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Abstrakt 

Cílem této práce je navrhnout a modernizovat stávající úlohy do měření z předmětu elektronika. 

Dále se tato práce zabývá teoretickou částí těchto úloh. V dalším kroku se tato práce zabývá 

vypracováním vzorových protokolů z těchto modernizovaných úloh. 
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Abstract 

The aim of this work is to design and upgrade existing jobs in the measurement of course 

electronics. Furthermore, this work deals with the theoretical parts of these tasks. The next step, 

this work focuses on developing a standard protocol of the upgraded jobs. 

 

Key words 

Rectifiers, filters, transistors, transistor amplifiers, operational amplifier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Václavu 

Sládečkovi, Ph.D za odbornou pomoc při tvorbě této bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval 

všem, kteří mě podporovali ve studiu. 



    

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

A [-] napěťové zesílení 

Acm [-] zesílení souhlasného napětí 

Ar [-] zesílení rozdílového napětí 

C [F] kapacita 

I [A] proud 

IA,B [A] proud zátěţe ZA,ZB 

IB [A] proud báze         

IC [A] kolektorový proud 

IIO [A] proudová nesymetrie vstupů 

IG [A] vstupní proud zdroje signálu 

IL [A] zatěţovací proud 

IZ [A] hodnota proudu na zátěţi 

IZP [A] zpětnovazební proud 

I1 [A] vstupní proud 

L [H] indukčnost 

Lmin [H] minimální indukčnost tlumivky 

R [Ω] odpor 

RL [Ω] výstupní odpor 

RS [Ω] normovaný zatěţovací odpor 

RZ [Ω] hodnota odporu zátěţe 

RZP [Ω] zpětnovazební odpor 

Rdp1,2    [Ω] diferenciální propustný odpor 

Romin [Ω] předřadný odpor 

R1    [Ω] vstupní odpor 

R0,2 [Ω] odpor 

R11,12,1n   [Ω] vstupní odpor 

T [s] perioda 

U [V] napětí 

UCE [V] napětí kolektor-emitor 

UG [V] vstupní napětí zdroje signálu 

UZ [V] hodnota napětí na zátěţi 

UCC [V] napájecí napětí 

Ucm [V] souhlasné vstupní napětí 

Udi [V] diferenční vstupní napětí 

Ud0 [V] usměrněné napětí naprázdno 

Uef [V] efektivní hodnota napětí 

Ui [V] napětí zdroje 

Uin [V] napětí na invertujícím vstupu 

Uip [V] protinapětí 

Um [V] maximální hodnota napětí 

 



    

 

Un [V] napětí na neinvertujícím vstupu 

U0 [V] výstupní napětí 

U1 [V] vstupní napětí 

U11,12,1n   [V] vstupní napětí 

ZA,B [Ω] impedance zátěţe 

ZZ [Ω] impedance zátěţe 

Z0 [Ω] výstupní impedance 

Z1 [V] vstupní impedance 

a [-] činitel potlačení souhlasného napětí 

adb [db] činitel potlačení souhlaseného napětí 

f [Hz] frekvence 

i [A] okamţitá hodnota proudu 

iZ [A] okamţitá hodnota proudu na zátěţi 

iv [A] okamţitá hodnota proudu na diodě 

id [A] usměrněný proud    

m   [-] počet fází     

q [-] počet pulsů     

t [s] čas 

u [V] okamţitá hodnota napětí 

ud [V] usměrněné napětí 

uf [V] okamţitá hodnota propustného napětí 

uz [V] okamţitá hodnota napětí na zátěţi 

u1 [V] napětí první kladné půlvlny 

u1f,2f,3f    [V] fázové napětí 

u2 [V] napětí druhé kladné půlvlny 

u2v [V] výstupní napětí 

τ [s] časová konstanta   

ω [rad/s] úhlová rychlost 
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1. Úvod 
 

Tato bakalářská práce se zaměřuje v první části na teoretickou stránku celé 

problematiky modernizace úloh z předmětu elektronika. Přestoţe jsou témata 

usměrňovačů, operačních zesilovačů a tranzistorových zesilovačů velice obsáhlé, je v této 

práci uvedena pouze teorie, která přímo souvisí s modernizovanými úlohami.  

Stěţejní částí této bakalářské práce je modernizace, návrh, měření a realizace tří 

protokolů, které poslouţí jako referenční protokoly do laboratoří předmětu elektronika. 

Celá realizace modernizování konkrétních úloh spočívala v nahrazení starších a 

nepraktických schémat novými zapojeními, popřípadě nahrazením celé úlohy a také 

změnou zadání úlohy.  

V první laboratorní úloze pro měření usměrňovačů se změnila schémata k měření, 

namísto jednocestného jednopulsního a dvoupulsního usměrňovače je v úloze nyní 

dvoucestný dvoupulsní usměrňovač v můstkovém zapojení, pro který se měří zatěţovací 

charakteristiky pro připojené typu zátěţe např. RC článek, LC článek, „ “ článek a „T“ 

článek. 

Druhá modernizovaná úloha, ve které se provádělo měření základního zapojení 

operačních zesilovačů, respektive invertujícího a neinvertujícího operačního zesilovače, 

byla tato dvě měření vypuštěna a nahrazena měřením integrátoru, derivátoru, 

exponenciálního funkčního měniče a logaritmického funkčního měniče, a měřením jejich 

statických převodních charakteristik. 

