
Simulace obvodů, příklady pro výuku 

1. Úvod do simulace obvodů 

Počítače se využívají při návrhu elektronických obvodů od konce šedesátých let. Naprostá 
většina programů pro simulaci obvodů vychází ze společného jádra SPICE – Simulation 
Program with Integrated Circuit Emphasis vyvinutého na univerzitě v Berkley v roce 1972. 
Práce s textovým popisem obvodu (netlist) je obtížná a nepřehledná, takže časem vznikla řada 
komerčních programů s grafickým rozhraním využívajících tyto algoritmy SPICE, které byly 
univerzitou uvolněny pro bezplatné využití. Za nejlepší lze asi považovat program Micro-
Cap, TinaPro a Multisim (dříve EWB). Pro cvičení v rámci výuky lze ale vystačit i s mnohem 
jednodušším a levným programem Edison, který je u nás dodáván jako program pro podporu 
výuky fyziky. Firma DesignSoft kromě programu Edison dodává i Tina Design Suite (dříve 
TinaPro) a není pak problém přejít na výkonnější simulační program. Velkou výhodou je, že 
v rámci propagace svých integrovaných obvodů firma Texas Instruments umožňuje stáhnout 
zjednodušenou ale přitom ostrou verzi programu TinaPro (Tina-TI) pro domácí použití. 
Vlastní simulace spočívá v nakreslení obvodu a následném automatickém vnitřním převodu 
do textového zápisu obvodu. Obvod je popsán součástkami a jejich umístěním mezi uzly. U 
jednodušších prvků stačí jejich hodnoty, např. velikost odporu a u složitějších se použije 
model součástky. Modely jsou popsány složitými rovnicemi s velkým množstvím parametrů a 
odkazuje se na ně podobně jako na makra. Knihovny těchto modelů součástek jsou poměrně 
drahé, takže levný Edison má nabídku součástek velmi omezenou. Algoritmy SPICE 
vycházejí z metody uzlových napětí, a proto by v zapojení měl být vždy referenční uzel-zem a 
každý uzel by měl mít vodivou cestu k tomuto uzlu. Na to je třeba myslet při zapojení 
vazebního kondenzátoru zesilovače, protože osciloskop jeho volný vývod k zemi nepropojí. 
Při vynechání země nemusí proběhnout simulace správně. 
Základní SPICE analýzy jsou tři a u multimediálních programů se volí automaticky podle 
zapojených přístrojů. Stejnosměrná analýza (.DC) umožňuje kromě výpočtu napětí 
v jednotlivých uzlech zapojení i rozmítání stejnosměrných zdrojů a odsimulovat tak třeba 
voltampérovou charakteristiku součástky. Na vodorovné ose výsledného grafu bude napětí 
nebo proud. Střídavá analýza (.AC) pracuje se změnou kmitočtu střídavého zdroje a lze tak 
snadno vykreslit například přenosovou charakteristiku filtru.  Na vodorovné ose grafu u 
střídavé analýzy bude kmitočet. Přechodová analýza (.TRAN) je určena pro simulaci v čase a 
lze ji přirovnat k osciloskopu s vodorovnou časovou osou. 
Program Edison, je koncipován tak, aby tímto vůbec uživatele neobtěžoval, spíše působí tak 
trochu dětským dojmem. V základním uspořádání je obrazovka rozdělena do dvou oken. 
Nalevo je 3D zobrazení obvodu a vpravo je schéma zapojení. Zapojovat lze v levé i pravé 
části s tím, že se změny objeví i ve vedlejším okně. |I když se časem bude pracovat jen 
s oknem se schématem, je alespoň pro začátek pro názornost vhodné zobrazit si v 3D okně, 
jak vlastně jednotlivé součástky vypadají. Kromě volného pokládání prvků na pracovní 
plochu, je možné je zapojovat i do modelu nepájivého kontaktního pole. Program je 
multimediální, takže bliká, houká a součástky jako jsou vypínače či potenciometry lze ovládat 
myší. Otvírat lze buď 3D zapojení, nebo schémata, případně připravené hotové pokusy a lze 
spouštět i připravené sady testovacích otázek. 
 
 



2. Popis programu 

Rozdělení obrazovek respektuje standardní uspořádání programů pracujících pod systémem 
Windows. V menu Soubor je možné vybrat i exportování okna obrazovky do  bitmapy bmp 
nebo do obrázku ve ztrátovém jpg formátu a případně je možný i export 3D modelu ve 
formátu vrml. V menu Možnosti se kromě parametrů vykreslování 3D obrázků nastavuje 
v podnabídce Exportovat i velikost obrázku a stupeň jpg komprese. V podnabídce Simulace 
se nastavují parametry přechodové analýzy, tj. časová osa a důležitá počáteční podmínka. 
Zpravidla se použije Vypočítat pracovní body, tj. ustálený stav obvodu. Pokud se ale řeší 
přechodové děje, jako je nabíjení kondenzátoru, tak je nutné zadat Nulové výchozí hodnoty, 
nebo Počáteční hodnoty. Ke stejné nabídce se dá dostat i přímo z menu Simulace. Hotové 
Pokusy a Úlohy už byly zmíněny v úvodu. Za pozornost stojí ještě Nápověda, která je česká 
a dostatečně podrobná (Použití editoru, Začínáme, Součástky, Příkazy). 
Pravé okno s editorem schémat představuje hodně očesanou verzi programu TinaPro. 
V nabídce Soubor lze otevřít hotová schémata, ale některé součástky nekorespondují 
s grafickým editorem a tak se u hotových příkladů 3D model nevykreslí v některých 
příkladech celé zapojení. Navíc jsou ve schématech použity prvky, které v nabídce součástek 
programu Edison vůbec nefigurují a i textové bloky ve schématu odkazují na program 
TinaPro. V menu Zobrazení a podnabídce Možnosti je vhodné zapnout evropskou normu 
součástek DIN. V nabídce Nástroje lze zpřístupnit okno grafu simulace anebo rovnici. Totéž 
lze vyvolat i přes pravé tlačítko myši kliknutím na měřicí přístroj. Rovnice je velmi silný 
nástroj tzv. symbolické analýzy. Pomocí této funkce lze zobrazit i rovnici pro daný obvod 
s konkrétním dosazením. Pro ilustraci dobře poslouží např. pokus (Ohmův zákon). Pravým 
tlačítkem myši se kliknutím na ampérmetr zobrazí rovnice pro proud v obvodu. 
Posledním důležitým oknem je okno grafu. Graf umožňuje kurzorové odečítání dvou hodnot a 
dokonce přesun kurzoru na zvolenou pozici zadanou do okénka odečítaných hodnot. U 
průběhů signálů je možnost je přehrát jako zvuk a dokonce i exportovat do souboru wav. Graf 
je možné opět exportovat jako obrázek (bmp a jpg) ale i jako textový soubor a ten pak 
importovat do nějakého tabulkového procesoru (např. program Graph, nebo Excel). Obrázek 
grafu je možné exportovat i jako univerzální metafile emf soubor. Nezdokumentovaná a asi i 
nejlepší možnost kopírování grafu je jeho zkopírování klávesovou zkratkou (Ctrl+C) 
přenesení přes schránku Windows do jiné aplikace (Ctrl+V). Stejným způsobem lze přenášet i 
tažením myší označené části schémat zapojení. Výhodou tohoto způsobu je, že takto získané 
obrázky zůstávají ve vektorové formě a text zůstane zachován jako text. Ve vhodném 
programu (např. Visio)  lze pak obrázky rozdělit na jednotlivé skupiny a dále upravovat. 
Jako poslední v úvodním popisu programu je vhodné zmínit ještě položku Mechanické díly, 
která je sem asi přidána z programu pro podporu výuky fyziky Newton stejné firmy. Do 
programu Edison deklarovaného jako Multimedia Lab for Exploring Electronics to sice vůbec 
nezapadá, ale třeba někoho pobaví točící se kolečka a převody. Modely 3D lze 
pravděpodobně rozšiřovat a tak v posledním souboru (Xmastree.ecir ) objevíte i 
s blikající vánoční stromek. 
Kurzorovými šipkami anebo myší lze levé 3D okno otáčet a naklápět. Měřítko zobrazení se 
mění klávesami PgUp a PgDn. Součástky lze po označení posouvat po stole a otáčet buď 
ikonkami s šipkami nebo klávesovou zkratkou (Ctrl+R). Bohužel součástky se současně 
obracejí v obou oknech, což má za následek, že při otočení přístroje v obvodu schématu pak 
třeba není v okně 3D vidět na displej přístroje a je nutné točit stolem. Naopak otočení v 3D 
okně otočí součástku i v levém a to tak, že obvod rozpojí. Propojování je jednodušší v okně 
schématu, ale automaticky generované 3D čáry pak bývají kostrbaté. Je s nimi po označení 
sice možné myší posouvat, ale jednodušší je čáru v 3D okně namalovat znovu. Pokud se 
začne kreslit v 3D okně, tak zase nevycházejí pěkně čáry v levém okně a navíc se u 3D 



modelů obtížně trefuje kurzorem na vývody prvků. Samozřejmě je možné po označení 
posouvat čarami i v levém okně. Grafický editor schématu nemá uzel, takže obvod se větví 
jen na vývodech součástek. Program má funkci Undo a Redo (Ctrl+Z) a (Ctrl+Y). 

