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فـصل اول  :یـادآوری دیـود وتـرانـزیستـور    وآشنـایـی
با تقویت کننده های ترانزیستوری هدف کلی ــ هدف رفتاری ــ
پیش گفتار ()2

نحوۀ بایاس نمودن ترانزیستور در منطقۀ فعال ( 6و )7
4ــ1ــ کتاب اطالعات  Data bookو برگۀ اطالعات
)7( Data Sheet
5ــ1ــ تقسیم بندی ترانزیستورها بر اساس پارامترهای
آن ــ ترانزیستور کاربرد عمومی و سیگنال کوچک ــ
ترانزیستورهای قدرت ــ ترانزیستورهای فرکانس باال ــ
فتوترانزیستور ( ١١و )1٢
6ــ1ــ الگوی پرسش ()١٤
7ــ1ــ روش های مختلف بایاس کردن ترانزیستورــ
بایاس ثابت با دو باتری ــ بایاس ثابت با یک باتری ــ

بایاس اتوماتیک (خودکار) ــ بایاس سرخود ( ١٤و )1٥
8ــ1ــ الگوی پرسش ()١٧
9ــ1ــ منحنی مشخصۀ ترانزیستورــ منحنی مشخصه
ورودی ترانزیستور یا منحنی های بیس امیترــ منحنی
مشخصۀ انتقالی ترانزیستورــ منحنی مشخصۀ خروجی
ترانزیستور ( ١٩تا )٢٢
10ــ1ــ بررسی تقویت سیگنال های الکتریکی از
روی منحنی های مشخصه ترانزیستور ()٢٥
11ــ1ــ عمل کلیدزنی و سوئیچینگ ترانزیستور ()٢٨
12ــ1ــ الگوی پرسش ()٢٨

فصل دوم ــ مشخصات ویژۀ تقویت کننده های ترانزیستوری ــ
هدف کلی ــ هدف های رفتاری ــ پیش گفتار ()٣٠
1ــ2ــ روش های مختلف تغذیۀ ترانزیستورــ تغذیۀ
ثابت ــ تغذیۀ خودکارــ بایاس با مدار تقسیم کنندۀ
ولتاژ ( ٣٠تا )٣٢
2ــ2ــ مدار معادل تونن بایاس سرخود ()٣٣
3ــ2ــ تأثیر تغییر مقاومت های بایاس روی ولتاژ و
جریان پایه های ترانزیستور ــ تغییرات  RB1ــ تغییرات
 RB2ــ تغییرات  RCــ تغییرات  ٣٤( REتا )٣٦
4ــ2ــ الگوی پرسش ()٣٦
5ــ2ــ رفتار قطعات مدار تقویت کننده در سیگنال  DCو
ACــ عکس العمل خازن در مدارــ عکس العمل سیم پیچ
در مدار ــ عکس العمل باتری در مدار ( ٣٧تا )٣٩
6ــ2ــ الگوی پرسش ()٤٢
7ــ2ــ نقش فیدبک در تقویت کنندۀ ترانزیستوری
تعریف فیدبک ــ انواع فیدبک ــ نقش  REبه عنوان

عامل فیدبک منفی ــ چگونگی تثبیت نقطۀ کار توسط
 43( REو )44
8ــ2ــ اصالح بهرۀ ولتاژ در هنگام تزریق سیگنال
متناوب ــ تعیین مقدار ظرفیت خازن بای پاس ()٤٥
9ــ2ــ الگوی پرسش ()٤٦
10ــ2ــ تحلیل تقویت کنندۀ امیترمشترک ( )CEــ
محاسبۀ مقاومت های  R1 ،RE ، RCو R2ــ بهرۀ جریان ــ
بهرۀ ولتاژــ اختالف فاز بین ولتاژ ورودی و خروجی
ــ مقاومت ورودی ــ مقاومت خروجی ( ٤٧و )٤٨
11ــ 2ــ بررسی تقویت کنندۀ بیس مشترک ــ بهرۀ
جریان ــ تقویت ولتاژ ــ اختالف فاز بین ولتاژ
ورودی و خروجی ــ مقاومت ورودی ــ مقاومت
خروجی ( ٤٩و )٥٠
12ــ2ــ بررسی تقویت کنندۀ کلکتور مشترک
()ccــ بهرۀ جریان ــ بهرۀ ولتاژــ اختالف فاز بین

سیگنال های ورودی و خروجی ــ مقاومت ورودی ــ
مقاومت خروجی ( 50تا )52
13ــ2ــ انجام بعضی اصالحات در مدار تقویتکنندۀ ()٥٢( )cc
14ــ2ــ مقایسۀ سه نوع آرایش تقویت کننده ها از نظر
مشخصات ()٥٣
15ــ2ــ کاربرد آرایش های مختلف تقویت کننده ــ کاربرد
تقویت کنندۀ امیتر مشترک ــ کاربرد تقویت کنندۀ بیس
مشترک ــ کاربرد تقویت کنندۀ کلکتور مشترک ()٥٤
16ــ2ــ بیان بهرۀ یک تقویتکننده برحسب دسی بل ــ
تضعیف برحسب دسی بل ــ محاسبۀ ضریب تقویت طبقات
متوالی برحسب  dBــ محاسبۀ ضریب تقویت توان برحسب
بهرۀ ولتاژ ــ تقویت توان برحسب بهرۀ جریان ( 54تا )59
17ــ2ــ پاسخ فرکانس تقویت کننده ها ــ تعریف باند
مفید و فرکانس قطع ( 59و )60
18ــ2ــ الگوی پرسش ()٦٠

فصل سوم ــ ترانزیستور اثر میدان  FETــ هدف کلی
ــ هدف های رفتاری ــ پیش گفتار ()٦٢
1ــ 3ــ ترانزیستور با اثر میدان ــ ساختمان JFET
با کانال  Nــ ساختمان  JFETبا کانال  Pــ رفتار
 JFETــ اعمال ولتاژ مخالف به گیت ( 63تا )65
2ــ3ــ اصطالحات و تعاریف مهم و متداول ــ
ولتاژ بحرانی ــ جریان درین سورس اشباع IDSS
ولتاژ شکست درین سورس ــ ولتاژ قطع گیت سورس
()66( )VGSOFF
3ــ3ــ منحنی مشخصۀ  JFETــ نواحی کار روی
منحنی مشخصه ــ ناحیۀ قطع ــ ناحیۀ اهمی ــ ناحیۀ
اشباع یا فعال ــ ناحیۀ شکست بهمنی ( 67تا )69
4ــ 3ــ منحنی مشخصه انتقالی  JFETــ هدایت
انتقالی ( )gmو نحوۀ به دست آوردن آن ( 70و )71
5ــ3ــ برگۀ اطالعات ()71
6ــ 3ــ الگوی پرسش ()73

7ــ3ــ تغذیۀ  JFETــ بایاس مستقل  JFETــ تحلیل
ترسیمی بایاس مستقل با استفاده از منحنی مشخصۀ
خروجی  JFETــ بایاس سرخود یا خود تغذیه ــ تحلیل
ترسیمی بایاس سرخود با استفاده از منحنی مشخصۀ
انتقالی ــ بایاس تقسیم کنندۀ ولتاژــ تحلیل ترسیمی
بایاس مدار با تقسیم کنندۀ ولتاژ مقاومتی با استفاده از
منحنی مشخصۀ انتقالی ( 74تا )80
  8ــ3ــ موارد کاربرد ترانزیستورهای اثر میدان ــ
استفاده از  FETدر ساختن منابع جریان ــ استفاده
از  FETبه عنوان مقاومت متغیر ــ استفاده از FET
به عنوان تقویت کنندۀ اولیه ــ تقویت کنندۀ سیگنال
کوچک  82( FETو )83
9ــ 3ــ مقایسۀ تقویتکنندههای  BJTبا تقویتکنندههای
)85( FET
10ــ 3ــ الگوی پرسش ()86

11ــ 3ــ ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق شده
یا  IGFETــ ترانزیستور  MOSFETبا کانال تهی
شوندۀ نوع  Nــ اتصال ولتاژ به پایه های DMOSFET
ــ ساختمان  DMOSFETبا کانال تهی شونده نوع P
ــ عالمت اختصاری  DMOSFETــ منحنی های
مشخصۀ  DMOSFETبا کانال  88( Nتا )90
12ــ 3ــ ساختمان  MOSFETبا کانال تشکیل شونده
(  )EMOSFETــ منحنی مشخصۀ  EMOSFETبا
کانال  Nــ عالمت اختصاری )90( EMOSFET
13ــ 3ــ MOSFETهای قدرت ــ )92( VMOSFET
14ــ 3ــ عملکرد  MOSFETبه عنوان کلید ()92
15ــ 3ــ )93( CMOS
16ــ 3ــ شکل ظاهری ترانزیستورهای )94( FET
17ــ 3ــ برای هنرجویان عالقمند ()94
18ــ 3ــ الگوی پرسش ()94

فصل چهارم ــ تقویت کننده های چند طبقه ــ هدف کلی ــ
هدف های رفتاری ــ پیش گفتار ()96
1ــ 4ــ ساختار تقویت کننده های چند طبقه ()96
2ــ 4ــ بهرۀ تقویت کننده های چند طبقه ()96
3ــ 4ــ اتصال تقویت کننده ها به یک دیگر ()99
4ــ 4ــ کوپالژ خازنی ــ مدار تقویتکننده با کوپالژ RC
ــ مدار معادل  DCتقویتکننده با کوپالژ خازنی ــ مدار
معادل  ACتقویت  کننده با کوپالژ  RCــ شکل موج نقاط

مختلف مدار ــ مزایا و معایب کوپالژ خازنی ( 99تا )103
  5ــ 4ــ تقویتکنندههای با کوپالژ ترانسفورماتوری ــ
مدار تقویتکننده با کوپالژ ترانسفورماتوری ــ مدار
معادل  DCتقویتکننده با کوپالژ ترانسفورماتوری ــ   مدار
معادل  ACتقویتکننده با کوپالژ ترانسفورماتوری ــ نقش
ترانسفورماتور به عنوان تطبیق دهندۀ امپدانس بین دو طبقه
ــ محاسبۀ امپدانس اولیه و ثانویه ترانسفورماتور تطبیق
ــ مزایا و معایب کوپالژ ترانسفورماتوری ( 103تا )106

6ــ 4ــ کوپالژ مستقیم ــ مدار تقویت کننده با کوپالژ
مستقیم ــ مزایا و معایب کوپالژ مستقیم ()106
7ــ4ــ الگوی پرسش ()108
   8ــ4ــ زوج   دار  لینگتون ــ انواع زوج   دار  لینگتون ــ
زوج   دار  لینگتون در یک بسته بندی ــ تأثیر جریان نشتی
روی نقطۀ کار مدار زوج   دار لینگتون ( 109و )110
9ــ4ــ تقویت کنندۀ آبشاری ()111
10ــ4ــ الگوی پرسش ()112

1ــ1ــ یادآوری دیود ــ اتصال   PNــ دیود در بایاس
موافق ــ دیود در بایاس مخالف ــ منحنی مشخصۀ
ولت آمپر دیود ــ مدار معادل دیود ــ حل برخی مسایل
مدارهای دیودی ( 2تا )٤
2ــ 1ــ الگوی پرسش ()6
3ــ1ــ مروری بر ساختمان و طرز کار ترانزیستور
Bjtــ معادل دیودی ترانزیستور  NPNو  PNPــ

فصل پنجم ــ تقویت کنندۀ قدرت ()114
هدف کلی ــ هدف های رفتاری ــ پیش گفتار ()114
1ــ 5ــ مشخصات عمومی تقویت کننده های قدرت ()115
2ــ   5ــ عوامل مهم در تقویت کننده های قدرت ــ بازده
تقویت  کننده ــ پخش گرمای ایجاد شده در تقویت کننده ()115
3ــ 5ــ تقویت کننده کالس  Aــ محاسبۀ راندمان
تقویت کنندۀ کالس  Aــ ضریب شایستگی ــ تقویت کنندۀ
کالس  Aبا کوپالژ ترانسفورماتوری ( 116تا )118
4ــ5ــ تقویت کنندۀ کالس   Bــ تقویت کنندۀ پوش ــ  پول
ترانسفورماتوری ــ محاسبۀ راندمان مدار ــ معایب

پوش پول کالس  Bــ معایب تقویت کنندۀ پوش پول
ترانسفورماتوری ( 119تا )121
5ــ 5ــ الگوی پرسش ()122
6ــ5ــ تقویت کنندۀ پوش پول بدون ترانسفورماتور ــ
ایجاد دو سیگنال هم دامنه و با فاز مخالف توسط مدار
جداکنندۀ فاز ــ عیب پوش پول بدون ترانسفورماتور
7ــ 5ــ تقویت کنندۀ پوش پول با ترانزیستورهای
مکمل ــ روش های قرار دادن ترانزیستورها در آستا نۀ
هدایت ( کالس  )ABــ تقویت کنندۀ پوش پول مکمل
با طبقۀ راه انداز ــ پایداری حرارتی ــ مدار کاربردی

تقویت کنندۀ پوش پول با مدار راه انداز ( 122تا )127
8ــ 5ــ خنک کننده یا رادیاتور حرارت برای
ترانزیستورهای قدرت ــ مشخصۀ گرمایی ترانزیستور
قدرت و رابطۀ آن با توان تلف شده ( 128و )129
9ــ 5ــ تقویت کنندۀ کالس )131( C
10ــ 5ــ تقویت کنندۀ کالس )132( D
11ــ 5ــ تقویت کننده های قدرت در یک تراشه (مدار
مجتمع) ــ تقویت کنندۀ پل ــ تقویت کننده با بهرۀ ولتاژ
متغیر ( 132و )133
12ــ 5ــ الگوی پرسش ()134

عملکرد ورودی تفاضلی ــ تقویت کنندۀ تفاضلی در
4ــ 6ــ مدار منبع جریان ()140
فصل ششم ــ تقویت کنندۀ تفاضلی ()137
حالت سیگنال مشترک ( 143تا )146
هدف کلی ــ هدف های رفتاری ــ پیش گفتار (5 )137ــ 6ــ الگوی پرسش ()142
6ــ 6ــ بررسی رفتار  ACتقویت کنندۀ تفاضلی ــ 7ــ 6ــ ضریب حذف سیگنال مشترک ()146
1ــ 6ــ نقشۀ فنی تقویت کنندۀ تفاضلی ()137
تقویت کنندۀ تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی ــ 8ــ 6ــ الگوی پرسش ()147
2ــ 6ــ مدار تقویت کنندۀ تفاضلی ()138
3ــ 6ــ بررسی رفتار  DCتقویت کنندۀ تفاضلی ( )138تقویت کنندۀ تفاضلی با دو ورودی و دو خروجی با
فصل هفتم ــ تقویت کنندۀ عملیاتی ()150
هدف کلی ــ هدف های رفتاری ــ پیش گفتار ()150
1ــ7ــ تقویت کنندۀ عملیاتی ،نماد و شکل ظاهری آن
2ــ7ــ بلوک دیاگرام مدار واقعی تقویت کنندۀ
عملیاتی ــ طبقۀ ورودی تقویت کنندۀ عملیاتی ــ طبقۀ
میانی تقویت کنندۀ عملیاتی ــ تحلیل سادۀ یک نمونه
مدار ورودی و میانی ــ طبقۀ خروجی تقویت کنندۀ
عملیاتی ( 151تا )153
3ــ 7ــ تقویت کنندۀ عملیاتی ایده آل ()153
4ــ 7ــ پایه های تقویت کنندۀ عملیاتی و کمیت های مربوط
به آن ــ پایه های تغذیه ــ پایۀ خروجی ــ سطح ولتاژ
خروجی ــ جریان خروجی ــ پایه های ورودی ( 154و )155

5ــ 7ــ بهرۀ ولتاژ حلقۀ باز ــ انتخاب مقدار ورودی
تفاضلی ( 155و )156
6ــ 7ــ بهرۀ ولتاژ در صورت حلقۀ بسته ()156
7ــ7ــ کاربردهای تقویتکنندۀ عملیاتی ــ تقویتکنندۀ
معکوسکننده (وارونگر) ــ تقویتکنندۀ غیرمعکوسکننده
(ناوارونگر) ــ مدار بافر منفی ــ مدار بافر مثبت ــ مدار
جمعکننده ــ تقویتکننده با ورودی تفاضلی ( 157تا )161
  8ــ 7ــ الگوی پرسش ()162
9ــ7ــ مقایسه کننده ()164
10ــ 7ــ آشکار ساز عبور از صفر ــ مدار
آشکارساز عبور از صفر از طریق اعمال سیگنال به
ورودی منفی ــ آشکارساز سطوح ولتاژ غیرصفر ــ

روش عملی تأمین ولتاژ مبنا ( 165و )166
11ــ7ــ تبدیل امواج سینوسی به امواج مربعی ()167
12ــ7ــ محدود کردن ولتاژ خروجی ()167
13ــ7ــ یکسوسازنیم موج ایده آل ()168
14ــ7ــ مدارهای تغییردهندۀ شکل موج ــ مدارمشتق گیر ــ
مدار انتگرال گیر ()169
15ــ7ــ برخی تعاریف در تقویت کنندۀ عملیاتی ــ
جریان های بایاس ورودی ــ جریان آفست ورودی ــ
جبران اثر جریان آفست در تقویت کننده ها ــ ولتاژ آفست
ورودی ــ رانش ولتاژ آفست ــ ولتاژ آفست خروجی ــ
تنظیم ولتاژ آفست ــ سرعت چرخش ( 169تا )171
16ــ7ــ الگوی پرسش ()173

فصل هشتم ــ تنظیم کننده های ولتاژ ()175
هدف کلی ــ هدف های رفتاری ــ پیش گفتار ()175
1ــ    8ــ رگوالتور ولتاژ ()176
2ــ    8ــ ضرایب تثبیت رگوالتور ولتاژ ــ ضریب
تثبیت خط یا ضریب تثبیت ولتاژ ــ ضریب تثبیت بار
یا جریان ــ ضریب تثبیت حرارت ( 177و )178
3ــ    8ــ رگوالتور زنری ()179
4ــ    8ــ رگوالتور ولتاژ با تقویت کنندۀ جریان ()180
5ــ    8ــ رگوالتور ولتاژ با تقویت کنندۀ جریان به
صورت زوج   دار  لینگتون ()181

6ــ    8ــ رگوالتور سری با مدار فیدبک ــ مدار
رگوالتور با فیدبک چگونه عمل می کند ؟ ــ رابطۀ
ولتاژ خروجی و اجزای مدار ( 182تا )184
7ــ  8ــ رگوالتور با فیدبک موازی ()185
8ــ    8ــ رگوالتور جریان ()187
9ــ    8ــ الگوی پرسش ()188
10ــ    8ــ تنظیم کننده های مجتمع سه سر ــ بلوک دیاگرام
مدار داخلی آی سی سری  189( 78 XXو )190
11ــ    8ــ رگوالتور ولتاژ خطی قابل تنظیم مثبت ــ نحوۀ
عملکرد مدار ــ رابطۀ ولتاژ خروجی و اجزای مدارــ

رگوالتور ولتاژ خطی قابل تنظیم منفی ( 191تا )193
12ــ    8ــ افزایش جریان بار به بیش از جریان حد
آی سی رگوالتور ()193
13ــ    8ــ الگوی پرسش ()194
14ــ    8ــ مبدل  dcبه )195( dc
15ــ    8ــ اساس کار   رگوالتورهای کلید   زنی سوئیچینگ  ــ
ایدهاصلیدربارۀچگونگیکارمدارمنبعتغذیۀسوئیچینگــ
چرخۀ کارــ    نحوۀ فرمان دادن به نوسان ساز برای تنظیم چرخۀ
کارــتنظیم  کنندههای کلید زنی مجتمع ( 196تا )200
16ــ    8ــ الگوی پرسش ()201

