
Měření vlastností jednostupňových zesilovačů

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.



Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilo-
vačů a to jak s bipolárním, tak s unipolárním tranzistorem. Hlavními úkoly měření jsou
zejména: (a) ověření polohy pracovních bodů pro různé konfigurace a (b) zjištění jim
odpovídajících důležitých střídavých parametrů pro relativně malý budící signál (velikosti
zesílení, vstupních a výstupních odporů a významných zlomových bodů kmitočtových
charakteristik).
Základní konfigurace zapojení zesilovačů je na následujícím obrázku 1. Celkové zapo-

jení přípravku je uvedeno dále na obrázku 2 včetně rozložení součástek na plošném spoji
na obrázku 3.
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Obrázek 1: Konfigurace jednostupňového zesilovače (a) s bipolárním a (b) s unipolárním
tranzistorem

Zapojení kolektoru (drainu) je volitelné. Přípravek umožňuje zapojení odporové zátěže
s volitelnou velikostí (7.5 kΩ a 3.75 kΩ) pro obě varianty. V případě zesilovače s unipolár-
ním tranzistorem je navíc možné použít místo odporové zátěže i zátěž dynamickou.
Přípravek je konstruován tak, že umožňuje přepínat jak vstupy, tak výstupy obou zesi-

lovačů, přičemž zesilovač s unipolárním tranzistorem pracuje vždy se společným sourcem
(SS). Naproti tomu zesilovač s bipolárním tranzistorem je konstruován tak, že umožňuje
měřit všechny konfigurace, tj. zapojení se společným emitorem (SE), kolektorem (SC) i
bází (SB). Navíc je u tohoto zesilovače možné demonstrovat Millerův efekt.

1. Popis přípravku

Principiální schémata obou zesilovačů z obrázku 1 tvoří s dalšími částmi celkové zapojení
přípravku. To lze rozdělit na vstupní část, vlastní zesilovač s bipolárním a unipolárním
tranzistorem, blok kolektorových zátěží a výstupní část tak, jak uvádí obrázek 2. Přípravek
také obsahuje ochranu proti přepólování, tvořenou diodou D2 – předpokládá se napájení
z laboratorního zdroje s proudovým omezením. To se přivádí na zdířky B3 (+15V) a B4
(GND – reference).
Vstupní část umožňuje připojit budící signál z externího generátoru na vstupní svorku

IN. Tento signál je možné desetkrát zeslabit rozpojením spojky J1. Pro měření vstup-
ního odporu lze pomocí spojky J2 vřadit do signálové cesty rezistor o velikosti 15 kΩ (J2
rozpojena) nebo 30Ω (zkratovány piny 2-3 spojky J2). Na měřících svorkách M1-M2 lze
pak měřit úbytek napětí na daném rezistoru. V signálové cestě dále následuje spojka J3,
která umožňuje připojit buzení buď na spojku J4 přes oddělovací kondenzátor C1 nebo
spojku J9 a tím lze provozovat zesilovač s bipolátním tranzistorem v zapojení zapojení
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Obrázek 2: Vstupní část , zesilovač s bipolárním tranzistorem , zesilovač s unipolárním

tranzistorem , blok kolektorových zátěží a výstupní část

Obrázek 3: Celkový pohled na plošný spoj a rozložení součástek přípravku
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SE, SC nebo SB. Mezi zesilovačem s bipolárním nebo unipolárním tranzistorem lze vo-
lit pomocí spojek J4 a J7, kterými lze přepínat vstup a výstup daného typu zesilovače.
Výstup je v tomto případě vyveden přes oddělovací kondenzátor C2 na výstup OUT1.
U zesilovače s bipolárním tranzistorem lze pomocí spojky J8 měnit pracovní bod tran-