Ve třetí úloze, která se zabývala modulátory stejnosměrného napětí, bylo 

přistoupeno ke kompletní změně zadání a měřených schémat. Nyní se tato úloha bude 

zabývat měřením frekvenční a fázové charakteristiky tranzistorového zesilovače 

pracujícího ve třídě A se společným emitorem. 
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2. Usměrňovače 
 
Jedná se o druh výkonového polovodičového měniče pouţívaného k přeměně střídavého proudu na 

stejnosměrný. 

 

Sestava polovodičového usměrňovače 

-napájecí zdroj (m-fázová střídavá napájecí sít, popř. transformátor) 

-vlastní blok usměrňovače (obsahuje výkonové polovodičové součástky) 

-zátěţ (sestává z kombinace zapojení prvků R, L, C popř. i s protinapětím Uip) 

 

 

Obr. 1 Blokové schéma usměrňovače 

 

2.1 Rozdělení usměrňovačů na základě různých kritérií 
 

Podle druhu napájecího zdroje (počtu fází) 

-jednofázové (m=1) 

-trojfázové (m=3) 

-m-fázové 

 

Podle počtu pulsů 

-jednopulsní 

-dvoupulsní 

-trojpulsní 

-šestipulsní 

-vícepulsní (q=1, 2 ,..) 
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Podle charakteristiky stejnosměrných výstupních veličin 

-neřízené (obvody zapojené pomocí neřiditelných polovodičových prvků - diody) 

-řízené (obvody zapojené pomocí řiditelných polovodičových prvků - tyristory, tranzistory), 

 podle způsobu provozu (směru toku energie) dále dělíme na: 

 

-jednokvadrantové (energie je přenášena pouze ze zdroje do zátěţe) 

-dvoukvadrantové (energie je přenášena ze zdroje do zátěţe i naopak) 

 

Podle zapojení usměrňovače (z hlediska výstupního proudu) 

-jednocestné (proud na vstupu je jednosměrný) 

-dvoucestné (proud na vstupu je obousměrný)  

 

Podle zapojení zdroje a jednotlivých polovodičových prvků 

-uzlové (všechny polovodičové součástky a napěťové zdroje jsou jedním pólem spojeny do 

jednoho uzlu) 

-můstkové (vnější svorky stejné polarity jsou společné a výstupní, středy skupiny jsou  

vstupní) 

 

Usměrněné napětí 

Průběh okamţité hodnoty usměrněného napětí ud se vyznačuje střídavou sloţkou 

nesuperponovanou na jeho střední hodnotu. Při vlastním usměrnění střídavé vstupní veličiny vybírá 

usměrňovač jen určitou část jeho křivky tak, aby výstupní napětí přiváděné na zátěţ bylo 

stejnosměrné. Z hlediska zvlnění výstupního napětí vychází příznivě usměrnění vícefázového 

vstupního napětí, kdy jsou z jednotlivých fází vybírány ze sinusového jen části a to v oblasti 

maxima. 

Střední hodnotu usměrněného napětí naprázdno Udo lze určit pro dvou a více pulzní zapojení (q≥2) 

dle vztahu: 

q
U

q
U d




sin20           (1) 

kde U je efektivní hodnota napájecího napětí usměrňovače 
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Usměrněný proud 

Okamţitá hodnota usměrněného proudu je označována id. Průběh id je dán průběhem usměrněného 

napětí ud a zátěţí. Obecná zátěţ můţe obsahovat odpor R, kapacitu C, indukčnost L popřípadě 

protinapětí. Usměrněný proud bude zvlněný, a pokud v průběhu periody výstupního napětí 

nedosáhne nulové hodnoty nazývá se tento proud spojitý. 

 

2.2 Obecný popis usměrňovače 
Obecný q-pulsní usměrňovač v uzlovém zapojení je tvořen q větvemi s minimálně jednou 

polovodičovou součástkou. V případě 1q  budou všechny polovodičové součástky spojeny 

shodným pólem a tím docílíme vzniku katodového nebo anodového uzlu. Kaţdá větev 

usměrňovače je napájena jednou fází m-fázového střídavého zdroje. Pro tento druh spojení platí 

q=m (počet pulzů je roven počtu fází zdroje). 

Zdroj je tedy tvořen m-fázovou soustavou střídavých napětí vzájemně posunutých o úhel 
m

2
, toho 

se běţně vyuţívá pro m=2 a 3. Pro jednocestný usměrňovač je charakteristické ţe proud na střídavé 

straně prochází jen jedním směrem. 

 

Obr. 2 Schéma zapojení q-pulzního usměrňovače v uzlovém zapojení 

 

2.3 Jednofázové jednopulsní jednocestné usměrňovače (uzlové) 
 
Jsou to nejjednodušší zapojení usměrňovačů, kdy v sérii se zátěţí je zapojena jedna polovodičová 

součástka (dioda-pro neřízené obvody, tyristor-pro řízené obvody). Dioda je propustná (vodivá, 

sepnutá) v přímém směru a blokující (nevodivá, vypnutá) ve zpětném směru. Obvod je napájen 
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z jednofázového střídavého zdroje s harmonickým napětím )(sin tUu m   . Provozní 

vlastnosti usměrňovače jsou závislé na parametrech zátěţe. 

 

2.3.1 Činná (čistě odporová) zátěž 
Dioda v propustném stavu má téměř nulový odpor, takţe napětí zdroje se objeví na zátěţi. Stejný 

průběh má také proud protékající diodou v přímém směru. Při poklesu proudu na nulu se dioda 

dostane do závěrného stavu, tedy vypíná, její odpor se stává nesrovnatelně větším neţ je odpor 

zátěţe. Napětí zdroje se objeví na diodě, kterou polarizuje v závěrném směru. Příklad tohoto 

zapojení je znázorněn na obr.3. 