3. Obvody pro seznámení s programem 

Pro začátek je asi nejvhodnější využít hotová zapojení v nabídce Pokusy. Hned první pokus 
Můj první obvod, který lze alternativně otevřít i jako soubor (myfirst.ecir)  je vhodný 
pro seznámení s ovládáním programu. Na 3D ploše je regulovatelný zdroj napětí. Myší lze 
dvěma knoflíky (hrubě a jemně) nastavovat velikost napětí, přičemž regulace je symetrická, 
takže nelogicky i do záporných hodnot. Myší jak v 3D, tak v okně schématu lze zapínat a 
vypínat vypínačem obvod a rozsvěcovat tak žárovku. Dvojklikem myši anebo přes pravé 
tlačítko je pak možné v nabídce Vlastnosti nastavit provozní napětí žárovky a nebo 
pohodlněji i napětí zdroje přímým vepsaním hodnoty. Jako desetinný oddělovač se používá 
čárka. Výjimkou jsou přístroje v levém 3D okně jejichž menu zůstalo anglické a vyžadují jako 
oddělovač tečku.  Žárovka stejně jako v ostatních simulačních programech nesnese žádné 
přetížení a funguje tedy spíše jako napěťová pojistka než jako žárovka s mocninou 
voltampérovou charakteristikou. Nicméně je možná regulace jasu změnou napětí a zničení 
žárovky je doprovozeno zvukovým efektem, při kterém samozřejmě zhasne a ve schématu se 
vyznačí její porucha červeným křížkem. Po stažení napětí zdroje na jmenovitou hodnotu 
žárovky je možné žárovku opravit myší pomocí ikonky se zázračným šroubováčkem. 
 

 
 
Další pokus Ohmův zákon (Ohm.ecir v složce Expments) dobře ilustruje možnosti 
symbolické analýzy. Pravým tlačítkem myši lze kliknutím na ampérmetr vyvolat okno 
rovnice. Objeví se obecný tvar Ohmova zákona s tím, že místo normovaných veličin jsou 
dosazeny názvy přístrojů a součástek (Am1=Vs1/R1). To lze samozřejmě upravit 
přejmenováním prvků obvodu. Dále se zobrazí dosazení a konečný výsledek bez uvedení 
jednotky, který je tedy v základních jednotkách proudu - ampérech. Rovnici lze známým 
způsobem exportovat a nabízí se i export do programu MathCad. Pokud se v nabídce Úpravy 
zvolí Kopírovat (Ctrl+C), je možné vypočítanou rovnici přenést do okna schématu (Ctrl+V) 



anebo do libovolného jiného programu. Dvojklikem na rámeček s rovnicí se vyvolá okno pro 
editaci rovnic, ve kterém lze samozřejmě rovnici dotvořit či přepsat. Kliknutím na ikonu 
otazníku se vyvolá anglický help k programu TinaPro, ze kterého Edison vznikl. 
 

 
 
Program samozřejmě není dokonalý, takže první chybu lze ilustrovat na pokusu Dělení napětí 
(VDiv.ecir). Stejným způsobem lze pravým tlačítkem myši vyvolat vzorec na spodním 
odporu děliče. Ve vzorci se objeví ve jmenovateli i vnitřní odpor zdroje označený jako Sw. 
Ten je defaultně nastaven na nulu jako ideální napěťový zdroj. Dvojklikem na zdroj v okně 
schématu lze tento parametr zatržítkem zapnout a nastavit na nenulovou hodnotu. V simulaci 
se tím ale nic nezmění a nastavená změna se ignoruje. To jde obejít přes nabídku Simulace a 
překliknutím na jiný režim a pak zpět na AC/DC. Pak program zareaguje na změnu a údaj 
voltmetru se změní. Nezmění se ale výsledek symbolické analýzy (rovnice), který i nadále 
ignoruje vnitřní odpor zdroje a dosazuje původní nulovou hodnotu. Většinou  je vhodné si ve 
schématu v nabídce Zobrazení zapnout Hodnoty a Jednotky. Bohužel na rozdíl od programu 
TinaPro nejdou samostatně otáčet označené textové bloky popisů součástek. 



 
 
Jako další zvolíme pokus Odpory v sérii (Series.ecir). V okně schématu zapneme 
zobrazení hodnot, čímž se obvod stane přehlednějším. Přepínáním přepínače myší se lze 
přesvědčit, že proud se nemění. Symbolická analýza není možná u žádné části zapojení. 
V horní části zavazí přepínač a u druhé chybí referenční uzel-zem. Hotová zapojení dodávaná 
s programem jsou uzamčena (3D nabídka Upravit – Uzamčít obvod mezerníkem). Pokud by 
pro úpravy hotových zapojení nepomohlo odemčení, lze překopírovat zapojení přes schránku 
do nového schématu. V nabídce Zobrazení pak zvolíme Lupa a Všechno (Alt+L) pro změnu 
měřítka a roztažení schématu na celou plochu. Edison bohužel nemá prvek uzel obvodu a 
vodiče lze připojovat pouze na vývody součástek. Vodiče se tahají přiblížením kurzoru myši 
k vývodu součástky a pak se stisknutím levého tlačítka. Zakončit je možné vodič kliknutím na 
vývodu součástky. Občas si je zapotřebí pomoci pravým tlačítkem myši a nabídkou Zrušit 
režim pro ukončení kreslení vodičů, případně klávesou Esc. Hotovými vodiči lze po označení 
myší v obou oknech posouvat. Kostrbaté vodiče  v 3D okně, které vznikají automaticky při 
kreslení v pravém okně je lepší smazat a překreslit znovu. Tažením myší z nabídek součástek 
se přidávají i jednotlivé prvky zapojení. Pokud součástka ještě není zapojená, je možné ji 
otáčet buď ikonkami s šipkami anebo zkratkou (Ctrl+R). Nabídka součástek je opravdu jen 
základní, tj. pasivní prvky R,L,C, relé, reproduktor, diody, tranzistory a ze složitějších obvodů 
jen operační zesilovač a časovač a základní hradla a klopné obvody. Zcela nelogicky jsou do 
jednoduchého programu v nabídce Digital zařazeny i integrovaný budič motoru a 
mikrokontroléry PIC a přitom chybí třeba transformátor. 



 
 
Program při výpočtu symbolické analýzy nemůže mít dva výstupy, takže myší označíme horní 
část zapojení a smažeme (Del). Zůstane tak pouze ohmmetr a dva sériové odpory. Nyní je 
možné vyvolat symbolickou analýzu pravým tlačítkem myši a získat tak vzorec pro sériové 
spojení odporů označenou jako Total Resistance, nicméně uváděnou jako impedanci Z. 
Impedanci zvládá program spočítat také. Pro ilustraci stačí nahradit jeden z odporů cívkou. 
Místo komplexního kmitočtu jw dosazuje program písmenko s. Podobně se to značí i 
v předmětu automatizace operátorem p. Velkou výhodou programu je vícenásobné Undo 
dostupné přes klávesovou zkratku Ctrl+Z. Krokovat lze samozřejmě i dopředu zkratkou 
Ctrl+Y. Tímto způsobem se lze vrátit k původnímu zapojení, umazat pro změnu spodní část 
s ohmmetrem, připojit zem, zrušit přepínač a nechat symbolickou analýzou spočítat proud 
seriověparalelním zapojením odporů (vzorec). 
Jako další spustíme pokus Obvod RC (RC.ecir) pro ilustraci přechodové analýzy - 
osciloskopu. Stisknutím vypínače se spustí nabíjení kondenzátoru přes odpor, které probíhá 
nejdříve rychle a jak se potenciály zdroje a kondenzátoru vyrovnávají čím dál tím pomaleji. 
Závislost je to exponenciální, o čemž se lze přesvědčit oknem rovnice po kliknutí pravým 
tlačítkem na osciloskop. Ve vzorci není vytknuta maximální hodnota a je tam provedena 
korekce na počáteční stav epsilon, který je v tomto případě nulový. Kliknutím pravého 
tlačítka myši na voltmetr se spustí v režimu rovnice stejnosměrná analýza, která určí ustálený 
stav po ukončení nabíjení kondenzátoru (napětí zdroje 9V). 



 
 
Zajímavější je v tomto případě okno grafu vyvolané pravým tlačítkem myši volbou 
Charakteristika nebo Graf  u 3D modelu osciloskopu v levém okně. Vhodnější bude načíst 
pokus znovu a v nabídce Simulace, Možnosti nastavit Nulové výchozí hodnoty. 
Charakteristika se pak začne vykreslovat z počátku souřadnic a nikoliv z náhodné počáteční 
hodnoty epsilon. Pro rychlé zopakování přechodových dějů je vhodné změnit časovou 
konstatu na jedničku změnou odporu v zapojení na 100k a napětí zdroje na 100V, což bude 
číselně odpovídat procentům a pak znovu spustit simulaci a zobrazit graf. Na 3D panelu 
osciloskopu je vhodné kliknout na napěťové tlačítko automatického nastavení svislé osy – 
autoscale.  Po roztažení grafu přes celou obrazovku pak myší klikněte na červený kurzor A a 
položte jej  myší na libovolnou část křivky. Do okénka x pak vepište jedničku a odklepněte 
entrem. Kurzor skočí na bod jedné časové konstanty a ukáže ve shodě s teorií nabití na 63 
procent maxima. Totéž lze zopakovat pro trojnásobek časové konstanty s modrým kurzorem 
B (95 procent). V tabulce se objeví i vodorovný (časový) a svislý (časový) rozdíl obou 
kurzorů. Opětovným kliknutím na ikony kurzorů je možné je vypnout. Ikonka s otazníkem 
přidá popisek ze schématu, v tomto případě název voltmetru. Ikonka s písmenkem T umožní 
přidat vlastní popisek a šipka se stejným písmenkem připojit tento blok ke křivce. K dispozici 
jsou i jednoduché kreslící nástroje. Nicméně je lepší přes schránku přenést graf pro případné 
další zpracování do nějakého vektorového kreslícího programu. Pro úpravy grafu se nejvíce 
osvědčil kreslící program Visio. 