zistoru – při rozpojené spojce je IC
.= 1mA a při zkratované spojce je IC

.= 2mA a to pro
všechny typy zapojení (SE, SB i SC). Dále je možné spojkou J9 měnit zapojení emitoru.
Ten lze připojit přes oddělovací kondenzátor C3 buď na vstup (pro zapojení SB) nebo stří-
davě uzemnit – blokování emitorového odporu (pro zapojení SE). Při rozpojené spojce J9
je emitorový odpor neblokován, což je nutné pro zapojení SC, kdy je výstup veden přes
oddělovací kondenzátor C3 na výstup OUT2.
Oba výstupy lze ve výstupní části patřičně zatěžovat tak, aby bylo možné měřit vý-

stupní odpor jednotlivých zapojení. V zapojení SE, SB a SS tvoří zátěž rezistor R15, který
je možné připojit na výstup OUT1 pomocí spojky J10. V zapojení SC je to rezistor R16,
kterým je možné zatížit výstup OUT2 přes spojku J11.
Zakončení kolektoru, resp. drainu tranzistoru se mění pomocí spojky J6, kterou lze

volit mezi odporovou nebo dynamickou zátěží. Dynamická zátěž je určena pouze pro zesi-
lovač s unipolárním tranzistorem a je realizovaná proudovým zdrojem s tranzistorem T3.
Proud tohoto proudového zdroje lze nastavovat pomocí trimru P1 a měřit jako úbytek na
rezistoru R13 (měřicí svorky M9-M10). U odporové zátěže lze spojkou J5 volit mezi dvěmi
hodnotami (7,5 kΩ a 3,75 kΩ), jak bylo výše uvedeno.
Přípravek obsahuje další měřicí svorky: M3, M4 a M5 pro měření napětí elektrod

tranzistorů v pracovním bodě, M6 je připojena na referenční napětí pro snadné připojení
měřicí osciloskopické sondy a svorky M7 a M8 jsou připojeny na výstupy OUT1 a OUT2.
Pro demonstraci Millerova efektu je vhodné zvětšit kapacitu CCB bipolárního tranzis-

toru tak, aby byla dominantní ze všech parazitních kapacit pro určení horního mezního
kmitočtu. Tím se zároveň tento kmitočet sníží a bude lépe měřitelný. K tomuto účelu
slouží kondenzátor C4, který lze zapojit do příslušných svorek přípravku.

2. Postup měření

Postup měření parametrů jednotlivých zapojení je u všech zapojení obdobný, proto je zde
uveden pouze jednou. Důležitými parametry, které je cílem zjistit jsou zejména:

• poloha pracovního bodu tranzistoru,
• napěťové zesílení ve středním kmitočtovém pásmu (SKP),
• vstupní a výstupní odpor opět ve středním kmitočtovém pásmu a
• dolní a případně i horní mezní kmitočet pro vybrané zapojení.

Poloha pracovního bodu se zjišťuje měřením stejnosměrných veličin (napětí) při nulo-
vém střídavém buzení zesilovače a při zapojeném napájecím napětí jmenovité velikosti –
v tomto případě 15V. Měří se napětí na všech elektrodách tranzistoru a z nich se jednak
vypočítají napětí mezi elektrodami a zejména proud kolektoru (drainu) při známé velikosti
napájecího napětí a odporové kolektorové zátěži.

Napěťové zesílení se určí jako podíl velikostí výstupního a vstupního napětí v lineární
pracovní oblasti, přičemž kmitočet budícího (harmonického) signálu musí být ve SKP.
Pro zajištění lineární pracovní oblasti zesilovače je pro daný pracovní bod nutné dodržet
relativně malou úroveň buzení, tj. takovou, pro kterou bude výstupní signál nezkreslen.
Z tohoto důvodu je vhodné kontrolovat tvar výstupního signálu na osciloskopu. Pokud
nebude uvedeno jinak, provádějte všechna střídavá měření při velikosti výstupního napětí
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dané konfigurace u2 = 1V. Při měření si pak lze zkontrolovat maximální vybuditelnost
zesilovače, resp. maximální výstupní napětí, při kterém nedochází k významnému zkreslení
signálu. Toto měření je vhodné provádět při buzení signálem trojúhelníkového průběhu,
při kterém je snadné vyhodnocovat tvar výstupního signálu na osciloskopu.
Vlastní měření provádějte pro nezatížený zesilovač buzený harmonickým signálem

o kmitočtu f = 5 kHz. Výsledné napěťové zesílení pak vypočtěte jako

Au =
1
D

uo

ui
=

uo

uM2
, (1)

kde uo je velikost výstupního napětí,
ui je velikost vstupního budícího napětí a
D je dělicí poměr děliče vstupní části přípravku (1 nebo 1/10 podle zapojení
spojky J1 s předpokládaným vnitřním odporem generátoru 50Ω) a
uM2 je napětí na měřicí svorce M2.

