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Abstrakt 
 

Mezifrekvenční zesilovač je nedílnou součástí většiny dnes pouţívaných rádiových přijímačů, 

pracujících na principu nepřímého zesílení signálu. Právě díky tomuto prvku dosahuje tato poměrně 

moderní koncepce rádiového přijímače daleko lepších parametrů, obzvláště v oblasti selektivity a 

citlivosti, neţ vývojově starší koncepce rádiových přijímačů s přímým zesílením. Tato bakalářská 

práce vysvětluje princip právě těchto základních koncepcí rádiových přijímačů a objasňuje účel 

mezifrekvenčního zesilovače, který je, jak jiţ bylo řečeno, důleţitou součástí rádiových přijímačů 

s nepřímým zesílením signálu. Dále se zabývá návrhem jednoduchého mezifrekvenčního zesilovače, 

kde jsou dopodrobna popsány jednotlivé etapy celého procesu návrhu a konstrukce, a následně 

experimentálním proměřením jeho parametrů, které ukáţí, do jaké míry splňuje realizovaný 

mezifrekvenční zesilovač zadané parametry. 

Klíčová slova 
 

Návrh mezifrekvenčního zesilovače, mezifrekvenční zesilovač, mezifrekvence, zesilovač, 

superhet. 

  



 

 

 

 

 

Abstract 
 

Intermediate frequency amplifier is one of the key elements of radio recievers working on the 

principle of indirect signal amplification. Thanks to this element are these quite modern radio 

recievers albe to achieve much better transmitting parameters, especially in the area of selectivity and 

sensitivity, than the older type of radio recivers working on the principle of direct signal amplification. 

The ultimate goal of this work is to explain how exactly these basic types of radio recievers work and  

what is the purpose of intermediate frequency amplifier, which, as was said before, is an important 

part of radio recievers working on the principle of indirect signal amplification. Next, this work 

describes every single step in the process of designing a simple intermediate frequency amplifier – 

choosing input parameters, choosing the best circuit design, calculating exact value for each of the 

components and finally, measuring all diffrent kinds of electrical parameters. 

Key words 
 

Intermediate frequency amplifier design, intermediate frequency amplifier, intermediate 

frequency, intermediate, amplifier, superhet.  

 



 

 

 

 

 

Seznam použitých symbolů 
 

Symbol Jednotky Význam symbolu 

U V Napětí 

I A Proud 

C F Kapacita 

L H Indukčnost 

R Ω Odpor 

f Hz Frekvence 

Au - Napěťové zesílení 



 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 
 

Zkratka Anglický význam Český význam 

AM   Amplitude Modulation Amplitudová modulace 

FM Frequency Modulation Frekvenční modulace 

AGC Automatic Gain Control Obvod pro automatickou 

kontrolu zisku 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je blíţe přiblíţit funkci a účel mezifrekvenčního zesilovače 

v rádiových přijímačích a následně popsat návrh jednoduchého mezifrekvenčního zesilovače. 

V prvních kapitolách tato práce popisuje základní součásti rádiového přijímače, vysvětluje jejich účel 

a popisuje základní funkce, které musí splňovat kaţdý rádiový přijímač. Pozornost je zde rovněţ 

věnována základním parametrům rádiových přijímačů, které slouţí k posuzování kvality a výkonosti 

jednotlivých rádiových přijímačů. V následující kapitole je popsán vývoj jednotlivých koncepcí 

rádiových přijímačů od prvních, velmi primitivních, pasivních zapojení skládajících se pouze 

z několika málo součástek, přes sloţitější a důmyslnější systémy, aţ k dnes pouţívaným rádiovým 

přijímačům s nepřímým zesílením signálu. Zde rozebírá princip a funkci daných rádiových přijímačů 

jako celku, tak i jednotlivých funkčních bloků, ze kterých se tyto systémy skládají. 

Nedílnou součástí rádiových přijímačů, pracujících na principu nepřímého zesílení signálu, je 

mezifrekvenční zesilovač. Právě tomuto prvku je věnována druhá část této práce. Zabývá se popisem 

parametrů, vlastností a účelu mezifrekvenčního zesilovače a následně návrhem a realizací 

jednoduchého mezifrekvenčního zesilovače. Kromě teoretických informací je zde podrobně popsán 

samotný postup návrhu od stanovení vstupních parametrů, které má zesilovač splňovat, přes výběr 

zapojení, výpočet hodnot součástek a následnou realizaci aţ k experimentálnímu proměření vlastností 

navrţeného zesilovače. 
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2 Rádiové přijímače 

Technologie vyuţívající rádiové přenosy, tedy i rádiové vysílače a přijímače, jsou nedílnou 

součástí našeho kaţdodenního ţivota. Tato technologie je s námi jiţ přes sto let a za tuto dobu prošly 

rádiové přijímače postupným vývojem. Zároveň s tímto vývojem se pro posouzení základních 

vlastností rádiových přijímačů zavedla normalizovaná kritéria – parametry, podle kterých se rádiové 

přijímače zařazují do jednotlivých jakostních tříd. Účelem těchto parametrů je zajistit jednotný postup 

při měření a vyjadřování vlastností rádiových přijímačů. 

2.1 Základní koncepce rádiového přijímače 

Rádiový přijímač je určen k zachycování, přeměně a vyuţití energie elektromagnetických vln 

v pásmu rádiových frekvencí. Skládá se ze 3 základních částí: 

 antény, 

 přijímače,  

 koncového zařízení. 

Na obr. 2.1 je zobrazeno blokové schéma základního konceptu rádiového přijímače. Anténa 

slouţí k zachycení elektromagnetických vln a mění je ve vysokofrekvenční proudy. Přijímač 

zpracovává přijatý signál do podoby vhodné pro koncové zařízení, zejména se jedná o selekci, zesílení 

a demodulaci signálu. V koncovém zařízení výsledný signál svým způsobem „předá“ nesenou 

informaci k dalšímu zpracovaní (ať uţ se jedná o hlas, obraz nebo data). 

 

Obr. 2.1 Základní rádiový přijímač 

Samotný přijímač a koncový obvod jsou ve skutečnosti tvořeny několika dalšími dílčími bloky. 

Jejich počet a funkce záleţí na typu daného rádiového přijímače, jednotlivé typy jsou blíţe popsány 

v další kapitole této práce. 
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Nicméně tento základní model udává elementární funkce, které musí plnit kaţdý rádiový 

přijímač. Jsou to:  

 Selekce 

 Jedná se o schopnost výrazného odlišení ţádaného signálu od ostatních. Základním 

druhem selekce je kmitočtová selekce, jejíţ princip spočívá v tom, ţe se kaţdému 

vysílači přiděluje jiné kmitočtové spektrum a přijímač pak pracuje jako pásmová 

propust, která propouští pouze signál poţadovaného vysílače. Pouţití směrové antény, 

která je schopna přijímat signály pouze z určitého směru, můţeme získat navíc i 

směrové rozlišení signálů, které se nazývá směrová selekce. 