فصل نهم ــ الکترونیک صنعتی ()202
هدف کلی ــ هدف های رفتاری ــ پیش گفتار ()202
1ــ9ــ دیود چهار الیه ( )FLDــ مدار معادل دیودی
 FLDــ نحوۀ بایاس کردن دیود چهار الیه ــ مدار
معادل ترانزیستوری دیود چهار الیه ــ منحنی مشخصۀ
ولت آمپر دیود چهار الیه ( 203تا )205
2ــ9ــ کاربرد دیود چهار الیه به عنوان نوسان ساز
لخت ()206
3ــ9ــ یکسو ساز کنترل شدۀ سیلیکونی ــ ساختمان
 SCRــ مدار معادل  SCRو عملکرد آن ــ روشن
کردن  SCRــ روش های خاموش کردن  SCRــ منحنی
مشخصۀ ولت آمپر  207( SCRتا )211
4ــ9ــ کاربردهای  SCRــ مدار کنترل قطع و وصل
جریان توسط  SCRــ کلید استاتیکی ــ مولد موج

دندانه اره ای توسط  SCRــ محافظ بار ــ مدار
محافظ ولتاژ اضافی بار ــ کنترل قدرت نیم موج توسط
 SCRــ مدار دیمر یا تاریک کننده ــ برق اضطراری
( 211تا )217
5ــ9ــ  SCRنوری   LASCRــ یک نمونه کاربرد
)218( LASCR
6ــ9ــ کلید قابل کنترل سیلیکونی ( )SCSــ مدار معادل
ترانزیستوری  SCSو طرز کارآن ــ روش های خاموش
کردن  SCSــ کاربردهای  218( SCSو )219
7ــ9ــ الگوی پرسش ()220
8ــ9ــ دایاک ــ مشخصۀ ولت آمپر دایاک ــ شکل
ظاهری دایاک ( 223و )224
9ــ9ــ ترایاک ــ مدار معادل ترایاک و نحوۀ تحریک
آن ــ منحنی مشخصۀ ولت آمپر ترایاک ــ شکل ظاهری

ترایاک ــ کنترل فاز توسط ترایاک ــ مدار کنترل فاز
(توان) توسط دایاک و ترایاک ( 224تا )226
10ــ9ــ الگوی پرسش ()227
11ــ9ــ ترانزیستور تک اتصالی (  )UJTــ مدار
معادل  UJTــ بایاس  UJTــ نسبت ایستادگی ذاتی
در  UJTــ منحنی مشخصۀ  UJTــ مدار معادل
ترانزیستوری  UJTو طرز کار آن ( 228تا )230
12ــ 9ــ کاربردهای UJTــ نوسان ساز  UJTــ
راه اندازی  SCRبا ترانزیستور تک پیوندی ( 231و
)232
13ــ9ــ ترانزیستور تک قطبی قابل برنامه ریزی ()PUT
ــ تنظیم ولتاژ تحریک  PUTــ منحنی مشخصۀ ولت
آمپر  PUTــ نوسان ساز  232( PUTتا )234
14ــ9ــ الگوی پرسش ()234

سخنی با همکاران محترم
رشته الکترونیک در نظام جدید
این کتاب بر مبنای برنامه ریزی درسی الکترونیک عمومی ( )2جهت دانش آموزان سال سوم ٔ
آموزش متوسطه ،روش سالی واحدی ،تدوین شده است.
برنامه ریزی نظام جدید متوسطه در شاخه صنعت ،توسط کمیسیون تخصصی رشت ٔه الکترونیک ،با همکاری کارشناسان و مسئولین
آموزشی و دفاتر ستادی ذی ربط در سال  ،1372بر اساس تجزیه و تحلیل مشاغل صورت گرفته است .این کتاب از مراحل نخستین
برنامه ریزی تا مرحل ٔه تدوین و تألیف ،با توجه به نیازهای کشور ،وضعیت روحی و س ّنی دانش آموزان و بافت فرهنگی جامعه ،تغییراتی
کمی و کیفی داشته و اولین چاپ آن در سال  1373بوده است و فرآیند چاپ تا سال  1378به طور مستمر ادامه یافت .این کتاب طی
ّ
مراحل مختلف مورد ارزش یابی و بررسی قرار گرفت و با توجه به بازخوردهای دریافتی ،اصالح شد .در سال  1378به سبب تغییر روش
نیم سالی واحدی به سالی واحدی و پیشرفت تکنولوژی ،محتوای کتاب مورد بازبینی قرار گرفت و مباحثی از آن حذف و مباحثی به آن
اضافه شد.
از سال  1383تا سال  ،1386اظهارات متفاوتی از گروه های آموزشی استان ها و هنرآموزان سراسر کشور مبنی بر به روز کردن
کتاب ،دریافت شد .در همایش ها و دوره های بازآموزی نیز ،مجدد ًا به نقد کشیده شد تا این که در سال  1387جدول هدف ــ محتوای
جدید با توجه به نظرات دریافتی تدوین شد و روی وب گاه (سایت) دفتر قرار داده شد .هم چنین به طور مستقیم از تعدادی از استان ها
خواسته شد تا جدول هدف ــ محتوا را بررسی و اصالح کنند .تعدادی از این استان ها ،جداول مربوطه را بررسی کردند و تعدادی دیگر
نیز در فرآیند اصالح جداول به طور مستمر تا نهایی شدن آن همکاری داشته اند .پس از آماده شدن جدول «هدف ــ محتوا» به منظور
توصیه کمیسیون تخصصی در سال  ،1389تغییرات کلی داده شد و متجاوز از  50درصد کتاب به صورت جدید
روزآمد کردن کتاب و
ٔ
تألیف گردید.
در این بازنگری به موارد زیر توجه شده است:
1ــ در تدریس ،به استفاده از نرم افزار توسط معلم و نمایش آن در کالس ،توجه و توصیه شده است.
زمینه فعال و پویا ،و شکوفا شدن خالقیت آنان ،فعالیت های
2ــ به منظور تقویت مشارکت هنرجویان در کالس و فراهم نمودن ٔ
خارج از کالس نیز برای هنرجویان در نظر گرفته شده است.
3ــ به منظور ایجاد انگیزه در هنرجویان و آشنا نمودن آنان با زندگی دانشمندان با توجه به موضوع ،شرح حال زندگی آنان آمده است.
4ــ در البه الی کتاب ،به صورت مج ّزا یا در هم تنیده ،مسائل فرهنگی و تربیتی مانند ایجاد حس اعتماد ،مسئولیت پذیری ،انگیزه،
برای رشد و ارتقاء خودباوری آمده است.
زمینه مناسبتری
  5ــ در سرتاسر کتاب سعی شده است از تصاویر رنگی ،با کیفیت مناسب ،استفاده شود تا از نظر ایجاد انگیزهٔ ،
برای یادگیری فراهم آید.
6ــ این کتاب در مجموع دارای  9فصل است که فصل اول با یادآوری شروع می شود و فصل نهم با قطعات الکترونیک صنعتی
خاتمه می یابد .به طور کلی کتاب تأکید بر آموزش مفاهیم اصلی و تخصصی مباحث الکترونیک عمومی دارد و مباحث مورد آموزش در
کتاب شامل دیود ،ترانزیستور ،تقویت کننده ها (ترانزیستوری ،چند طبقه ،قدرت ،تفاضلی ،عملیاتی و با ترانزیستور اثر میدان) رگوالتورها
و قطعات الکترونیک صنعتی است .هم چنین الگوهای پرسش در این کتاب به گونه  ای طراحی شده است که مجموعه ای از انواع
پرسش های تشریحی ،صحیح یا غلط ،تشریحی ،جورکردنی ،محاسباتی  ،چهارگزینه ای و پرکردنی را پوشش می دهد.
کلیه
با توجه به این که کتاب با دیدگاهی جدید بازنگری شده است زمانی می توان آن را با موفقیت آموزش داد که قبل از تدریس ٔ
محتوای کتاب توسط هنرآموزان عزیز مورد مطالعه قرار گرفته باشد و در صورت نیاز در دوره های ضمن خدمت شرکت کرده باشند .لذا
توصیه می کنیم قبل از ورود به کالس درس محتوای کتاب را به طور کامل و دقیق مطالعه کنید .

از آن جایی که هیچ گونه فعالیتی ،از جمله تألیف این کتاب ،برکنار از خطا و اشتباه نیست ،از این رو بسیار خوشحال خواهیم شد
سازنده خود ،ما را در مسیری که برگزیده ایم کمک کنند و یاریگر باشند.
تا همکاران محترم با طرح رهنمودهای
ٔ
طراحان محترم سؤاالت آزمون ها تقاضا می شود از مباحث «برای مطالعه» «برای دانش آموزان عالقه مند» و
از ّ
مواردی مانند «خالقیت و ابتکار» « ،زندگی نامه دانشمندان»« ،فکر کنید»« ،بحث کنید» و «تجربه کنید» تحت هیچ شرایطی
سؤال طرح ننمایند.

برای درک بهتر مطالب توصیه می کنیم که از آزمایشگاه مجازی و نرم افزارهای مرتبط با آن استفاده کنید .در جلد
دوم کتاب آزمایشگاه مجازی ،چگونگی استفاده از آزمایشگاه مجازی و آزمایش ها و مدارهای مرتبط با آن به همراه یک

لوح فشرده آمده است.

توصیه هایی دربارۀ روش تدریس کتاب
نتیجه مطلوب به دست آورید ،قبل از شروع
برای این که بتوانید به اهداف آموزشی و اهداف رفتاری کتاب دسترسی پیدا کنید و ٔ
آموزش حتم ًا این صفحه را مطالعه کنید و آن را عم ًال اجرا نمایید.
1ــ تدوین طرح درس ساالنه :طرح درس ساالنه را بر اساس بودجه بندی پیشنهادی در ابتدای کتاب ،تهیه نمایید.
در این طرح درس باید دقیق ًا تعداد روزهای تدریس فعال در طول سال با ذکر روز (شنبه ،یکشنبه و )....مشخص شود.
درصورتی که تعداد روزهای فعال  30روز ( 30جلسه) در سال باشد ،عناوین دروس و صفحات مورد تدریس را در طرح درس قید کنید.
در صورتی که تعداد روزها بیشتر از  30روز باشد ،برای روزهای اضافی ،تمرین در نظر بگیرید .در صورتی که تعداد روزها کمتر از 30
روز باشد ،یا باید برنامه را فشرده تر کنید یا برای روزهای حذف شده ،کالس فوق العاده در نظر بگیرید .در نظر داشته باشید هنگام تهی ٔه طرح
درس ساالنه ،باید روزهای تعطیل رسمی را از برنامه حذف کنید.
2ــ تدوین طرح درس روزانه :در این طرح درس ،عالوه بر تدوین برنام ٔه دقیق تدریس مربوط به یک جلسه (از احوال پرسی
و حضور و غیاب تا پایان درس) ،مواردی مانند آزمون های تشخیصی  ،تکوینی و پایانی منطبق با زمان تدریس می بایستی پیش بینی شود.
ارائ ٔه مثال هایی از زندگی روزمره و شرایط اقلیمی متناسب با موضوع تدریس ،معمو ًال بر جذابیت تدریس می افزاید.

3ــ یک هفته قبل از اجرای آموزش ،تعداد صفحات را که می خواهید هفت ٔه بعد آموزش دهید ،مشخص کنید و از هنرجویان
بخواهید به عنوان پیش مطالعه ،یک بار آن را مطالعه نمایند.
شده کتاب را با صدای بلند بخوانند .اجرای
4ــ قبل یا پس از اتمام تدریس در هر جلسه ،از هنرجویان بخواهید که متن تدریس ٔ
این فرآیند ،میزان تسلط هنرجویان را در ارتباط با آشنایی با کلمات و جمالت تخصصی ارزیابی می کند .پس از خواندن هر پاراگراف از
هنرجو بخواهید ،مفهوم ک ّلی آن پاراگراف را از دید خود بیان کند.
5ــ هنگام اجرای تدریس سعی کنید به صورت تعاملی عمل کنید و از روش پرسش پاسخ استفاده نمایید .همچنین از هنرجویان
برنامه درسی مشارکت نمایند و مباحثی را به انتخاب خود در کالس به صورت کنفرانس ارائه دهند .همچنین به
بخواهید تا در اجرای ٔ
هنرجویان فرصت پرسیدن سؤال داده شود.
6ــ در فرآیند اجرای آموزش از فیلم ها ،پویانمایی ها (    )Animationsمناسب موجود برای عمیق تر کردن آموزش استفاده
نمایید.
7ــ به منظور درک بهتر مفاهیم ،قبل از آغاز درس ،با استفاده از نرم افزارهای موجود مانند ادیسون ،مولتی سیم ،پروتئوس،
برنامه کالسی
لب ویو موارد را شبیه سازی کنید و به کالس ارائه دهید .همچنین از هنرجویان بخواهید مراحل شبیه سازی را در خارج از ٔ
اجرا نمایند و نتایج را به کالس ارائه دهند.
  8ــ تمرین های کالسی را که در البه الی درس آمده است ،در همان کالس درس حل کنید .متناسب با نیاز ،تمرین های دیگری را
ارائه دهید تا هنرجویان اقدام به حل آن نمایند و اشکال خود را برطرف کنند.
9ــ تمرین های اضافی منطبق با مباحث درسی تهیه کنید و از هنرجویان بخواهید آن را در کالس یا خارج از کالس حل نمایند.
10ــ از هنرجویان بخواهید از مباحث تدریس شده ،پرسش امتحانی استخراج کنند و آن ها را به کالس ارائه نمایند.
کلیه واژه های انگلیسی و مباحث مربوط به برگ ٔه اطالعات ( )Data Sheetمی بایستی آموزش داده شود و در آزمون مربوطه
11ــ ٔ
نیز مورد ارزشیابی قرار گیرد.
12ــ اجرای تکالیفی را که به هنرجویان می دهید ،پیگیری نمایید و از مسئولین و مشاوران مربوطه بخواهید ،هنرجویان فعال را
تشویق و عدم اجرای تکالیف توسط برخی از آن ها را بررسی نمایند و نتیجه را به مربی مربوطه گزارش کنید.
13ــ تکالیف ارائه شده را به صورت جمعی یا به صورت فردی اصالح نمایید تا هنرجویان نسبت به اشکاالت خود آگاه شوند و

آن ها را تکرار نکنند.
14ــ نتایج فعالیت و پیشرفت هنرجویان را در دفتر کالسی یا دفترچ ٔه جداگانه و یا پوشه ای اختصاصی مستندسازی کنید و در هر
زمانی که تشخیص دادید ،هنرجویان را تشویق کنید یا به آنان تذکر دهید.
15ــ در اجرای ارزشیابی های تشخیصی ،تکوینی و پایانی هر جلسه یا آزمون های ماهانه یا میان ترم و پایان ترم ،سؤاالت را به
صورت پرسش های مفهومی ،کوتاه پاسخ ،تشریحی توصیفی ،تشریحی محاسباتی ،جورکردنی ،صحیح غلط و صحیح و غلط اصالحی
طراحی نمایید.
با آرزوی موفقیت
مؤلفان

سخنی با هنرجویان عزیز
انگیزه الزم
مجموعه کتاب های درسی تخصصی پایه ای است که در صورت فراگیری عمیق آن،
کتاب الکترونیک عمومی ( )٢از
ٔ
ٔ
برای تداوم آموزش رشت ٔه الکترونیک در فراگیران ایجاد می شود .در ویرایش و تألیف جدید کتاب در سال  1389سعی شده است که
مفاهیم به صورت گام  به گام و با تصاویری واضح و زیبا و با نثری ساده و روان بیان شود؛ به طوری که هنرجو بتواند به طور خودآموز و
خودگام کتاب را مورد استفاده قرار دهد.
رشته الکترونیک است .برای رسیدن به این هدف
هدف اصلی از تدوین این کتاب ،آموزش مفاهیم اصلی و تخصصی پایه ای در ٔ
کلیه مثال ها ،تمرین ها ،تمرین های کالسی و سؤاالت الگوی پرسش را حل
الزم است تا هنرجویان عزیر ضمن
مطالعه دقیق متون کتابٔ ،
ٔ
کنند و به پاسخ های قابل قبول برسند .هم چنین الزم است هنرجویان در ارتباط با موضوع هایی که ابهام دارند با هم به بحث بنشینند و با
بحث و گفت و گو به نتیجه برسند.
در این کتاب ،برای هنرجویان عالقه مند ،مطالب اضافی ،مانند تحقیق ،فعالیت فوق برنامه پیش بینی شده است که می توانند ضمن
افزایش دانش و تجربه زمینه های شکوفایی و خالقیت را برای خود و سایر هنرجویان فراهم آورند.
هم چنین در کتاب قسمت هایی تحت عنوان «برای مطالعه» آمده است که صرف ًا جهت دانش افزایی است و از این قسمت ها آزمون

به عمل نمی آید.
دانش آموزانی که به فراگیری مطالب اضافی ،بیش از مطالب عنوان شده در کتاب عالقه مندند ،می توانند از مراجع و مآخذ اعالم
شده در انتهای کتاب استفاده کنند.
در فرآیند آموزش تعدادی از مدارها توسط معلم شما ،از طریق آزمایشگاه مجازی شبیه سازی می شود و برای کلیه هنرجویان به
نمایش درمی آید .برای این که بتوانید مفاهیم اصلی را به خوبی فراگیرید ،الزم است اجرای آزمایشگاه مجازی را به صورت مستقل در

خارج از مدرسه انجام دهید و اشکاالت خود را برطرف کنید.
در داخل متن کتاب نام قطعات و مفاهیم اصلی به زبان انگلیسی آمده است .ضرورت دارد به منظور پر کردن خأل زبان تخصصی،
کلیه هنرجویان این مفاهیم را یاد بگیرند .از این واژه ها آزمون به عمل می آید.

هدف کلی کتاب
شناخت مفاهیم اساسی الکترونیک و مدارهای مرتبط با آن

دوره باز  آموزی کشوری توسط  ٢٨نفر از
کتاب الکترونیک عمومی ( )٢در شهریور ماه  1390در یک ٔ
هنر  آموزان مدرس این درس که از استان های مختلف کشور حضور داشته اند اعتبار بخشی قضاوتی شده است.

جدول بودجه بندی زمانی
زمان اختصاص
داده شده (ساعت
آموزشی)

شمارۀ فصل

عنوان فصل

1

یادآوری دیود و ترانزیستور و آشنایی با
کننده ترانزیستوری
تقویت ٔ

3

ترانزیستور اثر میدان ()FET

4

تقویت کننده های چندطبقه

12

5

تقویت کننده های قدرت

12

6

کننده تفاضلی
تقویت ٔ

8

2

ویژه تقویت کننده های ترانزیستوری
مشخصات ٔ

12
20
16

8

7
8

کننده عملیاتی
تقویت ٔ

تنظیم کننده های ولتاژ

12

9

الکترونیک صنعتی

20

کتاب آزمایشگاه مجازی جلد دوم را برای اجرای فعالیت های نرم افزاری مطالعه نمایید و آزمایش های مربوط
ضمیمه کتاب
فشرده
به آن را اجرا کنید .تقریب ًا تمام آزمایش هایی که امکان اجرای آن وجود دارد را می توانید در لوح
ٔ
ٔ
مشاهده کنید.
1

فصل اول
یادآوری دیود و ترانزیستور و آشنایی با تقویت کنندۀ ترانزیستوری
زمان اجرا 12 :ساعت آموزشی

هدف کلی :یادآوری مدارهای دیودی و تقویت کننده های ترانزیستوری
هدف های رفتاری :پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که:
1ــ ساختمان و نماد مداری دیود را تشریح کند.
2ــ کاربردهای دیود را بیان کند.
3ــ ساختمان و نماد مداری ترانزیستور را تشریح کند.
4ــ با استفاده از  Data bookو  Data Sheetبه زبان
اصلی ،اطالعات ترانزیستور را استخراج کند و توضیح دهد.
  5ــ انواع ترانزیستورهای قدرت ،سیگنال ،نوری و ...
را توضیح دهد.
6ــ انواع بایاس ترانزیستور را تشریح کند.
7ــ مسائل مربوط به بایاس ترانزیستور را حل کند.
مشخصه ورودی ،خروجی و انتقالی
  8ــ منحنی های
ٔ
ترانزیستور را توضیح دهد.

