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Anotace 
Tato prezentace je určená k výkladu o základních 
vlastnostech zesilovače 
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Zesilovače V 

Stabilizace pracovního bodu: 



Zesilovače V 

Stabilizace pracovního bodu: Zpětnovazební stabilizační obvod. 

Zpětné působení proti nějakému jevu se nazývá 
zpětná vazba. 
Napětí Ubo je dáno děličem Rb1 a Rb2 ze 
stabilního zdroje a je proto konstantní. 
 
Při zvýšení teploty tranzistoru se Ic a Ie a tím se 
zvýší napětí URE . Jelikož je Ubo konstantní,  
musí se nutně dle rovnice snížit Ube. To vede  
ke zmenšení proudu báze Ib, což vyvolá snížení 
původně zvýšeného Ic. 
Kondenzátor Ce způsobí zkrat pro střídavou  
složku a zpětná vazba se neuplatní. 
 
 
 



Zesilovače V 

Stabilizace pracovního bodu:  Zpětnovazební stabilizační obvod. 
    Klidový stav 



Zesilovače V 

Stabilizace pracovního bodu:  Zpětnovazební stabilizační obvod. 
    Stav při zvýšené teplotě. 



Jednocestný Zesilovače V 



Jednocestný Zesilovače V 

Stoupne-li kolektorový proud, nebo 
 okolní teplota zvýší se teplota 
přechodů tranzistoru. 
Potřebnou teplotní stabilizaci pracovního 
bodu může zajistit např. NTC-termistor, 
který je v kontaktu s pouzdrem tranzistoru.  
Při zahřátí se zmenší odpor termistoru a 
tím klesne předpětí UBE a v důsledku toho 
klesne kolektorový proud IC. 

Stabilizace pracovního bodu:  Pomocí teplotně závislého prvku 
    - termistoru. 



 Literatura a použité zdroje: 
 Elektronika I , Jan Kesl, BEN Praha 2003, ISBN  80-7300-074-1, str.92 - 

93. 
 Poznáváme elektroniku I,Václav Malina , KOOP 2001, ISBN 80-7232-

039-4,  str.141 
 http://www.mylms.cz/text-18-nastaveni-a-stabilizace-pracovniho-bodu-

tranzistoru/ 
 Autorem materiálů, pokud není uvedeno jinak, je vlastní tvorba autora. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jednocestný  Zesilovače V 
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