 Zesílení 

 Přijímací anténa zachycuje pouze zlomek z celkové energie vysílaného signálu. Tato 

energie většinou nestačí ke zpracování a reprodukci přenášené informace. Proto je 

nutné vybraný signál zesílit elektronickými zesilovacími stupni, které tvoří podstatnou 

část téměř kaţdého přijímače. Čím větší je celkové zesílení přijímače, tím dosáhne 

přístroj vyšší citlivosti, tzn., ţe dokáţe zachytit a zpracovat signály s niţší energií. Jak 

se dále ukáţe, existují i rádiové přijímače, které přijatý signál nijak nezesilují. Jedná 

se o nejstarší a nejprimitivnější typ rádiových přijímačů a jejich vyuţití je velmi 

omezené, protoţe umoţňují přijímat pouze velmi silné signály a navíc pouze pro 

poslech do sluchátek. 

 Demodulace 

 Třetí a nejdůleţitější vlastností, kterou musí být schopen splnit i ten nejjednodušší 

přijímač, je schopnost přístroje oddělit modulační signál (ten, který nese informaci) od 

vysokofrekvenční nosné vlny. Tento proces se nazývá demodulace a uskutečňuje se 

v demodulátorech, případně v detektorech. 

2.2 Parametry rádiových přijímačů 

Výslednou činnost rádiového přijímače můţeme charakterizovat velkým mnoţstvím 

parametrů, kde kaţdý popisuje jinou vlastnost daného přístroje. Celkově pak tyto parametry utvářejí 

jistou představu o kvalitě a technické vyspělosti daného přístroje. Těchto parametrů existuje velké 

mnoţství, proto zde budou uvedeny pouze ty základní, které se běţně pouţívají. Definice těchto 

základních parametrů byla převzata z publikace Tranzistorový superhet teorie a stavba, jejíchţ 

autorem je p. Hercik [2]. 
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2.2.1 Maximální citlivost 

Maximální citlivost přijímače je definována jako nejmenší úroveň vstupního signálu se 

standardní modulací, který na výstupu přístroje vyvolá standardní výstupní výkon, jsou-li všechny 

ovládací prvky přístroje nastaveny na maximální zesílení. Jako standardní modulace je normalizována 

hloubka modulace na 30% modulace maximální se sinusovým průběhem a kmitočtu 400Hz. 

Normalizovaná hodnota standardního výstupního výkonu přijímače činí 50mW. Čím je tato úroveň 

vstupního signálu menší, tím je přijímač citlivější. Tato citlivost se obecně, stejně jako citlivost 

omezená šumem, mění s kmitočtem signálu, na který je přijímač naladěn. Proto se nejčastěji udává 

v grafické podobě. 

2.2.2 Citlivost omezená šumem 

Pro přijímače s velkým zesílením se hodnocení podle maximální citlivosti nehodí. Kaţdý 

přijímač s větším zesílením můţe totiţ na výstupu dodávat více neţ 50mW šumového výkonu, aniţ je 

třeba na jeho vstupu přivádět nějaký signál. Stačí pouze nastavit ovládací prvky přijímače na 

dostatečně velké zesílení. Schopnost přijímače přijímat i slabé signály musíme tedy hodnotit tím, ţe 

udáváme tzv. citlivost omezenou šumem, definovanou jako nejmenší úroveň signálu se standardní 

modulací, která na výstupu přijímače vyvolá standardní výkon dosaţený při zvoleném poměru signálu 

k šumu. 

2.2.3 Šumové číslo přijímače 

Šumové číslo přijímače udává, kolikrát je větší šumový výkon na výstupu přijímače, neţ by 

byl v případě, ţe by přijímač neobsahoval ţádný zdroj šumu. Pomoci šumového čísla můţeme 

například při daném vstupním poměru signálu k šumu vypočítat výstupní poměr signálu k šumu. 

2.2.4 Selektivita 

Selektivita je schopnost přijímače vybrat z mnoţství signálů nacházejících se na jeho vstupu 

jen takové, které odpovídají poţadované stanici, a ostatní kmitočty co nejvíce potlačit. Udává se 

poměrem vstupního napětí přijímače, které při stanoveném rozladění Δf vybudí výstup přijímače na 

50mW, k citlivosti přijímače při nosné frekvenci. Poměr se vyjadřuje v decibelech (dB). Selektivita se 

vyjadřuje různými způsoby, z nichţ nejpřehlednější je grafický způsob reprezentovaný křivkou 

selektivnosti. 

2.2.5 Zkreslení 

Jedním z nejdůleţitějších parametrů hodnocení rádiových přijímačů (a všech dvojbranů vůbec) 

je zkreslení. Ke zkreslení dochází tehdy, mění-li se přenosové vlastnosti dvojbranu s kmitočtem nebo 
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okamţitou hodnotou přenášené veličiny. Podle toho, jak se dané zkreslení projeví, se mohou všechna 

zkreslení dělit na kmitočtová a nelineární. 

Kmitočtová zkreslení vznikají tehdy, závisejí-li některé elektrické parametry dvojbranu 

neţádoucím způsobem na kmitočtu přenášeného signálu. Mezi kmitočtová zkreslení patří například: 

 Útlumové zkreslení – je způsobeno tím, ţe zesílení (případně útlum) dvojbranu není 

stejné při všech kmitočtech. 

 Fázové zkreslení – projevuje se tím, ţe fázový posuv mezi vstupním a výstupním 

napětím dvojbranu není v přenášeném pásmu přímo úměrný kmitočtu, tj. fázové 

zpoţdění je kmitočtově závislé. 

Nelineární zkreslení je obecný výraz pro všechna zkreslení vznikající tím, ţe se vlastnosti 

dvojbranu mění s okamţitou hodnotou přenášené veličiny. Toto zkreslení vzniká v nelineární 

soustavě, tj. v soustavě, ve které přenos udávající vztah mezi vstupními s výstupními veličinami 

v ustáleném stavu není lineární. Mezi nelineární zkreslení například patří: 

 Harmonické zkreslení – vznik harmonických sloţek na výstupu dvojbranu při 

vstupním sinusovém napětí. 

 Intermodulační zkreslení – jedná se o vznik kombinačních kmitočtů na výstupu 

dvojbranu vlivem jeho nelineárnosti. 

2.2.6 Frekvenční rozsahy 

Udávají, v jakém oboru vlnových délek lze přijímač přelaďovat. Liší se podle typu přijímače, 

jestli se jedná o přijímač rozhlasový, televizní nebo spojový. Například rozhlasové přijímače bývají 

laditelné v rozsazích: DV, SV, KV nebo VKV. 

2.2.7 Druhy modulace 

Přijímač je schopen zpracovat pouze signály s takovým druhem modulace, pro který je 

přizpůsoben. Například rozhlasové přijímače starší výroby byly přizpůsobeny pouze pro příjem 

signálu s amplitudovou modulací. Moderní rádiové přijímače většinou podporují větší počet modulací. 

2.2.8 Největší užitečný výstupní výkon 

Největší uţitečný výstupní výkon je definován jako nejniţší výstupní výkon, při němţ celkové 

harmonické zkreslení dosahuje 10 %. 
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3 Nezesilující a přímozesilující rádiové přijímače 

Nezesilující a přímozesilující rádiové přijímače jsou vývojově starší řešení, neţ 

nepřímozesilující rádiové přijímače. Hlavní výhoda těchto přijímačů spočívá hlavně v jednoduchosti 

samotného konceptu. Praxe však ukázala, ţe moţnosti jejich pouţití jsou velmi omezené, případně 

realizace těchto přístrojů můţe být velmi obtíţná, proto se v současné době téměř nepouţívají. 