 

Obr. 3 Zapojení jednopulsního jednocestného usměrňovače napětí s odporovou zátěží, a jeho průběhy napětí 

na zátěži 

2.3.2 Činná zátěž s kapacitním filtrem na výstupní straně 

 
Toto zapojení se vyuţívá k vyhlazení pulzujícího průběhu usměrněného napětí ud, kondenzátor C je 

připojen na výstupní straně usměrňovače, tedy paralelně k činné zátěţi. 

 

Obr. 4 Zapojení jednopulsního  usměrňovače s kapacitním filtrem a jeho průběhy napětí 

a) bez zátěže, b) s odporovou zátěží 
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Dioda je polarizována v propustném směru, je-li okamţitá hodnota napětí zdroje u > ud pak je 

dioda polarizována v závěrném směru. Pokud je dioda sepnuta objeví se na zátěţí napětí zdroje. Za 

vrcholem kladné půlvlny napětí zdroje je u < ud a kondenzátor se začne vybíjet do odporu 

s exponencionálním průběhem. Současně s poklesem napětí klesne i celkový proud, který protéká 

odporem. Ve chvíli kdy kondenzátor dodává do obvodu celý proud do odporu, proud diodou iv 

klesl k nule a dioda se vypnula. Z obr. 4 je patrné ţe vyhlazení průběhu usměrněného napětí ud 

bude lepší podle toho jak velká bude časová konstanta τ (která je rovna součinu R
.
C). Dioda vede 

proud v kratším intervalu neţ π (jak je tomu v případě zapojení obvodu bez připojeného 

kondenzátoru) 

 

2.4 Jednofázové dvoupulsní jednocestné usměrňovače (uzlové) 
 
Tyto usměrňovače se nejčastěji pouţívají pro malé výkony a malá napětí. Dvoupulsní jednocestný 

uzlový usměrňovač je v praxi napájen z jednofázového transformátoru s vyvedeným středem. 

Tento vyvedený střed je připojen k zátěţi. Střední vývod výstupního vinutí transformátoru tvoří 

uzel dvou fázových napětí u1 a u2 : 

)sin(21 tUu ef              (2) 

12 )sin(2 utUu ef           (3) 

Kde Uef je efektivní hodnota výstupního napětí transformátoru (tj. napětí jedné poloviny 

výstupního vinutí). Na obr.5 je znázorněno zapojení pro dvoupulsní jednocestný usměrňovač 

v uzlovém zapojení. Usměrněné napětí je obalovou křivkou kladných půlvln napětí u1; u2, a 

v průběhu jedné periody napájecího napětí vytváří dva pulsy - odtud název dvoupulsní usměrňovač.  

 

Obr. 5 Obvodové schéma zapojení jednocestného dvoupulsního usměrňovače 
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Ve dvoupulsní uzlovém usměrňovači prochází proud kaţdou polovinou sekundárního vinutí 

transformátoru jen po dobu jedné poloviny periody. 

 

2.5 Jednofázový dvoupulsní dvoucestný usměrňovač 
 
Menšího zvlnění výstupního usměrněného napětí na výstupu usměrňovače lze dosáhnout tzv. 

uzlovým nebo můstkovým zapojením. Na Obr. 6 je znázorněno uzlové zapojení dvoucestného 

jednofázového usměrňovače s kapacitním filtrem 

 

Obr. 6 Jednofázový dvoupulsní dvoucestný usměrňovač v uzlovém zapojení 

a) bez kapacitního filtru b) s kapacitním filtrem 

 

U dvoucestného uzlového zapojení s kapacitním filtrem je během kaţdé periody dobíjen 

kondenzátor dvakrát. 

 

Na Obr. 7 je znázorněno můstkové zapojení dvoupulsního usměrňovače jenţ má základní výhodu 

v tom, ţe napájecí transformátor je jednodušší (úspora mědi), i kdyţ je zapotřebí dvojnásobného 

počtu usměrňovacích diod (dvojnásobný úbytek napětí na diodách). Pro hodnoty napětí, proudu a 

činitele zvlnění platí stejné vztahy jako u uzlového usměrňovače. Napěťové namáhání diod je 

poloviční- URm=Um. 

 

Vnitřní odpor usměrňovače je větší, protoţe v usměrňovací cestě zapojeny dvě diody v sérii 

idpS RRR  2           (4) 
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Obr. 7 Jednofázový dvoucestný dvoupulsní usměrňovač v můstkovém zapojení 

a) s kapacitním filtrem b) bez kapacitního filtru 

 

Výpočet hodnoty filtračního kapacity se provádí často pomocí normogramů, kde jsou vyneseny 

různé hodnoty součinu f
.
RS

.
C, různé závislosti parametrů usměrňovače např. zvlnění na normovém 

zatěţovacím odporu 
Z

S

R

R
. Při prvním připojení usměrňovače k napájecí síti můţe dojít ke zničení 

usměrňovacích diod nadměrným nabíjecím proudem vyhlazovacího kondenzátoru, který nesmí 

přesáhnout hodnotu, který nesmí přesáhnout hodnotu IFSM diody. Můţe-li k tomuto jevu dojít, 

pouţívá se předřadný odpor Romin, který omezí nabíjecí proud. Při filtraci napětí o nízkém kmitočtu 

nebo protéká-li filtrem vysoká hodnota zatěţovacího proudu, je nutno pouţít L nebo LC filtr, který 

vykazuje malý úbytek napětí na indukčnosti a vysokou filtrační schopnost. Nevýhodou je velká 

hmotnost (uţití prakticky jen u výkonových usměrňovačů). Minimální indukčnost tlumivky lze 

přibliţně určit z nerovnosti: 

f

R
L Z



20

min  - za RZ dosazujeme v případě proměnného odběru největší hodnotu 

 

Obr.8 Zatěžovací charakteristiky jednotlivých usměrňovačů 
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2.6 Třífázový trojpulsní jednocestný usměrňovač 
 

Schéma zapojení třífázového trojpulsního jednocestného usměrňovače je znázorněno na Obr. 13. 