9ــ اطالعات قابل استخراج از منحنی های مشخص ٔه
ورودی ،انتقالی و خروجی را شرح دهد.
10ــ با استفاده از اطالعات قابل استخراج از منحنی های
ترانزیستور ،مسایل مربوطه را حل کند.
11ــ مقاومت استاتیکی و دینامیکی دیود بیس امیتر و
قابلیت هدایت انتقالی را محاسبه کند.
12ــ چگونگی تقویت سیگنال  acرا توسط ترانزیستور،
در آرایش امیتر مشترک و با استفاده از منحنی های مشخصه
شرح دهد.
13ــ حالت کلیدی ترانزیستور را شرح دهد.
14ــ به سؤال های الگوی پرسش پاسخ دهد.

پیش گفتار
در مورد ساختمان و کاربرد انواع دیود در الکترونیک( )1به
تفصیل بحث شده است .در این مبحث پس از مرور مختصری در
نحوه بایاس کردن دیود ،به حل مدارهای با دیود
مورد ساختمان و ٔ
می پردازیم تا پس از تشخیص وضعیت قطع یا وصل ()off-oN
معادله
محاسبه جریان و افت ولتاژ و نوشتن
دیود در مدار ،در مورد
ٔ
ٔ
 KVLدر یک حلقه ،مهارت الزم را کسب نمایید .چون ترانزیستور
نیز معادل دو دیود است ،با حل مسایل دیودی ،توانایی تجزیه و
تحلیل مدارهای ترانزیستوری نیز آسان خواهد شد.

1ــ1ــ یادآوری در مورد دیود

2

1ــ1ــ1ــ اتصال   Nــ  N Junction( Pــ  :)Pاگر
یک قطعه نیمه هادی نوع  Pرا به یک قطعه نیمه هادی نوع N
وصل کنیم ،اتصال   Nــ Pبه وجود می آید.
به اتصال    Nــ  Pدیود گویند .شکل 1ــ 1اتصال Nــ Pو
سد ایجاد شده در محل اتصال و پتانسیل سد را نشان میدهد.
2ــ1ــ1ــ ساختمان کریستالی و نماد مداری دیود:
شکل  2ــ1ــ ساختمان کریستالی و عالمت اختصاری (نماد) دیود
را نشان می دهد.

ناحیۀN

ناحیۀ سد

ناحیۀP

پتانسیل سد
شکل 1ــ1ــ اتصال  PNو ناحیۀ سد

کاتد

آند

شکل 2ــ1ــ ساختمان کریستالی و نماد مداری دیود

3ــ1ــ1ــ دیود در بایاس موافق :هرگاه مطابق شکل
3ــ 1نیمه هادی نوع  Pرا به قطب مثبت باتری و نیمه هادی نوع
 Nرا به قطب منفی باتری اتصال دهید ،دیود را در بایاس موافق
قرار داده اید.

توجه قرار گیرد.
اگر در دیود سیلیسیومی ولتاژ آند تقریباً  0/6ولت بیشتر
از کاتد آن شود ،دیود هدایت می کند.
اگر در دیود ژرمانیومی ولتاژ آند آن تقریباً  0/15ولت
بیشتر از کاتد آن شود ،دیود هدایت می کند.
اندازه کافی باشد.
برای هدایت دیود جریان مدار باید به
ٔ
 در دو سر دیودی که در حال هدایت است ولتاژی حدود
 0/7ولت افت می کند که به آن ولتاژ وصل دیود گویند و آن را با
 Vγنشان می دهند .ولتاژ وصل برای دیود ژرمانیومی حدود 0/2
ولت است.
 در حالت ایده آل دیود وصل مانند یک کلید بسته است
و  Vγ=0است.
 در هنگام وصل دیود ،باید جریان عبوری از آن را
توسط مقاومتی کنترل نمود تا جریان عبوری از آن ،از مقدار
ماکزیمم مجاز تجاوز نکند.
4ــ1ــ1ــ دیود در بایاس مخالف:هرگاه مطابق شکل
4ــ   1نیمه هادی نوع  Nرا به قطب مثبت باتری و نیمه هادی نوع
 Pرا به قطب منفی باتری وصل کنیم دیود در بایاس مخالف قرار
می گیرد.

شکل 4ــ 1ــ دیود در بایاس مخالف

شکل 3ــ1ــ دیود در بایاس موافق

اگر جنس دیود سیلیسیم باشد و ولتاژ باتری بیش تر از 0/6
ولت شود ،سد بین  Pو  Nشکسته شده و در مدار جریان برقرار
می شود .در مورد دیود در بایاس موافق باید نکات مهم زیر مورد

در دیود در بایاس مخالف ،سد بین  Pو  Nافزایش می یابد
لذا در این حالت از دیود جریانی به جزء جریان اشباع معکوس
ناحیه سد
عبور نمی کند .افزایش ولتاژ منبع ،سبب افزایش
ٔ
می شود .در مورد دیود در بایاس مخالف باید نکات مهم زیر مورد
توجه قرار گیرد.
 از دیود در بایاس مخالف جریانی به غیر از جریان اشباع
3

معکوس نمی گذرد.
 دیود در بایاس مخالف ،در حالت ایده آل مانند یک کلید
باز است.
 در بایاس مخالف تمام ولتاژ منبع در دو سر دیود افت
می کند.
 در بایاس مخالف ،ولتاژی که در دو سر دیود افت
می کند نباید از حداکثر ولتاژ معکوس مجاز دیود بیش تر شود.
5ــ1ــ1ــ منحنی مشخصۀ ولت آمپر  دیود :منحنی
مشخصه ولت آمپر یک دیود از جنس سیلیسیم در شکل   5ــ1
ٔ
رسم شده است.

7ــ1ــ1ــ حل برخی مسائل مدارهای دیودی :در
مسایل مطرح شده ،ابتدا باید وصل یا قطع بودن دیودها تشخیص
مسئله مورد نظر ترسیم گردد .در
داده شود ،سپس مدار معادل
ٔ
معادله  KVLمی توان جریان مدار ،افت
مدار معادل ،با نوشتن
ٔ
ولتاژ دو سر هر قطعه و سایر مجهوالت مورد نظر را محاسبه
نمود.
مثال 1ــ :1در شکل 7ــ 1اگر دیود  D1از جنس
سیلیسیم و ولتاژ وصل آن  0/7ولت و دیود  D2از جنس ژرمانیوم
و ولتاژ وصل آن  0/2ولت باشد ID ،و  VOرا محاسبه کنید.

به عنوان مثال
300 V
شکل 7ــ1

0/7V

بایاس مستقیم

نقطه سوختن دیود
بایاس معکوس

شکل    5ــ 1ــ منحنی مشخصه دیود در بایاس موافق و مخالف

 6ــ1ــ1ــ مدار معادل دیود :برای دیود معمولی
می توان مدار معادلی مانند شکل 6ــ 1رسم کرد .در مدارrp ،
مقاومت نیمه هادی نوع  rN ،Pمقاومت نیمه هادی نوع  Nو rAC
مقاومت الیه سد است.

پاسخ :چون مثبت منبع  +Eبه آند دیودها وصل است،
دیودها در بایاس موافق و در حال هدایت هستند .می توان افت
ولتاژ دو سر دیودها در مدار شکل 7ــ1را به صورت شکل   8ــ1
در نظر گرفت.

شکل    8ــ 1

K

دیود ایده آل

با نوشتن معادله  KVLمی توان  IDرا محاسبه نمود.
-12 + 0/7 + 0/2 + 1 ID = 0
ولتاژ سد

شکل    6ــ1ــ مدار معادل دیود معمولی
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A

محاسبه :VO
ٔ

12 − 0 / 9
= 11 / 1mA
1KΩ

=
ID

=V
=RI
)(1KΩ)(11 / 1mA
O
D

ولت VO=11/1

توجه  :در مسائل ،اگر ولتاژها برحسب ولت ( )Vو
مقاومت ها برحسب کیلو اهم ( )KΩباشد ،جریان ها برحسب
میلی آمپر ( )mAاست.

ولت است .دیودها کامال ً مشابه هستند.

مثال 2ــ :1با توجه به شکل 9ــ ID1 1و  ID2و  VOرا
محاسبه کنید.هر دو دیود از جنس سیلیسیم و ولتاژ وصل آ ن ها
 0/7ولت است.

شکل 11ــ1

پاسخ :چون مثبت منبع  Eبه آند دیودها و منفی منبع
به کاتد دیودها وصل است ،دیودها هادی هستند .لذا به جای
دیودها می توان منبع معادل  0/7ولت را قرار داد .مدار معادل
شکل 11ــ 1به صورت شکل 12ــ 1درمی آید.

شکل 9ــ1

پاسخ :چون مثبت منبع  Eبه آند دیودها وصل است،
دیودها در بایاس موافق و در حال هدایت هستند.
می توان مدار معادل شکل 9ــ 1را به صورت شکل 10ــ1
رسم نمود.
شکل 12ــ 1ــ مدار معادل شکل 11ــ1

معادله  KVLمی توان جریان  Iرا محاسبه نمود.
با نوشتن
ٔ
-E+VD+RI=0

-5/7+0/7+1I  =0

شکل 10ــ 1ــ مدار معادل شکل 9ــ1

1I=5/7-0/7=5

معادله  KVLمی توان  IDرا محاسبه نمود.
با نوشتن
ٔ
-5 + 0/7 + 0/7 + 1ID =0
محاسبه :VO
ٔ

5 − 1/ 4
= 3 / 6mA
1KΩ

=
ID

VO  =   RID
		
VO  =  (1K)  (3/6mA)  =3/6V
مثال 3ــ :1با توجه به شکل 11ــ ID١ 1و  ID2و VO
را محاسبه کنید .هر دو دیود از جنس  Siو ولتاژ وصل آن ها 0/7

5V
=
I = 5mA
1KΩ

چون دو دیود مشابه هستند:
I
= 2 / 5mA
2

=I D1= I D2

محاسبه :VO
ٔ
=V
RI
)= (1KΩ)(5mA
O

VO=5V
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2ــ1ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
1ــ2ــ1ــ ولتاژ وصل یک دیود از جنس  Siحدود ....
ولت و از جنس  Geحدود  ......است.
صحیح یا غلط
2ــ2ــ1ــ اگر آند دیود به مثبت باتری و کاتد دیود به منفی
باتری وصل شود ،دیود در بایاس موافق قرار دارد.
غلط
صحیح
چهار گزینه ای
3ــ2ــ1ــ کدام گزینه دیود را در حالت ایده آل مانند یک
کلید باز نشان می دهد؟
)١
)3

1KΩ
1KΩ

)2
)4

شکل 14ــ1

 6ــ2ــ1ــ در شکل 15ــ 1دیودها از جنس  Siو ولتاژ
وصل آن ها  Vγ=0/7Vاست I .و  VOرا محاسبه کنید.

1KΩ
1KΩ

محاسباتی
4ــ2ــ1ــ در شکل 13ــ 1دیودها از جنس  Siو  Vγدر
هر دیود برابر  0/7ولت است VO .را محاسبه کنید.

شکل 15ــ1

اجرای نرم افزاری
کلیۀ موارد مندرج در این بخش را به صورت
نرم افزاری با استفاده از کتاب آزمایشگاه مجازی (جلد
دوم) شبیه سازی نمایید.

3ــ1ــ  مروری بر ساختمان     و طرز کار ترانزیستور BJT

یک ترانزیستور معمولی ( )BJTاز سه قطعه نیمه هادی
نحوه قرار گرفتن کریستال های
نوع  Pو  Nتشکیل شده استٔ .
نیمه هادی به صورت شکل 16ــ 1است.

شکل 13ــ1

5ــ2ــ1ــ در شکل 14ــ1ــ دیودها از جنس  Siو Vγهر
دیود برابر  0/7ولت است.
الف) کدام دیود وصل و کدام دیود قطع است؟
ب)  Iو  VOرا محاسبه کنید.
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شکل 16ــ 1ــ نحوۀ قرار گرفتن نیمه هادی های نوع  Nو Pدر ترانزیستور

ترانزیستوری که از دو قطعه نیمه هادی نوع  Pو یک
قطعه نیمه هادی نوع  Nساخته شده است ،ترانزیستور  PNPو
ترانزیستوری که شامل دو قطعه نیمه هادی نوع  Nو یک قطعه
نیمه هادی نوع  Pاست ،ترانزیستور  NPNنام دارد .شکل 17ــ1
دو نوع ترانزیستور  NPNو  PNPو نماد آن ها را نشان می دهد.
شکل 19ــ1ــ معادل دیودی ترانزیستور  PNPو NPN

و دیود کلکتور بیس در بایاس مخالف قرار گیرد تا جریان ها در
نحوه بایاس نمودن یک
ترانزیستور برقرار شوند .شکل 20ــ1ــ ٔ
ترانزیستور  NPNرا در منطقه فعال نشان می دهد.

شکل 17ــ1ــ عالمت قراردادی ترانزیستورهای  PNPو NPN

پایه های ترانزیستور را امیتر ( ،)Eبیس ( )Bو کلکتور C
می نامند.
شکل 18ــ 1نام پایه های ترانزیستور را نشان می دهد.

شکل 20ــ1ــ بایاس ترانزیستور  NPNدر منطقه فعال

4ــ1ــ کتاب اطالعات (  )Data bookو برگۀ
اطالعات ()Data Sheet

(کلکتور)

(بیس)

(امیتر)
شکل 18ــ1ــ نام پایه های ترانزیستور

1ــ3ــ1ــ    معادل دیودی ترانزیستور    NPNو
 :PNPهر اتصال   Nــ Pمعادل یک دیود است لذا معادل دیودی
ترانزیستورهای  NPNو  PNPدر شکل 19ــ 1رسم شده است.
2ــ3ــ1ــ نحوۀ بایاس نمودن ترانزیستور در منطقه
فعال :در منطقه فعال الزم است دیود بیس امیتر در بایاس موافق

ترانزیستورها نیز مانند دیودها دارای مقادیر حد و مقادیر
کارخانه سازنده تعریف می شود .این مقادیر
مجاز هستند که توسط
ٔ
برگه اطالعات
معموال ً در کتاب اطالعات ( )Data bookیا در ٔ
برگه اطالعات معموال ً در
( )Data Sheetدرج می شود .کتاب و ٔ
اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
شما می توانید با مراجعه به سایت های اینترنتی از جمله
 www.Alldatasheet.comبه انواع برگه های اطالعات
برگه اطالعات ترانزیستورها ()dataSheet
دسترسی پیدا نمایید .در ٔ
معموال ً اطالعات مکانیکی ،مشخصه های عمومی ،مقادیر ماکزیمم
مشخصه خروجی،
مطلق ،مشخصه های الکتریکی ،منحنی های
ٔ
ورودی و توان الکتریکی درج می شود.
7

برگه اطالعات 1ــ 1قسمتی از برگه اطالعات ترانزیستور Internal schematic diagram
ٔ
ٔ
BC107
 BC107است.
BC107B
ترانزیستور عمومی برای تقویت کننده های صوتی با نویز کم

شکل 21ــ1ــ نماد و شکل ظاهری ترانزیستور BC107

برگۀاطالعات 1ــ1

بسته بندی

شرح عمومی :ترانزیستور  BC107یک ترانزیستور
محفظه فلزی 18ــ TO
سیلیکونی خاص  NPNاست که در یک
ٔ
جاسازی شده است(.شکل 21ــ )1این ترانزیستور در مدارهای
اولیه صوت با نویزکم و در مدارهای پردازش
طبقات میانی صوتٔ ،
سیگنال درگیرنده های تلویزیونی قابل استفاده است .ترانزیستور
مکمل  BC107ترانزیستور  BC177است.

محفظه

عالمت

کدهای سفارش
شماره قطعه
ٔ

قسمتی از برگۀ اطالعات ترانزیستور BC107

برگه اطالعات 2ــ 1مقادیر مجاز الکتریکی ترانزیستور
در ٔ
 BC107را مالحظه می کنید.

مقادیر مجاز الکتریکی
جدول 1

مقادیر بیشینۀ مطلق
مشخصه

مقدار

واحد

ولتاژ ماکزیمم  CBوقتی امیتر باز است

نماد

ولتاژ ماکزیمم  CEوقتی بیس باز است
ولتاژ ماکزیمم  EBوقتی کلکتور باز است

جریان ماکزیمم مجاز کلکتور
٠
ماکزیمم تلفات توان در درجه حرارت محیط کمتر از 25 C
درجه حرارت بدنه کمتر از 25٠C
ماکزیمم درجه حرارت ذخیره در انبار
ماکزیمم درجه حرارت محل پیوند

اطالعات حرارتی

واحد
سانتی گراد
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مقدار

جدول 2
مشخصه
ماکزیمم مقاومت حرارتی پیوند به بدنه
ماکزیمم مقاومت حرارتی پیوند با محیط

برگه اطالعات 2ــ 1مقادیر ماکزیمم مجاز الکتریکی

نماد

نکته بسیار مهم :الزم است هنگام طرح سؤال از  data sheetحتم ًا جداول ،اعداد و
نوشتههای موجود در  data sheetبه زبان انگلیسی در اختیار هنرجویان قرار گیرد.

برگه اطالعات ٣ــ 1قسمتی از مشخصه های الکتریکی
در ٔ
بدنه  25درجه سانتی گراد
ترانزیستور  BC107را در حرارت ٔ

مالحظه می کنید .درجه حرارت های غیر از  25درجه سانتی گراد
ذکر می شود.

مشخصه های الکتریکی
درجه حرارت برابر با  25درجۀ سانتی گراد
است در غیر این صورت ذکر می شود
مشخصه های الکتریکی
واحد

بیشینه

متعارف

حداقل

شرایط آزمایش

مشخصه

نماد

جریان قطع کلکتور
ولتاژ شکست CB
ولتاژ شکست CE
ولتاژ شکست EB

برگۀ اطالعات 3ــ1ــ قسمتی از مشخصات الکتریکی ترانزیستور BC107

برگه اطالعات 4ــ 1قسمت دیگری از مشخصات
در ٔ
الکتریکی ترانزیستور  BC107شامل (،VBE)on( ،VBE)sat( ،VCE  )sat

(hoe )rπ(hie ،CEBO ،CCBO ،hfe ،hFE
میکنید.

1
RO

) را مالحظه
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Unit

Max

TYP

MIN
ولتاژ اشباع CE

ولتاژ اشباع BE

ولتاژ هدایت BE

مقدار بهرۀ جریان  hFE( DCدر شرایط )DC

مقدار بهرۀ جریان سیگنال کوچک (hfe
در شرایط )AC

ظرفیت خازنی CB

ظرفیت خازنی EB
امپدانس ورودی (�)r

هدایت خروجی ( ) 1
RO

دوره تناوب پالس  300میکروثانیه ،دوام پالس کم تر یا مساوی یک درصد
در حالت پالس :پریود یا ٔ
(1) pulse duration  =300 µ s. duty cycle ≤1%
برگۀ اطالعات 4ــ1ــ تعداد دیگری از مشخصه های الکتریکی ترانزیستور BC107

عالوه بر مشخصات الکتریکی ،تعدادی از منحنی
برگه اطالعات داده می شود .یکی
مشخصه های ترانزیستور نیز در ٔ
مشخصه تغییرات توان
از این مشخصه ها که بسیار اهمیت دارد،
ٔ
درجه حرارت است .در نمودار شکل
ماکزیمم مجاز برحسب
ٔ
مشخصه تغییرات توان مجاز را با افزایش درجه حرارت
22ــ1
ٔ
برای ترانزیستور  BC107در هوای آزاد مشاهده می کنید.
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درجه حرارت
همان طور که مالحظه می شود در صورتی که
ٔ
محیط برابر با  25درجه سانتی گراد باشد ،ماکزیمم توان مجاز
برابر با  300میلی وات است .در صورتی که درجه حرارت به 50
درجه سانتی گراد افزایش یابد ،میزان توان مجاز به  250میلی وات
درجه سانتی گراد ،توان ماکزیمم مجاز
کاهش می یابد .در 225
ٔ
ترانزیستور  BC107به صفر خواهد رسید.

نمودار شکل 22ــ1ــ تغییرات توان ماکزیمم مجاز ترانزیستور
 BC107نسبت به تغییرات درجۀ حرارت

تمرین کالسی :مقدار توان ماکزیمم را در درجه
حرارت های  100 ،87/5 ،62/5و  112/5درجه سانتی گراد
محاسبه کنید .نقطه های موردنظر را با رنگ دیگری روی نمودار
شکل 22ــ 1مشخص نمایید.