3.1.1 Nezesilující rádiové přijímače 

Nejstarším zástupcem je takzvaný detektorový přijímač, lidově „krystalka“. Blokové schéma 

tohoto přijímače je uvedeno na obr. 3.1.  

 

Obr. 3.1 Nezesilující rádiový přijímač 

 

Na vstupu se nachází anténa, která zachytí veškeré rádiové signály. Hned za anténou se 

nachází selektivní vstupní obvod, který ze všech zachycených signálů vybere pouze navolený 

(naladěný) kmitočet. V detektoru se signál demoduluje a koncový obvod jej zpracuje. Jelikoţ 

detektory potřebují pro svou funkci poměrně velké vstupní napětí, lze tímto přijímačem přijímat pouze 

silné signály. Velkou výhodou v porovnání s ostatními přijímači je moţnost dosáhnout extrémně velké 

šířky pásma, která je ţádoucí například u širokopásmového rádiového přijímače. 

 

Obr. 3.2 Schéma zapojení krystalky 
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Na obr 3.2 se nachází schéma zapojení krystalky. Jak je patrné i z tohoto schématu, další 

nespornou výhodou tohoto typu rádiového přístroje je fakt, ţe všechny jeho prvky jsou pasivní, tzn., 

nepotřebuje ţádné napájení.  

3.1.2 Přímozesilující rádiové přijímače 

Přidáním vysokofrekvenčního zesilovače mezi vstupní obvod a detektor vznikne upravená 

verze detektorového přijímače, zvaná přímozesilující přijímač. 

 

Obr. 3.3 Přímozesilující rádiový přijímač 

 

Přítomnost vf zesilovače výrazně zvýší citlivost přijímače, coţ umoţní přijímat i o mnoho 

slabší signály, neţ v případě detektorového přijímače. V jednodušších koncepcích je tento zesilovač 

neladěný (obr 3.3), obvykle ale bývá laděný společně s vstupním obvodem (obr 3.4), coţ zároveň 

zvyšuje selektivitu celého přijímače. Realizace laditelného vysokofrekvenčního zesilovače s vysokým 

ziskem je ale v praxi velmi náročná, proto se přijímač této koncepce pouţívá jen zřídka. 

 

Obr. 3.4 Přímozesilující rádiový přijímač s laditelným vysokofrekvenčním zesilovačem 

Rovněţ koncový obvod bývá u těchto přijímačů aktivní, většinou jej tvoří nízkofrekvenční 

zesilovače, coţ umoţnuje pro poslech vyuţít např. reproduktory, případně jiné zařízení s vyššími 

nároky na buzení. 
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4 Superheterodynní přijímače 

Superheterodynní přijímač (anglicky „superheterodyne receiver“), zkráceně superhet, je jedno 

z nejobvyklejších zapojení rádiových i televizních přijímačů. Superhet byl vynalezen Edwinem 

Armstrongem v roce 1918. Princip funkce těchto rádiových přijímačů je výborně popsán v publikaci 

Moderní radioelektronika od p. Ţaluda [1], odkud text následující kapitoly čerpá. 

4.1 Superheterodynní přijímače s jedním směšováním 

Hlavním rozdíl mezi přijímačem s přímým zesílením a superhetem je, ţe superhet 

nezpracovává přijaté signály na jejich původním kmitočtu, ale převede je na jiný, mezifrekvenční 

kmitočet, který je pro všechny kmitočty konstantní. Na tento kmitočet se pak nastálo naladí všechny 

následující vf obvody. Tím se zaručí konstantní citlivost a konstantní šířka pásma při přelaďování. 

 

Obr. 4.1 Nepřímozesilující rádiový přijímač 

 

Blokové schéma rádiové přijímače s nepřímým zesílením se nachází na obr 4.1. Za přijímací 

anténou následují vstupní filtrační obvody přijímače. Úkolem těchto filtrů je, stejně jako v případě 

ostatních koncepcí rádiových přijímačů, vybrat ze spektra všech přijímaných signálů pouze ţádaný 

signál o jisté frekvenci fs. Přeladěním těchto filtrů je moţné lehce změnit přijímaný kmitočet. Po 

filtraci je signál zesílen vysokofrekvenčním zesilovačem. Ve většině zapojení je tento zesilovač laděný 

společně se vstupními obvody, čímţ přispívá k potlačení rušivých signálů, které prošly přes vstupní 

filtry, a to zejména signálů s výrazně odlišnou frekvencí. Tento zesilovač musí být ve své podstatě 
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širokopásmový, jelikoţ musí být schopen přibliţně stejně zesilovat celý kmitočtový rozsah přijímače, 

coţ výrazně limituje jeho výsledné zesílení.  

Z výstupu vysokofrekvenčního zesilovače signál pokračuje do směšovače, kde se přijatý 

signál směšuje se signálem místního oscilátoru o frekvenci fo. Směšování je proces, kde dochází ke 

smíchávání dvou různých signálů (v tomto případě přijímaného signálu a signálu generovaného 

místním oscilátorem) a vzniká velké mnoţství směšovacích produktů – výsledných signálů o různé 

amplitudě a frekvenci. Z těchto signálů se následně vybírají dva signály, a to signály, jejichţ frekvence 

je buď součtem, nebo rozdílem frekvence vstupních signálů. To, který z těchto signálů se pouţije pro 

další zpracování, záleţí na konstrukci daného přístroje. Ve většině případů se vyuţívá rozdílový signál 

(pak se tento proces nazývá „směšování na rozdílovou sloţku“), jenţ se dále označuje jako 

mezifrekvenční kmitočet, případně mezifrekvence. V případě, ţe je kmitočet přijímaného signálu 

niţší, neţ kmitočet generovaný místním oscilátorem, odečítá se kmitočet přijímaného signálu od 

kmitočtu generovaného místním oscilátorem. Je-li naopak kmitočet přijímaného signálu vyšší, neţ 

kmitočet generovaný místním oscilátorem, odečítá se kmitočet generovaný místním oscilátorem od 

kmitočtu přijímaného signálu.  

Mění-li se kmitočet přijímaného signálu, mění se u superheterodynu vhodně i kmitočet 

místního oscilátoru, a to právě tak, aby mezifrekvence byla stále konstantní. To umoţnuje, aby 

všechny následující prvky byly pevně naladěny na tuto frekvenci, coţ velmi usnadňuje jejich 

konstrukci. Za směšovačem se nachází mezifrekvenční zesilovač, jehoţ hlavním úkolem je, jak jiţ 

název napovídá, zesilování mezifrekvenčního signálu. Součástí mezifrekvenčního zesilovače jsou i 

mezifrekvenční filtry, které mohou být díky neměnícímu se mezifrekvenčnímu kmitočtu pevně 

naladěny a výrazně tak přispívají k celkové selektivitě daného rádiového přijímače. Jednoduchost 

konstrukce mezifrekvenčního zesilovače rovněţ umoţnuje dosáhnout velkého zesílení, čímţ 

propůjčuje přijímači velkou citlivost. 

Signál zesílený v mezifrekvenčním zesilovači dále vstupuje do detektoru (demodulátoru). 