 
 
Pro ilustraci střídavé analýzy spustíme pokus RC filtr dolní propust (LowPassCR.ecir). 
Analyzér se spouští kliknutím na tlačítko RUN na panelu přístroje. Pravým tlačítkem 
klikneme na analyzér signálu a můžeme si tak zobrazit rovnici pro přenos dolní propusti, kde 
písmenko s zastupuje komplexní kmitočet. Zajímavější pro začátek bude volba ve 3D okně 
Graf. Použité součástky dávají mezní kmitočet 159Hz. Takže podobně jako u předchozího 
příkladu do okénka x A kurzoru napíšeme tuto hodnotu a kurzor ukáže pokles o tři decibely. 
Nejnovější verze programu TinaPro, umožňuje i opačný postup, tj. zadání ypsilonové 
hodnoty a vyhledání odpovídající x souřadnice. Jinak si všimněte spodních oušek v okně 
grafu, zůstávají tam výsledky předchozích simulací, ke kterým je možné se vracet. 
V programu TinaPro lze mít otevřeno víc schémat současně a překlikávat mezi nimi přes 
spodní ouška podobně jako u grafu. Při kliknutí levým tlačítkem na signální generátor v okně 
schématu, lze zadávat počáteční a koncovou frekvenci a dokonce i počet bodů. Je rovněž 
možné měnit zobrazení logaritmických a lineárních os. Což lze zkusit změnou na Režim 
displeje lin-napětí. Pak se zobrazí nedecibelový přenos s lineární osou kmitočtu. Bohužel 
fázovou ani komplexní přenosovou charakteristiku z programu TinaPro programátoři pro 
program Edison neuvolnili. Docela také chybí stejnosměrná analýza pro zobrazení VA 
charakteristik prvků a možnost zadání  jiného průběhu napětí střídavého zdroje. 



 
 
Z ostatních pokusů stojí ještě za pozornost 555 (časovač) (555timer.ecir) pro jeho 
multimediálnost a názornost zapojení na kontaktním poli. Totéž platí i pro poslední pokus 
Microcontroller, který po spuštění simulace ikonkou s pilovým průběhem vpravo nahoře v 3D 
okně postupně rozsvěcuje diody. Vzhledem k tomu, že zcela chybí nástroje na jeho 
programování, to lze brát jen jako ilustraci, že program běží na výkonném jádře, který je 
shodný s výkonnějšími simulačními programy. No a samozřejmě lze zkoušet i elementární 
číslicová zapojení například pokus hradlo AND, nebo otevřít soubor AndX.ecir, ve kterém 
je místo složitějšího modelu použito ideální hradlo. Pěkné je i zapojení ilustrující funkci 
dvoukanálového osciloskopu RcAc.ecir. Integrační RC článek je připojen na generátor a 
snímá se vstupní a výstupní napětí. Simulace se zapíná a vypíná zubatou ikonkou vpravo 
nahoře v 3D okně. Pokud se má zobrazit graf, je vhodné po pár vlnovkách simulaci zastavit a 
zobrazit graf. Běží-li simulace delší dobu je graf nepoužitelný. Pak je možné v okně ještě 
upravit osy. Vzorec zobrazovat smysl nemá, protože je špatně (fázový posuv má být 
v radiánech a ne ve stupních). A na závěr této části si můžete vyzkoušet některou sadu úloh 
ze Základů elektrotechniky. Každá správná odpověď je akusticky odměněna. Je samozřejmě 
možné vytvářet si vlastní sady testovacích otázek a úloh. 



 

4. První vlastní zapojení 

Nejjednodušší blikající obvod lze sestavit pomocí relé, zdroje a žárovky (38Wagner.ecir). 
Program má i zvukový výstup. Zkusíme pro zábavu simulovat klavír (01klavir.ecir). 
Výstup reproduktoru je vyveden na zvukovou kartu, takže zvuk bude lepší než v předchozích 
programech, které využívaly pro tyto účely PC speaker. Temperované ladění má 
odstupňovanou stupnici geometrickou řadou s kvocientem dvanácté odmocniny ze dvou s tím, 
že referenčním tónem je komorní a s kmitočtem 440 Hz. Pro jednoduchost vynecháme černé 
klapky (půltóny). Zapojení je jednodušší nakreslit v pravém okně schématu. Pro začátek 
zvolíme v okně měřítka 150 procent. I když to u programu Edison nutné není, zvykněte si, že 
první součástkou pokládanou na plochu by měla být zem - referenční uzel, který je umístěn 
v nabídce rozšířené napravo. Pak připojíme generátor (druhá ikonka v nabídce zdroje a 
dvojklikem zpřístupníme dialogové okno napěťového generátoru. Kliknutím na Signál a tři 
tečky vpravo v okně generátoru zpřístupníme nastavení frekvence a začneme třeba komorním 
a 440 Hz a okna pozavíráme. Ze základní nabídky vybereme tlačítko a v dialogovém okně 
po dvojkliku myší mu přiřadíme v nabídce Horká klávesa písmeno A. Obvod přes 
reproduktor z rozšířené nabídky uzavřeme. U tlačítka je vhodné změnit pro přehlednost první 
řádek Popiska na písmeno A.  
 



 
 
 Zapojení klavíru se vykreslilo i v levém 3D okně. Spouštět tón lze v obou oknech myší 
kliknutím na tlačítko a jeho držením se ovládá délka tónu. Je to doprovázeno nehezkým 
kliknutím a proto je lepší tón ovládat horkou klávesou. Při této volbě je to bez klikacího 
pazvuku. Aby to ale fungovalo, musí být pravé okno aktivní (stačí kliknout myší někam na 
plochu schématu). Další kreslení si zjednodušíme kopírováním. Označíme vše (Ctrl+A), 
zmenšíme měřítko zobrazení na 100 procent a sedmkrát nakopírujeme. Bohužel nakopírované 
zapojení nezůstává označené červeně a je proto zapotřebí jej tažením  myší označit a pak 
zarovnat. Zbývá upravit kmitočty zdrojů a horké klávesy s popisky tlačítek v řadě: c 262Hz, d 
294 Hz, e 330Hz, f 349Hz ,g 392Hz, a 440Hz, h 494 Hz a ještě tón o oktávu výš c2 524Hz. 
Poslední klávesu budeme ovládat číslicí 2 v horní řadě klávesnice. Nakonec pro přehlednost 
zdroje signálu v řádku Popiska označíme kmitočtem. A pak lze vyzkoušet zahrát třeba 
ovčáky čtveráky (c,e,g,c,e,g). 
Jako druhé zapojení můžeme vyzkoušet třeba váhy (02vaha.ecir ) s klasickou sadou 
závaží 1,2,2,5. Zkratovacími vypínači se bude nastavovat odpor výsledný odpor od nuly do 
desíti podobně, jako se přihazuje závaží na klasických vahách. Pokud přestane ukazovat 
ohmmetr v pravém okně, pomůže cvaknutí vypínačem v levé 3D části obrazovky. 
Vyzkoušejte nastavit postupně hodnoty od nuly do desíti. Úspornějším kódem je dvojková 
soustava s váhami 1,2,4,8, protože se stejným počtem prvků umožňuje zakódovat hodnoty 
nula až patnáct (03binar.ecir) 



 
 
No a jen pro zajímavost s použitím mechanické části souboru Rack.ecir vyzkoušíme 
ovládání mechanické hračky (04mech.ecir). Z 3D nabídky součástek lze dostat do 
pravého okna zapojení přepínač, který v okně schématu chybí. Vhodným propojením dvou 
přepínačů ovládaných v pravém okně klávesou A se vytvoří komutátor. Potenciometrem lze 
v malém rozsahu myší regulovat otáčky, ale změna polohy nastavení jezdce potenciometru se 
v tomto případě  do okna schématu nepřenese. Mnohem lépe než otočný potenciometr se myší 
ovládá potenciometr tahový. Ovšem pokud se zapojení kreslí v levém okně, program 
automaticky přiřadí otočný 3D model. Takže pro jeho náhradu je nutné otočný knoflíkový 
smáznout a zapojit v levém okně jeho tahový 3D model. 
 

