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 «های یک طبقهکنندهرکانسی تقویتبررسی پاسخ ف»

 های یک طبقه کنندهتقویتولتاژ  ۀبدست آوردن پاسخ فرکانسی بهر هدف:

 وسایل مورد نیاز:

 قطعات تجهیزات

 تعداد مدلمقدار/ نوع تعداد نوع

 NPN 1 ترانزیستور 1 اسیلوسکوپ

 5 مداربسته به  مقاومت 1 ژنراتور شنفانک

 5 مداربسته به  خازن 1 دوبلDCمنبع تغذیه 

 1  پتانسیومتر 1 ردردبُبِ

    1 مولتی متر
 

 پیش گزارش:

  بنویسید. را  3-3و  3-2 ،3-1شکل های مدارعادالت بایاس و ضریب تقویت و تحلیل فرکانسی مروابط و

βبا فرض  = 𝐼𝐶و  100 = 0.5𝑚𝐴  نمایید. پررا   3-1جدول 

  برداشتن خازنC=10µF  دارد؟ چه اثری بر روی فرکانس قطع باال 3-1شکل از امیتر ترانزیستور 

  برداشتن خازنC=10µF  دارد؟ پایینچه اثری بر روی فرکانس قطع  3-1شکل از امیتر ترانزیستور 

  را برای حاالت  3-3شکلپاسخ فرکانسی مدارC=0µF  وC=10µF .نظر شما  به با یکدیگر مقایسه کنید

 کار می رود؟ه در مدار به چه منظوری ب Cخازن 

  برای اندازه گیریβ .ترانزیستور یک مدار ساده پیشنهاد دهید 

 :دستور کار

1- β ها را طوری کنندهتقویت پتانسیومترهایگیری کنید و سپس مقادیر مورد استفاده را اندازه یستورترانز

 . گردد 0.5mA ترانزیستورهای مدار برابر محاسبه نمائید که جریان کلکتور

  را پر نمایید. 3-1ول دپیاده کرده و ج ردبُردبِ را بر روی 3-3و  3-2، 3-1مدارهای شکل  -2
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 3-1جدول 

 مدار تحلیل تئوری نتایج آزمایش
𝑓ℎ(𝐾𝐻𝑧) 𝑓𝑙(𝐻𝑧) 𝐴𝑣(𝑑𝐵) 𝑅(𝐾Ω) 𝑓ℎ(𝐾𝐻𝑧) 𝑓𝑙(𝐻𝑧) 𝐴𝑣(𝑑𝐵) 𝑅(𝐾Ω) 

        𝐶 = 10𝜇𝐹 
1-3 

        𝐶 = 0 
        2-3 

        𝐶 = 10𝜇𝐹 
3-3 

        𝐶 = 0 

 

 گزارش کار:

تخاب را انهای مناسبی فرکانس این آزمایش،های پهنای باند تقویت کنندهمحاسبات مربوط به با توجه به 

ها قطه در دیگر فرکانسنو همچنین به تعداد کافی ها را برای آن فرکانس کرده و اندازه پاسخ فرکانسی

ابر فرکانس برای این بطور تقریبی در بر dBفرکانسی را بر حسب سپس اندازه پاسخ گیری کنید. اندازه

 ها رسم نمائید.تقویت کننده

 ها:پرسش

اثیر کننده ت ای طرح نمائیم که تغییرات بار در امپدانس ورودی تقویتاگر بخواهیم تقویت کننده -1

  ید؟ توضیح دهید.کنرا انتخاب می این آزمایشیک از مدارهای  چندانی نداشته باشد، کدام

 را از لحاظ فرکانسی مقایسه کنید.سه مدار با توجه به نتایج آزمایش،  -2
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 : تقویت کننده امیتر مشترک3-1شکل

  

 
 مشترک بیس: تقویت کننده 3-2شکل
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 مشترک کلکتور: تقویت کننده 3-3شکل

 


