
Zesilovače třídy A, B 

Pracovní třídy zesilovačů 
Všechny zesilovače se dělí do tříd, které charakterizují jejich pracovní vlastnosti nebo 
princip, na kterém zesilovač funguje při konkrétním nastavení pracovního bodu. 

 V podstatě jde o to, do jaké míry bude tranzistor v klidovém stavu (bez buzení) 
otevřen, případně uzavřen. 

 Pracovní bod se týká převodní charakteristiky tranzistoru, po které se pracovní bod 
s časem pohybuje v závislosti na okamžité úrovni a polaritě vstupního signálu. 

 Zidealizovaná přímka vyjadřuje vztah dvou veličin: kolektorového proudu IC a proudu 
báze IB. 
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Pracovní třída A 
Zesilovače třídy A jsou zapojeny jednočinně, tzn., že jedna větev zpracovává obě poloviny (+ 
i -) průchozího signálu.  

Zesilovače třídy A mají nastavený takový klidový proud, aby byly stále ve vodivém 
stavu. Klidový pracovní bod je ve třídě A nastaven vhodnou velikostí proudu báze IB tak, že se 
může vlivem vstupního zesilovaného signálu pohybovat po vstupní a převodní charakteristice 
i po zatěžovací přímce bez omezení na obě strany. 

Díky velkému klidovému proudu mají zesilovače třídy A nejmenší zkreslení.  

Kvůli tak vysokému proudu jsou ale velice náročné na konstrukci. Vyžadují vysoký příkon 
(velké nároky na napájení) a většina tohoto příkonu se mění na teplo. Důsledkem toho jsou i 
vysoké nároky na chlazení zesilovače. To jsou důvody, proč jsou zesilovače třídy A velice 
drahé a prodávají se velice málo (na Hi-End trhu činí jejich podíl asi 10%). Pro největší 
rozkmit výstupního napětí se klidová poloha pracovního bodu nastavuje doprostřed 
zatěžovací přímky. Je-li pracovní bod nastaven více k bodu B, tedy pro menší proudy IC, bude 
mít zesilovač menší zesílení (zmenší se hodnota h21e) a menší šum, protože pracovní bod se 
pohybuje v lineárních oblastech vstupní i převodní charakteristiky, a proto v A třídě pracuje 
většina napěťových zesilovačů. 

Nevýhodou A třídy je malá energetická účinnost ɳ zesilovače, který bez vybuzení i při 
vybuzení odebírá z napájecího zdroje stále stejně velký proud. Tím bez vybuzení je účinnost 
ɳ = 0 % a při maximálním vybuzení se zvětší nejvíce na 25 %. Proto se zesilovačů v A třídě 
používá v zesilovačích napětí a ne výkonu. 

Výhodou A třídy je malé nelineární zkreslení, protože pracovní bod se pohybuje v lineárních 
oblastech vstupní i převodní charakteristiky a proto v A třídě pracuje většina napěťových 
zesilovačů. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hDZsBeYbDa4 = zářivka 

https://www.youtube.com/watch?v=33nv5sErrY4 = tesla experimenty 
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Pracovní třída B 
Výkonové součástky zesilovače třídy B jsou zapojeny dvojčinně (ve dvou větvích) a mají 
nastavený nulový klidový proud. Jedna větev zpracovává pouze kladnou půlku signálu a 
druhá větev zpracovává pouze zápornou polovinu. Tyto větve se tak střídají a doplňují ve 
své činnosti. 

Protože přechod z nevodivého do vodivého stavu součástek je pozvolný, vzniká při průchodu 
signálu nulou (změna polarity z + na -) tzv. přechodové zkreslení. Toto zkreslení je tak velké, 
že je poměrně dobře slyšitelné, hlavně pokud má signál malou amplitudu. Proto se tyto 
zesilovače v NF technice příliš neuplatňují. 

Výhodou těchto zesilovačů je energetická úspornost. Bez signálu neodebírají žádný proud a 
při malém signálu odebírají pouze malý proud. 

