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 «با بهره متغیر یک طبقه  کننده تقویت طراحی»

 طراحی تقویت کننده یک طبقه با نقطه کار مقاوم در برابر تغییرات دما و بهره متغیر هدف:

 وسایل مورد نیاز:

 قطعات تجهیزات

 تعداد مدلمقدار/ نوع تعداد نوع

 npn BC107/2n2222 1 ترانزیستور 1 اسیلوسکوپ

 2 بسته به طراحی مقاومت 1 فانکشن ژنراتور

 2 بسته به طراحی خازن 1 دوبل dcمنبع تغذیه 

 1 بسته به طراحی پتانسیومتر 1 ردردبُبِ
 

 :دستور کار

 1-1الف: طراحی و ساخت مدار نشان داده شده در شکل

 توان جریان امیتر و کلکتور و سپس ولتاژ کلکتور را بدست آورد. میبا استفاده از قانون اهم 

 کار  این ای بدست آورید تا ولتاژ کلکتور تقریباً نصف ولتاژ منبع تغذیه مثبت شود. ها را به گونه مقادیر منابع ولتاژ و مقاومت

 تواند داشته باشد؟ چه مزیتی می

  شود؟ میچگونه محاسبه و قدر است چولتاژ بیس مقدار 

 تغییر پتانسیومتر چه تاثیری بر مقادیر بایاس دارد؟ 

 
 1: مدار آزمایش1-1شکل
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 شود.  های باال اتصال کوتاه فرض می مدار باز و برای فرکانس dcدر تحلیل  Cخازن 

 .رابطه ضریب تقویت ولتاژ را بدست آورید 

  تغییر تنظیمات پتانسیومتر چه تاثیری بر ضریب تقویت ولتاژ دارد؟ 

  پایداری حرارتی و ضریب تقویت ولتاژ را به ازایR2=0  وR2=R .بررسی کنید 

  10یک خازن با امپدانس قابل صرف نظر کردن در فرکانسKHz (.انتخاب کنید. )روابط و مقدار انتخاب شده را بنویسید 

 مقدار مختلف بنویسید. 5را در  10KHzبا تغییر پتانسیومتر مقادیر بهره بدست آمده در فرکانس  :1آزمایش

 

 را بنویسید. R2و  R1شود. مقادیر  10-پتانسیومتر را بچرخانید تا ضریب تقویت برابر  :2آزمایش

قدار تقریبی این فرکانس از است. م 3dB-شود. این فرکانس، فرکانس  7-مقدار فرکانس را تغییر دهید تا ضریب تقویت برابر 

شود. مقدار جدید خازن را  100Hzرا طوری بدست آورید تا این فرکانس کمتر از  Cآید. مقدار خازن  بدست می( 1-1رابطه)

 بنویسید.

  
 

     
   (1-1) 

 

 شود.  2-و جایگزینی پتانسیومتر با یک مقاومت ثابت، مدار را طوری طراحی کنید تا ضریب تقویت برابر  Cبا حذف خازن  :ب

 مقادیر بایاس را در این حالت بدست آورید.

 در صورتی که ولتاژ کلکتور نصف ولتاژ تغذیه مثبت نیست، با تغییر مقدار تغذیه منفی این کار را محقق کنید.

 سازی کرده و ضریب تقویت ولتاژ را بدست آورید. پیاده بِردبُردین حالت بر روی مدار را در ا :3آزمایش

 

 شود. 1-ای در نظر بگیرید که ضریب تقویت ولتاژ برابر  را به گونه RLمقاومت بار  :ج

 امپدانس ناچیزی داشته باشد. 10KHzرا طوری در نظر بگیرید که در فرکانس  CCمقدار خازن 

 سازی کرده و ضریب تقویت ولتاژ را بدست آورید. رد پیادهردبُمدار را در این حالت بر روی بِ :4آزمایش

 

 :PSPICEتمرین 
ضریب  10KHzای انتخاب کنید تا در فرکانس  را نیز در مدار قرار دهید. مقدار خازن را به گونه CWخازن  ،عالوه بر مقاومت بار

 شود. 0.7-تقویت برابر 

 به صورت لگاریتمی رسم کنید. 20Hz-50KHzدر محدوده فرکانسی  dBبهره مدار را برحسب در این حالت 

 

 فعالیت اختیاری:
 ها را مقایسه کنید. سازی کنید و جواب شبیه PSPICEزار فا یه مراحل طراحی آزمایش را در نرملک

 