1ــ  5ــ1ــ ترانزیستور کاربردعمومی و سیگنال کوچک
   : General Purpose   / small signal Transistorاین
ترانزیستورها برای تقویت سیگنال های با ولتاژ و جریان با دامنه
کم به کار می روند و معموال ً در تقویت کننده های قدرت پایین
بدنه این
یا متوسط یا برای مدارهای کلیدی به کار می روندٔ .
ترانزیستورها معموال ً پالستیکی یا فلزی است و حداکثر توان
مجاز آن ها معموال ً از  500میلی وات تجاوز نمی کند .در شکل
23ــ 1شکل ظاهری چند نمونه از این ترانزیستورها را مشاهده
می کنید.

(الف)

(ب)

5ــ1ــ تـقسیم بـنـدی تـرانـزیستـورهـا بر اساس
پارامترهای آن

برگه اطالعات ترانزیستورها
اگر به اطالعات نوشته شده در ٔ
توجه شود ،مشاهده می گردد برخی مشخصات مانند ،VCEmax ،Icmax
 ،Pcmaxفرکانس حد و فرکانس قطع آن ها با هم متفاوت است.
ترانزیستورها بر اساس این پارامترها (مشخصه ها) و نوع کاربرد،
در دسته بندی های متعددی قرار می گیرند .مثال ً ترانزیستورها از
دسته فرکانس کم ( ،)LF =Low Frequency
نظر فرکانس به سه ٔ
فرکانس متوسط ( )MF=Medium Frequencyو فرکانس زیاد
( )HF=High Frequencyتقسیم بندی می شوند .این موضوع
برای تقویت سیگنال از نظر ولتاژ ،جریان و توان نیز صدق می کند.
تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد که به دلیل محدودیت
زمانی نمی توان به آن ها پرداخت .در ادامه به توضیح مختصری
در مورد برخی از انواع تقسیم بندی ها که در مباحث بعدی کاربرد
دارند ،می پردازیم.

پ) ترانزیستور در بستۀ دوتایی

ج) چهار ترانزیستور در بسته بندی

ث) چهار ترانزیستور در یک

بسته بندی به صورت DIPIC

ت) ترانزیستور با بسته بندی TO 18

١

نصب سطحی

شکل 23ــ1ــ انواع ترانزیستورهای عمومی
 Dual in line package integrated circuitــ١
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2ــ5ــ1ــ  تــرانــزیـسـتــورهــا ی   قــــدرت
   : Power Transistorsاین ترانزیستورها قادر به تقویت
دامنه زیاد هستند و معموال ً در
سیگنال های با ولتاژ و جریان با ٔ
تقویت کننده های سیگنال بزرگ به کار می روند .حداکثر توان
مجاز این ترانزیستورها از  500میلی وات تا چند ده وات است.
بدنه این ترانزیستورها که معموال ً فلزی است ،به کلکتور
ٔ
اتصال دارد تا بتواند با محیط تبادل حرارت نماید.
در توان های زیاد ،بدنه به گرماگیر (هیت سینک) اتصال
داده می شود.
در شکل 24ــ 1شکل ظاهری چند نمونه ترانزیستور
قدرت را مشاهده می کنید.

در شکل 25ــ 1چند نمونه ترانزیستور فرکانس باال را
مشاهده می کنید.

شکل 25ــ1ــ چند نمونه ترانزیستور فرکانس باال

برای هنرجویان عالقه مند :
تحقیق کنید چرا در ترانزیستورهای فرکانس باال پایه
مشترک ترانزیستور بیش از یکی پیش بینی شده است.
To - 225

To - 220

To -3

D-Pack

4ــ  5ــ1ــ   فتوترانزیستور ( :)Photo Transistorاگر
مطابق شکل 26ــ 1بیس ترانزیستوری باز باشد .جریان ضعیفی
در اتصال دیود کلکتور بیس که در بایاس مخالف قرار دارد،
ایجاد می شود .این جریان که ناشی از حامل های اقلیت بوده و
در اثر حرارت ایجاد شده است ،جریان اشباع معکوس یا جریان
نشتی نام دارد.

شکل 24ــ1ــ چند نمونه ترانزیستور قدرت

3ــ5ــ1ــ تـرانـزیـسـتـورهای فــرکـانـس بـاال
 :High Frequency Transistorsاین ترانزیستورها به
تغییر ولتاژ و شدت جریان ورودی خود که فرکانس فوق العاده
زیاد دارند ،به سرعت پاسخ می دهند.
مقدار فرکانس قطع این ترانزیستورها چندین مگاهرتز تا
گیگاهرتز است.
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شکل 26ــ1ــ ایجاد جریان نشتی در ترانزیستور

به علت آزاد بودن بیس ،تمام جریان اشباع معکوس از بیس
عبور نموده و در کلکتور جریان  IC= βDC IBرا ایجاد می نماید.
اتصال  Nــ Pکلکتور بیس که در بایاس مخالف قرار دارد عالوه
بر حساس بودن به حرارت  ،به نور نیز حساس است.

در ترانزیستور نوری ،نور از طریق یک دریچه ،به اتصال
کلکتور بیس برخورد می کند و جریان نشتی را افزایش می دهد و
در نتیجه جریان  ICافزایش می یابد.
به این ترتیب نور به تغییر جریان الکتریکی تبدیل می شود.
این پدیده اساس کار فتوترانزیستور را تشکیل می دهد.
در شکل 27ــ 1ساختمان کریستالی فتوترانزیستور را
مشاهده می کنید.

مشاهده می شود فتوترانزیستور به صورت دو پایه و سه پایه
عرضه می گردد.
در نوع دو پایه ،پایه بیس در دسترس نیست ،ولی در نوع
سه پایه ،پایه های امیتر ،بیس و کلکتور در دسترس قرار دارند.

بایاس نمودن فتو ترانزیستور:

روش معمول استفاده از فتوترانزیستور به صورت شکل
30ــ 1است.

شکل 30ــ1ــ بایاس فتوترانزیستور
شکل 27ــ1ــ ساختمان کریستالی فتوترانزیستور

نماد فتوترانزیستور در شکل 28ــ 1رسم شده است.

می توان مطابق شکل 31ــ 1مقاومت متغیری را در بیس
ترانزیستور قرار داد و میزان حساسیت مدار را تنظیم نمود .البته
استفاده از مدار بدون  RBمتداول تر است.

شکل 28ــ1ــ نماد فتوترانزیستور

در شکل 29ــ 1چند نمونه شکل ظاهری فتوترانزیستور
نشان داده شده است.

شکل 31ــ1ــ مقاومت تنظیم حساسیت در فتوترانزیستور

شکل 29ــ1ــ چند نمونه فتوترانزیستور

انـواع دیگـر تـرانـزیستور ،مـانند تـرانـزیستورکـلـیدزنـی
( ،)Switchingترانزیستور با مقاومت سری با بیس ،ترانزیستور
با دیود و ...وجود دارد که در صورت نیاز در مبحث مربوطه به
توضیح در مورد آنها خواهیم پرداخت.
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 6ــ1ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
منطقه فعال دیود
1ــ 6ــ1ــ برای بایاس ترانزیستور در
ٔ
بیس امیتر در بایاس  .....و دیود کلکتور بیس در بایاس ....
قرار می گیرد.
صحیح یا غلط
برگه اطالعات شماره 2ــ ،1جریان
2ــ  6ــ1ــ با توجه به ٔ
ماکزیمم مجاز کلکتور ترانزیستور  BC107در دمای  25درجه
سانتی گراد  300mAاست.

غلط
صحیح
3ــ 6ــ 1ــ   Collector Emitter Break down Voltage
به مفهوم ولتاژ شکست کلکتور ــ امیتر ( )V(BR) CEOاست.
صحیح

در مورد انواع روشهای بایاس نمودن ترانزیستور در کتاب
الکترونیک ( )١توضیح داده شده است .ضمن یادآوری مدار سه
نوع بایاس ترانزیستور یعنی بایاس ثابت ،بایاس اتوماتیک و بایاس
نحوه نوشتن معادله
سرخود ،سعی میشود با حل چند نمونه مسئلهٔ ،
 KVLو محاسبه جریانها و ولتاژها در این سه نوع بایاس ،تمرین
داده شود تا به مهارت الزم برسید.
1ــ7ــ1ــ بایاس ثابت با دو باتری :در شکل 32ــ1
مدار بایاس ثابت با دو باتری رسم شده است.
 βDCرا با  βیا hFE

نیز نشان میدهند.

غلط

کامل کردنی
شماره 3ــ 1ترانزیستور
برگه اطالعات
4ــ  6ــ1ــ با توجه به ٔ
ٔ
 ،BC107در شرایط آزمایش با جریان  ICبرابر با .....
میلی آمپر   V(BR) CEO ،حداقل برابر  ........ولت است.
 5ــ 6ــ 1ــ با توجه به شکل نمودار 22ــ 1در دمای
 125درجه سانتی گراد ماکزیمم توان مجاز ترانزیستور BC107
برابر ........میلی وات است.

چهار گزینه ای
 6ــ  6ــ1ــ ترانزیستورهای با حداکثر توان از 500
میلی وات به باال جزء کدام دسته از ترانزیستورها هستند؟
 )1سیگنال کوچک ( )Small Signal
 )2قدرت ()Power
 )3فرکانس باال ()HF
 )4فرکانس پایین ()LF

تشریحی
نحوه بایاس کردن فتوترانزیستور را با رسم
7ــ  6ــ1ــ
ٔ
شکل شرح دهید .
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7ــ1ــ روش های مختلف بایاس کردن ترانزیستور

VB=VBE

V − VBE
I B = BB
RB
IC = βDC I B

VE=0
VC=VCC-RCIC
شکل 32ــ1ــ بایاس ثابت با دو باتری

باتری  VBBدیود بیس امیتر ترانزیستور را در بایاس موافق
قرار می دهد .باتری  VCCدیود کلکتور بیس را در بایاس مخالف
قرار می دهد تا به این ترتیب ترانزیستور در منطقه فعال بایاس
شود.به منظور کنترل جریان بیس از مقاومت  RBو برای کنترل
جریان کلکتور از مقاومت  RCاستفاده شده است.
روابط جریان ها و ولتاژها در این بایاس به صورت زیر
است:
محاسبه IB
ٔ
محاسبه IC
ٔ

محاسبه VCE
ٔ

VBB − VBE
RB

= IB

IC = βDC I B
=V
VCC − R C IC
CE

2ــ7ــ1ــ بایاس ثابت با یک باتری :در شکل 33ــ1
این بایاس و روابط الزم برای محاسبه جریان ها و ولتاژها در آن
نشان داده شده است.

مثال 4ــ :1با توجه به شکل 36ــ 1و مقادیر داده شده
در مدار IC ،IB ،و  VCEرا محاسبه کنید.

IC  =   βDCIB
IE  =   IC  +  IB
VCC-VBE
_________ =  IB
RB

شکل 33ــ1ــ بایاس ثابت با یک باتری

3ــ7ــ1ــ بایاس اتوماتیک (خودکار) :شکل 34ــ1
بایاس اتوماتیک و روابط مربوط به آن را نشان میدهد.

VCC-VC
_________ =  IE
RC
IE  =   IC+IB
VC-VBE
_________ =  IB
RB
شکل 34ــ1ــ بایاس اتوماتیک

4ــ7ــ1ــ بایاس سرخود :مدار بایاس سرخود و
محاسبه ولتاژ پایه ها و جریان پایه های آن را در
روابط مربوط به
ٔ
شکل 35ــ 1مشاهده می کنید.

شکل 36ــ1

پاسخ :با نوشتن معادله  KVLدر حلقه ورودی  IBرا
می توان محاسبه نمود .حلقه ورودی معادل شکل 37ــ 1است.

شکل 37ــ1ــ حلقۀ ورودی

معادله حلقه ورودی
ٔ
محاسبه IB
ٔ

-VBB  +  RBIB  +VBE  =0
VBB − VBE
RB
3 / 7 −0 / 7
=
I B = 0 / 3 mA
10
= IB

چون  IC = βDC IBاست لذا
IC = 100×0/3 = 30mA
با نوشتن
حلقه خروجی میتوان  VCEرا
معادله  KVLدر ٔ
ٔ
حلقه خروجی را نشان میدهد.
محاسبه نمود .شکل 38ــٔ 1

VE
____ =  IE
RE
IC  =   IE
IC
_____ =  IB
β
DC

شکل 35ــ1ــ بایاس سرخود

شکل 38ــ1ــ حلقۀ خروجی
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معادله حلقه خروجی
ٔ
محاسبه VCE
ٔ

-VCC+RCIC+VCE=0

VCE  =VCC-RCIC
)VCE  =10-(0/22) (30
VCE=3/4V
مثال  5ــ :1با توجه به شکل 39ــ 1و مقادیر داده شده
در مدار IC ،IB ،و  VCEرا محاسبه کنیدVBE=0/7V .

11 / 3
× 100= 11 / 3 mA
100

= IC

حلقه خروجی در شکل 41ــ1
با نوشتن
معادله  KVLدر ٔ
ٔ
می توان  VCEرا محاسبه نمود.

شکل 41ــ1ــ حلقۀ خروجی

حلقه خروجی:
معادله  KVLدر ٔ
ٔ

-VCC+RCIC+VCE=0

شکل 39ــ1

حلقه خروجی و ورودی
پاسخ :با نوشتن معادله  KVLدر ٔ
مطابق شکل 40ــ 1می توان  IBرا محاسبه نمود.

VCE=VCC-RCIC
در معادله عددگذاری نموده و  VCEرا محاسبه می کنیم.
VCE =−
)12 (0 / 5KΩ)(11 / 3 mA

VCE=6/35V
مثال  6ــ  :1با توجه به شکل 42ــ 1و مقادیر داده شده
در مدار IC ،IB ،و  VCEرا محاسبه کنید.

شکل 40ــ1

معادله  KVLدر حلقه خروجی و ورودی
ٔ
-VCC+RBIB+VBE=0
محاسبه :IB
ٔ

VCC − VBE
RB

= IB

12 − 0 / 7 11 / 3
=
mA
100KΩ
100
=
I B 113µA

=
IB

محاسبه :IC
ٔ
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IC = βDC I B

شکل 42ــ1

پاسخ :با توجه به اینکه  IC = βIBو
است ،جریان امیتر ترانزیستور بر حسب  IBمحاسبه می گردد.
با نوشتن معادله  KVLدر حلقه نشان داده شده در شکل
43ــ IB ،1به دست می آید.
I E = (1+ β)I B

شکل 43ــ1

محاسبه جریان  ICو  IEبر حسب :IB
ٔ

شکل 44ــ1

IC=100IB

IE=101IB
حلقه خروجی و ورودی:
معادله  KVLدر ٔ
ٔ
-VCC+RCIE+RBIB+VBE=0
محاسبه :IB
جایگزینی اعداد در معادله و
ٔ
-14+1(101IB)+33 IB+0/6=0

134IB=14-0/6=13/4

محاسبه :IC
ٔ
محاسبه I
ٔ

13 / 4
= 0 / 1mA
134

=
IB

20× 10
= 4V
10 + 40

محاسبه :VE
ٔ

محاسبه :IE
ٔ
محاسبه :IC
ٔ

VE=VB-VBE
VE=(4)-(0/7)=3/3V
VE 3 / 3
=
= IE
= 3 / 3 mA
RE
1K
IC  I E = 3 / 3 mA

محاسبه :VC
ٔ

VC=VCC-RCIC
VC =20 -2 × 3/3
VC=13/4V

= IC
= βIB
= 100×0 / 1
10mA

: E

IE=IC+IB=10/1 mA
حلقه خروجی برای محاسبه :VCE
معادله  KVLدر ٔ
ٔ
= − VCC + R C I E + VCE
0

محاسبه :VCE
ٔ

VCE=VCC-RCIE

VCE=14-(1)(10/1)=3/9V
مثال 7ــ :1در شکل 44ــ 1با فرض  IE  ICولتاژ
پایه ها و جریان پایه های ترانزیستور را محاسبه کنید.
ولت VBE =0/7
پاسخ  :
محاسبه  VBبر اساس تقسیم ولتاژ   VCCروی
ٔ
مقاومت های  R2و :R1

VCC R 2
R1 + R 2

= VB

=
VB

  8ــ1ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
رابطه
1ــ      8ــ1ــ در مدار شکل 45ــ  IB 1از ٔ
V − 
I B = CC


به دست می آید.

شکل 45ــ1
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چهار گزینه ای
2ــ   8ــ 1ــ مدار بایاس اتوماتیک کدام گزینه است؟

نقطه کار (  IC ،IBو  )VCEرا برای مدار
4ــ    8ــ1ــ مقادیر ٔ
شکل 47ــ 1محاسبه کنید.

)1
شکل 47ــ1

  5ــ   8ــ1ــ با استفاده از روابط مربوط به بایاس سرخود
اثبات کنید که مقادیر نشان داده شده توسط ولتمترهای شکل
 48ــ 1صحیح استVBE=0/7  V .

)2

)3

)4

شکل 48ــ1

محاسباتی
3ــ   8ــ1ــ  βDCرا در مدار شکل 46ــ 1محاسبه کنید.

شکل 46ــ1
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  6ــ      8ــ 1ــ مقادیری که ولت مترهای  V1و  V2و  V3در
مدار شکل 49ــ 1باید نشان دهند را محاسبه کنید.
 VBEرا  0/7ولت در نظر بگیرید.

شکل 49ــ1

9ــ1ــ منحنی های مشخصۀ ترانزیستور

روابط بین جریان ها و ولتاژ ها و تغییرات آن ها در ترانزیستور
درجه حرارت ،فرکانس
و هم چنین ضریب تقویت به عواملی چون
ٔ
و غیر خطّی بودن المان ها بستگی دارد .منظور از غیر خطّی
بودن ،این است که نسبت تغییرات جریان ها و ولتاژها تابع یک
معادله خطی ریاضی نیست .معموال ً از طریق ریاضی به سادگی
ٔ
نمی توان مقادیر را به دست آورد .بنابراین ،از منحنی هایی که
کننده روابط بین جریان ها و ولتاژها است ،استفاده می شود.
بیان ٔ
این منحنی ها عبارت اند از:
ّصه ورودی
الف) منحنی مشخ ٔ
ّصه انتقالی
ب) منحنی مشخ ٔ
ّصه خروجی
پ) منحنی مشخ ٔ
ّصه دیگری نیز وجود
در یک ترانزیستور ،منحنی های مشخ ٔ
درباره
ادامه بحث،
دارد که در آینده مورد بحث قرار می گیرند .در ٔ
ٔ
هر یک از سه منحنی ذکر شده توضیحاتی خواهیم داد .البته این
منحنی ها برای آرایش امیتر مشترک ترسیم شده اند.
1ــ  9ــ1ــ منحنی مشخّصۀ ورودی ترانزیستور
مشخصه
یا منحنی های بیس امیتر :در شکل   50ــ 1منحنی
ٔ
ورودی ترانزیستور  AC127در حالت امیتر مشترک نشان داده
شده است .این ترانزیستور از جنس ژرمانیم است و به همین
دلیل ،جریان بیس نسبتاً زیادی دارد.

کننده مقدار
منحنی مشخ ٔ
ّصه ورودی ترانزیستور ،بیان ٔ
جریان ورودی بر حسب ولتاژ ورودی است .چون مدار ورودی
ّصه آن نیز شبیه منحنی
به یک دیود شباهت دارد ،منحنی مشخ ٔ
ّصه ولت ــ آمپر دیود معمولی است.
مشخ ٔ
ّصه ورودی به ازای یک
باید توجه داشت که منحنی مشخ ٔ
معین  VCEرسم می شود .اگر  VCEتغییر کند ،منحنی نیز
ولتاژ ّ
کمی تغییر می کند .الب ّته این تغییرات بسیار جزئی هستند و در
اکثر موارد می توان از آن ها صرف نظر کرد .مقدار ولتاژ  VCEرا
کارخانه
ّصه ورودی رسم شده است،
ٔ
که به ازای آن منحنی مشخ ٔ
ّصه
سازنده مشخّص می نماید .در شکل   51ــ 1منحنی مشخ ٔ
ورودی ترانزیستور به ازای  VCE =1 Vو  VCE = 20 Vنشان
داده شده است.