Klidový pracovní bod je ve třídě B nastaven velikostí předpětí UBE = UD (UD je prahové 
napětí přechodu báze-emitor) do bodu B, který odpovídá výstupní charakteristice při IB = 0 
A. Klidový pracovní bod je tedy umístěn v bodě zániku kolektorového proudu Ic. Tranzistor je 
v klidové poloze pracovního bodu zavřený a zesilovač z napájecího zdroje odebírá malý 
proud. Při kladné půlvlně vstupního zesilovaného signálu se NPN tranzistor otevírá a 
pracovní bod se pohybuje po zatěžovací přímce, směrem k bodu S. Odběr proudu z 
napájecího zdroje odpovídajícím způsobem vzroste. Při záporné půlvlně vstupního 
zesilovaného signálu zůstane NPN tranzistor zavřený, a tím zesilovač v B třídě zesílí pouze 
jednu půlvlnu vstupního zesilovaného signálu. Tím má veliké nelineární zkreslení, ale 
účinnost ɳ při maximálním vybuzení dosahuje až 78,5%. 

 

Obr. 1: Pracovní bod v třídě B 
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Pracovní třída AB 
Tato třída je kompromisem mezi třídami A a B. Konstrukčně je zesilovač stejný jako zesilovač 
v třídě B, ale s tím rozdílem, že třída AB má zavedený malý klidový proud. To znamená, že 
tyto zesilovače nevykazují tak velké přechodové zkreslení jako zesilovače v třídě B. 

Třída AB také není tak energeticky náročná jako třída A. Z těchto důvodů se staly zesilovače 
třídy AB velice oblíbenými, většina lineárních zesilovačů pracuje právě v této třídě. Klidový 
pracovní bod je ve třídě AB nastaven velikostí předpětí UBE > UD do bodu AB za koleno 
vstupní charakteristiky (UD je prahové napětí přechodu báze-emitor). Tím se omezí 
nelineární zkreslení zesilované kladné půlvlny (u NPN tranzistoru) při malých signálech, které 
nastává v B třídě vlivem zakřivení vstupní a převodní charakteristiky. Při malých signálech se 
pracovní bod může pohybovat na obě strany jako ve třídě A, při větších signálech s velkou 
účinností jako ve třídě B. 

AB třída je kompromis mezi třídou A a B. V třídě AB pracuje většina výkonových zesilovačů 
(ale ve dvojčinném zapojení pro zesílení obou půlvln). 

 

Obr. 1: Pracovní bod v třídě AB 
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Pracovní třída C 
Její grafické znázornění je na obrázku. Klidové předpětí přechodu B-E UBE = 0 V, nebo může 
být i záporné (u NPN tranzistoru). Tranzistor je bez vybuzení zavřený. Přechod B-E se 
otevírá pouze při kladných špičkách zesilovaného signálu, a tím je nelineární zkreslení 
veliké. Účinnost ɳ ale dosahuje až 92 %. 

Třídy C se používá ve výkonových vysokofrekvenčních zesilovačích ve vysílačích, které po 
dobu těchto špiček dodávají energii do rezonančních obvodů. Veliká účinnost je zde při 
zesilování výkonů až stovek kW potřebná. 
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Další nové pracovní třídy zesilovačů 
Mimo třídy A, B, AB, a C existují speciální třídy AA, D, G a H. Třída AA nebo také A+ v 
zesilovačích Technics mění napájecí napětí zesilovače v A třídě pomocí zesilovače v B třídě. 
Tím jsou zachovány dobré vlastnosti třídy A při účinnosti třídy B. 

Třída D (Sony) zesilovaný signál moduluje PŠM (pulzně šířková modulace) a impulsy 
zesiluje zesilovačem ve třídě C a po zesílení je převede zpět na analogový signál. 

Další speciální třídy jsou třída G (zesiluje odděleně slabé a silné signály) a H (mění 
automaticky velikost napájecího napětí). Obě třídy zlepšují energetickou účinnost, komplikují 
ale zapojení zesilovače a vyvolávají přechodová zkreslení. 

Třída D 

Tyto zesilovače již nejsou lineárními zesilovači, protože používají techniku pulzně šířkové 
modulace. Pro tyto zesilovače se vžilo označení digitální. Největší výhodou této konstrukce 
je vysoká účinnost, až 80% (zesilovače třídy B mají účinnost menší než 50% a s třídou A je to 
ještě horší). Tato vysoká účinnost vyplývá z principu činnosti výkonových tranzistorů 
zesilovače. Tyto jsou totiž buď plně sepnuty, nebo úplně vypnuty. Z toho vyplývá ale i 
nevýhoda - větší zkreslení, než mají zesilovače tříd A a AB. Zesilovače třídy D jsou ale 
relativně nové a jsou tedy ještě ve vývoji. 