Tento usměrňovač je v praxi napájen z trojfázového transformátoru, jehoţ primární (vstupní) vinutí 

je zapojeno buď do trojúhelníka, nebo do hvězdy, ale jeho sekundární (výstupní) vinutí je vţdy 

zapojeno do hvězdy (se středním vývodem-uzlem). Pak napájecí napětí usměrňovače tvoří 

trojfázovou souměrnou soustavu se vzájemným fázovým posunem 
3

2 
. 

 

Obr. 9 Schéma zapojení třífázového trojpulsního usměrňovače s časovými průběhy 

veličin. 

Kladné hodnoty napětí vytvářejí v příslušné větvi proud v přímém směru polovodičové součástky. 

V sepnutém (vodivém) stavu je vţdy ta dioda, která je připojena k fázovému napětí s největší 

okamţitou hodnotou. Průběh usměrněného napětí ud je obalovou křivkou kladných půlvln fázových 

napětí u1f,u2f,u3f. V průběhu jedné periody napájecího napětí se vytváří tři pulsy, odtud název 

trojpulsní usměrňovač. 
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3. Operační zesilovače 
 

Název operační zesilovač vznikl k označení zesilovačů, které byly pouţívány v různých 

zpětnovazebních zapojeních pro provádění některých matematických operací (např. rozdíl, součet, 

derivace, integrace apod.). Operační zesilovač můţeme charakterizovat jako stejnosměrný 

zesilovač s velkým zesílením a s malým vlastním rušením, který je schopný pracovat s dobrou 

stabilitou v uzavřené zpětnovazební smyčce, avšak pojmenováním stejnosměrný zesilovač není 

myšleno horní omezení dynamických vlastností zesilovače, ale posunutí rozsahu zpracovávaných 

signálu k stejnosměrným signálům. Protoţe u většiny operačních zesilovačů je vstupní zesilovací 

stupeň řešen jako diferenční, je takovýto operační zesilovač charakteristický svou velkou citlivostí 

k rozdílu napětí na jeho dvou vstupech a necitlivost k jejich absolutní hodnotě. Operační zesilovač 

tedy zesiluje diferenční vstupní napětí Udi, které je superponováno na společné souhlasné vstupní 

napětí Ucm: 

nindi UUU            (5) 

dncm UkUU            (6) 

Kde- Un- napětí na neinvertujícím vstupu 

          Uin- napětí na invertujícím vstupu 

    k= 0,
2

1
 - konstanta 

Definujeme-li souhlasné vstupní napětí Ucm pomocí konstanty k=0 

2

inn
cm

UU
U


           (7) 

Zachovává tato definice sice symetrii, avšak vede k formálním obtíţím při definici parametrů 

operačního zesilovače. Budeme-li uvaţovat konstantu k=0 

ncm UU             (8) 

Vzhledem k velmi malé hodnotě diferenčního napětí Ud v porovnání s hodnotou souhlasného 

napětí Ucm je rozdíl obou diferenčních vztahů (7,8) nepodstatný. 

 

Operační zesilovač má čtyři signálové svorky- neinvertující vstup, invertující vstup, výstup a 

společnou svorku (obvykle střed symetrického napájecího zdroje), ke které vztahujeme vstupní a 

výstupní napětí. Název neinvertující vstup (ve schématech označen “+“) vyplývá z toho, ţe při 

provedení malého nízkofrekvenčního signálu na tento vstup při uzemněném invertujícím vstupu 

získáme výstupní signál, který je ve fázi se vstupním signálem. V případě tzv. invertujícího vstupu 
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(označeného ve schématech “-“), bude na vstupu signál, který je v protifázi se vstupním signálem. 

Ve schématech kreslíme často jen tři svorky operačního zesilovače – oba vstupy a výstup. 

 

Nedílnou součástí operačního zesilovače je zpětnovazební obvod. Operační zesilovač, zdroj signálu 

a zátěţ pak tvoří operační síť, jejíţ vstupní veličinou je napětí (resp. proud) zdroje signálu a 

výstupní veličinou je napětí (resp. proud) na svorkách zátěţe jak je znázorněno na Obr. 10. 

 

Obr. 10 Operační síť 

 