 



5. Metody řešení obvodů 

Základními zákony elektrotechniky jsou Ohmův a Kirchhoffovy zákony a ty je zapotřebí 
bezpodmínečně ovládat pro řešení libovolného elektronického obvodu. Ohmův zákon není nic 
jiného než přímá úměra mezi napětím a proudem. Konstantou úměrnosti je vodivost obvodu 
(G = 1/R). V zapojení (05ohm.ecir)  je možné v 3D okně regulací napětí zdroje knoflíky 
hrubě a jemně regulovat proud v obvodu. Napětí je možné zadat i přímo dvojklikem na zdroj 
zápisem hodnoty do otevřeného okna. Druhou možností regulace proudu v obvodu je změna 
odporu obvodu, který je v tomto případě tvořen tahovým potenciometrem, protože odpory 
vodičů lze zanedbat. Nastaveni polohy jezdce se přenáší v procentech dráhy i do levého okna. 
Výchozí hodnotou je deset procent odporové dráhy (100 ohmů). Stejně jako u přepínače není 
potenciometr v nabídce součástek pravého okna a je ho tam možné dostat jen přes kopii 3D 
zobrazení. Jezdec potenciometru se snadno ovládá myší. Vhodnější by bylo otočit 
potenciometr tak, aby se pohybem od sebe zvětšoval proud (zmenšoval odpor). V krajní 
poloze potenciometru se samozřejmě vyzkratuje zdroj a pak musí nastoupit kouzelný opravný 
šroubovák. V reálném obvodu by ale spíše vyhořela krátká aktivní část odporové dráhy 
potenciometr a nepokazil by se zdroj. Nastavení potenciometru by mělo jít ovládat i 
zvolenými funkčními klávesami, bohužel tato možnost nefunguje korektně, protože se 
současně mění i odpor celého potenciometru. Naštěstí lze stejným způsobem ovládat i 
velikost odporu obyčejného rezistoru (pro jednoduchost se zpravidla nerozlišuje součástka a 
veličina). V zapojení jsou použity dva paralelně ovládané rezistory klávesami PgUp a PgDn, 
což umožňuje indikaci nastaveného odporu ohmmetrem. Jinak stejné klávesy v 3D okně mění 
velikost zobrazení a to přesně opačně, než by člověk očekával. 
 

 
 
První Kirchhoffův zákon  (06kir1.ecir) se týká uzlu obvodu a zjednodušeně vyjadřuje 
skutečnost, že náboj se nikde nehromadí a co do uzlu přiteče, to z něj taky odteče. Lze to 
přirovnat k soutoku řek do jednoho koryta. V pravé části je součet proudů vepsán pomocí 
vloženého textového bloku (Ctrl+T). Pokud by na tom záleželo, tak je možné zadávat 
pracně text i ve složitějším tvaru s horními a dolními indexy, symboly a zlomky. Spodní 
rámečky jsou výsledky symbolických analýz prvních dvou a předposledního ampérmetru. 



Pokud po této analýze zhasne zobrazení měřeného proudu u ampérmetru v pravém okně, 
nezbude než v levém 3D okně spustit vpravo nahoře jinou simulaci a pak opět přepnout na 
mód AC/DC. Pokud se nad tím zamyslíte, tak ikonka s rovnítkem a vlnovkou je přesně 
naopak (stejnosměrný/střídavý). Jako napájecí napětí byl zvolen tucet voltů, protože 
dvanáctku lze pěkně celočíselně rozložit na součinitele, takže se snadno zkontroluje Ohmův 
zákon v jednotlivých větvích obvodu. 
 

 
Druhý Kirchhoffův zákon (07kir2.ecir) se týká součtu napětí ve smyčce, ale v praxi si to 
lze snadněji představit na analogii potenciálů s výškou. Zdroj vás jako výtah dostane nahoru a 
je jedno, kterou větví se pak vracíte zpět na zem. Číselný součet na jednotlivých prvcích větve 
musí odpovídat nastoupaným metrům nezávisle na zvolené trase. Např. pro první řádek 
(smyčku) 12 voltů nahoru a pak 4V a 8V zpět dolů.  
 

 



S Kirchhoffovými zákony se lze nejčastěji setkat při řešení napěťových a proudových děličů. 
Typickým příkladem jsou předřadníky a bočníky klasických měřicích přístrojů 
(08del.ecir). V příkladu je zvoleno desetinásobné zvětšení původního rozsahu jedna 
(plná výchylka), tj. poměr odporů  nebo vodivostí musí být v poměru jedna ku devíti. Vnitřní 
odpory měřicích přístrojů nelze zadat přímo a tak jsou simulovány externími součástkami. 
 

 
 
Častou aplikací Ohmova a druhého Kirchhoffova zákona je  návrh srážecího rezistoru 
k nějakému spotřebiči. Typickým případem může být třeba svítivá dioda LED anebo 
stabilizátor se Zenerovou diodou. Typickým pracovním bodem červené svítivé diody 
(09Rled.ecir)  je napětí 1,6V a proud diodou 10mA. Pokud se má dioda připojit na zdroj 
s větším napětím, je zapotřebí omezit srazit napětí zdroje na těch 1,6 voltu na diodě při 
proudu deset miliampér. Zcela přesná hodnota proudu není kritická, takže se odhadne napětí 
na diodě (1,6V) a podle druhého Kirchhoffova zákona se určí doplněk do napětí zdroje. Tento 
rozdíl bude napětí, které musí srazit srážecí rezistor. Protože potřebný proud diodu, který 
protéká samozřejmě  i odporem je znám, dopočítá se pak hodnota odporu  rezistoru pomocí 
Ohmova zákona. Nevýhodou tohoto řešení jsou samozřejmě tepelné ztráty na rezistoru. Za 
současného stavu elektroniky by šel problém napájení řešit i elektronickým zdrojem proudu a 
pokud by se použilo spínací řešení, tak i téměř bezeztrátově.  



 
 
I na tranzistoru (10Tran1K.ecir)  lze ilustrovat Kirchhoffovy zákony. Především je 
tranzistor uzel, takže první zákon bude: Ib + Ic = Ie. A dolů lze postupovat dvěma větvemi, 
takže lze napsat i druhý zákon: Ucb + Ube = Uce. Škoda, že tvůrci programu vypustili ze 
součástek proudový zdroj, takže nastavení pracovního bodu je obtížnější. Zapojení je 
rozděleno na dvě identické části. V levé polovině je demonstrován ampérmetry první a ve 
druhé polovině voltmetry druhý Kirchhoffův zákon. Přehlednější by sice bylo, některé měřicí 
přístroje ve schématu otočit, ale bohužel se s otočením prvků v pravém okně otočí i měřidla 
v 3D okně a není pak na ně vidět. Voltmetry úplně napravo ilustrují nastavení pracovního 
bodu, který je zvolen jako polovina napájecího napětí. Jak bude ukázáno dále je možné zdroj 
proudu přenést do programu Edison z demoverze TinyPro anebo z programu Tina-TI. 
 

 



Řadu zapojení lze elegantně vyřešit pomocí vět o náhradních zdrojích. Omezíme se především 
na častěji používanou větu Théveninovu. Nejčastěji se Théveninova věta použije při 
zjednodušení obvodu s děličem napětí (11Theven1.ecir). Voltmetr má při simulaci 
nekonečný odpor a ampérmetr nulový, takže jejich připojením určíme napětí naprázdno Ui a 
zkratový proud Ik děliče. Jejich podíl je vnitřní odpor děliče Ri a tedy i náhradního zdroje. 
Odpor je možné rovněž spočítat jako paralelní kombinaci odporu děliče, protože napěťový 
zdroj by měl mít zanedbatelný odpor a je možné jej nahradit zkratem.  
 

 
 
Nyní stačí dělič nebo obecně část lineárního obvodu nahradit zdrojem tvořeným sériovým 
spojením ideálního zdroje Ui a vnitřního odporu Ri a chování obvodu se nezmění. Analogicky 
by šlo řešení rozšířit na náhradní zapojení podle Nortonovy věty tvořeného zdrojem proudu Ik 
a paralelně odporem Ri. Pro ilustraci jsou vespod pravé obrazovky obě náhradní schémata 
zakreslena. Nortonovo je ve stavu naprázdno a Théveninovo je zapojeno do zkratu. Jako zátěž 
je místo nepříliš povedeného potenciometru (12Theven2.ecir)  použít pevný odpor. Ten 
lze v pravém okně synchronně ovládat klávesami PgUp a PgDn (13Theven3.ecir). 
Výchozí nastavení obvodu  je pro Rz shodné s vnitřním odporem zdroje (2,4Ohm). Pak lze 
odebírat polovinu zkratového proudu při polovičním napětí naprázdno, tj. maximální výkon 
(výkonové přizpůsobení). 



 
 
Théveninovu větu lze použít i ve složitějších příkladech a to k opačnému návrhu děliče 
požadované tvrdosti. Napětí se dělí v poměru odporů. Pokud ale požadujeme větší proudový 
odběr z děliče, nemohou být odpory příliš velké. Pokud se ale naopak navrhnou malé, tak 
budou zbytečně velké tepelné ztráty příčným proudem děliče napětí. Optimum můžeme 
navrhnout opačným postupem, tj. od náhradního zdroje k děliči napětí. Nejlepší je 
samozřejmě jen srážecí odpor, ale z určitých důvodů může být použití děliče např. v obvodu 
báze tranzistorového zesilovače výhodnější (14Theven3.ecir). Obecně se jedná o 
problém řešení dvou rovnic. Nicméně pro ilustraci zkusíme zjednodušený příklad se stejnými 
odpory děliče. Pak stačí uvažovat Ui = Un/2 a odpory děliče zvolit dvojnásobné R = 2Ri. Toto 
zjednodušené  řešení lze rozšířit na celistvý násobek spodního odporu. Je zřejmé, že 
vyhovujících děličů lze spočítat libovolně mnoho a v (15Theven5.ecir)  jsou tři složitější 
příklady se shodným náhradním zapojením (zkratovým proudem) pro 3 různá napětí. 
 