شکل   51ــ1ــ منحنی مشخّصۀ ورودی ترانزیستور به ازای مقادیر مختلف VCE

ورودی:

شکل   50ــ1ــ منحنی ورودی ترانزیستور AC127

اطالعات قابل استخراج از منحنی مشخصۀ

از منحنی مشخصه ورودی اطالعات زیر را می توان
استخراج نمود.
الف) نقطه کار ورودی :به ازای یک  VCEمعین با معلوم
نقطه کار
بودن هر یک از کمیت های  VBEیا  IBاز روی منحنیٔ ،
ورودی مشخص می شود.
مثال     8ــ :1در شکل   52ــ 1به ازای ولتاژ VBE =0/6 V
نقطه کار ورودی را مشخص کنید.
مختصات ٔ
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مقایسه با ولتاژ بایاس  VBEQخیلی کم است؛ مثال ً اگر VBEQ=0/7
ولت فرض شود ،ممکن است این تغییرات بین دو مقدار  0/69 Vو
 0/71 Vدر نوسان باشد .تغییرات ولتاژ  VBEباعث تغییرات جریان
بیس ترانزیستور خواهد شد .طبق تعریف ،مقاومت دینامیکی دیود
بیس امیتر با نسبت تغییرات ولتاژ بیس امیتر به تغییرات جریان بیس
ترانزیستور برابر است .مقاومت دینامیکی دیود بیس امیتر را با rπ
نشان میدهند.
شکل   52ــ1

نقطه VBE = 0/6
پاسخ :اگر مطابق شکل     53ــ 1از ٔ
نقطه  Qقطع
ولت خطی بر محور  VBEعمود کنیم ،منحنی را در ٔ
نقطه  Qخطی بر محور  IBعمود می کنیم ،محل تالقی
می کند ،از ٔ
نقطه کار مشخص می کند.
این خط با محور  ،IBمقدار  IBرا در ٔ

∆VBE
∆I B

= rπ

این مقاومت برابر عکس شیب خط مماس بر منحنی
نطقه کار آن است .در حالت بدون
مشخصه ورودی ترانزیستور در ٔ
ٔ
نقطه کار  Qثابت است .در این حالت ،طبق تعریف
سیگنال ٔ ، Vi
VBEQ
مقاومت استاتیکی دیود بیس ــ امیتر برابر با
=  R sاست .
I BQ
مشخصه ورودی نمونه نشان
در شکل   54ــ 1یک منحنی
ٔ
داده شده است.

جریان بیس (میکروآمپر)

ولتاژ بیس ــ امیتر (ولت)

شکل   53ــ1

ولتVBE = 0 / 6
I B = 3 mA

 Q ورودی

ب) مقاومت استاتیکی و دینامیکی دیود بیس امیتر:

دامنه این
اگر سیگنالی متناوب به بیس ترانزیستور اعمال کنیم ،تغییر ٔ
سیگنال موجب آن میشود که افت پتانسیل دو سر پیوند بیس ــ
نقطه کار  Qقدری تغییر کند .میزان این تغییرات در
امیتر ،حول ٔ
20

شکل   54ــ1ــ منحنی مشخّصۀ ورودی ترانزیستور و چگونگی تغییرات نقطۀ کار

مثال 9ــ :1با توجه به منحنی   54ــ1
نقطه کار  DCرا در نقطه  Qبنویسید.
الف( مختصات ٔ
نقطه کار Q
ب( مقاومت استاتیکی دیود   بیس امیتر را در ٔ
به دست آورید.
نقطه کار از  Aتا B
پ( اگر در اثر اعمال سیگنال متناوب ٔ
تغییر کند ،مقاومت دینامیکی را از  Aتا  Bبه دست آورید.
پاسخ :با مراجعه به مثال   8ــ 1و با توجه به شکل
نقطه کار  Qرا به دست می آوریم.
54ــ 1مقادیر مختصات ٔ

VBEQ = 0 / 7 V
نقطه کار  Qبا استفاده از مختصات
 مختصات ٔ
= 24 µA
IBQ

به دست آمده ،مقاومت استاتیکی را محاسبه می کنیم.
VBEQ 0 / 7V
= = 29 / 16KΩ
IBQ
24µA

مقاومت استاتیکی
=
RS

با مراجعه به منحنی شکل   54ــ1مختصات کار نقاط  Aو B
را به دست می آوریم.
VBE = 0 / 69V
I B= 14µA

A

V = 0 / 71V
B BE
		
I B= 34µA
)∆VBE VBE(B) − VBE(A
=
∆I B
)I B(B) − I B(A

آیا می دانید  :امروزه از ترانزیستورهای تکی (جداگانه
 )Discreteکم تر استفاده می شود و اگر هم استفاده شود به
صورت نصب سطحی ( )SMDاست.
2ــ9ــ1ــ منحنی مشخّصۀ انتقالی ترانزیستور:
رابطه بین جریان ورودی و جریان خروجی
ّصه انتقالی،
ٔ
مشخ ٔ
ترانزیستور را به ازای مقادیر ثابت  VCEنشان می دهد .در شکل
ّصه انتقالی ترانزیستور  BC107را به ازای
  55ــ 1منحنی مشخ ٔ
 VCE=5Vمشاهده می کنید.

=
rπ
(مقاومت دینامیکی)

0 / 71 −0 / 69
0 / 02
=
= 1KΩ
(34 − 14)µA 20×10−6

=rπ

توجه داشته باشید که مقاومت ورودی دینامیکی ترانزیستور
ّ
نقطه کار به مقدار زیادی تغییر کند .برای
ممکن است با تغییر ٔ
نقطه
این که در سیگنال ورودی تغییر شکل به وجود نیاید ،باید ٔ
کار طوری انتخاب شود که تغییرات آن همواره در قسمت خطّی
ناحیه  Aتا  Bدر شکل 54ــ 1باقی بماند.
منحنی ورودی یعنی ٔ
پ ( قابلیت هدایت انتقالی ترانزیستور:در ترانزیستور

نسبت

β
rπ

را قابلیت هدایت انتقالی می گویند و آن را با  gmنشان

می دهند .در دمای طبیعی  gmبرابر است با:
IC
IE
≈
26mV 26mV

شکل   55ــ1ــ منحنی مشخّصۀ انتقالی ترانزیستور  BC107باVCE = 5V

=
gm

درجه کلوین است
 26mVولتاژ حرارتی در دمای 300
ٔ
و آن را با  VTنمایش می دهند .از  gmبرای طراحی مدارهای
تقویت کننده استفاده می شود.
مثال 10ــ :1اگر  ICQ=13mAباشد هدایت انتقالی
ترانزیستور را به دست آورید( .در دمای محیط)
پاسخ:

IC
13 mA
=
26mV 26mV

(زیمنس  Sیا ) 1
Ω

=
gm

gm = 0/5

مشخصه انتقالی ترانزیستور می توان  βDCو
از منحنی
ٔ
 βacیا  hfeرا به دست آورد.
ثابت

IC
= βDC
V
I B CE

∆IC
V
∆I B CE

ثابت
نقطه
مثال 11ــ :1با توجه به منحنی شکل   56ــ 1در ٔ
نقطه کار  Q2مقدار βac
نقطه کار  Q1تا ٔ
کار  Q1مقدار  βDCو از ٔ
را به دست آورید.
= βac = hfe
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معین نشان می دهد .اگر
خروجی را به ازای جریان ورودی ّ
تقویت کننده امیتر مشترک باشد ،جریان ورودی  IBو جریان
همه
خروجی  Icو ولتاژ خروجی  VCEخواهد بود ( تقریباً ٔ
کارخانه های سازنده منحنی مشخصه ترانزیستور را در حالت
امیتر مشترک ارائه می دهند).
ّصه خروجی ترانزیستور و
شکل    57ــ 1منحنی مشخ ٔ
نواحی کار آن را به ازای یک جریان  IBثابت نشان می دهد.

شکل   56ــ1

نقطه  Q1و  Q2را بر اساس آن چه که
پاسخ :مختصات ٔ
قبال ً گفته شد از روی منحنی به دست می آوریم.
I B = 0 / 2mA
Q1 
IC = 50mA
I B = 0 / 4mA
Q2 
IC = 75mA

نقطه  Q1برابر است با
مقدار  βDCدر ٔ
IC1 50 mA
=
مرتبه = 250
0 / 2 mA

= βDC

شکل   57ــ1ــ منحنی های مشخصۀ خروجی

مقدار جریان خروجی ( ،)Icتابع دو عامل  IBو  VCEاست؛
یعنی ،با کم و زیاد شدن  IBجریان خروجی ( )ICنیز  کم یا زیاد
می شود .این مطلب در مورد  VCEنیز صدق می کند لیکن تأثیر
تغییرات  VCEبر  Icناچیز و در مواردی قابل اغماض است .از
طرفی جریان  IBبه  VBEنیز بستگی دارد.

B1
اطالعات قابل استخراج از منحنی های مشخصۀ
برای به دست آوردن  βACمقادیر  ∆ICو  ∆ IBرا از روی منحنی
خروجی :

I

تعیین می کنیم.

∆IC = 75 − 50 = 25mA
∆I B = 0 / 4 − 0 / 2 = 0 / 2mA

مقدار  hfeرا محاسبه می کنیم.
∆IC 25 mA
=
∆I B 0 / 2 mA

=
hfe

250
= 125
2

hfe
=

مرتبه

3ــ9ــ1ــ منحنیهای مشخّصۀ خروجی ترانزیستور:
رابطه بین جریان و ولتاژ
ّصه خروجی ترانزیستور،
ٔ
منحنی مشخ ٔ
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از منحنی های مشخصه خروجی ترانزیستور اطالعات زیر
را می توان استخراج نمود.
ب) جریان نشتی
الف) نقطه کار
پ) بهره جریان ت) امپدانس (مقاومت)
خروجی ترانزیستور
الف) نقطۀ کار  :)Quicent Point( Qبرای انتخاب
نقطه کار ،ابتدا باید محدودیت های ترانزیستور را در نظر گرفت.
ٔ
تحمل توان تلف شده در ترانزیستور،
از ٔ
جمله این محدودیت هاّ ،
حداکثر جریان کلکتور و حداکثر ولتاژ بین کلکتور و امیتر
است.از آن جا که تلفات توان توسط ترانزیستور برابر

 PT  =VCE.IC+VBE.IBاست (یادآوری می شود که مقدار
نقطه
 VBE.IBکم است و معموال ً از آن صرف نظر می کنند)؛ لذا ٔ
کار باید در محلّی قرار گیرد که حاصل ضرب  VCE.ICمساوی
تحمل ترانزیستور باشد .منحنی
یا کم تر از ماکزیمم توان قابل ّ
تغییرات  VCE.ICدر شکل  58ــ 1آمده است .هم چنین محل
منطقه
(منطقه قطع) باشد (در
نقطه کار نباید در محل IB=0
ٔ
ٔ
ٔ
قطع جریان ورودی ترانزیستور برابر صفر است) .درضمن،
نقطه کار باید در محلّی قرار گیرد که بتواند سیگنال را از دو
ٔ
منطقه قطع،
طرف به یک اندازه تقویت کند .در شکل   58ــ١
ٔ
منطقه اشباع و منحنی توان ماکزیمم نشان داده شده است.
ٔ
مرز اشباع و فعال

منطقۀ اشباع

منحنی توان ماکزیمم

منطقۀ قطع
شکل   58ــ1ــ منحنی مشخصۀ خروجی و منحنی توان ماکزیمم

مثال 12ــ :1با توجه به منحنی شکل   59ــ 1مختصات
ناحیه
نقطه کار به
ٔ
ٔ
نقطه کار  Q1و  Q2و  Q3را بنویسید .کدام ٔ
اشباع نزدیک تر است؟

شکل   59ــ1

پاسخ :مختصات نقاط کار  Q1و  Q2و  Q3را از روی
منحنی به دست می آوریم.
VCE = 5 / 6V

IC = 20mA
I= 200µA
 B

نقطه کار Q1
مختصات ٔ

VCE = 3 / 5V

IC = 30mA
I= 300µA
B

نقطه کار Q2
مختصات ٔ

VCE = 1 / 2V

IC = 40mA
I= 400µA
 B

نقطه کار Q3
مختصات ٔ

نقطه کار  Q3مقدار  VCEدر مقایسه با
با توجه به این که در ٔ
ناحیه
نقاط کار  Q1و  Q2کم تر و  ICآن بیش تر است لذا ٔ
نقطه  Q3به ٔ
اشباع نزدیک تر است.
ب ( جریان نشتی :به شکل   60ــ 1توجه کنید .در این
شکل اولین منحنی به ازای جریان بیس صفر ( )IB=0رسم شده
است .اگر جریان نشتی وجود نداشته باشد این منحنی باید روی
= IC
= βIB
= )β(0
خط ( VCEمحور افقی) قرار گیرد زیرا 0
است .
همان طور که مشاهده می شود به علت وجود جریان نشتی،
در  IBبرابر صفر جریان  ICوجود دارد .این جریان ،جریان نشتی
تقویت شده است که از کلکتور عبور می کند .مقدار این جریان
نشتی از
رابطه  IC= (1+ β) ICOبه دست می آید.
ٔ

شکل  60ــ1ــ منحنی مشخصۀ خروجی
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مثال 13ــ :1با توجه به شکل   61ــ 1جریان نشتی
تقویت شده در ترانزیستور چه قدر است؟
این منحنی مربوط به ترانزیستور شماره  2N2219است.

نقطه  VCE=6ولت روی
پاسخ :مطابق شکل   63ــ 1از ٔ
محور افقی خطی بر آن عمود می کنیم تا منحنی  IB=200µAرا
نقطه  Q2قطع کند.
نقطه  Q1و منحنی  IB=300µAرا در ٔ
در ٔ
نقطه  Q1و  Q2خطی بر محور عمودی (محور ) ICعمود
از ٔ
می کنیم.محل تالقی این خط با محور  ،ICنقاط  ICQ1و  ICQ2را
نشان می دهد.

شکل   61ــ1ــ منحنی مشخصۀ خروجی به ازای بزرگتر

پاسخ :با توجه به شکل     61ــ 1به ازای  IBبرابر صفر
جریان  ICبرابر است با:
IC= 0 / 01mA= 10µA

این جریان ،جریان نشتی تقویت شده است که از کلکتور
می گذرد.
بهره جریان معموال ً در دو حالت استاتیک
پ( بهرۀ جریانٔ :

∆I
که =قبال ًβacدر مورد
= (βac
(  ) βDCو دینامیک )hfe
شودhfe
VCE
بیانCمی =
∆I B

ولت

آنها توضیح داده شده است و از روابط زیر محاسبه می شود.
ثابت

شکل   63ــ1

IC
ثابت V
= βDC
I B CE
∆ IC
= βac = hfe
|V
∆ I B CE

مشخصه خروجی ترانزیستور می توان
از روی منحنی های
ٔ
ضریب تقویت جریان را نیز به دست آورد.
مثال 14ــ :1با استفاده از منحنی شکل   62ــ 1به ازای
 VCEثابت  6ولت و  βDC ،IB=200µAرا محاسبه کنید.اگر  IBاز
 200میکروآمپر تا  300میکروآمپر تغییر کند hfe ،چه قدر است؟

ICQ1 = 17mA

I BQ1 = 200µA = 0 / 2mA

مختصات Q1

از روی مختصات  Q1مقدار  βDCرا محاسبه می کنیم.
ICQ1 17mA
=
= 85
I BQ1 0 / 2mA

مرتبه

محاسبه
نقطه  Q2را برای
مختصات
ٔ
ٔ
می آوریم.

مقدار

=βDC
βAC

ICQ2 = 27mA

I BQ2 = 300µA = 0 / 3 mA
∆ IC

و

∆ IB

به دست

مختصات Q2

را محاسبه می کنیم.

∆ IC = ICQ2 − ICQ1 = 27 − 17 = 10mA
∆ I B = I BQ2 − I BQ1 = 0 / 3 − 0 / 2= 0 / 1mA

ولت
شکل   62ــ1ــ منحنی مشخصۀ خروجی
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با استفاده از
می آوریم.
مرتبه

∆ IB

و

∆ IC

مقدار  hfeرا به دست

∆ IC 10mA
=
= 100
∆ I B 0 / 1mA

=
hfe

ت( مقاومت خروجی ترانزیستور :مقاومت خروجی
نقطه کار
ترانزیستور ،مقاومت کلکتور امیتر ترانزیستور در ٔ
∆ VCE
مشخص شده است و از
= R OCE
رابطه :ثابت | I B
ٔ
∆ IC
به دست می آید .مقاومت خروجی ترانزیستور در داخل ترانزیستور
قرار داشته و با مقاومت بار کامال ً متفاوت است.
مثال 15ــ :1با توجه به شکل   64ــ 1از روی منحنی
نقطه کار از  Q1تا  Q2تغییر کند ،مقاومت
 ،IB=300µAاگر ٔ
خروجی ترانزیستور را محاسبه کنید.

VCEQ2 = 16 V
ICQ2 = 7 / 5 mA

 مختصات Q2

محاسبه  ∆ VCEو  RO ، ∆ ICمحاسبه می شود.
با
ٔ
∆ VCE= VCEQ2 − VCEQ1
∆ VCE = 16 − 8 = 8 V

∆ IC= ICQ2 − ICQ1
∆ IC= 7 / 5 − 6
= 1 / 5mA

∆ VCE
8V
=
∆ IC
1 / 5mA

=
RO

=
R O 5 / 33 KΩ

10ــ1ــ بررسی تقویت سیگنال الکتریکی از روی
منحنی های مشخّصۀ ترانزیستور

ولت
شکل   64ــ1ــ منحنی مشخصۀ خروجی

پاسخ :مطابق شکل    65ــ 1از نقاط  Q1و  Q2دو خط بر
محور  VCEو  ICعمود می کنیم ،مقادیر  VCEو  ICرا روی محورها
می خوانیم.

برای درک چگونگی تقویت سیگنال ،از روی منحنی های
نقطه کار و خط
توجه به ٔ
مشخ ٔ
ّصه ورودی ،انتقالی و خروجی با ّ
توجه کنید.
بار به مطالب زیر ّ
همان طور که قبال ً گفتیم ،سیگنال ورودی به بیس ــ امیتر
نقطه کار
داده می شود؛ بنابراین ،ولتاژ  VBEیک ولتاژ متغیر حول ٔ
ورودی خواهد شد .با تغییرات  IB ،VBEنیز تغییر می کند.
تغییرات  IBسبب تغییرات  ICمی شود و تغییرات ، IC
تغییرات  VCEرا به دنبال دارد که خروجی تقویت کننده است .در
شکل   66ــ 1مراحل تقویت را مشاهده می کنید.

مشخصۀ خروجی
مشخصۀ انتقالی

ولت
شکل   65ــ1

سیگنال خروجی 1

VCEQ1 = 8 V

 مختصات Q1

ICQ1 = 6mA

سیگنال ورودی

مشخصۀ ورودی

شکل   66ــ1ــ نحوۀ تقویت سیگنال متناوب روی منحنی های مشخصه
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همان طور که می بینید ،در نیم سیکل مثبت ،زمانی که
دامنه سیگنال خروجی ()VCE
ولتاژورودی اضافه می شود (ٔ )1
کاهش می یابد .لذا بین سیگنال ورودی و خروجی یک اختالف
فاز  180درجه به وجود می آید .برای بررسی دقیق چگونگی
تقویت ،بحث را با یک مثال عددی پی می گیریم.
کننده شکل    67ــ 1توجه
مثال 16ــ :1به مدار تقویت ٔ
کنید.در این مدار می خواهیم چگونگی تقویت کنندگی را نشان
دهیم.

ولت
شکل   69ــ1ــ مختصات نقطۀ کار Q2

نقطه کار  Q2را
از روی منحنی ها مختصات کامل ٔ
استخراج می کنیم ،نتیجه خواهد شد:
VCE = 5V

IC = 5mA
Q2 
I B= 50µA
VBE = 0 / 4V

شکل     67ــ 1مدار تقویت کننده

فرض کنید مقادیر  RBو  RCطوری انتخاب شده باشند
مشخصه ورودی شکل
نقطه کار ترانزیستور در روی منحنی
ٔ
که ٔ
نقطه  Q2قرار گرفته باشد.
  68ــ 1در ٔ

دامنه  0/1ولت را به
اکنون ولتاژ متناوب سینوسی با
ٔ
ورودی مدار اعمال می کنیم و به بررسی وضع ترانزیستور در هر
دامنه آن را در لحظات
لحظه می پردازیم .شکل  70ــ 1این موج و ٔ
مختلف نشان می دهد.