S výjimkou operačních sítí, které konají vlastní harmonické nebo relaxační kmity je výstupní 

veličina v určitém vztahu ke vstupní veličině, který se nazývá operační rovnice. V současné době 

se operační zesilovače vyrábí v integrovaném provedení, coţ umoţnilo jejich značné rozšíření do 

mnoha aplikací v obvodech analogové a řídící techniky. Rozšíření operačních zesilovačů i do 

jiných oblastí neţ jen do počítačové techniky, a to umoţnilo získat nový přístup k navrhování 

elektronických obvodů, a to tak, ţe lze na operační zesilovač pohlíţet jako na elektronický prvek, 

přičemţ hlavní důraz je kladen na návrh zpětnovazebního obvodu připojeného k zesilovači, který 

určuje hlavní část pracovní charakteristiky vytvořené operační sítě. Vlastní návrh zesilovače tedy 

přechází do pozadí a omezuje se v podstatě na výběr vhodného typu operačního zesilovače. Pouţití 

operačních zesilovačů umoţňuje navrhnout takové obvody jako např. obvody regulátorů, číslicově-

analogové a analogově-číslicové převodníky, tvarovače, generátory funkcí, aktivní filtry, funkční 

měniče, modulátory, demodulátory, komparátory, přesné usměrňovače aj. Kvalita operačních 

zesilovačů se posuzuje podle toho, jak se podle svých parametrů blíţí vlastnostem ideálního 

operačního zesilovače. Proto se pro rychlou analýzu chování operační sítě zavádí pojmy: ideální 

operační zesilovač, ideální operační síť, ideální operační rovnice. 
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Vlastnosti ideálního operačního zesilovače lze charakterizovat takto: 

a) Napěťové zesílení A má nekonečně velkou hodnotu a je frekvenčně nezávislé. 

b) Vstupní impedance Z1 je nekonečně velká. 

c) Výstupní impedance Zo je nulová. 

d) Fázový posun mezi vstupním a výstupním signálem je buď 0
o
 nebo 180

o
. 

e) Ţádný z parametrů operačního zesilovače nezávisí na teplotě, stárnutí nebo na změnách      

napětí napájecích zdrojů. 

f) Operační zesilovač je dokonale symetrický (offset je nulový) 

g) Zesílení souhlasného napětí je nulové 

 

Reálné operační zesilovače se svými parametry pouze blíţí ideálnímu modelu. Při jednotlivých 

aplikacích je však zapotřebí vţdy posoudit, zda lze tyto odchylky zanedbat a zjednodušit tak návrh 

obvodu. 

 

3.1 Základní vlastnosti a parametry reálného operačního zesilovače  
Nejčastěji pouţívané operační zesilovače mají diferenční vstup a asymetrický výstup. Ve formě 

integrovaného obvodu se vyrábí diferenciální operační zesilovač, jehoţ blokové schéma je 

znázorněno na Obr. 11. 

 

Obr. 11 Blokové schéma operačního zesilovače 

 

Jednotlivé bloky představují: 

1…Zdroj proudu pro stabilizaci klidového pracovního bodu diferenčního zesilovače 

2…Diferenční zesilovač 
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3…Zdroj rovnoměrného rozdělení proudu 

4…Referenční zdroj proudu 

5…Zdroj proudu pro zesilovač v Darlingtonově zapojení 

6…Zesilovač v Darlingtonově zapojení 

7…Proudové omezení výstupu 

8…Výstupní zesilovač třídy AB 

 

Odchylky reálného operačního zesilovače od ideálního modelu se v náhradním schématu vyznačují 

generátory chyb a respektováním konečných hodnot vstupní a výstupní impedance, zesílení apod. 

Lineární model operačního zesilovače s chybovými zdroji napětí a proudu je zobrazen na Obr. 12. 

 

Obr. 12 Lineární model operačního zesilovače 

 

Zdroj 
a

U cm respektuje vliv konečné hodnoty činitele potlačení souhlasného napětí Ucm. Zdroj UD 

nahrazuje vliv ostatních rušivých napětí měnících se v důsledku změn parametrů operačního 

zesilovače a teploty (tzv. napěťový drift). Napěťový zdroj UIO respektuje napěťovou nesymetrii 

vstupů operačního zesilovače (tzv. napěťový offset). Proudová nesymetrie vstupů IIO (tzv. 

proudový offset) je dána rozdílem vstupních klidových proudů vstupů. Proudové zdroje zahrnují 
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vlivy vstupních klidových proudů jednotlivých vstupů a jejich změny v důsledku změn parametrů 

operačního zesilovače a teploty (tzv. proudový drift). 

 

Zanedbáme-li vliv napěťových zdrojů operačního zesilovače UIO, UD, pak pro výstupní napětí 

naprázdno lze napsat: 

)
1

()( cmdrcm

r

cm
drcmcmdrO U

a
UAU

A

A
UAUAUAU     (9) 

Kde: 

Ar…zesílení rozdílového napětí Ud 

Acm…zesílení souhlasného napětí Ucm 

Činitel 
cmA

A
a  se nazývá činitel potlačení souhlasného napětí a nejčastěji se udává v decibelech 

aadb  log20                     (10) 

 

Schopnost rozlišení malého diferenčního napětí UD přidruţenému k velkému souhlasnému napětí 

Ucm je jedním z ukazatelů jakosti operačního zesilovače. Další chyby, které se vyskytují u 

operačních zesilovačů, jsou chyby dynamické (ke kterým patří např. kmitočtové a fázové 

zkreslení). Ty vedou k nutnosti pouţít kompenzační obvody k zajištění stability operačního 

zesilovače. 

 

3.2 Lineární a nelineární operační zesilovače 
 
V technické praxi se vyskytuje celá řada lineárních a nelineárních zesilovačů. Lineární operační síť 

je charakterizována lineárním zpětnovazebním obvodem. Kaţdá lineární operační síť je přesněji 

řečeno kvazilineární v mezích platnosti lineárního modelu operačního zesilovače a stává se 

nelineární při překročení jmenovitých hodnot zpracovaných signálů (např. operační zesilovač 

v saturaci). 