Výpočet s použitím uM2 je nezbytné provést v případě, že vstupní odpor zesilovače je
srovnatelný s vnitřním odporem generátoru, resp. vstupního děliče – případ zapojení SB.

Vstupní odpor se určí z velikosti budícího napětí a vstupního proudu měřeného jako
úbytek na sériovém vstupním rezistoru Rs.

Ri =
uM2

uM1-M2
Rs, (2)

kde Ri je hledaný vstupní odpor
uM2 je napětí na měřicí svorce M2,
uM1-M2 je napětí mezi měřícími svorkami M1-M2 a
Rs je hodnota sériového rezistoru (podle zapojení spojky J2 buď 15 kΩ nebo 30Ω).

Výstupní odpor se určí z hodnot výstupního napětí nezatíženého a zatíženého zesilovače
známým rezistorem Rz.

Ro =
uo − uoz

uoz
Rz, (3)

kde Ro je hledaný výstupní odpor
uo je výstupní napětí nezatíženého zesilovače.
uoz je výstupní napětí zatíženého zesilovače a
Rz je hodnota zatěžovacího rezistoru (podle typu zapojení zesilovače, resp. vý-
stupu buď R15 = 15kΩ nebo R16 = 30Ω).

Měření vstupního i výstupního odporu provádíme za stejných podmínek jako měření na-
pěťového zesílení, tj. při stejném kmitočtu a úrovni budícího signálu.

Dolní a horní mezní kmitočet je kmitočet, při kterém poklesne zesílení o 3 dB, tj. na
1/
√

2 násobek jmenovité hodnoty zesílení ve SKP pro nízké, resp. vysoké kmitočty. Měření
střídavých napětí o kmitočtech pod 10Hz nelze většinou uskutečnit běžnými přístroji. Pak
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většinou konstatujeme, že fd < 10Hz. Podobně napětí o kmotočtech vyšších než 200 kHz
není možné měřit ani poměrně drahými univerzálními přístroji. V případě této úlohy se
horní mezní kmitočet měří zejména při demonstraci Millerova jevu. Ten je uměle zdůrazněn
a tudíž jsou kmitočty měřených napětí natolik nízké, že je lze měřit i s používaným univer-
zálním přístrojem Keithley 2000 (min. do 1MHz). Měření napětí vyšších kmitočtů může
být uskutečněno v daných podmínkách pouze přibližně osciloskopem. V případech, kdy je
nutné minimalizovat vstupní kapacitu měřicího přístroje je navíc nutné použít oscilosko-
pickou sondu s dělidím poměrem 1/10.

2.1. Měření na zesilovači s bipolárním tranzistorem

Přípravek nastavte do výchozího stavu – spojky nastavte podle tabulky 1.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11
1-2 1-2 1-2, 3-4 1-2 1-2 1-2 1-2 – – – –

Tabulka 1: Polohy spojek výchozího nastavení přípravku

Polohu spojky J1 měňte tak, aby bylo dosaženo požadovaného výstupního napětí.

Ověření nastavení pracovního bodu proveďte při odpojeném budícím generátoru.1 b
Měřte stejnosměrné hodnoty elektrodových napětí tranzistoru a kolektorového proudu:

UBE UCE IC

UM4 − UM5 UM3 − UM5

Proud IC vypočtěte ze změřeného úbytku +Ucc − UM3 na kolektorovém rezistoru R8,
resp. R7||R8. Měření proveďte pro obě velikosti emitorového odporu (s rozpojenou a zkra-
tovanou spojkou J8) a obě velikosti kolektorového odporu (se zkratovanou a rozpojenou
spojkou J5). Vyhodnoťte, které nastavení je nepoužitelné pro funkci zesilovače.