Úkolem demodulátoru je ze signálu extrahovat přenášenou informaci, tzn. oddělit informační signál od 

nosného signálu. Konstrukce demodulátoru záleţí na pouţité modulaci, u rádiových přijímačů se 

nejčastěji jedná o amplitudovou, případně frekvenční modulaci. Demodulovaný signál je následně 

zesilován v koncovém zesilovači a reprodukován, případně předán k dalšímu zpracování. To závisí na 

konstrukci a určení daného rádiového přijímače. 

Ovšem i přijímače této konstrukce mají určité nedostatky, související právě se směšováním. 

Asi nejzávaţnější je náchylnost k příjmu neţádoucích signálů nacházejících se v parazitních 

příjmových kanálech, zejména v tzv. zrcadlovém kanále (Image Channel), leţícím na zrcadlovém 

kmitočtu. 
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Jestliţe takovýto signál pronikne přes vstupní filtrační obvody aţ do směšovače, vytvoří zde 

rušivý mezifrekvenční signál, který se dále zesílí a demoduluje společně s původním, naladěným 

signálem. Ve výsledku tento fakt vede k dvojznačnosti příjmu, kde přijímač kromě naladěného signálu 

reprodukuje i signál ze zrcadlového kanálu. Řešením tohoto problému je pouţití přijímače s dvojím 

směšováním, který je blíţe popsán v následující kapitole. 

4.2 Superheterodynní přijímače s dvojím směšováním 

Nepřímozesilující rádiový přijímač s dvojím směšováním pracuje na podobném principu, jako 

klasický nepřímozesilující přijímač. Rozdíl spočívá v přidání dalšího směšovacího bloku, který má za 

úkol převádět signál na další, jiný mezifrekvenční kmitočet, neţ první směšovací blok. To znamená, ţe 

se v tomto rádiovém přijímači pracuje s dvěma mezifrekvenčními kmitočty. 

Blokové schéma tohoto rádiového přijímače se nachází na obr. 4.2.  

 

Obr. 4.2 Nepřímozesilující rádiový přijímač s dvojím směšováním  

První mezifrekvence se volí co nejvyšší, aby došlo k co nejlepšímu potlačení zrcadlových 

kanálů. Druhá mezifrekvence se naopak volí niţší, kde se dají lépe realizovat filtry se strmými boky 

frekvenční charakteristiky, a zajistit tak lepší blízkou selektivitu, tzn. schopnost lépe potlačovat 
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signály v okolí přijímaného kmitočtu. Vyuţitím principu dvojího směšovaní se tak dají ještě vylepšit 

parametry klasického superheterodynního přijímače. 

V současné době existují i daleko vyspělejší konstrukce rádiových přijímačů, neţ zde uvedené 

nepřímozesilující přijímače. Jedná se například o digitální rádiové přijímače pracující na principu 

digitalizace a následného zpracování signálu, případně softwarové rádia běţící například pod 

operačním systémem Windows. Rozborem těchto typů rádiových přijímačů by došlo uţ k příliš 

velkému odbočení od tématu této práce. V případě zájmu o tyto informace je moţno doporučit 

publikaci Moderní radioelektronika od p. Ţaluda [1], kde je této problematice věnována poměrně 

velká pozornost. 
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5 Mezifrekvenční zesilovač 

Mezifrekvenční zesilovač se v rádiových přijímačích s nepřímým zesílením nachází přímo za 

směšovačem (viz. blokové schéma obr. 5.1). Jeho hlavním úkolem je zesilování mezifrekvenčního 

signálu vycházejícího ze směšovače na takovou úroveň, aby jej dokázal demodulovat demodulátor 

pouţitý v daném zapojení. 

 

Obr. 5.1Umístění mezifrekvenčního zesilovače 

U přijímače s přímým zesílením přijímaného signálu by pro realizaci této činnosti bylo nutno 

pouţít širokopásmový, laditelný VF zesilovač, který by byl schopen rovnoměrně zesilovat všechny 

signály z přijímaného frekvenčního rozsahu daného přijímače. Jediný takovýto zesilovač obvykle 

nedosahuje potřebného zesílení, proto bylo nutno pouţít několik po sobě následujících stupňů.  

V případě přijímačů s nepřímým zesílením je situace poněkud jiná. Jelikoţ mezifrekvenční 

signál, produkovaný směšováním přijímaného signálu a signálu z místního oscilátoru má vţdy stejnou 

frekvenci, můţe být mezifrekvenční zesilovač z výroby pevně naladěn na její hodnotu a zesilovat 

pouze úzké pásmo kolem ní (šířka toho pásma záleţí na pouţité modulaci).  

Samotný mezifrekvenční zesilovač se skládá z několika funkčních bloků. Základní blokové 

schéma mezifrekvenčního zesilovače je na obr. 5.2. 

 

Obr. 5.2 Základní blokové schéma mezifrekvenčního zesilovače 
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Prvním z těchto bloků je mezifrekvenční filtr. Tento filtr má za úkol propustit pouze úzké 

pásmo okolo mezifrekvenčního kmitočtu. U starších konstrukcí mezifrekvenčních zesilovačů se pro 

realizaci těchto filtrů pouţívaly mezifrekvenční transformátory, případně několik po sobě 

následujících LC filtrů s vysokým činitelem jakosti. V současné době se pro tento účel převáţně 

pouţívají piezokeramické filtry (obr. 5.3). Jedná se o součástky pracující na principu mechanické 

rezonance výbrusu z piezoelektrického materiálu, neobsahují ani indukčnosti ani kapacity a nemusí se 

při výrobě dolaďovat. 

 

Obr. 5.3 Ukázka piezokeramického filtru 

Dalším blokem mezifrekvenčního zesilovače je samotný zesilovací mezifrekvenční obvod. 

Odstraněním poţadavku na laditelnost a schopnost zesilovat široké frekvenční pásmo se výrazně 

usnadní navrhování a konstrukci mezifrekvenčního zesilovače. Úzké pásmo zesilované 

mezifrekvenčním zesilovačem navíc výrazně přispívá k lepší selektivitě celého rádiového přijímače a 

rovněţ výrazně zvyšuje dosaţitelné zesílení, coţ umoţňuje pouţít menší počet zesilovacích stupňů a 

stále dosahovat potřebného zesílení a tím také vynikající citlivosti přijímače. Pro realizaci tohoto 

obvodu se běţně pouţívají tranzistory, případně integrované obvody. Zesílení mezifrekvenčních 

zesilovačů se běţně pohybuje ve stovkách aţ tisících. 

Velikost zesílení, kterého dosahují mezifrekvenční zesilovače, s sebou nese i jisté neduhy. 

Při přebuzení mezifrekvenčního zesilovače, k čemuţ postačuje i poměrně malý signál, dochází 

k nelineárnímu zkreslení přijímaného signálu, a tím také ke zkreslení přenášené informace. Dále, 

jelikoţ je mezifrekvenční zesilovač zodpovědný za drtivou většinu celkového zesílení přijímače a 

dojde-li znenadání k poklesu úrovně přijímaného signálu na vstupu mezifrekvenčního zesilovače, 

například vlivem atmosférických jevů, dojde i k poklesu úrovně výstupního signálu a tím ke sníţení 

hlasitosti celého přijímače. To můţe být, například při poslechu hudby, velmi nepříjemné. Proto je 

součástí kaţdého mezifrekvenčního zesilovače i obvod pro automatickou kontrolu zisku, zkráceně 

„AGC“ z anglického „Automatic gain control“. Úkolem tohoto obvodu je plynule regulovat zisk 

mezifrekvenčního zesilovače tak, aby výstupní úroveň byla konstantní a zamezilo se tak kolísání 

hlasitosti, případně zkreslení přenášeného signálu. Výsledkem funkce toho obvodu je změna 
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zesilovací charakteristiky zesilovače z lineární na kompresní. To znamená, ţe slabé signály zesilovač 

zesiluje daleko více, neţ silnější signály. 