 

3.3 Neinvertující zesilovač  
 
U neinvertujícího zesilovače je neinvertující vstup připojen k obvyklému odporovému děliči, 

tvořenému vstupním odporem R1 a zpětnovazebním odporem RZP. Invertující vstup je připojen k 

vstupnímu napětí. Zesílení u neinvertujícího zesilovače je téměř stejné jako u invertujícího, rozdíl 

je ale v polaritě napětí. Napětí je dáno vztahem: 
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1

10 1
R

R
UU ZP                     (11) 

V tomto případě je rozhodující poměr zpětnovazebního a vstupního odporu, ale zvětšený o 

jedničku. Díky této jedničce nemůţe být nikdy výraz v závorce menší neţ jedna a proto ani zesílení 

nemůţe být záporné. 

 

U neinvertujícího zesilovače je výstupní signál ve fázi se vstupním signálem. 

 

Nejdůleţitější vlastností neinvertujícího zesilovače je vysoký vstupní odpor. Ten je velmi cenný, 

protoţe v případě připojení k měkkému zdroji nedochází k zatěţování zdroje. Neinvertující 

zesilovač je dokonale souměrný a pracuje se stejnosměrným i střídavým napětím. Protoţe oba 

vstupy jsou na úrovni vstupního signálu (nikoliv na nulové úrovni), musíme se zaměřit na nejlepší 

potlačení součtového signálu, označovaného jako CMR. Přičemţ součtovým napětím rozumíme 

část napětí, která je společná oběma vstupům. Projevuje se jako zdroj chybového napětí a zhoršuje 

linearitu přenosu. 

 

Obr. 13 a) Základní zapojení neinvertujícího zesilovače. 

b) Neinvertující zesilovač jako impedanční převodník. 

Krajní variantou neinvertujícího zesilovače je zapojení podle obr. 13 b), kde chybí oba dva odpory, 

takţe výstup je přímo spojen s invertujícím vstupem. Toto zapojení slouţí jako impedanční člen 

mezi dvěma obvody. Má za úkol oddělit předchozí obvod od následujícího, aby první obvod nebyl 

zatěţován. Přiváděné napětí se nezesiluje, zesílení impedančního členu je rovno jedné. Podstatné 

však je, ţe toto zapojení má vstupní odpor řádově desítky megaohmů a výstupní prakticky nulový. 

Proto impedanční člen (impedanční převodník) nalezneme za obvody, které nesnesou ani nejmenší 

zatíţení. Běţně se zapojuje k výstupu různých generátorů, aby následující obvody nezpůsobily 

zkreslení průběhu signálu a nebyly příčinou nestability vlivem připojené zátěţe. 
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3.4 Invertující zesilovač 

Invertující zesilovač patří mezi nejčastější zapojení OZ. Pracuje tak, ţe signál přichází do 

invertujícího vstupu (-), zatímco druhý neinvertující vstup (+) je uzemněn. K výstupu je připojena 

jednak zátěţ RL proti zemi a dále zpětnovazební odpor RZP. Vstupní signál prochází odporem R1, 

který svou velikostí zároveň určuje vstupní odpor, kterým se invertující zesilovač projevuje. 

Připojíme-li na vstup napětí U1 rozloţí se celé na odporu R1. A protoţe na invertujícím vstupu je 

uzel s nulovým napětím, tzv. virtuální zem, začne obvodem téci proud I1. Do invertujícího vstupu 

teče proud také zpětnovazebním odporem RZP. Podle Ohmova zákona mají tyto proudy velikost: 

1

1
1
R

U
I                    (12) 

ZP

ZP
ZP

R

U
I                     (13) 

 

Obr.14 Zapojení invertujícího zesilovače 

R1 je vstupní odpor, Rzp je zpětnovazební odpor a RL je zatěžovací odpor 

 

U zpětnovazebního odporu je záporné znaménko, protoţe podle Kirchhoffova zákona je součet 

vstupního a výstupního proudu roven 0 (I1 + (- IZP) = 0). Toto potvrzuje, ţe invertující vstup má 

nulový potenciál, ačkoliv není uzemněn. Neinvertující vstup je uzemněn přímo, takţe jsou oba dva 

vstupy na nulovém potenciálu. Vztahy vyjadřující činnost OZ platí za předpokladu, ţe OZ pracuje s 

nekonečně velkým zesílením a nulovými vstupními proudy. V tomto případě je vstupní proud do 

invertujícího vstupu označen I. Dále se předpokládá, ţe zesilovač má nulové diferenční napětí Ud 
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mezi oběma vstupy. Z výstupu teče proud I0 jednak do zpětné vazby IZP a také IL zatěţovacím 

odporem RL k zemi. Platí, ţe I0 = IZP + IL. 

Z těchto vztahů lze vyjádřit rovnici, která platí pro ideální zesilovač 

1

1

U
R

R
U ZP
O                    (14) 

Výstupní napětí U0 je přímo úměrné výstupnímu napětí U1 a zpětnovazebnímu odporu RZP. 

Nepřímo úměrné je vstupnímu odporu R1. Čím větší bude zpětnovazební odpor a čím menší 

vstupní odpor, tím bude větší zesílení na výstupu. Záporné znaménko na pravé straně znamená, ţe 

zvětšující se kladné napětí na invertujícím vstupu vyvolá zvětšující se záporné napětí na výstupu. 

Přivedeme-li na vstup střídavý signál, pak signál na výstupu je posunut o 180°. Tato inverzní 

funkce dala jméno zesilovači. 

3.5 Součtové a rozdílové zesilovače 
 

Součtové zesilovače, které slouţí k realizaci matematických operací součtu, resp. rozdílu dvou a 

více signálových veličin vyjádřených nejčastěji ve formě napěťových signálů, mohou vyuţít obě 

základní zapojení operačního zesilovače (invertující i neinvertující zapojení). 