 
 
To, že se všechna tři zapojení chovají na svých svorkách shodně, lze demonstrovat názorně  
pomocí zatěžovací přímky. Tato klesající přímka je grafickým znázorněním všech kombinací 
odebíraného proudu a svorkového napětí, které mohou nastat (16Zatch1.ecir).   
K simulaci je ale zapotřebí .DC analýza a tu má Edison zablokovanou. Nezbývá než použít 
program TinaPro. Rozmítá se zdroj proudu a odečítá napětí. 
 

 
 
Program TinaPro má mezi přístroji i wattmetr a tak je možné stejným způsobem odsimulovat 
i odebíraný výkon v závislosti na odebíraném proudu (17Zatch2.ecir). Z průběhu je 
vidět, že maximální výkon (výkonové přizpůsobení) se odebírá při polovině zkratového 
proudu. Zkratový proud klesne na polovinu, když je odpor spotřebiče (zátěže) shodný 
s vnitřním odporem zdroje. Zdrojem v elektronice může být i generátor anebo zesilovač. 



V tom případě by byl vnitřním odporem zdroje výstupní odpor zesilovače nebo odpor 
generátoru. V laboratoři elektrických měření mají některé generátory dva výstupy: 600 a 75 
Ohm. Takže například při měření reproduktoru s malým odporem je vhodné použít tvrdší 
výstup generátoru s menším výstupním odporem. V programu TinaPro je možné 
stejnosměrně rozmítat nejen zdroj, ale i zatěžovací odpor. Tímto způsobem lze získat častěji 
uváděný graf výkonového přizpůsobení (18Zatch3.ecir). Maximální výkon je součin 
poloviny napětí naprázdno a poloviny zkratového proudu (30*12,5 = 375). 
 

 
 
Stejnosměrná analýza umožňuje i větší kouzla, například před desítkami let populární 
grafické řešení obvodu (19Zatch4.ecir). Proměnným proudem se zatěžuje jak zdroj, tak 
kopírováním (převodníkem proud-proud) i dioda. Voltmetry snímají jak svorkové napětí 
zdroje, tak napětí na diodě. Obě hodnoty se vykreslují do společného grafu. Průsečík 
zatěžovací charakteristiky zdroje a charakteristiky LED je platný pro obě části zapojení a 
představuje tak grafické řešení napětí v obvodu, tj. těch asi 10mA a 1,6V. 



 

6. Vlastnosti elektronických prvků 

Stejnosměrné vlastnosti nelineárních součástek dobře ilustrují jejich voltampérové 
charakteristiky. K jejich vykreslení je zapotřebí opět stejnosměrná analýza, takže je nutné 
zvolit stejný postup kopírování přes schránku Windows z programu TinaPro. Pokud se dodrží 
nešikovný způsob kreslení bez uzlů v obvodu, tj. obvod se větví jen na vývodech součástek, 
zobrazí se přenesené zapojení správně i v 3D okně (20VAcLED.ecir).  Pro názornost je 
vhodné v tomto okně nahradit pouzdra žluté a zelené diody odpovídajícími barvami. To 
znamená je smazat a zapojit znovu se správnou barvou pouzdra. Pro vykreslení se rozmítá 
zdroj napětí do tří voltů a pak se zmenší rozsah svislé osy proudu na dvacet miliampér. Jsou 
možné i úpravy desetinných míst číslic a změny popisků, či barvy křivek. Bohužel jemné 
dělení os a počet čar mřížky nastavit nejde. Okno grafu má ikonku s otazníkem. Po její 
aktivaci a kliknutí na křivku se ke křivce přiřadí název ampérmetru. To bylo využito pro popis 
barev diod. Označení typu ledek se provedlo klasicky pomocí textového bloku v okně grafu 
před jeho zkopírováním do schránky. 



 
 
Zajímavou možností simulace je její opakování krokováním některého z parametrů. Typicky 
to jde použít pro vykreslení výstupních charakteristik tranzistoru se změnou proudu do báze 
(21VAtran.ecir). Dvojklikem na tranzistor si zpřístupníme dialogové okno a místo 
přednastaveného ideálního tranzistoru zvolím např. typ 2N2222A, což je jeden 
z nejrozšířenějších tranzistorů vůbec. Vpravo  typu tranzistoru zkontrolujeme  posunutím 
posuvníku dolů dopředné beta (zde 204), což je proudový zesilovací činitel tranzistoru h21 
(forward beta). V nabídce Analýza se v programu TinaPro vybere Kontrolovaný objekt (lze 
alternativně i ikonkou s odporem 1k vpravo nahoře). Kurzor změní tvar a klikne se pak na 
zdroj proudu do báze a v otevřeném dialogovém okně se nastaví  např. nula až pět set 
mikroampér v šesti krocích. Mikroampéry se označují písmenkem předpony u. Program 
TinaPro používá lineární krokování simulace na rozdíl od programu Micro-Cap, který má 
adaptivní krokování simulace, tj. body jsou voleny hustěji v místech zakřivení čar grafu. Proto 
je pro hladší vykreslení charakteristik vhodné zvětšit počet počítaných bodů. Charakteristiky 
tranzistoru totiž vykazují ostrý zlom za saturační oblastí. Počet bodů lze volit i při střídavé 
analýze, ale neobjevil jsem možnost nastavení u přechodové analýzy (osciloskop). 



 
 
Automatické značení křivek ikonkou s otazníkem v okně grafu přejímá název ampérmetru a 
ten jsme si označili jako kolektorový proud Ic. Proto v následujícím zapojení 
(22Vatra2.ecir)  jej nelogicky označíme jako Ib, protože jako parametr křivek se mění 
proud do báze. Rovněž upravíme hodnoty v zapojení tak, aby více odpovídaly realitě. Velmi 
jednoduše lze zakreslit do VA charakteristik i zatěžovací přímku zdroje, tvořenou napájecím 
napětí Un a kolektorovým odporem Rc. Napěťový zdroj představuje zkrat, což je zvýrazněno i 
jeho proškrtnutím a začíná se při stejnosměrné analýze rozmítat od nuly. Takže na počátku 
představuje zkrat a z Un přes Rc zprava poteče maximální zkratový proud Ik = Un/Rc. Napětí 
při rozmítání nakonec stoupne na maximum, které je rovno napětí zdroje, takže na obou 
koncích odporu bude stejný potenciál a proud se zastaví. Při rozmítání se tedy vykreslí 
klesající zatěžovací přímka. Její průsečíky s výstupními charakteristikami tranzistoru 
představují grafické řešení pro jednotlivé proudy do báze. Pro kontrolu správnosti postupu je 
ve shématu jedno řešení samostatně pro proud do báze 60 mikroampér. 
 



 
 
Unipolární tranzistory FET jsou řízeny napětím (elektrickým polem hradla). Pro ilustraci 
zapojíme idealizovaný model tranzistoru NMOS depletion s ochuzováním vodivého kanálu 
(23FetN1.ecir).  
 

 
 
Jeho činnost lze v části nalevo od nulového řídicího napětí přirovnat k elektronce. Proud 
tranzistorem protéká a jak se přivede záporné napětí na vstupní elektrodu, bude se tok 
elektronů zmenšovat. Zužování vodivého kanálu záporně polarizovanou elektrodou gate, která 
odpuzuje tekoucí elektrony kanálem, lze přirovnat k záporně polarizované mřížce triody. 
Nebo ještě jednodušeji si to lze představit jako vodovodní kohoutek. Tento typ tranzistoru 
může pracovat i v opačném režimu, kdy kladné vstupní napětí vyvolá rozšíření stávajícího 
vodivého kanálu a zvětšení proudu tranzistorem (pootevřený kohoutek se více otevře). 



Mezi nejpoužívanější součástky v obvodech patří i odpory a kondenzátory. Pomocí střídavé 
simulace .AC je možné modelovat jejich kmitočtovou závislost a symbolická analýza ukáže 
vzorec pro impedanci modelu (24RLRC.ecir). Pro jednoduchost zkusíme nejjednodušší 
náhradní model cívky tvořený sériovým spojením odporu vinutí a vlastní indukčnosti a 
kondenzátoru tvořeného paralelním spojením kapacity se svodem dielektrika. Sympatické je, 
že v levém 3D okně proběhne stejnosměrná analýza, tj. změří se odpor vinutí a svod modelu 
kondenzátoru a v pravém okně se měří modul impedance při zvoleném kmitočtu. Pro RL 
v sérii byl nastaven 1Hz a pro RC paralelně 1kHz. Multimetr v 3D modelu vypadá pěkně, ale 
v pravém okně má obtížněji čitelný display, takže je rozumnější používat specializované 
ampérmetry, voltmetry a ohmmetry. Nejnázornější bude grafické vyjádření modulu 
impedance a případně i fáze v programu TinaPro (Analýza-AC analýza-AC přenosová 
charakteristika). Zpravidla se volí větší frekvenční rozsah než je na ukázce a vodorovná osa 
pak bývá klasicky logaritmická (Typ rozmítání-logaritmický). Při větším rozsahu hodnot je 
často vhodné změnit i svislou osu na logaritmickou v okně grafu. 
 