 

 

  

15 

 

6 Návrh mezifrekvenčního zesilovače 

Obsahem této kapitoly je samotný návrh experimentálního mezifrekvenčního zesilovače. Jsou 

zde stanoveny poţadavky na navrhovaný mezifrekvenční zesilovač, jeho parametry, dále pak popis 

samotného návrhu a výsledky měření, které ukáţí, do jaké míry realizovaný zesilovač odpovídá 

zadání. 

6.1 Zadané vstupní veličiny a parametry zesilovače  

Prvním krokem samotného návrhu je stanovení vstupních veličin a parametrů, kterých má 

následně navrţený mezifrekvenční zesilovač dosahovat. Zadané parametry jsou uvedeny v tabulce 6.1. 

Tabulka 6.1:Zadané parametry 

 

Parametr Hodnota 

Napájecí napětí 10 V 

Mezifrekvenční kmitočet 455kHz 

Pouţitá modulace AM 

Šířka pásma pouţité modulace 5kHz 

Rozkmit vstupního signálu 0÷100mVpp 

Dosahované zesílení 250÷500 

Tranzistor BC546A 

Kolektorový proud T1, T2 2÷3mA 

 

Dalším poţadavkem na realizovaný zesilovač je pouţití piezokeramického filtru a vybavit 

zesilovač jednoduchým obvodem pro automatickou kontrolu zisku. 

6.2 Volba použitých součástek a vhodného zapojení 

Vzhledem k poţadavku pouţít pro realizaci diskrétní součástky a keramický filtr jsem se 

rozhodl pro zapojení s dvěmi po sobě následujícími tranzistorovými zesilovači, kde se keramický filtr 

bude nacházet mezi jednotlivými zesilovacími stupni. První tranzistor bude slouţit jako vstupní buffer 

(předzesilovač) a jeho úkolem bude zesílit vstupní signál (teoreticky přicházející ze směšovače) na 

dostatečnou úroveň tak, aby i po průchodu přes filtr byl dobře rozeznatelný od šumu. Keramické filtry 

dosahují poměrně velkého vloţného útlumu filtrovaného signálu (okolo 5dB), proto je pouţití 

předzesilovače, zváţíme-li nízkou úroveň vstupních signálů, nutné. Úkolem druhého tranzistoru bude 

maximálně zesílit signál přicházející z filtru. Signál z výstupu druhého tranzistoru bude přiváděn do 

odvodu AGC, který bude podle jeho úrovně řídit zesílení prvního tranzistoru a tím ovládat zesílení 

celého zesilovače. Blokové schéma navrţeného zapojení je na obr. 6.1. 
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Obr. 6.1 Blokové schéma navrženého mezifrekvenčního zesilovače 

Oba pouţité transistory budou pracovat jako zesilovače ve třídě A. Jedná se o klasické 

zapojení tranzistoru se společným emitorem. Schéma tohoto zapojení se nachází na obrázku obr. 6.2.  

 

 

Obr. 6.2 Tranzistor v zapojení se společným emitorem 

Tranzistor zde pracuje jako zesilovací prvek, kde vstupní signál přiváděný na bázi tranzistoru 

přes kondenzátor CIN mění velikost bázového proudu Ib, čímţ rovněţ mění velikost kolektorového 

proudu Ic, a tím i úbytek napětí na tranzistoru a Rc. Čím vyšší je proud Ic, tím je vetší úbytek napětí na 

rezistoru Rc. Výstupní napětí tranzistoru je tedy oproti vstupnímu invertované, protoţe nárůst 

bázového proudu způsobí větší otevření tranzistoru, coţ způsobí naopak menší úbytek napětí na 

tranzistoru. 
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Pouţitým tranzistorem je typ BC546A v pouzdře TO92 (obr. 6.3).  

 

Obr. 6.3 Ilustrační obrázek tranzistoru v pouzdře TO92 

Jedná se o běţný tranzistor NPN určený pro pouţití jako zesilující prvek, jehoţ parametry plně 

vyhovují pro pouţití v realizovaném mezifrekvenčním zesilovači. Výčet základních parametrů je 

uveden v tabulce 6.2. 

Tabulka 6.2:Parametry tranzistoru BC546A 

 

Parametr Hodnota 

ICMAX 0,1A 

UCE0 65V 

UCB0 85V 

Pd 0,625W 

h21E 110÷220 

fT 300MHz 

Pouzdro TO92 

 

Dalším krokem je volba vhodného piezokeramického filtru. Hlavním parametrem při výběru 

je střední kmitočet, pro který má být filtr určen a šířka pásma, které daný filtr propouští. Pro 

stanovenou hodnotu mezifrekvenčního kmitočtu 455kHz se jako vhodná volba jeví filtr SFU455A 

(obr. 6.4). 

 

Obr. 6.4 Piezokeramický filtr SFU455A 

 Jedná se o piezokeramický filtr pro kmitočet 455kHz s šířkou propouštěného pásma 10kHz. 

To přesně odpovídá parametrům potřebným pro zadaný zesilovač. Výčet nejdůleţitějších parametrů je 

uveden v následující tabulce 6.3. 
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Tabulka 6.3: Parametry piezokeramického filtry SFU455A 

 

Parametr Hodnota 

Střední frekvence 455±2kHz 

Šířka pásma B3 10±3kHz 

Vloţná ztráta 5dB 

 

Obvod pro automatickou kontrolu zisku bude realizován klasickým zapojením s pouţitím 

jednoduchého diodového AM demodulátoru a velkého filtračního kondenzátoru, který demodulovaný 

nízkofrekvenční signál vyhladí a přes oddělovací odpor bude toto kladné stejnosměrné napětí 

přiváděno na bázi prvního tranzistoru. 

Kompletní zapojení zesilovače je zobrazeno na obr. 6.5. 

 

Obr. 6.5 Navržené zapojení mezifrekvenčního zesilovače 

Keramický filtr byl doplněn o odpory R3 a R4, které slouţí jako impedanční přizpůsobení. 

Jejich hodnota je specifikována v technických listech filtru SFU455A a jejich pouţití je nezbytné pro 

správnou funkci filtru. Diodový demodulátor se skládá z diody D1 typu 1N4148 a RC filtru, který je 

tvořen odporem R8 a kondenzátorem C5. Pro tento typ modulátoru se většinou volí germaniové diody, 

a to kvůli svému nízkému otevíracímu napětí (okolo 0,2V). Zvolená dioda typu 1N4148 je sice 

křemíková a její otevírací napětí se pohybuje okolo 0,7V, ale signál z výstupu tranzistoru T2 má 

dostatečnou amplitudu na to, aby tuto diodu bezpečně otevřel. Dioda propustí pouze jedno postranní 
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pásmo AM modulace a nosný kmitočet je následně vyfiltrován na RC filtru. Demodulovaný 

nízkofrekvenční signál z RC filtru postupuje přes oddělovací odpor R9 na filtrační kondenzátor C6 a 

přes další oddělovací odpor R10 na bázi tranzistoru T1. Odpor R7 slouţí jako zátěţ pro tranzistor T2. 