 

 

Obr. 15 Invertující součtový zesilovač 
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Obr. 16 Neinvertující součtový zesilovač 

 

Pro neinvertující součtový zesilovač, jehoţ zapojení je znázorněno na obr. 22 lze metodou 

superpozice odvodit operační rovnici ve tvaru: 
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V případě ţe zvolíme R11=R12=..=R1n=R a R2=(n-1)R1, pak lze rovnici [15] upravit na tvar: 

nUUUU 112110 ..                    (16) 

U neinvertujícího součtového zesilovače se projevuje nepříznivě souhlasné napětí, jehoţ vliv je 

spojen s velikostí činitele potlačení souhlasného napětí pouţitého operačního zesilovače. 

 

3.6 Integrátor 
 
Integrační zesilovač provádí integraci (invertovaného) vstupního signálu podle času. Základní 

zapojení tzv. Millerova integrátoru je zobrazeno na obr.17. Časová konstanta integrátoru je 

definována jako doba, za kterou jsou si rovny absolutní hodnoty napětí na vstupu a výstupu 

integrátoru při skokové změně vstupního napětí (obr.18). Pro časovou konstantu platí vztah: 

1,0,
1

 


CRT                     (17) 
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Obr.17Millerův integrator 

a)Základní zapojení b)Zapojení pro nastavení časové konstanty integrátoru 

 

Nevýhoda integrátoru zobrazeného na obr.17 a) je tzv “ujíţdění” výstupního napětí aţ do stavu 

nasycení i při nulovém vstupním napětí, to je způsobeno klidovým vstupním proudem a napěťovou 

nesymetrií vstupů operačního zesilovače. Z tohoto důvodu je nutné vhodným způsobem eliminovat 

tyto vlivy, popřípadě omezit zesílení integrátoru na nízkých frekvencích pomocí paralelního 

rezistoru Rp ke kondenzátoru (obr.17 a) – zobrazen čárkovaně). U střídavého integrátoru, který 

zpracovává pouze střídavý signal, je moţné eliminovat “ujíţdění” integrátoru připojením PI 

regulátoru, jehoţ parametry je nutné měnit v závislosti na frekvenci vstupního napětí. 

 

Obr.18 Časové průběhy napětí při skokových změnách vstupního napětí integrátoru 

a) Definice časové konstanty b) princip změny časové konstanty 
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3.7 Derivátor 

 

Derivační zesilovač provádí derivaci (invertovaného) vstupního signálu podle času. Základní 

zapojení derivátoru je znázorňěno na obr.19. Pro toto zapojení lze odvodit podobným 

způsobem jako u integrátoru operační rovnici ve tvaru: 

dt

tdu
CRtu

)(
)( 1

0           (18) 

Tato operační síť je v důsledku nevhodného fázového posunutí ve zpětnovazebním obvodu RC 

náchylná ke kmitání. Kromě toho v důsledku velkého zesílení na vysokých kmitočtech se 

nepříznivě uplatňuje šum. Tyjo jevy lze částečně ovlivňovat připojením rezistoru R1 do série s 

kondenzátorem C1 . 

 

Obr.19 Základní zapojení derivátoru 

 

Podmínkou derivujícího zesilovače je 
RC

f



2

1
     (19) 

Derivátor se pouţívá jen ve vyjímečných případech, neboť derivováním se zesílí sloţky vyšší 

frekvence, které jsou vţdy v signálu obsaţeny (šum, zbytky síťové frekvence, atp.). Pokud je 

pouţití derivátoru nezbytné, upravuje se obvod tak, aby se derivovalo jen v omezeném 

frekvenčním pásmu, a tím se potlačily sloţky vyšších frekvencí. 

 

3.8 Logaritmické a exponenciální funkční měniče 
 

V technické praxi se často pouţívají analogové obvody, které pouţívají zjednodušení výpočtu 

pomocí logaritmů (např. analogové logaritmické násobičky). Základním stavebním prvkem 

těchto obvodů je tzv. logaritmický funkční měnič, jehoţ základní zapojení je znázorněno na 

obr.20. 
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Obr.20 Základní zapojení Logaritmického funkčního měniče s diodou 

Zapojení logaritmického funkčního měniče s transdiodou vykazuje lepší vlastnosti vzhledem k 

většímu rozsahu lineární oblasti převodní charakteristiky IC=f(UBE). Nevýhodou obou zapojení 

je teplotní závislost výstupního napětí. Záměnou prvků ve zpětnovazební sítí logaritmického 

měniče z obr. 20 získáme tzv exponenciální funkční měnič znázorněn na obr. 21. 

 

Obr. 21 Exponenciální funkční měnič 
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4. Tranzistorové zesilovače 

 

Přestoţe mají tranzistory schopnost zesilovat elektrický singál, tak se termín zesilovač vztahuje na 

kompletní obvod, do kterého je tranzistor připojen. Tranzistory se vyuţívají v celé řadě zesilovačů 

popř. i v jiných obvodech např. v oscilátorech, klopných obvodech, spínačích atd. 