 
 

7. Komplexní dvojbrany 

Komplexními dvojbrany se zpravidla rozumí zapojení s reaktancemi, jejichž chování se 
s kmitočtem mění a jsou tím míněny filtry. Základní rozdělení je na horní, dolní a pásmovou 
propust a pásmovou zádrž, přičemž funkce zapojení je zřejmá z názvu. Způsob simulování 
filtrů je dostatečně popsán na konci třetí kapitoly při popisu pokusu RC filtr dolní propust. 
Umístění zdířek signálního analyzátoru je nelogické a postupuje zprava do leva. Výstup 
rozmítaného generátoru připojovaného na vstup filtru je označen OUT a výstup filtru se 
připojuje na vstup analyzátoru IN uprostřed. Analyzátor se spouští kliknutím na tlačítko RUN 
a aby to pěkně vypadalo, je zapotřebí nastavit po rozkliknutí rozsahy os, protože analyzátor 
nemá autoset. Pravým tlačítkem  myši lze vyvolat okno grafu anebo rovnici přenosu 
dvojhranu. (25deriva.ecir).  



 
 
Prohozením odporu a kondenzátoru získáme dolní propust (26integr.ecir) a zařazením 
integračního a derivačního článku za sebe propust pásmovou (27derint.ecir).  Signální 
analyzátor má tři módy zobrazení. Kromě klasické závislosti přenosu v decibelech na 
kmitočtu s logaritmickou osou (bode) i zobrazení bezrozměrného přenosu označeno nepřesně 
jako zesílení nebo linear amplicifation v 3D okně. V tomto módu lze kurzorem zkontrolovat, 
že maximální přenos této pásmové propusti je jedna třetina. Model nepájivého kontaktního 
pole je zajímavý ale s vodiči součástek se nešikovně manipuluje. Teprve po zasunutí 
součástky je možné dodatečně vývod myší posunout (kurzor se změní v ručičku). 
 

 
 
Pásmová propust má shodné vlastnosti s rozšířenějším Wienovým článkem, o čemž se lze 
přesvědčit simulací přenosové charakteristiky nebo vzorcem symbolické analýzy. Protože 



chybí zobrazení fáze odsimulujeme obvod v programu TinaPro. Místo zapojení analyzátoru 
se na vstup filtru připojí střídavý zdroj nastavený do režimu sinus a na výstup voltmetr. A pak 
se spustí střídavá analýza stejně jako při simulaci impedance prvků (Analýza-AC analýza-
AC přenosová charakteristika). Pro srovnání je stejný obvod odsimulován i v programu 
Edison, který umí jen kopeček přenosu (28wien2.ecir).   
 

 
 
Nejjednodušším příkladem pásmové zádrže je přemostěný T článek (29Tclane.ecir). Je 
vhodný i z toho důvodu, že lze na něm dobře ilustrovat opakovanou analýzu opět v programu 
TinaPro. Minimální přenos článku je závislý na poměrech odporů, takže lze podobně jako u 
simulace charakteristik tranzistoru nastavit krokování vodorovně umístěného odporu. 
 

 



Zajímavou pásmovou zádrží je dvojitý T článek (30dvojiT.ecir), protože při volbě prvků 
dle schématu má nulový přenos při jednoduchém vzorci pro kmitočet. Nepříjemné je, že se 
současně mění skokem fáze (simulace s lineárními osami získána v programu TinaPro). 

 
 
Filtry lze také zapojovat i s cívkami. Pro ilustraci můžeme zkusit paralelní rezonanční obvod. 
Impedance rezonančního obovdu se s kmitočtem mění tak, že při nízkých kmitočtech se 
chová jako malý odpor (reaktance cívky) a při vysokých rovněž (reaktance kondenzátoru). Při 
rezonanci je odpor rezonančního obvodu maximální. Doplněním rezonančního obvodu 
odporem v sérii získáme dělič, který se bude chovat buď jako pásmová propust 
(31RLCpp.ecir), anebo jako pásmová zádrž (32RLCzp.ecir).   
 

 



 
 

8. Přechodové děje 

Přechodové děje jsou děje mezi dvěma ustálenými stavy. Zpravidla nás zajímají v obvodech 
se součástkami schopnými akumulovat energii. Nejjednodušší na představu je třeba ohřev 
tělesa. V elektrotechnice to může být třeba obvod se žárovkou. V okamžiku zapnutí je vlákno 
studené a má zhruba dvanáctkrát menší odpor než při provozním bílém žáru. To má za 
následek, že v okamžiku zapnutí teče žárovkou dvanáctinásobek nominálního proudu. 
Podobný problém bylo zapotřebí řešit v žhavících obvodech elektronkových zapojení. 
Podobně kritické je vypínání spotřebičů s indukčností. Akumulovaná elektromagnetická 
energie vyvolá vysokonapěťovou špičku, která ohrožuje rozpínací prvek a u domácích 
spotřebičů se projeví elektrickým obloukem při vypínání obvodu s indukčností. Nicméně 
nejrozšířenějším přechodovým dějem v elektronice je nabíjení a vybíjení kondenzátoru.   



 
 
V zapojení (33nabvy.ecir) osciloskop snímá napětí na kondenzátoru a podle polohy 
přepínače je možné kondenzátor buď nabíjet nebo vybíjet. Reakce je poměrně pomalá, takže 
rychlejší je použít pro přepínání v pravém okně klávesovou zkratku (P). Všimněte si, že 
dialogová okna nastavení osciloskopu se liší, i když různá zadání jej nastaví stejně. 
Elegantnější je automatické přepínání relátkem a zdrojem obdélníků v programu TinaPro. 
Simulace se provede volbou Analýza-Přechodová analýza (Transient). V obvodu je 
zapojen i ampérmetr, takže se zobrazí i průběh proudu. Ten je ale řádově menší, takže 
v nabídce okna grafu Zobrazení je vhodné zvolit oddělit křivky (34nabrel.ecir). 
 

 
 
Při kopírování přes schránku se do programu Edison dostane i zdroj obdélníků, který je 
normálně v nabídce zablokován. To umožní sestavit automaticky přepínaný nabíjecí a 



vybíjecí obvod v programu Edison. Dokonce by snímáním napětí na malém odporu šlo 
zobrazit i proud nabíjející a vybíjející kondenzátor, kdyby se zem umístila mezi tyto 
součástky. Přepínat lze i pomocí kontaktů relé. Model funkce relé v 3D animaci je velmi 
realistický (35naosc.ecir). 
 

  
Pokud se nahradí kondenzátor cívkou, získá se průběh napětí na cívce, který má stejný tvar 
jako průběh napětí při přechodném ději na kondenzátoru (36RLosc.ecir).  
 

 
 
Nabíjení kondenzátoru trvá závisí na časové konstantě RC a tuto skutečnost lze využít ke 
generování impulsu (Monostabilní Klopný Obvod - MKO). Invertované řešení představuje 



třeba zpožděné zapnutí spotřebiče (37zpozd.ecir), tj. po zapnutí zdroje chvíli trvá, než se 
připojí spotřebič. To lze využít například pro zpožděné připojení reproduktorů.  
 

 
 
Na základě přechodových dějů lze konstruovat i různé multivibrátory (Astabilní Klopné 
Obvody - AKO). Nejjednodušší je elektromechanický princip obyčejného zvonku Wagnerova 
kladívka (38Wagner.ecir). Pro simulaci je nutné nastavit Nulové výchozí hodnoty. 
 

 
 
Při nabíjení a vybíjení kondenzátoru je důležitý pojem časová konstanta za kterou se nabije 
zhruba na 63 procent maxima (39RCtau.ecir). a vybije na 37 procent původní hodnoty. 
Za trojnásobek až pětinásobek konstanty považujeme přechodový děj za ukončený. 



 

9. Fourierova řada a harmonická analýza 

Periodický průběh je možné rozložit na součet harmonických, což jsou fázově posunuté 
sinusovky v harmonickém (celistvém) poměru kmitočtů a tomuto postupu se říká harmonická 
analýza. Opačný postup se nazývá syntéza (40Foursy.ecir). a matematický zápis součtu 
sinusovek je Fourierova řada. Grafické znázornění řady pomocí amplitud na kmitočtové ose 
se označuje jako spektrum signálu. Spektrum fází se zpravidla nekreslí. Analýzu vytvořeného 
průběhu lze zpětně zkusit v programu TinaPro (41Vanaly.ecir). 
 

 
 



 
 
Zajímavá je analýza dvoucestně usměrněného průběhu napětí (42Fgraet.ecir). Lze 
překontrolovat přepočet efektivní (71 procent) a střední hodnoty (63procent maxima) 
dvoucestně usměrněného signálu, což je důležité při cejchování klasických přístrojů 
s usměrňovačem. Také je vidět, že se zdvojnásobil kmitočet usměrněného signálu na 100 Hz. 
 