6.3 Výpočet hodnot pasivních součástek 

Pro bezchybnou funkci navrhovaného mezifrekvenčního zesilovače je potřeba za pomoci 

znalostí elektroniky správně určit hodnoty pasivních součástek. V případě tranzistorových 

zesilovacích stupňů (obr. 6.6) se jedná především o bázový a kolektorový odpor a oddělovací 

kondenzátory CIN a COUT.  

 

Obr. 6.6 Zapojení tranzistoru se společným emitorem 

Pro určení hodnoty kolektorového odporu Rc je vhodné vyjít z faktu, ţe tranzistor má pracovat 

jako zesilovač ve třídě A. To znamená, ţe klidový pracovní bod tranzistoru se má nacházet uprostřed 

jeho pracovní oblasti tak, aby tranzistor dokázal zesilovat obě půlvlny vstupního signálu (kladnou i 

zápornou) přibliţně stejně. Jinak řečeno, klidové napětí na tranzistoru má být rovno polovině 

napájecího napětí. Druhá polovina se bude nacházet právě na odporu Rc. Kolektorový proud se má dle 

zadání pohybovat v rozmezí 2÷3mA, pokud bude jeho hodnota zvolena na 2,5mA, lze určit hodnotu 

Rc následujícím výpočtem. 
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(6.1) 

Pokud je známá hodnota kolektorového proudu, je moţné určit bázový proud s vyuţitím 

vzorce. 
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cEb IhI  21  (6.2) 

Proudový zesilovací činitel h21E udává, kolikrát je kolektorový proud větší, neţ daný bázový 

proud. Hodnota tohoto parametru zaleţí na konkrétním typu tranzistoru, jeho hodnoty u BC546A se 

pohybují mezi 110÷220, typicky okolo 130. Při znalosti bázového proudu lze určit hodnotu bázového 

odporu Rb za pomoci Ohmova zákona. 
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(6.3) 

Kondenzátory CIN a COUT slouţí při běţném pouţití tohoto zapojení jako filtrační prvky, kde 

upravují frekvenční rozsah zesilovače. V tomto případě ale celou selektivitu zesilovače zajišťuje 

keramický filtr, proto jsou hodnoty CIN a COUT voleny tak, aby nijak neovlivňovaly frekvenční 

charakteristiku zesilovače, a slouţí pouze jako oddělovací kondenzátory. Jejich hodnota byla 

stanovena na 1µF. 

 FCC OUTIN 1,   (6.4) 

Stejné hodnoty součástek jsou pouţity i v případě druhého zesilovacího stupně. Na výstup 

obou tranzistorů je dále potřeba zapojit zátěţ. V případě prvního tranzistoru tvoří zátěţ samotný 

keramický filtr, u druhého tranzistoru je potřeba přidat zatěţovací odpor, jehoţ hodnota se běţně 

pohybuje v jednotkách aţ desítkách kΩ, proto se jako vhodná velikost jeví 10kΩ. 

  kRRz 107  
(6.5) 

Dalším krokem je určení hodnot součástek odvodu pro kontrolu zisku, sestávajícího se 

z diodového demodulátoru a zpětnovazebních prvků (obr. 6.7). 
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Obr. 6.7 Schéma obvodu pro kontrolu zisku 

Součástí diodového demodulátoru je paralelní RC filtr tvořený odporem R8 a kondenzátorem 

C5. Tento filtr je potřeba naladit tak, aby z usměrněného signálu přicházejícího z diody D1 vyfiltroval 

nosný kmitočet a zachoval pouze informační, nízkofrekvenční signál. Pokud stanovíme hodnotu R8 

poměrně vysokou tak, aby zbytečně nezatěţoval tranzistor T2, např. hodnotu 30kΩ, bude vypadat 

výpočet C5 následovně. 
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(6.6) 

Za filtrovacím obvodem se nachází oddělovací odpor R9. Jeho úkolem je zamezit zkratování 

nízkofrekvenčního signálu přes vyhlazovací kondenzátor C6. Jeho hodnota by se měla pohybovat 

v jednotkách aţ desítkách kΩ, byla zvolena hodnota 10kΩ. 

  kR 109
 

(6.7) 

Vyhlazovací kondenzátor C6 má za úkol vyhladit nf signál na stejnosměrné napětí, které 

následně slouţí jako řídící napětí pro kontrolování zisku tranzistoru T1. Pro dobrou filtraci je vhodné 

tento kondenzátor volit poměrné velký, hodnota 10µF je pro tento účel dostatečná. 

 FC 106 
 

(6.8) 

Poslední součástkou, jejíţ hodnotu je nutno určit, je rezistor R10. Tento rezistor určuje, jak 

moc bude tranzistor T1 ovládán stejnosměrným napětím z kondenzátoru C6, čímţ rovněţ definuje 

celkovou účinnost obvodu pro kontrolu zisku. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí desítek aţ stovek 

kΩ a je ji potřeba určit otestováním přímo na zapojení. Pro zadaný rozsah vstupního napětí byla 
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hodnota rezistoru R10 stanovena na 140kΩ, kdy jiţ jsou malé signály dostatečně zesilovány a velké 

signály nepřebuzují zesilovač. 

  kR 14010
 

(6.9) 

Kompletní schéma navrţeného zesilovače s hodnotami všech součástek je nachází na obr. 6.8. 

 

Obr. 6.8 Kompletní schéma zapojení navrženého mezifrekvenčního zesilovače 

6.4 Realizace navrženého mezifrekvenčního zesilovače 

Součástí zadání této bakalářské práce byl i poţadavek na experimentální realizaci navrţeného 

mezifrekvenčního zesilovače. K tomuto účelu byla pouţita výuková stavebnice RC, kterou 

tvoří několik typů konstrukčních bloků, na kterých je moţno realizovat různá zapojení. Jedná se 

o tranzistorové zesilovací stupně, operační zesilovače, paralelně sériové obvody, případně univerzální 

patice pro zasazení pamětí či procesorů. Toto řešení umoţňuje velmi rychle sestavit i poměrně sloţité 

obvody bez nutnosti pájení, nebo zdlouhavého zapojování na nepájivém poli. Součástí stavebnice jsou 

kromě běţných součástek také proměnné rezistory a kondenzátory, díky kterým je moţné sledovat vliv 

hodnot jednotlivých součástek a funkcí celého obvodu. 

Na obr. 6.9 se nachází fotografie realizovaného zapojení za pouţití výše zmíněné výukové 

stavebnice. 
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Obr. 6.9 Realizace zapojení pomoci stavebnice RC 

Pro realizaci navrţeného zapojení bylo celkem potřeba pět stavebních bloků - dva 

tranzistorové zesilovací stupně, dva paralelně sériové obvody a jedna univerzální patice, do které byl 

zasazen pouţitý keramický filtr. V přílohách (Příloha B) se nacházejí další, detailnější fotografie 

realizovaného zapojení. 