Třída G 

Třída G využívá koncový stupeň koncipovaný v třídě AB. Tato třída se liší systémem 
napájení. Napájecí napětí není stálé, ale podle potřeby se ve stupních mění. Pro vyšší 
výstupní výkon je zesilovač napájen vyšším napájecím napětím. (Při dosáhnutí určitého 
nastaveného výstupního výkonu se připojí vyšší napětí). Tím se zvyšuje účinnost, a zesilovač 
tak může být menší a lehčí než zesilovač třídy AB. 

Třída H 

Tato třída pracuje na stejném principu jako třída G s tím rozdílem, že napájecí napětí není 
připojováno skokově, ale přesně sleduje velikost vstupního signálu. Tím je zaručena 
potřebná výše napájecího napětí pro aktuální výstupní výkon. Výhodou je ještě vyšší 
účinnost než u třídy G, ale nevýhodou je již dost komplikované zapojení. 

Třída S 

Zesilovače třídy S jsou novější modifikací zesilovačů třídy D. Zesilovače třídy S  jsou 
také digitální, ale mají vylepšenou konstrukci, a proto nepotřebují na výstupu LC filtr pro 
odstraňování spínací frekvence. Říká se jim také digitální bezfiltrové zesilovače. 

Třída T 

Toto označení bylo zavedeno a je používáno firmou Tripath. Tyto zesilovače pracují jako 
zesilovače ve třídě D, ale mají vylepšenou technologii řízení. Výsledkem je účinnost 
zesilovače až 90% a perfektní zvukové vlastnosti. 
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Nízkofrekvenční zesilovače 
Zesilovač je elektronické zařízení, které je schopno transformací elektrické energie z 
vnějšího napájecího zdroje měnit parametry vstupního signálu. Z hlediska elektroniky bývá 
považován za aktivní dvojbran (nelineární), který je tvořen zesilovacím prvkem a pomocnými 
obvody zajišťující nastavení a stabilizaci pracovního bodu. 

Obvykle zesilovač slouží především k zesílení amplitudy signálu, nebo jeho úrovně (u 
stejnosměrných zesilovačů), na požadovanou hodnotu. Používá se ale i v zapojeních, kde je 
potřeba změnit tvar signálu. 

Zesílením rozumíme proces, kdy je analogovému nebo diskrétnímu 
signálu zvětšena amplituda. Zařízení, které signály zesiluje, se nazývá zesilovač. 

V elektrotechnice jsou nejčastěji zesilovány napěťové, proudové a optické signály. Mluvíme 
pak o zesilovačích napětí, proudu a o optických zesilovačích. 

Nízkofrekvenční signály jsou zpracovávány nízkofrekvenčními (nf) zesilovači, které nejčastěji 
nalezneme v oblasti audiotechniky. 

Zesilovat můžeme také výkon signálu. K tomu slouží tzv. výkonové zesilovače. Ty jsou 
nejčastěji tzv. koncovým prvkem a za nimi následují reproduktor (u nf. signálů), anténa (u vf. 
signálů) nebo další prvky, které je nutné budit dostatečným výkonem. 

Zesilovač ke své práci potřebuje zdroj pro napájení aktivních prvků. 

Základní parametry zesilovače 

Zesílení 

Je poměrová veličina a je definováno jako podíl výstupní a vstupní veličiny. 

