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«طراحی تقویتکننده یک طبقه با بهره متغیر»
هدف :طراحی تقویت کننده یک طبقه با نقطه کار مقاوم در برابر تغییرات دما و بهره متغیر
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دستور کار:
الف :طراحی و ساخت مدار نشان داده شده در شکل1-1
با استفاده از قانون اهم میتوان جریان امیتر و کلکتور و سپس ولتاژ کلکتور را بدست آورد.
 مقادیر منابع ولتاژ و مقاومتها را به گونهای بدست آورید تا ولتاژ کلکتور تقریباً نصف ولتاژ منبع تغذیه مثبت شود .اینکار
چه مزیتی میتواند داشته باشد؟
 مقدار ولتاژ بیس چقدر است و چگونه محاسبه میشود؟
 تغییر پتانسیومتر چه تاثیری بر مقادیر بایاس دارد؟

شکل :1-1مدار آزمایش1
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خازن  Cدر تحلیل  dcمدار باز و برای فرکانسهای باال اتصال کوتاه فرض میشود.
 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 ازای  R2=0و  R2=Rبررسی کنید.
 یک خازن با امپدانس قابل صرف نظر کردن در فرکانس  10KHzانتخاب کنید( .روابط و مقدار انتخاب شده را بنویسید).
آزمایش :1با تغییر پتانسیومتر مقادیر بهره بدست آمده در فرکانس  10KHzرا در  5مقدار مختلف بنویسید.

آزمایش :2پتانسیومتر را بچرخانید تا ضریب تقویت برابر  -10شود .مقادیر  R1و  R2را بنویسید.
مقدار فرکانس را تغییر دهید تا ضریب تقویت برابر  -7شود .این فرکانس ،فرکانس  -3dBاست .مقدار تقریبی این فرکانس از
رابطه( )1-1بدست میآید .مقدار خازن  Cرا طوری بدست آورید تا این فرکانس کمتر از  100Hzشود .مقدار جدید خازن را
بنویسید.
)(1-1
ب :با حذف خازن  Cو جایگزینی پتانسیومتر با یک مقاومت ثابت ،مدار را طوری طراحی کنید تا ضریب تقویت برابر  -2شود.
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.
آزمایش :3مدار را در این حالت بر روی بِردبُرد پیادهسازی کرده و ضریب تقویت ولتاژ را بدست آورید.
ج :مقاومت بار  RLرا به گونهای در نظر بگیرید که ضریب تقویت ولتاژ برابر  -1شود.
مقدار خازن  CCرا طوری در نظر بگیرید که در فرکانس  10KHzامپدانس ناچیزی داشته باشد.
آزمایش :4مدار را در این حالت بر روی بِردبُرد پیادهسازی کرده و ضریب تقویت ولتاژ را بدست آورید.

تمرین :PSPICE
عالوه بر مقاومت بار ،خازن  CWرا نیز در مدار قرار دهید .مقدار خازن را به گونهای انتخاب کنید تا در فرکانس  10KHzضریب
تقویت برابر  -0.7شود.
در این حالت بهره مدار را برحسب  dBدر محدوده فرکانسی  20Hz-50KHzبه صورت لگاریتمی رسم کنید.

فعالیت اختیاری:
کلیه مراحل طراحی آزمایش را در نرمافزار  PSPICEشبیهسازی کنید و جوابها را مقایسه کنید.

Khazar
High Education Institute

