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Zesilovače VI Výkonové zesilovače: 



Zesilovače VI 



Zesilovače VI 

Tranzistorový invertor:  
pro vybuzení T1 aT2 z obr. Výše 
můžeme nahradit vstupní transformátor  
tranzistorovým invertorem. Napětí U2 a  
U´2 mají opačnou fázi. Výstup z  
invertoru pak otevírá oba tranzistory  
jako v předešlém zapojení. 



Jednocestný Zesilovače VI 

Použije-li se u výkonového stupně dvojice tranzistorů stejného typu (obr.a), 
musí se tranzistory T1 a T2 budit podobně jako u dvojčinného koncového  
stupně s výstupním transformátorem. Použijeme zde místo vstupního 
transformátoru invertor. 
Výhodnější je však zapojení s dvojicí tranzistorů různého typu (obr.b) – 
s komplementární dvojicí.Výhodou je, že se budí pouze jedním signálem. 
 
 



Zesilovače VI Zesilovač bez výstupního transformátoru 

Při použití komplementární dvojice  
tranzistorů lze vynechat i invertor. 
V tomto zapojení jsou použity dva 
tranzistory naprosto stejné 
( mají stejné zesílení, výkon, 
odpor a ostatní parametry), 
lišící se pouze vodivostí –  
jeden je typu PNP a druhý NPN. 
Přivedeme-li na spojené báze 
sinusový signál , každý z tranzistorů 
si vybere „svou“ půlvlnu. 
Při kladné půlvlně se uzavírá proud 
 z +Un , kolektor–emitor T1, 
kondenzátor C, reproduktor na –Un. 
C se nabije na cca ½ Un. 

Při záporné půlvlně se prou uzavírá z plus pólu kladně nabitého C,  
emitor-kolektor T2, reproduktor na mínus pól C. C mívá velkou kapacitu 
( 500 – 2500 µF ).  



Jednocestný Zesilovače VI 

Zesilovač bez výstupního transformátoru se symetrickým napájením. 

 
 

Při použití komplementární dvojice tranzistorů lze použít i napájení ze  
symetrického zdroje.Přivedeme-li na spojené báze sinusový signál , každý 
z tranzistorů si vybere „svou“ půlvlnu. 
Při kladné půlvlně se uzavírá proud z +Ucc horního zdroje, kolektor–emitor T1, 
reproduktor na –Un  ( střed zdroje ).  
Při záporné půlvlně se prou uzavírá z plus pólu spodního zdroje, reproduktor, 
emitor-kolektor T2, na mínus pól spodního zdroje. 



Jednocestný Zesilovače VI Darlingtonovo zapojení zesilovače. 



 Literatura a použité zdroje: 
 Elektronika I , Jan Kesl, BEN Praha 2003, ISBN  80-7300-074-1, str.94 - 

96. 
 Elektronika I, Miloslav Bezděk, 2002, ISBN – 80-7032-171-4, str. 166-

167, 177 
 Autorem materiálů, pokud není uvedeno jinak, je vlastní tvorba autora. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Jednocestný  Zesilovače VI 
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