň)  
- každý následující stupeň je připojen na vyšší ss napětí než předcházející stupeň – 
potřeba velkého napájecího napětí 
- zesilování malých ss signálů nebo signálů s velmi malou frekvencí 
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Jednoduchým ss zesilovačem je Darlingtonova dvojice (dva tranzistory za sebou). 
Vstupní signál mění proud báze T1 a tím emitorový a kolektorový proud. Emitorový 
proud je roven proudu báze T2 a tím se mění i celkové proudy T2. 

Výhodou je velký vstupní odpor a velké proudové zesílení 
5000x až 7000x. Stupně se navzájem ovlivňují (kvůli 
stárnutí součástek, změna nap. napětí, změna teploty → 
posunutí pracovních bodů. Úlohu ss zesilovačů převzaly 
v současné době operační zesilovače.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1: Modulační zesilovač malých stejnosměrných signálů 

Následující schémata ukazují příklady vazeb mezi zesilovacími stupni. První 
tranzistor má nastavený pracovní bod odporem Rb v bázi, napětí na kolektoru T1 je 
nutno upravit na úroveň napětí báze-emitor potřebného pro nastavení pracovního 
bodu tranzistoru T2. Zapojení na obr. 2 používá ke snížení napětí odporový dělič 
Rb1-Rb2, dělič však současné zeslabuje signál zesílený prvním stupněm. Určité 
zlepšení představuje zapojení na obr. 3. Zenerova dioda udržuje stálý napěťový 
úbytek, signál se zeslabí nepatrně děličem tvořeným dynamickým odporem Rd 
Zenerovy diody a odporem R2. Zenerovou diodou musí protékat proud, aby dioda 
byla otevřená, proud protéká kolektorovým odporem Rc a odporem R2. 

 

 

 

 

 

 
Obr.2: Vazba odporovým děličem                 Obr.3: Vazba mezi stupni se Zenerovou diodou 
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Zjednodušení představuje tzv. přímá vazba, kdy báze druhého tranzistoru je 
připojena k předchozímu stupni buď přímo, nebo přes odpor, který slouží k lepšímu 
nastavení pracovního bodu T2. V zapojení na obr. 4 jsou oba tranzistory v zapojení 
SE, na obr. 5 je první stupeň v zapojení SC, má tedy vyšší vstupní odpor, druhý 
tranzistor v zapojení SE zajišťuje napěťové zesílení. Emitorové odpory je možno 
blokovat velkou kapacitou, aby byla potlačena nežádoucí záporná zpětná vazba, 
hodnoty odporů se volí nízké. 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr.4: Přímá vazba SE-SE            Obr.5: Přímá vazba SC-SE 

 

Uvedená zapojení stejnosměrných zesilovačů mají určité nevýhody. Vstupní napětí 
musí být větší, než je prahové napětí přechodu B-E tranzistoru, aby se T1 začal 
otevírat. Výstupní napětí v klidu má hodnotu napětí Ucep, výstupním signálem je 
změna Uce. Je tedy nutné, aby napětí Ucep bylo konstantní, to se ale mění se 
změnami napájecího napětí, teplotou, stárnutím součástek. Tyto změny jsou 
nerozeznatelné od změn vyvolaných užitečným signálem. Nazývají se nestabilita 
nebo častěji drift, který se vztahuje ke vstupnímu signálu, aby bylo možno posoudit 
kvalitu zesilovačů nezávisle na zesílení a rozsahu vstupního napětí. Navíc změna 
způsobená prvním tranzistorem je každým následujícím stupněm zesílena. 

Nastavení pracovních bodů obou tranzistorů ve třídě A se řídí základním pravidlem, 
že napětí Uce je stejné jako úbytek napětí na pracovním odporu. Nastavení 
klidového stavu je obtížné, protože každá změna napětí na prvním tranzistoru se na 
výstupu projeví znásobená. Nulového výstupního napětí v klidovém stavu lze 
dosáhnout pomocným odporovým děličem nebo lépe použitím symetrického 
napájení, jak je naznačeno na obr. 6. Pak se musí kolektorové napětí T2 proti zemi 
nastavit na nulovou hodnotu. Jestliže má zesilovač zesilovat vstupní napětí od nuly 
(a ne až od úrovně 0,7V, příp. vyšší), lze vstupní napětí podepřít pomocným napětím. 
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Obr.6: Přímá vazba SC-SE se symetrickým napájením 
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