شکل 70ــ1ــ موج متناوب سینوسی

در هر لحظه می توان نوشت:

شکل   68ــ1ــ منحنی مشخصۀ ورودی

مشخصه خروجی
نقطه کار  Q2در روی منحنی
مختصات ٔ
ٔ
در شکل   69ــ 1نشان داده شده است.
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Vbe=Vi +VBE
=VBE
نقطه کار DC
ولتاژ بیس امیتر در ٔ
ولتاژ لحظه ای بیس امیتر
=Vbe
در
لحظه  t0ولتاژ متناوب ورودی برابر صفر است لذا
ٔ
  نقطه کار  Q2تغییری نمی کند .در
ٔ Vbe=0+0/4=0/4   V

دامنه ولتاژ متناوب سینوسی برابر  0/1ولت است لذا
لحظه ٔ t1
ٔ
نقطه
Vbe=0/1+0/4=0/5 Vبا افزایش  IB ،Vbeافزایش یافته و ٔ
لحظه  Vi=0 ،t2و Vbe=0/4
نقطه  Q1انتقال می یابد .در ٔ
کار از  Q2به ٔ
نقطه کار به  Q2برمی گردد .در
لحظه  Vi=-0/1V ،t3و
ٔ
Vو ٔ
 Vbe=-0/1+0/4=0/3 Vمی شود و با کم شدن  IB ،Vbeکاهش
یافته و نقطه کار از  Q2یه  Q3تغییر می یابد.
نقطه کار جدید
نقطه کار تغییر می کندٔ ،
در لحظات  t1و  t3که ٔ
را به دست می آوریم.
نتیجه چنین است:
Vbe = 0 / 3 V

I B= 40µA
Qt 3 
IC = 4mA
VCE = 7 V

Vbe = 0 / 5V

I B= 60µA
Q t1 
IC = 6mA
VCE = 3 V

نقطه کار بین Q1
بنابراین ،با اعمال ولتاژ به ورودیٔ ،
دامنه نوسان
و  Q3نوسان می کند .به عبارت دیگر ،ولتاژی با ٔ
دامنه
حداکثر  0/2ولت به ورودی داده شده است و ولتاژی با ٔ
نوسان حداکثر  4ولت در خروجی ظاهر شده که بیانگر عمل
تقویت کنندگی است.
همان طور که مالحظه می کنید ،سیگنال ورودی را می توان
به بیس و امیتر داد و خروجی را از کلکتور و امیتر گرفت .هدف
از به کارگیری خازن  C1در مدار ورودی ،جلوگیری از عبور
نقطه کار
جریان  DCاز منبع متناوب است زیرا در این صورتٔ ،
ترانزیستور به هم می خورد.
گفتیم که خروجی را می توان از کلکتور امیتر ترانزیستور
مؤلفه  acو
گرفتّ ،اما توجه داشته باشید که این ولتاژ دارای دو
ٔ
 ،DCمطابق شکل 71ــ 1است.

شکل 71ــ1ــ سیگنال خروجی بدون خازن C2

برای جدا کردن مؤلفه  acاز مؤلفه  DCاز یک خازن مطابق
شکل 72ــ 1در خروجی مدار استفاده میکنیم (خازن  )C2و بار
(بلندگو و غیره) را توسط این خازن به کلکتور وصل میکنیم.
خازن های  C1و  C2را خازن های کوپالژ می نامند.

شکل 72ــ1ــ مدار یک تقویتکننده با خازنهای کوپالژ

شکل 73ــ 1سیگنال متناوب تقویت شده خروجی را
که
مؤلفه  DCآن توسط خازن کوپالژ  C2حذف شده است،
ٔ
نشان می دهد.

شکل 73ــ1ــ سیگنال متناوب خروجی بدون مؤلفۀ DC

نقطه کار DCدر محل مناسب انتخاب نشود ،در شکل
اگر ٔ
جریان کلکتور و ولتاژ خروجی تغییر نامطلوب (اعوجاج) ایجاد
تغذیه
می شود .شکل های 74ــ 1و 75ــ 1تغییر شکل ناشی از ٔ
ناکافی و بیش از اندازه را روی جریان کلکتور نشان می دهد.

شکل 74ــ1ــ اعوجاج ناشی از تغذیۀ ناکافی
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شکل 75ــ1ــ اعوجاج ناشی از تغذیۀ بیش از اندازه

11ــ1ــ عمل کلیدزنی (سوئیچینگ) ترانزیستور

همان طور که می دانید ،هر کلیدی دارای دو وضعیت قطع
و وصل است .وقتی که کلید قطع (خاموش) است ،مقاومت
الکتریکی بسیار زیادی داردّ ،اما وقتی که وصل (روشن) است،
دارای مقاومت فوق العاده کمی است .برای تغییر دادن وضعیت
یک کلید معمولی انرژی مکانیکی مورد نیاز است.
رله کلیدی است که برای تغییر وضعیت خود از انرژی
الکترومغناطیس استفاده می کند .کلید و رله که دارای ویژگی های
گفته شده هستند ،اشکاالتی نیز دارند که از آن جمله می توان
ایجاد قوس الکتریکی بین  اتصال ها ،خمیدگی اتصال ها ،فرسودگی
قسمت های متحرک و کندی کار آن ها را نام برد.با به کار گرفتن
ترانزیستورها به عنوان کلید می توان اشکاالت فوق را از میان
برداشت .ترانزیستور معمولی را می توان به عنوان کلید به کار
برد .با بررسی مدار شکل 76ــ 1می بینیم که مقاومت بین کلکتور
و امیتر تابعی از جریان موافقی است که از پیوند بیس امیتر عبور
می کند .وقتی از این پیوند جریانی عبور نمی کند (ولتاژ مخالف)،
مقاومت بین کلکتور و امیتر بسیار زیاد است .در این حالت،
ترانزیستور مانند یک کلید باز عمل می کند و مانع عبور جریان
می شود؛ بنابراین ،المپ خاموش می ماند.

با وصل یک ولتاژ مثبت به بیس و قرار دادن ترانزیستور
در ناحیه اشباع مانند شکل 77ــ 1جریان در پیوند بیس امیتر
برقرار می شود (اتصال مذکور در بایاس موافق است) ،مقاومت
بین کلکتور و امیتر بسیار کم می شود و جریان نسبتاً زیادی از
مدار عبور می کند .در این حالت ،مدار مانند یک کلید بسته
عمل خواهد کرد و المپ روشن خواهد شد .هنگامی که ولتاژ
موافق را از ترانزیستور قطع کنیم ،مقاومت بین کلکتور و امیتر
فوق العاده زیاد می شود و چون جریانی از مدار عبور نمی کند،
المپ خاموش خواهد شد .ترانزیستور می تواند مقدار شدت
جریان داده شده به مصرف کننده را در
محدوده وسیعی بین
ٔ
دو حالت قطع و وصل تغییر دهد و به همین دلیل ،بر کلیدهای
مکانیکی یا الکترومغناطیسی برتری دارد.

المپ روشن
شکل 77ــ1ــ ترانزیستور به عنوان کلید بسته

12ــ1ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
1ــ12ــ1ــ منحنی تغییرات  IB ، VBEبه ازای یک ولتاژ
مشخصه  ......نام دارد.
معین از  .......منحنی
ٔ
نقطه کار ترانزیستور در  .......و در
2ــ12ــ1ــ اگر ٔ
 .......باشد ترانزیستور مانند یک کلید عمل می کند.
صحیح یا غلط
رابطه
3ــ12ــ1ــ هدایت انتقالی ترانزیستور از ٔ

المپ خاموش
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به دست می آید.
شکل 76ــ1ــ ترانزیستور به عنوان کلید باز

IC
IE
=
26mV 26mV

صحیح

=
gm

غلط

کننده ترانزیستوری
4ــ12ــ1ــمقاومتخروجییکتقویت ٔ
از رابطه:
به دست میآید.

ثابت

∆ VCE
| IB
∆ IC

صحیح

= RO

غلط

چهار گزینه ای
مشخصه شکل 78ــ 1کدام
   5ــ12ــ1ــ از روی منحنی
ٔ
کمیت ترانزیستور را می توان به دست آورد؟

شکل 79ــ1

1ــ  IBزیاد می شود.
2ــ  IBکم می شود.
3ــ  IBثابت می ماند.
4ــ  ICزیاد می شود.

محاسباتی
نقطه  Aمقاومت
7ــ12ــ1ــ با توجه به جدول 1ــ 1در ٔ
نقطه  Bتا  Cمقاومت دینامیکی دیودبیس امیتر
استاتیکی و از ٔ
ترانزیستور را به دست آورید.
جدول 1ــ1

شکل 78ــ1

(بهره جریان تقویت کننده)
1ــ ٔ AI
(بهره جریان استاتیکی)
2ــ ٔ βDC
3ــ ( Riمقاومت ورودی تقویت کننده)
(بهره ولتاژ تقویت  کننده)
4ــ ٔ AV
مشخصه ورودی ترانزیستور در
  6ــ12ــ1ــ در منحنی
ٔ
شکل 79ــ 1اگر  VBEثابت باشد ،با افزایش  ، VCEکدام گزینه
صحیح است؟

(میکروآمپر)IB

(ولت)VBE

نقطه

200

0/5

A

300

0/6

B

400

0/7

C

کننده ترانزیستوری
  8ــ12ــ1ــ اگر  ICQدر یک تقویت ٔ
 5mAباشد هدایت انتقالی ترانزیستور را محاسبه کنید(.در دمای
محیط)
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فصل دوم
مشخصات ویژۀ تقویت کننده های ترانزیستوری
زمان اجرا 20 :ساعت آموزشی

کننده ترانزیستوری
هدف کلی :بررسی انواع بایاس تقویت کننده ها و
ٔ
مقایسه سه نوع آرایش تقویت ٔ
هدف های رفتاری :در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که:
1ــ انواع روش های تغذیه ترانزیستور (بایاس) را تجزیه
و تحلیل کند.
نقطه کار
2ــ تأثیر تغییر مقاومت های بایاس را روی ٔ
ترانزیستور شرح دهد.
3ــ تقویت کننده های امیترمشترک ،بیس مشترک و
کلکتور مشترک و کاربرد آن ها را شرح دهد.
کننده ترانزیستوری را از نظر سیگنال AC
4ــ تقویت ٔ
تجزیه و تحلیل کند.
  5ــ مشخصات ویژه تقویت کننده (بهره ولتاژ ،بهره جریان،
 Ro ، Riو …) را نام ببرد.

  6ــ انواع تقویت کننده ها را از نظر مشخصات ویژه
با یک دیگر مقایسه نماید.
7ــ فیدبک را تعریف کند.
  8ــ فیدبک منفی و اثر آن بر مشخصات تقویت کننده را
شرح دهد.
9ــ بوت استراپ را شرح دهد.
10ــ تأثیر بوت استراپ کردن مقاومت را در خنثی سازی
مقاومت های بایاس شرح دهد.
11ــ بهره را در تقویت کننده های ترانزیستوری بر حسب
دسی بل محاسبه کند.
12ــ به سؤال های الگوی پرسش پاسخ دهد.

پیش گفتار

امپدانس ورودی با استفاده از روش بوت استراپ مورد بررسی
قرار می دهیم .چگونگی استفاده از فیدبک منفی به منظور جبران
حرارتی (جلوگیری از ازدیاد حرارت) ترانزیستور از دیگر نکات
مورد بحث در این فصل خواهد بود.

کننده ترانزیستوری ابتدا باید
برای بررسی یک تقویت ٔ
ترانزیستور را بایاس کرد ،یعنی دیود بیس امیتر را در بایاس موافق
و دیود کلکتور بیس را در بایاس مخالف قرار داد .ترانزیستور
به عنوان تقویت کننده می تواند یکی از سه آرایش امیتر مشترک،
بیس مشترک و کلکتور مشترک را داشته باشد .مقادیر امپدانس
بهره جریان ترانزیستور
بهره ولتاژ و ٔ
ورودی ،امپدانس خروجیٔ ،
در آرایش های مختلف با یک دیگر متفاوت است .در این فصل
عالوه بر موارد گفته شده ،اثر مقاومت های تأمین بایاس را بر
30

1ــ2ــ روش های مختلف تغذیۀ ترانزیستور

برای آنکه ترانزیستور به عنوان تقویتکننده درست عمل
کند و در سیگنال ورودی اعوجاج به وجود نیاورد ،باید به طور
تغذیه بیش از حد ،ممکن است
تغذیه ناکافی و نیز ٔ
صحیح تغذیه شودٔ .

در سیگنال خروجی تغییر شکل (اعوجاج) به وجود آورد.به عالوه،
تغذیه بیش از حد موجب اتالف توان میشود و بازده ()Efficiency
ٔ
تقویتکننده را پایین میآورد .تغذیه ترانزیستور را با جریان مستقیم
بایاسینگ ( )Biasingمیگویند .بایاسینگ ،ترانزیستور را از نظر
ولتاژ  DCدر یک وضعیت ثابت قرار میدهد ،به این وضعیت ثابت
نقطه کار ترانزیستور
حالت آرامش یا سکون ( )Quiescent Pointیا ٔ
میگویند.یک ترانزیستور باید طوری بایاس شود که همواره پیوند
بیس امیتر آن در گرایش مستقیم ( )Forward Biasو پیوند کلکتور
بیس آن در گرایش معکوس ( )Reverse Biasقرار گیرد .در این
شرایط است که از ترانزیستور میتوانیم به  عنوان تقویتکننده،
رگوالتور و … استفاده نماییم.
نکتۀ مهم  :فقط در بعضی کاربردهای ویژه است که
ترانزیستور به عنوان یک کلید ایده آل در دو حالت اشباع و قطع
عمل می کند .در حالت اشباع ،پیوند کلکتور بیس در گرایش
مستقیم قرار می گیرد.

در این معادله مقدار  VCCثابت و مقدار  VBEتقریباً ثابت
است ،بنابراین در صورتی که بپذیریم  VBEتقریباً ثابت است،
کننده جریان بیس مقدار
می توانیم بگوییم که تنها عامل تعیین ٔ
معین برای  ،RBمقدار
مقاومت  RBاست و با انتخاب یک مقدار ّ
جریان بیس با تقریب قابل قبول تعریف می شود .در این مدار
مقدار جریانی که از کلکتور ترانزیستور می گذرد برابر است با
IC = β I B
معادله (2ــ)2
ٔ
با توجه به
معادله (2ــ ،)2مقدار جریان  ICبه مقدار βی
ٔ
ترانزیستور بستگی دارد .چون مقدار  βبرای ترانزیستورهای
مختلف (حتی از یک نوع) تغییر می کند ،در صورت تعویض
نقطه کار مدار نیز تغییر خواهد کرد .برای ثابت نگه
ترانزیستور ٔ
نقطه کار ترانزیستور ،پتانسیومتر  R2را مطابق شکل 2ــ2
داشتن ٔ
نقطه کار ترانزیستور در صورت
با  R1سری می کنیم .حال اگر ٔ
فرسودگی یا تعویض ترانزیستور تغییر کند ،می توانیم با تنظیم
پتانسیومتر  R2مقدار جریان  IBرا به حالت اولیه برگردانیم.

نقطه کار مناسب با یکی از
بایاس ترانزیستور ،جهت تأمین ٔ
سه روش زیر انجام می گیرد.
1ــ1ــ2ــ تغذیۀ ثابت (:)Fixed Biasدر این نوع
بایاس که مدار آن در شکل 1ــ 2نشان داده شده است ،مقدار
جریان بیس یعنی  IBهمواره ثابت باقی می ماند.
شکل 2ــ2ــ تصحیح نقطۀ کار به کمک پتانسیومتر R2

شکل 1ــ2ــ بایاس ثابت

حلقه
در صورتی که در شکل 1ــ2
معادله  KVLرا در ٔ
ٔ
ورودی بنویسیم ،مقدار جریانی که از بیس ترانزیستور می گذرد از
رابطه زیر به دست می آید.
ٔ
VCC − VBE
= IB
معادله (1ــ)2
ٔ
RB

2ــ1ــ2ــ تغذیۀ خودکار ( :)Automatic Biasدر
نقطه کار تا حد زیادی به مقدار  βی ترانزیستور
مدار شکل 1ــٔ 2
نقطه کار جابجا می شود .برای این که
وابسته است و با تغییر ٔ ، β
مدار فوق در برابر تغییرات  βثبات بیش تری داشته باشد ،می توانیم
تغذیه بیس ترانزیستور را مستقیماً از  VCCتأمین
به جای آن که ٔ
تغذیه بیس را از کلکتور ترانزیستور
کنیم ،طبق شکل 3ــ 2ولتاژ ٔ
دریافت نماییم.به این ترتیب ،با افزایش مقدار جریان  ، ICولتاژ
کلکتور کاهش می یابد .با کاهش ولتاژ کلکتور ،ولتاژ بیس کم
31

می شود و جریان بیس را کاهش می دهد .بنابراین هرگونه تغییر در
 ، ICاثر معکوس روی جریان  IBمی گذارد.

زیاد
می شود

شکل 3ــ2ــ بایاس خودکار
کاهش
می یابد

کاهش
می یابد

کاهش
می یابد

کاهش
می یابد

اگر افزایش
یابد

تغییرات  ICاثر معکوس روی  IBدارد

حلقه خروجی را با توجه
برای درک بهتر موضوع،
معادله ٔ
ٔ
به شکل 3ــ 2می نویسیم و ولتاژ کلکتور ترانزیستور یعنی ولتاژ
نقطه  Cرا به دست می آوریم.
ٔ
معادله (3ــ)2
ٔ
VCC = VRC + VC ⇒ VC = VCC − VRC
VC = VCE = VCC − (I B + IC )R C

بر اساس
معادله 3ــ 2با افزایش مقدار جریان  ، ICافت
ٔ
ولتاژ دو سر مقاومت  RCیعنی  )IB+IC( RCبیش تر می شود و ولتاژ
نقطه  Cکاهش می یابد .کاهش پتانسیل نقطه  Cموجب کاهش
ٔ
اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  RBمی شود و این امر مقدار
جریان  IBرا کاهش می دهد زیرا:
 VRB=VC-VBEاست ،پس می توانیم بنویسیم:
VRB VC − VBE
=
RB
RB

کم
می شود

کم
می شود

کم
می شود

کم
می شود

زیاد
می شود

اگرزیاد
شود

3ــ1ــ2ــ بایاس با مدار تقسیمکنندۀ ولتاژ مقاومتی
( )Voltage divider Biasیا تغذیۀ سرخود ( :)Self Biasدر
مواردی که حتی تغییرات جزئی  VCEو  VCCنیز بر عملکرد مدار
اثر نامطلوب می گذارد ،می توان از مدار شکل 4ــ 2استفاده کرد.
نقطه کار ترانزیستور در حد قابل قبول تثبیت شده
در این مدار ٔ
است و در شرایط خاص تا حدودی مستقل از  βی ترانزیستور
کننده ولتاژ  R1و  R2ولتاژ
است .در این مدار مقاومت  های تقسیم ٔ
تغذیه بیس ترانزیستور را تأمین می کند.برای آن که  VBتقریباً ثابت
ٔ
بماند ،باید مقدار جریان  ،IBدر مقایسه با مقدار جریان  ،I2قابل
کننده
چشم پوشی باشد .برای تحقّق این امر ،باید مقاومت تقسیم ٔ
ولتاژ  R2خیلی کوچک تر از مقاومت ورودی ترانزیستور (مقاومت
استاتیکی ،از پایه بیس ترانزیستور نسبت به شاسی) انتخاب شود.