 Napěťové zesílení 

Napěťové zesílení Au je poměr hodnot výstupního (U2) a vstupního (U1) střídavého 
napětí zesilovače. Častěji se počítá se změnou hodnoty napětí (ΔU), případně proudu (ΔI). 
Potom změně vstupního napětí (ΔU1) odpovídá změna výstupního napětí (ΔU2). 
Napěťové zesílení bývá obvykle udáváno a měřeno jako zesílení otevřené smyčky. Pokud 
zesilovač obsahuje vnitřní zpětné vazby, popř. je určen výhradně pro funkci s definovaným 
zesílením, jsou měřeny i hodnoty zesílení uzavřené smyčky. Nízkofrekvenční zesilovač 
obvykle charakterizujeme modulem zesílení  při středním kmitočtu f akustického pásma 
(f=1kHz). 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvojbran
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amplituda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojit%C3%BD_sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskr%C3%A9tn%C3%AD_sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskr%C3%A9tn%C3%AD_sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amplituda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zesilova%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proud
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Optick%C3%A9_sign%C3%A1ly&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zesilova%C4%8D_nap%C4%9Bt%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zesilova%C4%8D_proudu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Optick%C3%BD_zesilova%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDkonov%C3%A9_zesilova%C4%8De&action=edit&redlink=1
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 Proudové zesílení 

 

 Výkonové zesílení 

 

 

Dalšími parametry jsou: 

 Nelineární zkreslení 

Nelineární zkreslení určuje, do jaké míry je průběh výstupního signálu přesně lineárně 
zvětšeným obrazem vstupního signálu. 
Nelineární zkreslení, např. zvukových (nízkofrekvenčních) zesilovačů, bývá v rozmezí 0,1 až 5 
%. Zkreslení větší než 1 % lze rozeznat sluchem. Zesilovače třídy Hi-Fi mají povoleno zkreslení 
maximálně 0,5 %. 

 Harmonické zkreslení 

Harmonické zkreslení je poměr efektivní hodnoty napětí všech harmonických složek 
výstupního napětí zesilovače bez složky první harmonické k efektivní hodnotě celkového 
výstupního napětí. 
Harmonické zkreslení je měřítkem linearity zesilovače a určuje použitelný dynamický rozsah 
zesilovače při jeho plném vybuzení. 

 Přechodové zkreslení 

Jednou z nejdůležitějších vlastností zesilovače je velikost jeho tzv. přechodového zkreslení To 
je způsobeno nelinearitou převodní charakteristiky polovodičů, resp. zesilovacího prvku 
obecně v počátku jeho charakteristiky. Eliminuje se zčásti zpětnou vazbou na nižších 
kmitočtech, díky její pomalé odezvě na vyšších kmitočtech musí však zesilovač obsahovat i 
speciální "doplňkové" obvody. Přechodové zkreslení snižuje schopnost zesilovače přenést 
velmi malé dynamické signály (tranzienty), způsobuje subjektivní "zdrsnění" středů a výšek, 
zhoršuje prostorovost. Čím slabší signál a vyšší frekvence, tím větší vliv toto zkreslení má. 
Řešením pro odstranění přechodového zkreslení je zavedení klidového proudu, čímž se 
posune pracovní bod zesilovacího prvku do lineárnější oblasti. 

 Intermodulační zkreslení 

Je opět způsobeno nelinearitou převodní charakteristiky zesilovacích prvků. Jeho vznik je 
možno popsat následovně: 
Přivedeme-li na vstup zesilovače dva sinusové signály o frekvencích f1 a f2, objeví se na 
výstupu zesilovače kromě těchto sinusových signálů ještě jejich kombinace f1+f2, f1-f2, 2f1+f1, 
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2f1+2f2,...... atd. Postupem doby bylo definováno několik standardních kombinací dvou 
signálů používaných pro měření. Bývají uváděny kombinace signálů vzdálených (např. 700 + 
10000Hz) i blízkých (např. 13000 + 14000Hz). Vyjadřují se nejčastěji činitelem 
intermodulačního zkreslení TID. Vyhodnocování se nejčastěji provádí pomocí speciálních 
přístrojů (Audio Precision), nebo pomocí spektrálního analyzátoru. U moderních 
tranzistorových zesilovačů není problém dosáhnout hodnot menších než 0.01%. 

 Stabilita 

Stabilita je odolnost proti rozkmitání. 

 Šířka pásma 

Šířka pásma (pro pokles o 3 dB) je dána rozsahem kmitočtů, v němž napěťové zesílení Au 
neklesne o více než o 3 dB pod úroveň napěťového zesílení při daném kmitočtu (běžně 1kHz) 
ve středu pásma. 