 
 
Pokud se za výstup usměrňovače zařadí pásmová propust naladěná na 100Hz je možné získat 
sinusovku s dvojnásobným kmitočtem, než bylo původních 50Hz (43nasobi.ecir).. 
Princip je možné použít např. u VKV stereo dekodéru k obnovení nosné u VKV rádia. 
 



 

10. Tranzistorové zesilovače 

Zesilovač je zapojení, které zvětší energii zesilovaného signálu na úkor energie odebírané 
z napájecího zdroje. Energetická účinnost je výjimkou spínaných zesilovačů velmi malá a 
například u třídy A nepřesahuje 25 procent. Zesilovač zvětší buď jen napětí (zapojení SB), 
nebo jen proud (SC), anebo zesílí oboje (SE). Tranzistor ovšem zesiluje jen tehdy, když jím 
protéká proud. Proto se k střídavému signálu přidává pomocná stejnosměrná složka, takže 
signál si pak zachová tvar, ale už nemění polaritu (44traSE1.ecir). 
 

 
 



Tuto pomocnou složku je pak zapotřebí na výstupu odstranit buď výstupním transformátorem 
anebo mnohem levnějším oddělovacím kondenzátorem. Také je zbytečné, aby se na vstupu 
použil samostatný posouvací článek, když se stejnosměrný posuv dá vzít z hlavního 
napájecího zdroje. Pak je ovšem zapotřebí zařadit oddělovací vazební kondenzátor i na vstup. 
Pro poměry odporů se při velkém napájecím napětí dá odvodit: Rb = 20*h21e*Rc a zesílení je 
přibližně dvacetinásobkem napájecího napětí.  Pokud je ale napájecí napětí řádově malé 
(volty), je zapotřebí počítat odpor do báze podle druhého Kirchhoffova zákona podobně jako 
při návrhu srážecího odporu k LED (09Rled.ecir). Proud je určen polovinou napájecího 
napětí (třída A) na kolektorovém odporu a zesilovacím činitelem h21e tranzistoru.  Úbytek na 
přechodu báze-emitor se uvažuje vetší cca 0,8V protože jím protéká i kolektorový proud a ten 
o něco zvětší úbytek napětí oproti normální polovodičové diodě (45traSE2.ecir). 
 

 
 
Program TinaPro má i optimalizační opakovanou simulaci, kterou lze použít například 
k přesnému nastavení pracovního bodu. Zadá se součástka (Rb), která se bude měnit a cíl, 
kterého má být dosaženo, v tomto případě napětí na uzlu obvodu, kterým je kolektor 
tranzistoru Uce = 15V. Optimalizovaná hodnota odporu je následně ověřena i v programu 
Edison. Přesný odpor je nutné zadat v pravém okně, protože při zadávání v 3D okně se 
hodnota zaokrouhluje na tři platná místa. Kromě výpočtů napětí lze pomocí optimalizační 
analýzy i dolaďovat filtry (dolní, horní a pásmová propust). 
 



 
 
Je možné nastavit stejnosměrný proud do báze i děličem (47traSE4.ecir) podobně jako u 
obvodu pro napájení LED (14Theven3.ecir) a postupem vysvětleným v obvodu 
(22Vatra2.ecir)  vykreslit současně pro obě zapojení zatěžovací charakteristiky obou 
zdrojů. Pokud se načrtne do těchto charakteristik VA charakteristika diody báze – emitor pro 
dvě různé teploty, je zřejmé, že jednodušší zapojení jen s odporem je teplotně stabilnější než 
zapojení s děličem. Lze se o tom přesvědčit v programu TinaPro teplotní analýzou zapojení 
(Analýza – DC analýza – Teplotní analýza). 
 

 
 
V programu TinaPro lze vykreslit pomocí ohmmetru ve střídavé analýze výstupní impedanci 
zesilovače na kmitočtu podobně jako v zapojení (24RLRC.ecir). Ta je téměř shodná 
s kolektorovým odporem. Podobně po malé úpravě zapojení lze ohmmetrem určit i vstupní 



impedanci, která je velmi malá. Její velikost se dá odvodit z diodové rovnice: Rvst = 0,026/Ic. 
Je možné tuto impedanci zvětšit zpětnovazebním emitorovým odporem Rvst = h21e * Re. 
Tento odpor je vhodné zapojit i z toho důvodu, aby zesílení nezáviselo tolik na napájecím 
napětí a bylo určeno touto zpětnou vazbou: Au = Rc/Re. Odpor Re se zpravidla volí pět až 
deset procent hodnoty Rc.  Pro maximální výkonové zesílení se volí: Rc = Rz. Pak klesne 
výstupní napětí a tedy i napěťové zesílení na polovinu. Pro jinou zátěž je zapotřebí spočítat a 
dosadit do čitatele paralelní kombinaci odporů. Znalost vstupního odporu a odporu spotřebiče 
je důležitá pro návrh vazebních kondenzátorů, které s těmito odpory tvoří horní propust 
(25deriva.ecir). Propusti jsou dvě za sebou, je celkový pokles při mezním kmitočtu 6dB 
a pro návrh kapacit se proto volí asi čtyřikrát menší mezní kmitočet, než je fmin pásma. 
 

 
 
Reproduktor nastavený na odpor dva kiloohmy v transient analýze nehraje. Hraje jen 
v AC/DC režimu, ale v tomto režimu zase reproduktor nereaguje na změnu kmitočtu 
generátoru a po změně kmitočtu je zapotřebí simulaci znovu spustit (48traSE5.ecir). 
V obvodu (49traSE6.ecir) lze zkontrolovat zesílení zesilovače. 
 



 
 
Připojený reproduktor hraje a mění se výška tónu, jak roste kmitočet generátoru analyzátoru. 
Kondenzátory jsou navrženy na čtvrtinu minimálního kmitočtu nf pásma. Jsou vlastně 
čtyřikrát větší, protože jinak by byl pokles zesílení při dvaceti hertzích příliš velký. 
 

 
 
Pomocí ohmetru lze v pravém okně zkontrolovat velikost vstupní a výstupní impedance při 
zvoleném kmitočtu (1kHz). Lepším řešením je zapojit děličem napětí celkovou zpětnou vazbu 
tak, aby se na vstupu dělič připojil sériově a na výstupu paralelně. Tím dojde k zvětšení 
vstupní a zmenšení výstupní impedance. Zesílení je přibližně dáno poměrem odporů zpětné 
vazby. Program Edison nezvládá simulaci rozsáhlejších obvodů, takže druhé zapojení bylo 
odzkoušeno v programu TinaPro, aby se nemusela kreslit dvě zapojení. 
 



 
 
 Správnost zapojení lze ověřit i simulací obvodu s modelem reálného tranzistoru 2N2222. Ten 
má dvakrát větší proudové zesílení a měl by proto mít i dvakrát velké odpory Rb pro 
nastavení pracovních bodů. Reálný model tranzistoru je ale složitější a tak je výstupní proud o 
něco menší. Zvolí se proto menší odpor z řady E24 (750k). Po kontrole stejnosměrnou 
simulací se ukáže, že i při tomto zaokrouhlení dolů budou pracovní body téměř o volt výše, 
než je polovina napájecího napětí (15,9V). To ale není na závadu, protože využitelná oblast je 
vlevo omezena saturací, kdežto na pravé straně zatěžovací charakteristiky je oblast výstupních 
charakteristik využitelná beze zbytku (21Vatra1.ecir). Kvůli teplotní stabilizaci 
pracovního bodu byl vrácen zpětnovazební emitorový odpor u druhého tranzistoru. Zesílení 
vychází simulací bez celkové zpětné vazby na tři sta osmnáct (53reaSE2.ecir). U 
prvního stupně totiž není možné uvažovat nezatížený výstup. Blackův vztah pro změnu 
zesílení po zavedení zpětné vazby vychází přesně (52realSE.ecir). 
 
 



 
 
Názorné by bylo, odpojovat a připojovat zpětnovazební odpor 56k spínačem. Při střídavé 
simulaci ale program na změnu v topologii nereaguje. Proto je rozumnější obvod odsimulovat 
a pak odpor smazat a simulaci zopakovat (53reaSE2.ecir). V programu TinaPro je 
možné zadat opakovanou krokovanou simulaci se zadáním dvou hodnot (56k a 1000M), takže 
se charakteristiky vykreslí do jednoho obrázku. I když by vzhledem k dvojnásobnému h21e, 
měly stačit poloviční vazební kapacity, je vstupní impedance bez celkové zpětné vazby o něco 
menší a tak zůstaly stejné. Zkreslení lze získat pod tabulkou harmonické analýzy výstupního 
průběhu (41Vanaly.ecir) a je velmi malé. Při plném vybuzení (amplitudě 14V) je 1,2%. 
 

 
 



Druhým nejpoužívanějším zapojením tranzistoru je společný kolektor (SC), který se nejčastěji 
používá v komplementárním zapojení jako koncový stupeň ve třídě AB, protože čistá třída B 
má příliš velké přechodové zkreslení (54komple.ecir). 
 