6.5 Měření vlastností navrženého mezifrekvenčního zesilovače 

Stěţejní části kaţdého návrhu zapojení je okamţik oţivení a následného měření, případně 

testování funkčnosti hotového přístroje, kdy se ukáţe, do jaké míry odpovídají vlastnosti zařízení 

stanovenému zadání. V případě realizovaného mezifrekvenčního zesilovače bude změřeno několik 

parametrů, které ukáţí, jakých parametrů realizovaný zesilovač dosahuje. 

6.5.1 Schéma zapojení a použité měřicí přístroje 

Pouţité měřicí přístroje jsou uvedeny v tabulce 6.4. 

Tabulka 6.4: Použité měřicí přístroje 

 

Přístroj Typ 

Generátor Tektronix TDS 1002 

Osciloskop Agilent 33210A 

Voltmetr Mastech M3900 
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Pro všechna prováděná měření bylo pouţito stejné schéma zapojení uvedené na obr 6.10. Na 

vstup zesilovače byl připojen generátor, na kterém se nastavovala frekvence a amplituda vstupního 

signálu. Vstupní signál byl rovněţ připojen na první kanál osciloskopu. Druhý kanál osciloskopu byl 

připojen na výstup zesilovače, v případě měření zesilovací charakteristiky informačního signálu na 

výstup demodulátoru. Pro dosaţení lepší synchronizace osciloskopu byla pouţita externí časová 

základna generovaná generátorem. 

 

Obr. 6.10 Schéma měření 

Lépe čitelné verze schéma měření se nachází v přílohách (Příloha A). 

6.5.2 Měření nastavení klidových pracovních bodů 

Cílem prvního prováděného měření bylo zjistit nastavení klidových pracovních bodů 

tranzistorů T1 a T2. Pokud by byly pracovní body nastaveny nesprávně, mohlo by docházet 

k nelineárnímu zkreslení zesilovaného signálu. Při tomto měření se na vstup zesilovače nepřivádí 

ţádný signál, a pomoci stejnosměrného voltmetru se změří napětí mezi kolektorem daného tranzistoru 

a zemí. Ideální hodnota je rovná polovině napájecího napětí, coţ je v tomto případě 5V. Naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.5. 

Tabulka 6.5: Naměřené hodnoty při měření klidových pracovních bodů 

 

Tranzistor Uc [V] 

T1 5,28 

T2 5,12 
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6.5.3 Měření dynamického rozsahu 

Cílem měření dynamického rozsahu zesilovače je určit, jaká je minimální hodnota vstupního 

signálu, kterou je jiţ moţno po zesílení na výstupu zesilovače jednoznačně odlišit od šumu a jaká je 

maximální vstupní hodnota, při které ještě nedochází k nelineárnímu zkreslení výstupního signálu 

(ořezu, způsobenému přebuzením zesilovače). Na vstup zesilovače se přivádí signál o stanoveném 

mezifrekvenčním kmitočtu a jeho amplituda je měněna tak, aby byl na výstupu zesilovače patrný 

jeden z těchto jevů. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.6. 

Tabulka 6.6: Naměřené hodnoty při měření dynamického rozsahu 

 

Parametr Hodnota [mV] 

U1MIN <5 

U1MAX 210 

 

Při měření minimální vstupní hodnoty se ukázalo, ţe osciloskop, pouţitý při daném měření, 

nedokáţe přesně měřit signály menší neţ 5 mV. Signál se při poklesu pod tuto hranici ztrácel v šumu a 

nebylo tak moţné určit jeho přesnou hodnotu. Minimální vstupní hodnota je ve skutečnosti menší, neţ 

5mV, odhadem se její hodnota pohybuje okolo 1 mV. 

6.5.4 Měření frekvenční charakteristiky 

Frekvenční charakteristika zesilovače udává, jak daný zesilovač zesiluje signály se stejnou 

amplitudou, ale rozdílnou frekvencí. Při jejím měření se na vstup zesilovače přivádí signál 

o konstantním napětí a postupně se v předem daném rozsahu mění jeho kmitočet. Výsledkem je 

závislost výstupního napětí, případně zesílení zesilovače na kmitočtu vstupního signálu. Naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.7. 

  



 

NÁVRH MEZIFREKVENČNÍHO ZESILOVAČE 

 

 

26 

 

Tabulka 6.7: Naměřené hodnoty při měření frekvenční charakteristiky 

 

f [kHz] U1 [V] U2 [V] Au [-] 

100 0,05 0,1 2 

200 0,05 0,1 2 

300 0,05 0,1 2 

350 0,05 0,2 4 

380 0,05 0,38 7,6 

400 0,05 0,504 10,08 

405 0,05 0,336 6,72 

410 0,05 0,176 3,52 

415 0,05 0,272 5,44 

420 0,05 0,568 11,36 

425 0,05 1,04 20,8 

430 0,05 1,52 30,4 

435 0,05 2,24 44,8 

440 0,05 3,08 61,6 

445 0,05 3,8 76 

450 0,05 5 100 

455 0,05 6,42 128,4 

460 0,05 5,1 102 

465 0,05 4,25 85 

470 0,05 4,05 81 

475 0,05 3,74 74,8 

480 0,05 3,52 70,4 

485 0,05 3,2 64 

490 0,05 2,95 59 

495 0,05 2,6 52 

500 0,05 2,2 44 

525 0,05 0,5 10 

550 0,05 0,15 3 

600 0,05 0,4 8 

700 0,05 0,2 4 

800 0,05 0,15 3 

900 0,05 0,1 2 
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Na obr. 6.11 je závislost výstupního napětí na frekvenci vstupního signálu vynesena do grafu: 

 

Obr. 6.11 Naměřená frekvenční charakteristika – U2 = f(f) 

Červeně je na obrázku vyznačena šířka pásma B3, která je definována poklesem napětí na 70 

% maximální hodnoty. Mezní kmitočty jsou uvedeny v tabulce 6.8. 

Tabulka 6.8: Mezní hodnoty frekvenční charakteristiky 

 

Parametr Hodnota [kHz] 

fd 449 

fh 461 
 

Na obr 6.12 je závislost zesílení zesilovače na frekvenci vstupního signálu vynesena do grafu. 

 

Obr. 6.12 Naměřená frekvenční charakteristika – Au = f(f) 
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6.5.5 Měření zesilovacích charakteristik 

Při měření zesilovacích charakteristik se na vstup zesilovače přivádí signál o frekvenci 

mezifrekvenčního kmitočtu a mění se jeho amplituda, přičemţ se sleduje napětí na výstupu zesilovače. 

Výsledkem tohoto měření je závislost výstupního napětí na vstupním napětí, případně závislost 

zesílení zesilovače na vstupním napětí. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.9. 

Tabulka 6.9: Naměřené hodnoty při měření zesilovacích charakteristik 

 

U1 [V] U2 [V] Au [-] 

0 0 0 

0,005 2,48 496,00 

0,01 3,84 384,00 

0,015 4,48 298,67 

0,02 5,12 256,00 

0,025 5,36 214,40 

0,03 5,49 183,00 

0,035 5,68 162,29 

0,04 5,91 147,75 

0,045 6,13 136,22 

0,05 6,32 126,40 

0,055 6,56 119,27 

0,06 6,62 110,33 

0,065 6,67 102,62 

0,07 6,69 95,57 

0,075 6,75 90,00 

0,08 6,82 85,25 

0,085 6,85 80,59 

0,09 6,9 76,67 

0,095 6,94 73,05 

0,1 7 70,00 

0,125 7,15 57,20 

0,15 7,36 49,07 

0,175 7,43 42,46 

0,2 7,6 38,00 
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Závislost výstupního napětí U2 na vstupním napětí U1 je zobrazena na obr. 6.13. 