 Výstupní výkon zesilovače Po 

Výstupní výkon zesilovače Po je výkon střídavého signálu odevzdaný do reálné složky 
výstupní zátěže Rz. Měří se pro danou hodnotu vstupního napětí U1, nebo pro dané 
harmonické zkreslení Kh. 
Podmínky pro měření těchto parametrů zahrnují konkrétní zapojení obvodu, dále hodnotu 
napájecího napětí Ucc, vstupního napětí U1 a zatěžovacího odporu Rz. 

 Maximální výstupní napětí Uomax 

Maximální výstupní napětí Uomax je maximální velikost efektivní hodnoty výstupního napětí 
bez jeho omezení (nebo pro definované zkreslení). Udává se také jako maximální 
mezivrcholová hodnota výstupního napětí Uoppmax. Maximální výstupní napětí bývá někdy 
uváděno v katalogových listech, často např. u výkonových operačních zesilovačů. 

 Limitace 

Další velmi důležitou vlastností zesilovače je jeho chování v limitaci. 
Chovaní v limitaci posuzujeme sinusovým signálem. Zesilovač přebudíme a pozorujeme, zda 
nedochází k zákmitům. Tyto nesymetrické zákmity se objevují na spádových liniích sinusovky 
těsně za maximem. Většina problémů se vyskytne u vyšších kmitočtů. To je částečný důvod 
ztráty čistoty zvuku při vyšších hlasitostech. 

 Odstup signál/šum 

Určující parametr pro dynamický rozsah reprodukovaného signálu. Horní hranice výstupního 

signálu je dána přebuzením zesilovače - limitace, nastává prudký nárůst zkreslení. Dolní 

hranice úrovně výstupního signálu je dána hladinou šumu a brumu. Pokud tedy chceme, 

aby zesilovač přenášel i nejjemnější detaily o malé úrovni, je nutné zajistit minimální hladinu 

šumu a brumu. Šum je v zesilovačích způsoben mnoha zdroji. Tyto se částečně liší u 

polovodičových a elektronkových konstrukcí. Jmenujme tedy alespoň některé z 

nich: výstřelový šum, blikavý šum, tepelný šum, šum rezistorů (obzvláště uhlíkové > správná 

volba jsou metalizované rezistory). Brum je způsoben indukcí rušivého napětí do užitečného 
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signálu. Nejčastěji se jedná o rušivý signál kmitočtu 50Hz, tedy síťový kmitočet a jeho celistvé 

násobky. Velikost brumu je dána zejména konstrukčním uspořádáním zesilovače (zemní 

smyčky) a vlastnostmi komponentů (transformátor, vodiče). Znatelného potlačení brumu se 

dosáhne řádným zkroucením párových vodičů, které potom nemají tendenci chovat se jako 

citlivá anténa. Kvantitativní vyjádření brumu a šumu (většinou se popisují dohromady) se 

nejčastěji vyjadřuje tzv. odstupem signál/šum (SNR, signal to noise ratio), který je definován 

jako 20log podílu šumu a výstupního signálu. 

 Přeslechy 

Měření přeslechů připadá v úvahu pouze u vícekanálového zesilovače (tedy alespoň 

stereofonního). Hodnota přeslechů určuje, jak ovlivňuje signál jednoho kanálu kanál 

druhý, tedy jak se signál jednoho kanálu nechtěně přenese do kanálu druhého. Toto je 

samozřejmě nežádoucí z důvodu znehodnocení stereofonního efektu. Dochází ke ztrátě 

prostoru a vzdušnosti, zvuk se slévá a degraduje se prostorová lokalizace z důvodu 

nedodržení fázového posuvu mezi zvukem jednoho a druhého kanálu. 
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 Zesilovače s unipolárními tranzistory 

Zesilovače s tranzistory FET 

Používá se nejvíce zapojení SE. Také v zesilovačích s tranzistory FET se musí nastavit klidový 
pracovní bod. Na rozdíl od zesilovačů s bipolárními tranzistory se nenastavuje velikostí 
vstupního proudu, ale předpětím UGE. 

 Velikost tohoto předpětí závisí na typu tranzistoru FET (u MOSFETu s vodivým kanálem se 
nastavovat nemusí).  