=
IB

بنابراین ،مدار به گونه ای عمل می کند که با کم شدن مقدار
 ،IBاز مقدار جریان  ICکاسته می شود ،زیرا  IC = βIBاست .این
کاهش جریان افت ولتاژ دو سر مقاومت  RCرا نسبت به حالت
نقطه  Cرا دوباره باال می برد.
فرضی اولیه کم تر می کند و ولتاژ ٔ
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افزایش ولتاژ نقطه  ،Cولتاژ دوسر مقاومت  RBو  VBEرا افزایش
می دهد .با افزایش  VBEمقدار جریان  IBزیاد می شود.
ایـن نـوع تغـذیـه را کـه بـه طـور خودکـار ولتـاژ روی
تغذیه خودکار مینامند .به علت
کلکتورترانزیستور کنترل میشودٔ ،
تغذیه کلکتور
تغذیه بیس از کلکتور ترانزیستور گرفته میشود ٔ
آن که ٔ
چرخه کنترل تغییرات جریان
بیس نیز نامگذاری شده است .میتوان
ٔ
 ICو اثر آن روی  IBرا به صورت زیر خالصه کرد.

شکل 4ــ2ــ تغذیۀ سرخود

در عمل معموال ً مقدار  I2را  5تا  10برابر  IBدر نظر
می گیرند .در این شرایط با توجه به کوچک بودن  IBدر مقایسه

با  ، I2عمال ً (با تقریب قابل قبول) می توان
معادله  VBرا از تقسیم
ٔ

ولتاژ  VCCبین دو مقاومت  R1و  R2به دست آورد.
می دانیم  VEبرابر است با

VCC R 2
R1 + R 2

= VB

VE=VB-VBE
پایه امیتر ترانزیستور خارج می شود
از طرفی جریانی که از ٔ

برابر است با

VE
RE

= IE

چون  IBخیلی کوچک تر از  ICاست با تقریب قابل قبول
می توان نوشت  .IC=IEبا توجه به کم بودن جریان  IBدر مقایسه
با  IEو  ICمالحظه می شود که مقدار جریان  ICبیش تر به VCC
و مقاومت های مدار وابسته است و تقریباً به  βی ترانزیستور
وابستگی ندارد .در صورتی که شرایط تقریب قابل قبول حاکم
باشد ،با تعویض ترانزیستور تغییرات جریان  ICو VCEقابل توجه
نخواهد بود و به راحتی می توان از این تغییرات صرف نظر کرد.

2ــ2ــ مدار معادل تونن بایاس سرخود

نحوه ایجاد پایداری
برای تشریح نقش  R1و  R2و بررسی ٔ
حرارتی در مدار ،ابتدا معادل تونن ورودی مدار را با توجه به
نقطه  Bدر مدار شکل   5ــ 2به دست
تقریب های قابل قبول از ٔ
می آوریم.

بنابراین با توجه به شکل   6ــ 2مقاومت معادل تونن ()Rth
از موازی شدن دو مقاومت  R1و  R2به دست می آید.

برای به دست آوردن Rth

باتری به زمین اتصال کوتاه
می شود.

شکل   6ــ2ــ مدار معادل برای محاسبۀ Rth

R1R 2
R1 + R 2

=
=R th R
1 || R 2

با قرار دادن باتری  VCCدر مدار مطابق شکل 7ــ 2ولتاژ
معادل تونن ( ) Vthرا به دست می آوریم.

شکل 7ــ2ــ مدار معادل برای به دست آوردن V th

مقدار ولتاژ معادل تونن ،افت ولتاژ دوسر مقاومت R2
است ،پس می توانیم بنویسیم.
VCC R 2
R1 + R 2

= Vth

با توجه به محاسبات انجام شده ،مدار معادل تونن بایاس
سرخود به صورت مدار شکل   8ــ 2به دست می آید.

شکل   5ــ2ــ مدار بایاس سرخود

مجموعه ترانزیستور ،مقاومت  REو مقاومت
در این حالت
ٔ
 RCبه عنوان بار فرض می شود.

شکل   8ــ2ــ مدار تغذیۀ سرخود با جایگزینی مدار معادل تونن در ورودی
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در مدار معادل تونن ،باتری مربوط به ولتاژ معادل تونن
( ،)Vthبایاس دیود بیس امیتر را بر عهده دارد.
 REجهت پایداری حرارتی در مدار به کار می رود که در
مورد نقش آن توضیح داده خواهد شد .برای افزایش پایداری
حرارتی در مدار فوق ،باید مقاومت  REدر مقایسه با مقدار Rth
نسبتاً زیاد انتخاب شود .از طرفی افزایش مقدار مقاومت RE
شدت پایین می آورد.هم چنین کاهش مقدار
بهره ولتاژ مدار را به ّ
ٔ
مقاومت  ،Rthامپدانس ورودی مدار را کاهش می دهد.کاهش

امپدانس ورودی موجب اتالف زیاد توان  DCدر مدار و پایین
آمدن بازده آن می شود.
بنابراین در تعیین مقدار  REباید یک حد متعادلی رعایت
شود .برای
محاسبه مقدار  REمی توانیم بنویسیم:
ٔ
VE=VB-VBE=IERE
VB − VBE
IE

= RE

افت ولتاژ  VEدر مقایسه با تغییرات احتمالی  VBEباید
ناخواسته
آن قدر بزرگ باشد که نتواند  IEرا تحت تأثیر نوسانات
ٔ
 VBEدر اثر حرارت قرار دهد.
تغذیه سرخود مناسب ترین
از سه نوع بایاس گفته شدهٔ ،
نوع آن است ،زیرا با انتخاب مناسب مقادیر مقاومت های R1 ،RE
درجه پایداری حرارتی مورد نیاز رسید.
و  R2می توان به
ٔ
نکتۀ مهم  :محاسبات دقیق مربوط به  R1 ،RC ،REو R2
با در نظر گرفتن  IBقابل اجرا است .یادآور می شود که محاسبات
تقریبی ذکر شده که بر مبنای حذف  IBصورت گرفته است ،در
سطح هنرستان قابل قبول و از نظر عملی قابل اجرا می باشد.

چگونگی کاهش ولتاژ  VBاثبات می شود.
VCC R B2
R B1 + R B2

= VB

اگر  RB1افزایش یابد ،مخرج کسر زیاد
می شود و  VBرا کم می کند.

کاهش  VBسبب کاهش  IBو به تبع آن  IEو  ICو در نهایت
کاهش  VEمی شود.
رابطه  IEو  VEنیز این تغییرات را نشان
ٔ
می دهد.
ثابت VE = VB -VBE
با کاهش  VE ،VBکاهش می یابد.

کاهش  VEسبب کاهش  IEو  ICمی شود.

VE
RE

با کاهش  ،ICافت ولتاژ در دوسر مقاومت  RCکم می شود
و ولتاژ کلکتور ترانزیستور را افزایش می دهد.
VC =VCC-RC IC
کاهش  ICسبب کاهش افت
پتانسیل  RCICمی شود.

با کاهش  RC ICمقدار
 VCزیاد می شود.

مراحل چگونگی افزایش  RB1روی شکل 9ــ 2نشان داده
شده است.

3ــ2ــ تأثیر تغییر مقاومت های بایاس روی ولتاژ
و جریان پایه های ترانزیستور

در این مرحله ،تأثیر تغییر مقاومت های بایاس را روی ولتاژ
و جریان پایه های ترانزیستور مورد بررسی قرار می دهیم.
1ــ3ــ2ــ تغییرات  :RB1با افزایش مقدار  RB1افت
رابطه VB
ولتاژ دوسر  RB2یعنی VBکاهش می یابد .با استفاده از ٔ
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= IE

شکل 9ــ2ــ اثر افزایش  RB1روی نقطۀ کار

در صورتی که  RB1کاهش یابد روند این تغییرات به طور
نقطه کار
معکوس انجام می شود.مراحل تأثیر کاهش  RB1روی ٔ
ترانزیستور در شکل 10ــ 2نشان داده شده است.

شکل 12ــ2ــ اثر کاهش  RB2روی نقطۀ کار

3ــ3ــ2ــ تغییرات :RCافزایش مقدار  RCبر VB
VCC R B
R B1 R B2

شکل 10ــ2ــ اثر کاهش  RB1روی نقطۀ کار ترانزیستور

2ــ3ــ2ــ تغییرات :RB2با افزایش مقدار  RB2افت
پتانسیل دوسر آن یعنی  VBافزایش می  یابد .افزایش  VBسبب
افزایش  VEو  IBمی شود.افزایش  IE ،VEو  ICرا زیاد می کند.
با افزایش  ، ICافت پتانسیل دوسر مقاومت  R Cافزایش می یابد و
پتانسیل کلکتور ترانزیستور را کاهش می دهد .با کاهش  RB2روند
تغییرات گفته شده معکوس می شود.
نقطه کار ترانزیستور در
مراحل تأثیر تغییر  RB2روی ٔ
شکل های 11ــ 2و 12ــ 2نشان داده شده است.

شکل 11ــ2ــ اثر افزایش  RB2روی نقطۀ کار

معادله
اثر نمی گذارد ،زیرا طبق
ٔ
به  RCبستگی ندارد.
چون  VBتغییر نمی کند ،در مقدار  VEنیز تغییری حاصل
نمی شود .در نتیجه مقدار جریان  IEو همین طور مقدار  ICتقریباً
تغییر نمی کند .چون  RCزیاد شده است ،افت پتانسیل دوسر آن
یعنی  RCICافزایش می یابد و موجب کاهش  VCمی شود .زیرا
IC

VCC - RC

با توجه به تقریب های در نظر
گرفته شده تقریب ًا ثابت است

افزایش  RCموجب
افزایش  RCICمی شود

مقدار VB

=  VCاست.
 VCکاهش می یابد

ثابت است

نقطه کار
در شکل 13ــ 2روند تأثیر افزایش  RCروی ٔ
ترانزیستور نشان داده شده است.

شکل 13ــ2ــ اثر افزایش  RCروی نقطۀ کار ترانزیستور
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در صورتی که  RCکاهش یابد ،افت پتانسیل دوسر این
مقاومت کاهش می یابد و سبب افزایش  VCمی شود .روند تأثیر
نقطه کار ترانزیستور در شکل 14ــ2
کاهش  RCرا در روی ٔ
مشاهده می کنید.

شکل 16ــ2ــ تأثیر کاهش  REبر نقطۀ کار ترانزیستور

شکل 14ــ2ــ اثر کاهش  R  Cروی نقطۀ کار ترانزیستور

4ــ3ــ2ــ تـغییـرات  : REبـا تـوجه به مـعادالت
 VB = Rو  VE =VB-VBEو تقریب های در نظر گرفته

VCC R B2
B1 + R B2

شده ،مشاهده می شود که این دو معادله به  REبستگی ندارند .لذا
تغییر  REتقریباً تأثیری بر  VBو  VEندارد و  VBو  VEتقریباً ثابت
خواهند ماند.چون  VEتقریباً ثابت می ماند ،با افزایش  REمقدار IE
کاهش و با کاهش  REمقدار  IEافزایش می یابد .افزایش یا کاهش IE
سبب افزایش یا کاهش  ICمی شود .افت ولتاژ دوسر مقاومت  RCبا
افزایش  ICزیاد و با کاهش  ICکم می شود و ولتاژ کلکتور ترانزیستور
نقطه کار
را کاهش یا افزایش می دهد .روند تأثیر تغییرات  REروی ٔ
ترانزیستور در شکل های 15ــ 2و 16ــ 2نشان داده شده است.

شکل 15ــ2ــ تأثیر افزایش  REبر نقطۀ کار ترانزیستور
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4ــ2ــ الگوی پرسش
صحیح یا غلط

1ــ4ــ2ــ در شکل 17ــ IB = VCC − VBE ،2است.
RB

صحیح

غلط

شکل 17ــ2

کامل کردنی
2ــ4ــ2ــ در مدار شکل 18ــ 2اگر جریان  IBافزایش
یابد .......... VC ،می یابد.

شکل 18ــ2

چهارگزینه ای
کننده شکل 19ــ 2اگر  RCرا زیاد
3ــ4ــ2ــ در تقویت ٔ
کنیم و سایر کمیت های مدار ثابت باشند چه تغییری در مدار رخ
می دهد؟

محاسباتی
نقطه B
7ــ4ــ2ــ  Rthو  Vthمدار شکل 21ــ 2را از ٔ
محاسبه کنید.

شکل 1٩ــ2

1ــ مقدار  ICزیاد می شود.
2ــ  VCزیاد می شود.
3ــ  VEکم می شود.
4ــ  VCEکم می شود.
تشریحی
4ــ4ــ2ــ در مدار بایاس اتوماتیک اگر ( VCولتاژ کلکتور)
در اثر افزایش  ، ICکاهش یابد چگونه مدار به طور خودکار ولتاژ
نقطه ( Cکلکتور) را تثبیت می کند؟ شرح دهید.
ٔ
کننده بایاس سرخود
5ــ4ــ2ــ مدار معادل تونن تقویت ٔ
محاسبه  Vthو Rth
نحوه
ٔ
شکل 20ــ 2را از ٔ
نقطه  Bرسم کنید و ٔ
را شرح دهید.

شکل 20ــ2

  6ــ4ــ2ــ تأثیر کاهش  REرا بر روی ولتاژ پایه ها و
جریان پایه های یک مدار بایاس سرخود (با فرض ثابت بودن سایر
کمیت ها) شرح دهید.

شکل 21ــ2

ِ
قطعات مدا ِر تقویت کننده در سیگنال
  5ــ2ــ رفتار
 DCو AC

برای این که ترانزیستور به عنوان تقویت کننده عمل کند،
نقطه کار مناسب ( )Qبایاس نمودیم،
پس از آن که ترانزیستور را در ٔ
دامنه کم ( )Small Signalرا به ورودی
یک سیگنال  acبا
ٔ
ترانزیستور اعمال می کنیم .سیگنال  acبا توجه به تغییراتی که
نقطه کار  DCترانزیستور اثر می گذارد .این تغییرات
دارد روی ٔ
نقطه کار باعث تغییرات زیاد در جریان  ICمی شود و در نهایت
ٔ
نحوه تقویت
سیگنال را در خروجی ترانزیستور تقویت می کندٔ .
سیگنال  acدر مبحث 10ــ 1توضیح داده شده است.
ِ
قطعات ِ
مدار تقویت کننده در
در این مبحث به بررسی رفتار
سیگنال  DCو ACمی پردازیم.
1ــ  5ــ2ــ عکس العمل خازن در مدار :با توجه
به
رابطه مقاومت خازنی یعنی  ، Xc = 1مشاهده می شود
ٔ
2πfc
در جریان  DCچون  f=0است مقدار  XCبرابر با بی نهایت
می شود و خازن به صورت مدار باز عمل می کند .رابطه نشان
می دهد که مقاومت خازنی با فرکانس ( )fو ظرفیت خازن ()c
نسبت عکس دارد .لذا در هنگام تزریق سیگنال  acبه مدار،
اگر فرکانس زیاد باشد با انتخاب ظرفیت مناسب ،مقدار XC
بسیار کم می شود ،به طوری که در حاالتی می توان آن را تقریباً
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اتصال کوتاه در نظر گرفت .با توجه به این موضوع ،خازن در
مدارهای تقویت کننده به دو صورت کوپالژ و بای پاس مورد
استفاده قرار می گیرد.
الف) خازن کوپالژ:خازن کوپالژ ،خازنی است که سیگنال
 acرا از مداری به مدار دیگر منتقل میکند و مانع عبور سیگنال
 DCمیشود .شکل 22ــ 2خازن کوپالژ را در مداری ساده نشان
میدهد .این خازن با مولد سیگنال متناوب و بار  RLبه صورت سری
قرار گرفته است.

خازن از نظر سیگنال ac
اتصال کوتاه است

شکل 24ــ2ــ معادل خازن در سیگنال AC

برای هنرجویان عالقه مند  :تحقیق کنید که برای
پذیرفتن حالت اتصال کوتاه خازن در جریان متناوب ،چه رابطه ای
باید بین مقادیر  RL ، RSو  XCبرقرار باشد.
ب) خازن بای پاس :شکل 25ــ2ــ الف و ب خازن
بای پاس را در یک تقویت کننده بایاس سرخود و یک مدار ساده
نشان می دهد.

شکل 22ــ2ــ مدار ساده با خازن کوپالژ

می دانیم خازن در سیگنال  DCبه صورت مدار باز عمل
می کند .در فرکانس های پایین نیز خازن تقریباً رفتاری مشابه مدار
باز دارد و نمی تواند تمام سیگنال متناوب را به بار انتقال دهد.
شکل 23ــ 2رفتار خازن را در برابر سیگنال  DCنشان می دهد.

خازن بای پاس

(الف)

(ب)

شکل 25ــ2ــ مدار ساده با خازن بای پاس

خازن از نظر  DCمانند
کلید باز است

شکل 23ــ2ــ خازن در برابر سیگنال DC

برای آن که خازن کوپالژ بتواند قسمت اعظم سیگنال
متناوب ( )acرا به بار  RLانتقال دهد ،باید در پایین ترین فرکانس
سیگنال  acتقریباً به صورت اتصال کوتاه عمل کند .بدیهی است
هر قدر فرکانس باالتر می رود ،مقدار مقاومت خازنی کم تر و
خازن به حالت اتصال کوتاه کامل نزدیک تر می شود.
شکل 24ــ 2خازن را در مقابل سیگنال  acبه صورت
کلید بسته (تقریباً اتصال کوتاه) نشان می دهد.
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بر خالف خازن کوپالژ که با بارسری است ،خازن بای پاس
به صورت موازی با بار قرار می گیرد .نقش خازن در این مدار ساده،
جلوگیری از عبور سیگنال متناوب از  RLو هدایت آن از طریق خازن
به زمین است .در این مدار نیز از نظر  DCخازن مانند کلید باز
عمل می کند .بنابراین ولتاژ  DCدوسر  RLثابت باقی می ماند .شکل
26ــ 2رفتار خازن را در مقابل سیگنال  DCنشان می دهد.

شکل 26ــ2ــ خازن بای پاس در مقابل سیگنال DC

در سیگنال  ،acظرفیت خازن  Cباید طوری محاسبه شود
که در حداقل فرکانس کار به صورت اتصال کوتاه عمل کند ،در
نقطه  Aاز نظر سیگنال  acمطابق شکل 27ــ 2به زمین
نتیجه ٔ
نقطه  Aزمین ac
اتصال کوتاه می شود .در این حالت گوییم برای ٔ
( )ac Groundایجاد شده است.

در جریان مستقیم ( )DCسلف به صورت اتصال کوتاه
عمل می کند و مدار معادل آن به صورت شکل 29ــ 2درمی آید.
سلف در  DCاتصال

المپ روشن

کوتاه در نظر گرفته
شده است.

(ب)

(الف)

خازن  cدر مقابل سیگنال

شکل 29ــ2ــ معادل سلف در DC

 acمانند اتصال کوتاه عمل
می کند.

شکل 27ــ2ــ خازن  Cدر مقابل  acمانند اتصال کوتاه عمل می کند.

2ــ  5ــ2ــ عکس العمل سیم پیچ در مدار :رابطه
مقاومت القایی (مقاومت سیم پیچ ــ  )Reactanceبا فرکانس به
صورت  XL=2πfLاست .اگر از مقاومت اهمی سیم به کار
برده شده برای سیم پیچ صرفنظر کنیم ،مقاومت سیم پیچ در مقابل
سیگنال  ) f=0( DCبرابر صفر است یعنی سیم پیچ در مقابل
سیگنال  DCبه صورت اتصال کوتاه عمل می کند .از طرفی
سیم پیچ در مقابل سیگنال متناوب ( )acبا فرکانس  ،fدارای
مقاومتی برابر با XLاست.با توجه به
رابطه  XLهر قدر فرکانس
ٔ
سیگنال متناوب بیش تر باشد XL ،نیز بزرگ تر می شود .شکل
28ــ2ــ الف ،بخشی از یک تقویت کننده را نشان می دهد که
سلف با کلکتور ترانزیستور سری شده است.
شکل 28ــ2ــ ب یک المپ را نشان می دهد که با سلف به
صورت سری قرار دارد و در حالت  DCروشن است.

سیگنال متناوب با
فرکانس f
(الف)
شکل 28ــ2

در سیگنال متناوب سلف دارای مقاومت سلفی  XLاست.
شکل 30ــ 2سلف را به صورت مقاومت معادل در سیگنال ac
نشان می دهد.
سلف از نظر سیگنال  acدارای

سلف در سیگنال ac
به صورت  XLعمل می کند.