Zapojení se společným emitorem – měření provádějte při buzení generátorem harmo-
nického signálu o f = 5 kHz a takové amplitudě, která vybudí výstupní napětí zesilovače
(OUT1) na hodnotu u2 = 1V. Vyjděte ze základního nastavení spojek, uvedené v tabulce 1.

1. Změřte zesílení zesilovače pro následující kombinace nastavení:3 b

• pro obě hodnoty kolektorového odporu (spojka J5 zkratována i rozpojena) při
základní hodnotě kolektorového proudu (spojka J8 rozpojena) a

• pro menší hodnotu kolektorového odporu (spojka J5 zkratována) při zvýšené hod-
notě kolektorového proudu (spojka J8 zkratována)

a to pro zablokovaný emitorový odpor (spojka J9 v poloze 2-3, případně 1-2) i pro
nezablokovaný emitorový odpor (rozpojenou spojku J9) – celkem tedy šest hodnot.
Měření při zablokovaném emitorovém odporu proveďte při rozpojené spojce J1.

2. Výstupní odpor změřte pro obě hodnoty kolektorového odporu (spojka J5 rozpojena1 b
i zkratována) při základní hodnotě kolektorového proudu (spojka J8 rozpojena) a při
nezablokovaném emitorovém odporu (umožňuje větší rozkmit výstupního signálu bez
znatelného zkreslení). Vysvětlete proč změřené výstupní odpory vychází menší, než
jsou hodnoty použitých kolektorových zátěží.

3. Vstupní odpor změřte při spojené spojce J5 a s použitím sériového rezistoru R3 (spojka1 b
J2 rozpojená). Měření proveďte pro obě hodnoty emitorového odporu a pouze pro
zablokovaný emitorový odpor.
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Pozn.: Vstupní odpor pro nezablokovaný emitorový odpor je shodný jako při zapojení SC,
jehož měření je popsáno dále. Měření lze v tomto zapojení uskutečnit při vyšší hodnotě
budícího napětí a tedy s menší chybou měření.

Zapojení se společnou bází – měření provádějte při buzení generátorem harmonického
signálu o f = 5 kHz a takové amplitudě, která vybudí výstupní napětí zesilovače (OUT1)
na hodnotu u2 = 1V. Vyjděte ze základního nastavení spojek, uvedené v tabulce 1, kde
změňte zapojení spojky J3 (1-3, 2-4), spojky J9 (1-2) a J1 (rozpojena).

1. Ověřte velikost zesílení zesilovače pro základní hodnotu kolektorového proudu (spojka 0,5 b
J8 rozpojena) a pro vyšší hodnotu kolektorového odporu (spojka J5 rozpojena). Vý-
počet zesílení proveďte podle vztahu 1 s použitím napětí uM2.

2. Vstupní odpor změřte pro obě hodnoty kolektorového proudu (spojka J8 rozpojena i 1 b
zkratována), pro nižší hodnotu kolektorového odporu (spojka J5 zkratovaná) a s pou-
žitím sériového rezistoru R4 (spojka J2 v poloze 2-3).

Pozn.: Je evidentní, že výsledek zesílení je stejný jako v případě zapojení SE při stejném nastavení.
Další měření v této konfiguraci nejsou nutná, nicméně můžete si ověřit, že při stejném nastavení
odpovídá i výstupní odpor výstupnímu odporu v zapojení SE

Zapojení se společným kolektorem – měření provádějte při buzení generátorem har-
monického signálu o f = 5 kHz a takové amplitudě, která vybudí výstupní napětí zesilovače
(OUT2) na hodnotu u2 = 1V pro nezatížený zesilovač a u2 = 50mV pro zatížený zesilovač!
Opět vyjděte ze základního nastavení spojek, uvedené v tabulce 1, kde změňte zapojení
spojky J10 (2-3) a rozpojte spojku J9.