 
 
Při větších amplitudách je přechodové zkreslení samozřejmě menší, ale je stále nepříjemné. 
Zpravidla se proto do báze zapojuje dělič. Kvůli teplotní stabilizaci se pro otevření tranzistoru 
používají diody, nebo tranzistory zapojené jako dioda, protože napětí bude mít správnou 
velikost. Jedná se pak o kompromis mezi A a B třídou (55kompAB.ecir). 
 

 
 
Na vstup složitějších zesilovačů se často zapojuje teplotně nezávislý rozdílový stupeň 
(57rozdi1.ecir). Teplotní změny jsou souhlasné a nezesílí se. Zesilovač je tvořen dvěma 



SE zapojeními se společným zdrojem proudu v emitoru (56proudt.ecir). V principu se 
jedná o vyvážený Wheatstonův můstek s tranzistory místo spodních odporů. 
 

 
 
Je-li na obou bázích stejné napětí, je můstek vyvážen a mezi kolektory tranzistorů nebude 
napětí. V opačném případě se můstek rozváží a zesílí se rozdíl zhruba dvacetinásobkem 
napájecího napětí. Při nesymetrickém výstupu proti zemi bude zesílení poloviční. 
 

 
 
Zdroj proudu s tranzistorem se snadněji vysvětluje na PNP verzi (56proudt.ecir). Na 
stabilizační diodě je konstantní napětí, které lze mírně upravit volbou srážecího odporu diody 
(09Rled.ecir). Díky velkému proudovému zesíleni tranzistoru není zenerka zatěžována a 
napětí zůstává opravdu konstantní. Na horním emitorovém odporu tranzistoru je napětí 



sníženo o úbytek přechodu báze – emitor a je také téměř konstantní. Proud se pak určí 
z Ohmova zákona. Emitorový odpor je navíc proudovou zpětnou vazbou. Kdyby měl proud 
tendenci např. po zvětšení odporu spotřebiče klesnout, tak se na něm zmenší úbytek napětí. 
Podle 2. Kirchhoffova zákona, pak zbude větší část napětí zenerky na přechod báze-emitor. 
Větší napětí na vstupu tranzistoru vyvolá jeho větší otevření a nárůst proudu Ib a tedy i Ic zpět 
na původní hodnotu. Přes svoji jednoduchost se jedná o dokonalé řešení stabilizovaného 
zdroje proudu. Místo stabilizační diody se v integrovaných obvodech používají i obyčejné 
diody  tvořené přechodem báze - emitor. 
Typický složitější zesilovač (58rozdi2.ecir) má vstupní stupeň s velkým vstupním 
odporem a malým šumem, například rozdílový zesilovač. Následuje napěťový stupeň tvořený 
například zapojením SE. Je-li zapotřebí zesilovat i stejnosměrné signály, nesmí se v signálové 
cestě objevit vazební kondenzátor. Takže, pokud by se použily dva stupně SE-SE, musely by 
se navázat bez kapacity, tzv. přímo vázané stupně. Návrh je složitější, protože dochází 
k ovlivňování pracovních bodů. Jako koncový stupeň se zpravidla zapojuje komplementární 
zapojení SC, protože zajistí malou výstupní impedanci. Stejným způsobem jsou řešeny i 
integrované zesilovače. 
 

 
 



 
 
Je vhodné si zapamatovat, jak vypadá koncový stupeň integrovaných zesilovačů, protože to 
usnadní pochopení proudů výstupem zesilovače. Je-li výstup kladný, vytéká proud z kladného 
15V zdroje přes NPN tranzistor do zátěže. Naopak při záporném výstupu vtéká proud do 
výstupu zesilovače a pokračuje přes otevřený PNP tranzistor do záporného zdroje -15V. 
Napájecí zdroje jsou v sérii, takže pro rozkmit je k dispozici třicet voltů. Maximální napětí na 
výstupu bývá ale  kvůli saturaci koncových tranzistorů zhruba o volt menší, tj. 2*14V, čemuž 
odpovídá maximálně deset voltů efektivních při sinusovém signálu. 

11. Operační zesilovače 

Operační zesilovače byly původně určeny k realizaci matematických operací v analogových 
počítačích a jejich vnitřní struktura přibližně odpovídá poslednímu zapojení 
(59rozdi3.ecir). Vlastnosti OZ se blíží ideálním zesilovačům napětí. Mají extrémně 
velké zesílení napětí bez vnější zpětné vazby (statisíce), extrémně velký vstupní odpor (stovky 
megaohmů) a malý výstupní odpor (ohmy). Bez vnější zpětné vazby bude výstup přebuzený, 
protože i pro malé signály je zesílení příliš velké (60opera1.ecir). 
 



 
 
Z hlediska vlastností zesilovače je vhodné zavést opět sériově paralelní zpětnou vazbu 
(61opera2.ecir).  Při velkém původním zesílení bez zpětné vazby (zde 200 000 krát), 
určuje zesílení dle Blackova vztahu převrácená hodnota přenosu děliče zpětné vazby (1/4). Je-
li na výstupu napětí 4 volty, musí být mezi vstupy OZ 200 000 krát menší napětí (20uV). Toto 
napětí lze vzhledem k vstupnímu voltu zcela zanedbat, neboli jinak řečeno je vstupní napětí 
totožné s napětím na spodním odporu děliče. Výstupní napětí je na obou odporech, takže 
podělením se získá vztah pro zesílení zesilovače se zpětnou vazbou (Au = 1+R2/R1). Velký 
vstupní odpor umožňuje zanedbat proud, který by případně tekl do středu děliče ze vstupu 
OZ. Pokud se nastavuje větší zesílení, je možné jedničku ve vztahu zanedbat. 
 

 
 



OZ se chová jako dolní propust. Proto snížení zesílení má příznivý vliv na šířku pásma 
zesilovaného signálu. Je to klasická nepřímá úměra, tj. pokles dvacet decibelů na dekádu. 
Když se zesílení sníží desetkrát, rozšíří se i desetkrát šířka pásma. (62opera3.ecir).   
 

 
 
Na zapojení lze pohlížet i jako na převodník napětí proud. Proud, který protéká odporem R2 
je na tomto odporu nezávislý a je určen vstupním napětím a odporem R1. Místo R2 může být 
například mikroampérmetr s usměrňovačem. Takhle lze zkonstruovat střídavý milivoltmetr. 
Díky zesilovači lze usměrnit i napětí, která by nestačila otevřít diody (63elvolt.ecir).   
 

 
 
Invertující zapojení OZ (64invoz1.ecir) se řeší za stejných předpokladů, tj. zanedbatelný 
proud do vstupu a zanedbatelné napětí mezi vstupy. Pak je vstupní napětí na prvním odporu a 



výstupní na druhém, ale opačným směrem. Vzorec pro zesílení je jednodušší a je dán jen 
poměrem zpětnovazebních odporů. Vstupní odpor zesilovače je roven prvnímu odporu R1. 
 

 
 
Invertující zesilovač umožňuje snadnou konstrukci aktivních filtrů, pokud se do zpětné vazby 
zařadí kromě odporů ještě kondenzátory. Nejjednodušší frekvenčně závislé zapojení se má ve 
zpětné vazbě jeden odpor a jeden kondenzátor a nazývá se integrátor (65intgra.ecir).   
 

 
 
Prohozením prvků ve zpětné vazbě získáme derivátor, u kterého naopak zesílení s kmitočtem 
roste. Jenže jakmile dosáhne klesající části přenosové charakteristiky, nastane ostrý zlom 
s potenciální nestabilitou obvodu. Proto se do série s kondenzátorem dává malý odpor, který 
zlom zaoblí. Před zalomením se to chová jako invertující zesilovač (66deriva.ecir).  



  
Invertující zapojení se také chová jako řízený zdroj proudu do druhé impedance a lze takto 
lineárně nabíjet kondenzátor integrátoru  v jednoduchých generátorech  (67akosOZ.ecir). 
 

 
 
Kladná zpětná vazba může zesilovač rozkmitat. Pokud je oscilační podmínka splněna pro 
jediný kmitočet, budou kmity harmonické a získáme tzv. oscilátor. Výběr kmitočtu oscilátoru 
může realizovat pásmová propust, například Wienův článek (28wien2.ecir). Jeho 
maximální přenos je jedna třetina a proto musí zesilovač zesilovat třikrát. Aby se ale obvod 
rozkmital z klidového stavu, musí být po zapnutí zesílení větší než tři. Na místě R2 se proto 
v reálných oscilátorech používá žárovka s mocninou VA charakteristikou. Zde je nahrazena 
nelineární kombinací diod a odporů, po rozkmitání se odpor kombinace zmenší. 
 



 
 
Existují zesilovače se záměrně nelineární zpětnou vazbou, které mohou být základem různých 
kompresorů dynamiky signálu. Nejjednodušším nelineárním prvkem je dioda, a protože 
závislost proudu na napětí je určena exponenciální diodovou rovnicí, lze tak získat 
logaritmický a exponenciální zesilovač (69logexp.ecir). 
 

 
 
Poslední zapojení má symetrický výstup proti zemi. Pokud se mezi tyto výstupy pověsí 
spotřebič, např. reproduktor, získáme tzv. můstkový zesilovač, který má dvakrát větší napětí 
na spotřebiči a lze tak ze stejných zdrojů odebrat čtyřikrát větší výkon (69logexp.ecir). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