Potřebné předpětí UGE se dá získat pomocí dalšího zdroje (má opačnou polaritu než UCE), 
nebo se získává obdobně jako v elektronkových zesilovačích pomocí odporu RE a zapojením 
tzv. mřížkového (svodového) odporu RG s velkou hodnotou (řádově MΩ až stovky MΩ). 

Zesilovače s tranzistory JFET 

U unipolárních tranzistorů se klidová poloha pracovního bodu zesilovače nastavuje 
také doprostřed statické zatěžovací přímky pracovního odporu RC vhodnou velikostí 
předpětí UGE. Toto předpětí se získá na odporu v emitoru RE. Průtokem výstupního proudu 
IC dojde na odporu v emitoru RE k stejnosměrnému úbytku napětí UE. O tento úbytek UE je 
řídící mřížka G vzhledem k napětí na emitoru E zápornější. Stejnosměrné propojení G a E 
obstarává svodový odpor RG s hodnotou až 100 MΩ (aby se zbytečně nezmenšovala 
hodnota vstupního odporu zesilovače). 

 

Obr. 1: Zesilovač s tranzistorem JFET 
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Obr. 2: Vstupní a výstupní charakteristiky tranzistoru JFET a princip jeho zesílení 

Princip zesílení zesilovače s tranzistorem JFET je obdobný jako u zesilovače s tranzistorem 
bipolárním. Rozdíl je v řídící veličině. Tou je u unipolárních tranzistorů napětí UGE mezi řídící 
mřížkou G a emitorem E. Změnou tohoto napětí UGE vlivem vstupního zesilovaného signálu 
u1 se mění klidová poloha pracovního bodu zesilovače po vstupní charakteristice i po statické 
zatěžovací přímce. Změna výstupního proudu IC vyvolá na pracovním odporu zesilovače 
RC změnu úbytku napětí, a tím změnu úbytku napětí na tranzistoru UCE, a tato změna UCE se 
přenese na výstup přes vazební kondenzátor CV2 jako zesílené výstupní napětí u2 (obdobně 
jako u zesilovače s bipolárním tranzistorem). 

Při zatíženém výstupu se hodnota pracovního odporu zesilovače zmenší na paralelní 
kombinaci RC//RZ a pracovní bod zesilovače se bude pohybovat po dynamické zatěžovací 
přímce (obdobně jako u zesilovače s bipolárním tranzistorem). Konstrukce dynamické 
zatěžovací přímky je stejná jako u zesilovače s bipolárním tranzistorem. Zatížený zesilovač 
bude mít menší napěťové zesílení (obdobně jako u zesilovače s bipolárním tranzistorem).  
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Zesilovače s tranzistory MOSFET s indukovaným kanálem 

Zapojení zesilovače s tranzistorem MOSFET s indukovaným kanálem je na obr. 3. Princip 
zesílení je znázorněn pomocí vstupní charakteristiky a výstupních charakteristik na obr. 
4. Kladné klidové předpětí UGE je nastaveno odporovým děličem RG, RG´. Odpor v emitoru 
RE je blokován kondenzátorem CE proto, aby nevznikala nežádoucí střídavá záporná zpětná 
vazba. 

 

Obr. 3: Zesilovač s tranzistorem MOSFET s indukovaným kanálem 

 

Obr. 4: Vstupní a výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET s indukovaným kanálem 
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Zesilovače s tranzistory MOSFET s vodivým kanálem 

Zapojení zesilovače s tranzistorem MOSFET s vodivým kanálem je na obrázku 5. Tento 
zesilovač může pracovat bez předpětí UGE nebo toto předpětí při kladné polaritě určuje dělič 
RG, RG´. Při záporném předpětí se dá použít stejné zapojení jako na obrázku 1 s tranzistorem 
JFET. 

Tranzistor MOSFET má jinou vstupní (převodní) charakteristiku i charakteristiky výstupní než 
mají předchozí typy unipolárních tranzistorů. Princip zesílení pomocí charakteristik je 
znázorněn na obrázku 6. 

 

Obr. 5: Zesilovač s tranzistorem MOSFET s vodivým kanálem 

 

Obr. 6: Vstupní a výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET s vodivým kanálem 
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Zesilovač s unipolárním tranzistorem NMOS 

 

Obr. 7: Zapojení zesilovače s tranzistorem NMOS 

 

 