 

4.1 Rozdělení usměrňovačů na základě různých kritérií 
 

Obecně dělíme zesilovače podle několika kritérií: 

Podle použitých zesilovacích prvků 

-Polovodičové 

-Elektronkové 

-Magnetické 

 

Podle charakteristiky zesilovaného signálu 

-Stejnosměrné 

-Střídavé 

 

Podle frekvence zesilovaného signálu 

-Nízkofrekvenční- do 50kHz 

-Mezifrekvenční- od 50kHz do 500MHz 

-Vysokofrekvenční do 1000MHz 

-Mikrovlnné 1GHz 

 

Podle šířky přenášeného pásma 

-Úzkopásmové 

-Širokopásmové 

 

Podle počtu stupňů 

-Jednostupňové 

-Dvoustupňové 

-Vícestupňové 
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Podle polohy klidového pracovního bodu zesilovače 

-Třída A 

-Třída AB 

-Třída B 

-Třída C (pracující v čase nespojitě) 

 

Podle druhu zesilovaných elektrických signálů 

-Napěťové 

-Proudové 

-Výkonové 

 

4.2 Obecný popis zesilovače 
 
Chceme-li definovat vlastnosti zesilovače, musíme jej uvaţovat za uzavřenou obvodovou soustavu, 

tedy s připojeným zdrojem signálu o určité vnitřní impedanci ZG a napětí UG a s připojenou zátěţí 

definovanou impedancí ZZ tak jak je znázorněno na obr. 22. Má-li tranzistor pracovat jako aktivní 

prvek v zesilovačích, pak musí jeho klidový pracovní bod leţet v aktivní oblasti. Pracuje-li 

tranzistor v aktivním normálním reţimu, je jeho emitorový přechod pólován v propustném směru a 

kolektorový přechod v závěrném směru. Aktivní oblast tranzistoru je v síti výstupních 

charakteristik v zapojení SE vymezena maximálním dovoleným napětím UCEO, maximálním 

proudem kolektoru ICmax, zbytkovým proudem ICEO, maximální kolektorovou ztrátou PCmax a 

křivkou vyjadřující podmínku UCB=0. 

 

Obr. 22 Tranzistorový zesilovač- základní zapojení 
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Obr. 23 Pracovní oblasti bipolárního tranzistoru 

 

4.3 Třídy zesilovačů 
 
Všechny zesilovače se dělí do tříd, které charakterizují jejich pracovní vlastnosti nebo princip na 

kterém zesilovač funguje. 

 

Zesilovač třídy A: 

Tento zesilovač má nastavený pracovní bod doprostřed charakteristiky, a je charakterizován tím, ţe 

tranzistorem prochází proud po celou dobu periody vstupního střídavého signálu. Zesilovač má 

minimální zkreslení ale protoţe má malou energetickou účinnost pouţívá se tato třída jako 

nevýkonový zesilovač. 

 

 

Obr. 24 Pracovní oblast zesilovače třídy A 
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Zesilovač třídy B: 

Tento zesilovač nemá nastavený pracovní bod a pracuje jako zesilující usměrňovač. Pro správné 

zesílení celého signálu je proto nutné odděleně zpracovat kladnou a zápornou část signálu. 

Zapojení se vyznačuje velkou energetickou účinností, ale současně i velkým zkreslením malých 

signálů. Z tohoto důvodu se čistá třída B téměř nepouţívá, ale nastavujeme pracovní bod tak aby se 

odstranila největší nelinearita vstupní V-A charakteristiky tranzistoru. Protoţe se jedná o 

kompromis mezi třídou A a B označují se taková zapojení jako třída AB. Jedná se o tzv. dvojčinné 

zapojení. Jeden zesilovací stupeň zesiluje kladné půlvlny a druhý stupeň zesiluje záporné půlvlny. 

Obě půlvlny se na výstupu zesilovače sčítají, takţe výstupní průběh signálu na výstupu odpovídá 

původnímu tvaru signálu. 

 

 

Obr. 25 Pracovní oblast zesilovače třídy B 

 

Zesilovač třídy C: 

Pracovní bod je posunutý pod bod zániku kolektorového proudu. Větší amplitudy vstupního napětí 

otevírají tranzistor, který propouští a zesiluje méně neţ polovinu vstupního sinusového signálu. 

Zkreslení takového zesilovače je velké, a účinnost je zhruba 80-90%. Tyto zesilovače pouţíváme 

ve spojení s rezonančním obvodem, který je na výstupu zapojen jako zátěţ, jsou to především 

koncové stupně vysokofrekvenčních zesilovačů. 
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Obr. 26 Pracovní oblast zesilovače třídy C 
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5. Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zmodernizovat, navrhnout, naměřit a vypracovat 

protokoly o měření do laboratorních cvičení předmětu elektronika. Nejpodstatnější bylo 

zmodernizovat stávající úlohy, které se aktuálně vyuţívají v laboratořích a poloţit v této práci 

teoretický základ pro všechny tři měřené úlohy tak, aby bylo pro studenty měření předem 

připraveno a mohli se s ním blíţe seznámit.  

 V první úloze bylo nahrazeno stávající měření jednofázového jednocestného usměrňovače 

měřením dvoucestného usměrňovače, který má jako zátěţ na výstupu připojeny různé filtry a 

útlumové články a měřením jejich zatěţovacích charakteristik. 

 
 Druhá úloha která obsahovala invertující a neinvertující zapojení operačního zesilovače 

byla nahrazena zapojeními integrátoru derivátoru a logaritmického a exponenciálního převodníku, 

u kterých se měřily amplitudové frekvenční charakteristiky (integrátor, derivátor) a statické 

převodní charakteristiky (log. a exp. převodník). 

 

 Ve třetí úloze byla nahrazena měření modulátoru stejnosměrného napětí měřením 

frekvenční charakteristiky tranzistorového zesilovače. 

 

 Všechny cíle této práce byly úspěšně splněny, a to jak teoretický základ práce, tak i návrh, 

měření a realizace referenčních protokolů které jsou umístěny v příloze této práce. 
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