1. Změřte zesílení zesilovače pouze pro základní hodnotu kolektorového proudu (spojka 0,5 b
J8 rozpojena).

2. Vstupní odpor změřte pro obě hodnoty kolektorového proudu (spojka J8 rozpojena i 1 b
zkratována) a s použitím sériového rezistoru R3. Vysvětlete velmi podobné výsledky
obou variant.

Pozn.: Měření výstupního odporu je limitováno malým lineárně zpracovatelným signálem (max.
50mV) pro zatížený zesilovač (pro zápornou půlvlnu budicího signálu je rozhodující velikost
zátěže v poměru k RE). Vzhledem k tomu, že výstupní odpor v této konfiguraci je roven
vstupnímu odporu v zapojení SB, není nutné ho měřit i pro toto zapojení.

2.2. Měření na zesilovači s unipolárním tranzistorem v zapojení SS

Vyjděte ze základního nastavení spojek, uvedené v tabulce 1, kde změňte zapojení spojky
J1 (rozpojena), J4 (2-3) a spojky J7 (2-3).

Ověření nastavení pracovního bodu proveďte při odpojeném budícím generátoru.
Měřte stejnosměrné hodnoty elektrodových napětí tranzistoru a kolektorového proudu:

UGS = UG UDS = UD ID

UM4 UM3

Proud ID vypočtěte ze změřeného úbytku +Ucc − UM3 na kolektorovém rezistoru R8, 1 b
resp. R7||R8. Měření proveďte pro obě velikosti kolektorového odporu (se zkratovanou a
rozpojenou spojkou J5).
Analogické měření dále proveďte pro dynamickou zátěž (zkratovány piny 2-3 spojky 0,5 b

J6), kde odporovým potenciometrickým trimrem P1 nastavte stejnou hodnotu proudu jako
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v případě odporové zátěže (J6 1-2) a rozpojené spojky J5. Proud v tomto případě určete
ze změřeného napětí uM9 − uM10 na rezistoru R13.
Měření následujících střídavých parametrů provádějte při buzení generátorem harmo-

nického signálu o f = 5 kHz a takové amplitudě, která vybudí výstupní napětí zesilovače
(OUT1) na hodnotu u2 = 1V.

1. Změřte zesílení zesilovače pro obě hodnoty drainového odporu (spojka J5 rozpojena i0,5 b

0,5 b zkratována) i pro dynamickou zátěž.

Pozn.: V případě dynamické zátěže vypočítejte ze známého zesílení a ID hodnotu výstupníhobody
v rámečku
platí pro
odporovou
zátěž

odporu tranzistoru ro, zanedbáte-li vliv vnitřního odporu proudového zdroje zátěže (lze
odvodit, že toto zanedbání lze udělat).

Přípravek umožňuje trimrem P1 změnit velikost proudu proudového zdroje dynamické zá-
těže i na hodnotu odpovídající vyššímu proudu při odporové zátěži (spojka J5 zkratována).
Měřením se lze přesvědčit, že hodnota zesílení se pak nezmění, tj. že při dynamické zátěži
nezávisí velikost zesílení na velikosti proudu drainu v pracovním bodě. Toto měření nemu-
síte provádět, ale vysvětlete výše uvedenou skutečnost.

2. Měření výstupního odporu proveďte pouze pro dynamickou zátěž a tím ověřte hodnotu1 b
vypočtenou z minulého bodu. Výstupní odpor v případě odporové zátěže je obdobou
výstupního odporu pro případ bipolárního tranzistoru, proto toto měření není nutné
provádět.

3. Vstupní odpor změřte jak pro odporovou zátěž v drainu, tak pro zátěž dynamickou,0,5 b

0,5 b přičemž v případě odporové zátěže použijte pouze její větší hodnotu (spojka J5 rozpo-
jena), tj. při shodném proudu drainu v pracovním bodě, jako v případě zátěže dyna-
mické. Vysvětlete značně rozdílné výsledky.