 

Obr. 6.13 Naměřená zesilovací charakteristika – U2 = f(U1) 

Závislost zesílení zesilovače Au na vstupním napětí U1 je zobrazena na obr. 6.14. 

 

Obr. 6.14 Naměřená zesilovací charakteristika – Au = f(U1) 
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7 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo osvětlit funkci a účel mezifrekvenčního zesilovače 

v rádiových přijímačích a následně jednoduchý mezifrekvenční zesilovač navrhnout, realizovat a 

experimentálně prověřit jeho parametry. Úvodní kapitoly této práce měly za úkol zasadit uţití a 

význam mezifrekvenčního zesilovače do širšího kontextu. Popisem postupné evoluce rádiových 

přijímačů zde bylo hlavní snahou vytvořit jistou představu o principech funkce jednotlivých koncepcí 

rádiového přijímače a poukázat na problémy, které vedly k vývinu rádiových přijímačů pracujících na 

principu nepřímého zesílení signálu, a tím pádem i ke specifikování vlastností, kterých má 

mezifrekvenční zesilovač dosahovat. Následně se práce blíţe zabývala popisem funkce 

mezifrekvenčního zesilovače, bylo zde nastíněno jeho sloţení a způsoby, jak lze dosáhnout 

poţadovaných parametrů a zde práce navazovala popisem samotného návrhu. 

Úvodním krokem byla volba vhodného zapojení. Zde bylo přihlédnuto k poţadavkům 

v zadání a bylo učiněno rozhodnutí vyuţít jednoduchou konstrukci dvoustupňového tranzistorového 

zesilovače. Při samotném návrhu se s pomoci znalostí elektroniky dopočítávaly hodnoty jednotlivých 

součástek. Bylo zde vyuţito znalosti funkce základních elektronických zapojení, jako například funkce 

tranzistoru, případně RC rezonančního obvodu a postupně byla určena vhodná hodnota pro kaţdou 

ze součástek. Pro realizování navrţeného zapojení byla pouţita výuková stavebnice RC. Díky tomu 

probíhala samotná realizace velmi rychle a po několika opravách malých chyb v zapojení, které byly 

způsobeny mou nepozorností, byl obvod oţiven a bylo moţné pokračovat dalším krokem, coţ bylo 

měření parametrů navrţeného zapojení. 

Prvním měřením bylo ověření nastavení pracovních bodů obou tranzistorů. Z naměřených 

hodnot je patrné, ţe pracovní body jsou nastavené správně a není potřeba jejich nastavení nijak 

upravovat. Klidové napětí na tranzistorech se od ideální hodnoty 5V odlišuje pouze v řádu pár desetin 

Voltu, coţ nijak neovlivní správnou funkci tranzistorů. 

Další měření mělo za úkol určit dynamický rozsah zesilovače, to znamená určit, jaký je rozsah 

vstupních hodnot, které dokáţe zesilovač zesílit. V zadání byl specifikován poţadovaný rozsah 

vstupních hodnotu 0÷100 mVpp. Jak jiţ bylo zmíněno v samotné prezentaci výsledků, při měření 

nebylo moţné přesně měřit hodnoty menší neţ 5 mVpp. Reálnou hodnotu minimálního vstupního 

napětí si ale dovolím, podle reakcí obvodu při poklesu vstupního napětí pod 5 mVpp, odhadnout na 

hodnotu okolo 1 mVpp. V praxi se ale napětí signálu, který je produkován směšovačem pohybuje 

minimálně v řádech desítek mVpp, tudíţ i hodnota 5 mVpp by byla dostatečná. Maximální vstupní 

napětí signálu, který ještě zesilovač dokáţe zesílit bez zkreslení je 210 mVpp, coţ představuje 

dostatečnou rezervu pro zadaný rozsah vstupních hodnot. Ve výsledku je tedy moţné říci, ţe navrţené 

zapojení tento zadaný parametr splňuje. 
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Měření frekvenční charakteristiky je jedno z nejdůleţitějších prováděných měření. Průběh 

frekvenční charakteristiky mezifrekvenčního zesilovače stanovuje, v případě přijímače s nepřímým 

zesílením signálu, víceméně výslednou selektivitu celého rádiového přijímače. První naměřená 

frekvenční charakteristika na obr. 6.11 zobrazuje závislost výstupního napětí U2 na frekvenci 

vstupního signálu. Je zde jasně vidět úzké frekvenční pásmo, které zesilovač zesiluje. Druhá 

frekvenční charakteristika na obr 6.12, která zobrazuje závislost zesílení zesilovače na frekvenci 

vstupního signálu, má obdobný průběh – zesílení zesilovače mimo propouštěné pásmo je velmi malé. 

Šířka zesilovaného pásma B3 by se v ideálním případě měla rovnat, podle specifikace pouţitého 

keramického filtru, 10 kHz s povolenou odchylkou ±3 kHz. Naměřená hodnota fd je 449 kHz, horní 

mezní kmitočet je fh je roven 461 kHz. Výsledná šířka pásma B3 je tedy 12kHz, coţ je stále v rámci 

povolené odchylky. Zesilovač tedy dosahuje poţadované šířky pásma. 

Posledním prováděným měřením bylo měření zesilovacích charakteristik. Z naměřených 

charakteristik je jasně viditelná funkce obvodu pro automatickou kontrolu zisku, kde jsou malé signály 

zesilovány daleko více, neţ silnější signály. Tento trend je dobře patrný na zesilovací charakteristice 

na obr. 6.13, kde má na začátku měřeného rozsahu, coţ odpovídá malým vstupním signálům, výsledná 

křivka mnohem příkřejší průběh, neţ v případě vyšších hodnot vstupního signálu. Došlo tedy ke 

změně průběhu zesilovací charakteristiky z lineární, na kompresní. Tento fakt jen potvrzuje druhá 

zesilovací charakteristika na obr. 6.14, kde je jasně vidět pokles velikosti zesílení s narůstající 

hodnotou vstupního signálu. Obvod pro automatickou kontrolu zisku tedy funguje a spolehlivě plní 

svou funkci. 

Jak vyplývá z výsledků všech měření, navrţený a následně zrealizovaný mezifrekvenční 

zesilovač splňuje zadané parametry. Přestoţe se jedná o poměrně jednoduché zapojení, zesilovač 

dosahuje velmi velkého zesílení a selektivity. Tento návrh by bylo moţno samozřejmě dále rozvíjet, 

například přidáním dalších zesilovacích stupňů (případně pouţitím tranzistorů s vyšším h21E) pro 

zvýšení zesílení, nebo přidáním dalšího keramického filtru pro zvýšení selektivity. V kaţdém případě 

bylo pro mě vypracování této práce jak zábavou, tak i zajímavou zkušeností. Rozšířil jsem si své 

znalosti elektroniky a hlavně si osvojil práci s měřícími přístroji, coţ povaţuji za velmi hodnotnou 

dovednost. 

Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval panu Dr. Ing. Liboru Gajdošíkovi za vedení a 

odbornou pomoc při vypracování této bakalářské práce. 
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