2.3. Měření kmitočtových vlastností

Při měření kmitočtových vlastností zesilovačů se zaměříme pouze na vybrané případy.
Vyjděte ze základní konfigurace přípravku, pro kterou je nastavení spojek uvedeno v ta-
bulce 1. Velikost buzení volte podle výše uvedených doporučení pro jednotlivé konfigurace.

1. Změřte dolní mezní kmitočet zesilovač s bipolárním tranzistorem v zapojení SE a to2 b
pro následující případy:

• pro blokovaný emitorový odpor (spojka J9 v pozici 2-3) a menší hodnotě kolek-
torového proudu (spojka J8 rozpojena),

• pro blokovaný emitorový odpor (J9 2-3) a větší hodnotě kolektorového proudu
(spojka J8 zkratována) a

• pro neblokovaný emitorový odpor (spojka J9 rozpojena) a větší hodnotě kolekto-
rového proudu (spojka J8 zkratována).

Ve všech případech volte velikost výstupního napěti u2 = 1V.

2. Změřte horní mezní kmitočet zesilovače s bipolárním tranzistorem v zapojení SC2 b
(spojka J8 je nyní oproti základnímu zapojení zkratována), při umělém zdůraznění
některých parazitních prvků – přidána kapacita C4 mezi bází a kolektorem, zvýšen
odpor báze o hodnotu R3 = 15 kΩ (spojka J2 rozpojena) a dále je v signálové cestě
kolektoru zařazen odpor R8 (spojka J10 rozpojena). Toto měření je nutné provádět
při výstupním napětí cca u2 = 20mV (výstup OUT2) jednak bez zátěže a jednak
s ní (spojka J11 rozpojena a zkratovaná)1 . Opakujte stejné měření i pro případ stří-
davě uzemněného kolektoru (se zkratovanými piny 2-3 spojky J10) – celkem tedy čtyři
měření. Vysvětlete, čím jsou dány rozdíly mezi jednotlivými výsledky.
1Průběh výstupního napětí nesmí být výrazně zkreslen nelinearitou vstupní charakteristiky zesilovače

(tranzistoru), což platí zejména při blokovaném emitorovém odporu, který jinak tuto charakteristiku vý-
razně linearizuje
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Pozn.: Uvedenými opatřeními jsme výrazně snížili horní mezní kmitočet. Pokud střídavě za-
blokujete kolektor a v bázi vyřadíte sériový odpor (nebo jen snížíte jeho hodnotu na 30Ω
– J2 v poloze 2-3) dostanete diametrálně odlišný výsledek. Měření je nutné ho provést
pomocí osciloskopu a sondy. Výsledek je pouze orientační.

3. Změřte dolní mezní kmitočet zesilovače s unipolárním tranzistorem (spojky J4 a J7 1 b
mají oproti základnímu zapojení zkratovány piny 2-3) a to jednak s odporovou zátěží
v drainu o hodnotě R8 = 7, 5 kΩ (spojka J5 rozpojena) a dále s dynamikou zátěží
(zkratovány piny 2-3 spojky J6). Naměřené výsledky komentujte.

3. Zpracování výsledků

Všechny výsledné hodnoty měření zpracujte přehledně, nejlépe do odpovídajících tabulek. 1,5 b
Tabulka 2 uvádí možný příklad zpracování výsledků pro zesilovač s unipolárním tran-
zistorem (měří se pouze hodnoty odpovídající prázdným polím tabulky). Tabulka(y) pro
zpracování výsledků měření zesilovače s bipolárním tranzistorem bude(ou) jistě kompliko-
vanější. Student si ji(e) připraví v rámci domácí přípravy.

Pozn.: Výhodné je doplnit si tabulku předpokládanými hodnotami, které si lze vypočítat jedno-
duchou analýzou měřených zapojení. K těmto hodnotám si pak doplnit hodnoty změřených
parametrů na reálném přípravku.

zátěž drainu UG UD ID Au Ro Ri fd fh

7,5 kΩ —
3,75 kΩ — — — —
dynamická

Tabulka 2: Příklad zpracování výsledků pro zesilovač s unipolárním tranzistorem
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