مقاومت  XLاست.

المپ تقریب ًا
کم نور است.

سیگنال  acبا فرکانس f

ولتاژ متناوب

شکل 30ــ2ــ معادل سلف در سیگنال ac

3ــ  5ــ2ــ عکس العمل باتری در مدار:اگر باتری را
ایده آل در نظر بگیریم و از مقاومت داخلی آن صرف نظر کنیم ،از
نظر  DCبه عنوان یک منبع ولتاژ ایده آل ،با ولتاژی برابر با  Vولت
 ،DCمدار را تغذیه می کند.از طرفی می دانیم در داخل باتری
یک خازن با ظرفیت باال وجود دارد ،این خازن در سیگنال  acبه
صورت اتصال کوتاه درمی آید و اصطالحاً می گویند باتری «زمین
 )ac Ground( »acشده است .به شکل 31ــ 2توجه کنید.

المپ با وجود سلف
در مدار روشن است
(ب)
شکل 31ــ2ــ مدار تقویت کننده
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در سیگنال  ،DCخازن های مدار به صورت باز عمل می کنند
(نقطه کار) را به
تغذیه  DCمدار بیس و کلکتور ترانزیستور ٔ
و باتری ٔ
عهده دارد.شکل 32ــ 2معادل  DCمدار را نشان می دهد.

شکل 34ــ2

شکل 32ــ2ــ در شرایط  DCخازن های مدار اتصال باز هستند.

در سیگنال متناوب در صورت برقراری شرایط (فرکانس
مناسب) خازن ها تقریباً اتصال کوتاه می شوند .باتری نیز به دلیل
داشتن خازن داخلی تقریباً اتصال کوتاه خواهد شد .شکل 33ــ2
مدار معادل تقویت کننده را در سیگنال متناوب نشان می دهد.

پاسخ :الف) مدار سادۀمعادل :DC
در سیگنال  ،DCخازن های مدار به صورت کلید باز
هستند و باتری در جای خود قرار دارد .لذا مطابق شکل 35ــ2
منبع سیگنال متناوب از مدار قطع می گردد.

باتری از نظر سیگنال

متناوب به زمین اتصال
کوتاه می شود

شکل 35ــ2ــ مدار معادل  DCمثال 1ــ2
شکل 33ــ2ــ مدار معادل در سیگنال متناوب

ساده  DCو  acیک مدار به نکات
پس باید برای تعیین مدل ٔ
زیر توجه کنید:
خازن در مدار  DCبه صورت باز و در مدار  acدر
صورت برقرار بودن شرایط ،اتصال کوتاه در نظر گرفته می شود.
سلف در مدار  DCبه صورت اتصال کوتاه و در مدار
 acدارای مقاومت سلفی  XLاست.
باتری در شرایط  DCتغییری نمی کند ،ولی در شرایط
 acبه صورت اتصال کوتاه دیده می شود.
مثال 1ــ2ــ در شکل 34ــ 2مطلوب است:
الف) رسم مدار معادل ( DCساده)،
ب) رسم مدار معادل ( acساده)
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ب) مدار سادۀ معادل :ac
در سیگنال متناوب خازن ها در مدار تقریباً به صورت
اتصال کوتاه هستند و باتری نیز به دلیل داشتن خازن داخلی به
زمین الکتریکی اتصال دارد .شکل 36ــ 2مدار معادل  acساده
را نشان می دهد.

شکل 36ــ2ــ مدار سادۀ معادل  acمثال 1ــ2

با توجه به شکل 36ــ 2مشاهده می شود که انتهای باالیی RB
و R Cاز طریق ظرفیت خازنی داخل باتری به زمین متصل شده اند.
لذا می توان مدار را به صورت شکل 37ــ 2ترسیم نمود.

همان طور که مشاهده می شود در مدار معادل ،DC
مقاومت بار ،منبع سیگنال  acو  RSعمال ً از مدار حذف می شوند
و مدار به صورت شکل 40ــ 2درمی آید.

شکل 37ــ2ــ مدار سادۀ معادل  acمثال 1ــ2

مثال 2ــ2ــ با توجه به شکل 38ــ 2مطلوب است:
ساده معادل DC
الف) رسم مدار ٔ
ساده معادل ac
ب) رسم مدار ٔ

شکل 40ــ2ـــ مدار سادۀ معادل  DCمثال 2ــ2

ب) مدار سادۀ معادل :ac
در مدار معادل  acساده ،خازن ها تقریباً به صورت اتصال
کوتاه هستند و باتری نیز از طریق خازن داخلی باتری به زمین
ساده معادل ac
اتصال کوتاه می شود .مدار شکل 41ــ 2مدار ٔ
را نشان می دهد.
باتری سرباالی
 RB1و  RCرا

به زمین اتصال
شکل 38ــ2

پاسخ  :الف ــ مدار معادل سادۀ:DC
در مدار معادل  ،DCخازن ها باز هستند و باتری تغییر
نمی کند و در جای خود قرار دارد .شکل 39ــ 2مدار معادل DC
شکل 38ــ 2را نشان می دهد.

شکل 39ــ2ــ مدار سادۀ معادل  DCمثال 2ــ2

کوتاه نموده
است.

شکل 41ــ2ــ مدار معادل  acشکل 38ــ2

معادل  acمدار را می توان به صورت شکل 42ــ 2نیز
ترسیم نمود.

شکل 42ــ2ــ مدار سادۀ معادل  acمثال 2ــ2
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مثال 3ــ2ــ با توجه به شکل 43ــ 2مطلوب است:
ساده معادل DC
الف) رسم مدار ٔ
ساده معادل ac
ب) رسم مدار ٔ

ب) مدار معادل :ac
در سیگنال  acخازن های مدار اتصال کوتاه می شوند و
سلف مقاومتی برابر با  XLدارد .باتری نیز از طریق خازن داخلی
خود تقریباً به زمین اتصال کوتاه است .شکل 46ــ 2مدار معادل
 acرا نشان می دهد.

شکل 43ــ2

پاسخ :الف) مدار معادل :DC
در مدار معادل  DCمطابق شکل 44ــ 2خازن های مدار
باز و سلف تقریباً اتصال کوتاه می شود.

شکل 44ــ2ــ مدار معادلDC

با توجه به مدار معادل  DCبه دست آمده ،منبع سیگنال Vs
ثانویه ترانسفورماتور  Tو مقاومت بار  RLاز مدار قطع می شوند
و ٔ
و مدار به صورت شکل 45ــ 2درمی آید.

شکل 45ــ2ــ مدار معادل DC
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شکل 46ــ2ــ مدار معادل ac

مدار را می توان به صورت شکل 47ــ 2نیز نشان داد.

شکل 47ــ2ــ معادل سادۀ ac

  6ــ2ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
1ــ   6ــ2ــ خازن در مقابل سیگنال  DCدارای مقاومت
 .......و سلف ایده آل دارای مقاومت  ........است.
صحیح یا غلط
2ــ  6ــ2ــ خازن های بای پاس در مقابل سیگنال DC
مانند یک کلید بسته و در مقابل سیگنال  acمانند یک کلید باز
عمل می کنند.
صحیح غلط

ترسیمی و تشریحی
3ــ  6ــ2ــ معادل  DCو  acهر یک از مدارهای شکل
48ــ 2و 49ــ 2و   50ــ 2و   51ــ 2را رسم کنید و نوع بایاس
 DCرا نام ببرید.

شکل 48ــ2

شکل 49ــ2

7ــ2ــ نقش فیدبک در تقویتکنندۀ ترانزیستوری

نقطه کار معینی طراحی می کنیم
وقتی تقویت کننده ای را در ٔ
نقطه کار ،ضریب تقویت ،مقاومت ورودی و مقاومت خروجی
باید ٔ
و سایر مشخصات آن ثابت بماند و تغییر نکند .اگر مقدار هر یک از
مقاومت های مدار یا مشخصات ترانزیستور تغییر کند یا ترانزیستور
قطعه قبلی انطباق
قطعه تغییر یافته با ٔ
تعویض شود ،چون مشخصات ٔ
نقطه کار ،مشخصات ورودی و خروجی
کامل ندارد ،ممکن است ٔ
مدار را تغییر دهد .هم چنین عوامل دیگری نظیر حرارت و عوامل
نقطه کار تأثیر می گذارند و مشخصات
کنترل
نشده محیط بر ٔ
ٔ
ورودی و خروجی مدار را تغییر می دهند که این تغییرات به طور
طبیعی نامطلوب است .برای ثابت ماندن مشخصات تقویت کننده
و تنظیم برخی مشخصات از عاملی به نام فیدبک ( )Feed backیا
بازخورد یا پس خوران استفاده می شود.
1ــ7ــ2ــ تعریف فیدبک :فیدبک عبارت از انتقال
قسمتی از انرژی خروجی (ولتاژ یا جریان) به ورودی مدار است.
به عبارت دیگر اگر قسمتی از انرژی خروجی مدار به ورودی
آن انتقال داده شود ،فیدبک ایجاد می شود .بلوک دیاگرام
تقویت کننده با مدار فیدبک به صورت شکل 52ــ 2است.
تقویت کننده
CE

شکل 50ــ2

شبکه
برگشتی
شکل   52ــ2ــ بلوک دیاگرام تقویت کننده با فیدبک

شکل 5١ــ2

شبکه فیدبک با خروجی مدار موازی شده
در شکل   52ــٔ 2
است و کسری از ولتاژ خروجی مدار را به ورودی تقویت کننده
برمی گرداند .ولتاژی که به ورودی تقویت کننده برمی گردد در هر
لحظه با ولتاژ ورودی تقویت کننده جمع جبری می شود.
نحوه انتقال انرژی از
2ــ7ــ2ــ انواع فیدبک :در ٔ
خروجی تقویت کننده به ورودی آن دو نوع تقسیم بندی کلی ایجاد
می شود.
الف ــ فیدبک مثبت :اگر ولتاژ برگشتی از خروجی با
43

ولتاژ ورودی تقویت کننده کامال ً هم فاز باشد ،فیدبک مثبت رخ
می دهد .در این حالت چون دو ولتاژ با هم هم فاز است ،ولتاژ
ورودی تقویت کننده افزایش می یابد .افزایش ولتاژ ورودی ،ولتاژ
خروجی تقویت کننده را نیز افزایش می دهد ،این نوع فیدبک را
دامنه ولتاژ خروجی تقویت کننده می شود،
که منجر به افزایش
ٔ
فیدبک مثبت می گویند .شکل   53ــ 2بلوک دیاگرام فیدبک
مثبت را نشان می دهد.
تقویت کننده
CE

شبکه
برگشتی
شکل   53ــ2ــ بلوک دیاگرام تقویت کننده با فیدبک مثبت

فیدبک مثبت مدار تقویت کننده را ناپایدار می کند و در
صورت وجود شرایط ،آن را به نوسان می اندازد.
ب ــ فیدبک منفی :اگر ولتاژ برگشتی مدار با ولتاژ
ورودی تقویت کننده هم فاز نباشد و با آن  1800اختالف فاز
داشته باشد فیدبک منفی به وجود می آید .در این حالت ولتاژ
فیدبک ،به دلیل  1800اختالف فاز ،ولتاژ ورودی تقویت کننده را
کاهش می دهد و باعث کم شدن ولتاژ خروجی می شود .این نوع
فیدبک را فیدبک منفی می گویند .برای پایداری تقویت کننده ها
از فیدبک منفی استفاده می کنند .شکل   54ــ 2بلوک دیاگرام
تقویت کننده با فیدبک منفی را نشان می دهد.
تقویت کننده
CE

شبکه
برگشتی
شکل   54ــ2ــ بلوک دیاگرام تقویت کننده با فیدبک منفی

3ــ7ــ2ــ نقش  REبه عنوان عامل فیدبک منفی:در
شکل   55ــ 2یک تقویت کننده با فیدبک منفی نشان داده شده
است.
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شکل   55ــ2ــ تقویت کننده با فیدبک منفی توسط RE

ولتاژ دوسر  REهمان ولتاژ فیدبک ( )Vfاست .وجود
مقاومت  REامپدانس ورودی تقویت کننده را افزایش می دهد و
بهره ولتاژ مدار می شود.
سبب کاهش ٔ
4ــ7ــ2ــ چگونگی تثبیت نقطۀ کار توسط :RE
نقطه کار تقویت کننده ترانزیستوری تغییر کند ،منجر به
می دانیم اگر ٔ
تغییر سایر مشخصات تقویت کننده نیز می شود .افزایش حرارت و
افزایش جریان نشتی از مواردی است که تغییر آن باعث جابه جایی
نقطه کار می شود .به عنوان مثال اگر جریان نشتی زیاد شود ،جریان
ٔ
 ICافزایش می یابد .از طرفی می دانیم  ICتقریباً برابر  IEاست .لذا
افزایش  ، ICجریان  IEرا نیز زیاد می کند .با زیاد شدن  IEافت ولتاژ
دوسر  REنیز زیاد می شود .زیرا داریم VE =REI E
رابطه VBE = VB- VE
از سوی دیگر مقدار  VBEاز
ٔ
به دست می آید.
رابطه زیر به دست
مقدار  VBتقریباً ثابت است و از
ٔ
می آید:
V R
2

CC

R1 + R 2

= VB

رابطه  ، VBEچون  VBثابت است و  VEزیاد شده است
در ٔ

بنابراین  VBEکم می شود .کم شدن  ، VBEمقدار  IBرا کاهش
می دهد و هدایت ترانزیستور را کم می کند .کم شدن  IBدر نهایت
موجب کاهش  ICو حرارت و جریان نشتی می شود.
شده
نقطه کار ترانزیستور به ٔ
به این ترتیب ٔ
نقطه تعریف ٔ
اولیه خود برمی گردد .این تغییرات را می توان به صورت زیر
ٔ
نشان داد.

زیاد می شود.

زیاد می شود .زیاد می شود .زیاد می شود.
حرارت

کم می شود.

کم می شود .کم می شود .کم می شود.
حرارت

در اثر حرارت

1ــ 8ــ2ــ تعیین مقدار ظرفیت خازن بای پاس :برای
آن که خازن بای پاس بتواند در مقابل سیگنال  acبه صورت اتصال
کوتاه عمل کند ،باید ظرفیت آن را بزرگ انتخاب کنند .برای تعیین
رابطه مقدار مقاومت آن را در مقابل ac
مقدار ظرفیت خازن ابتدا ٔ
( )Xcبرای کم ترین فرکانس ورودی می نویسند:
1
2π f min C

کم می شود.

زیاد شد.
ً
تقریبا ثابت

سپس  Xcرا برابر

RE
10

= XC

قرار می دهند.
RE
1
=
10 2π f min C

X
=
C

  8ــ2ــ اصالح بهرۀ ولتاژ در هنگام تزریق سیگنال متناوب
سپس مقدار  Cرا محاسبه می کنند.
نقطه کار
همان طوری که مالحظه شد  REباعث پایداری ٔ
مقدار ظرفیت خازنی که باید در مدار قرار بگیرد باید مساوی یا
نقطه کار وجود  REدر مدار
مدار می شود .بنابراین برای پایداری ٔ
بزرگ تر از عدد به دست آمده انتخاب شود.
ضروری و اجتناب ناپذیر است .از طرفی وجود  REباعث ایجاد
رابطه:
فیدبک منفی در مدار می شود و بهره ولتاژ مدار را به شدت کاهش به عبارت دیگر الزم است همواره ٔ
ٔ
R
XC ≤ E
می دهد ،زیرا ولتاژ  acکه در دوسر  REافت نموده است ،مانند
10
RE
1
ولتاژ  DCبه مدار برگشت داده می شود .برای خنثی سازی اثر یا  2π f C ≤ 10برقرار باشد.
min
 REدر مقابل سیگنال  acخازنی را مطابق شکل   56ــ 2به دوسر
کننده شکل   57ــ 2اگر فرکانس
مثال 4ــ2ــ در تقویت ٔ
 REمتصل می کنند .این خازن یک خازن بای پاس است که سیگنال متناوب ورودی از  500هرتز تا  7کیلوهرتز تغییر کند،
هنگام عبور سیگنال  ACبه صورت اتصال کوتاه عمل می کند و ظرفیت خازن  CEرا چقدر انتخاب کنیم تا  REدر مقابل سیگنال
اثر مقاومت  REرا از بین می برد و مانع فیدبک منفی می شود.
 acبه درستی بای پاس شود؟

شکل   56ــ2ــ  REبا خازن بای پاس

به این ترتیب با بای پاس شدن مقاومت  REفیدبک ac
بهره ولتاژ تقویت کننده به شدت افزایش می یابد.
حذف می شود و ٔ
با اتصال کوتاه شدن مقاومت  REدر مقابل  ،acامپدانس ورودی
تقویت کننده کاهش می یابد.

شکل   57ــ2

پاسخfmin=500HZ :
fmax=7KHZ
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1
2π f min C

محاسبه مقاومت خازن:
ٔ
محاسبه : CE
ٔ

= XC

R E 330
=
= 33 Ω
10
10

=X
C

1

RE
=
= 33 Ω
2π f min CE 10
1
F
)2π(500)(33

= CE

CE = 9 / 65µF  10µF

خازن مناسب خازنی است که مقدار آن برابر با  10µfیا
بزرگ تر باشد.
توجه  :پس از
محاسبه مقدار ظرفیت خازن باید به مقدار
ٔ
ولتاژ کار خازن ( )WVنیز توجه نمایید.زیرا در صورتی که ولتاژ
کار خازن کم تر از مقدار ولتاژ داده شده به دوسر آن در مدار
باشد ،خازن آسیب خواهد دید.

  9ــ2ــ الگوی پرسش
است.

کامل کردنی
1ــ   9ــ2ــ در تقویتکنندهها معموال ً نوع فیدبک ………

چهارگزینه ای
2ــ   ٩ــ ٢ــ در مدار شکل ٥٨ــ ٢با قطع کلید  Kکدام
گزینه صحیح است؟

شکل  ٥٨ــ٢
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 )١فیدبک منفی  acایجاد میشود و امپدانس ورودی کم
میشود.
بهره ولتاژ زیاد
 )٢فیدبک مثبت  acایجاد می شود و ٔ
می شود.
بهره ولتاژ کم
 )٣فیدبک منفی  acایجاد می شود و ٔ
می شود.
 )٤فیدبک مثبت  acایجاد میشود و امپدانس ورودی
زیاد میشود.
صحیح یا غلط
رابطـه
٣ــ٩ــ٢ــ مقـدار ظـرفیـت خـازن بـای پـاس از
ٔ
1
R
= E
2π f max C 10

بهدست میآید.

صحیح

غلط

تشریحی
٤ــ٩ــ٢ــ فیدبک را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.
٥ــ٩ــ٢ــ در تقویتکنندهها از چه نوع فیدبکی استفاده
میکنند؟ دلیل آن را توضیح دهید.
٦ــ٩ــ٢ــ نقش  REرا به عنوان فیدبک منفی در یک تقویت
کننده بایاس سرخود شرح دهید.
ٔ
٧ــ٩ــ٢ــ چگونه از ایجاد فیدبک منفی  acتوسط  REجلوگیری
به عمل میآورند؟ شرح دهید.
محاسباتی
کننده شکل ٥٩ــ ٢از
  ٨ــ٩ــ٢ــ اگر فرکانس ورودی تقویت ٔ
 ١٠٠هرتز تا  ١٥کیلوهرتز تغییر کندحداقل ظرفیت خازن بای پاس
( )CEرا محاسبه کنید.

شکل  ٥٩ــ٢

محاسبه
قبل توضیح داده شده است .نکتهای که در اینجا برای
١٠ــ٢ــتحلیل تقویتکنندۀ امیتر مشترک ()CE
ٔ
نقطه کار  DCو
تقویت
توجه به ٔ
کننده امیتر مشترک ،بیشترین کاربرد در انواع مقاوم تهای فوق باید درنظر گرفت ّ
ٔ
تقویت کن نده ها را دا رد .تقویت کننده امیتر مشترک عالوه مفروضاتی است که معموال ً برای تقویتکنندههای امیتر مشترک
برتقویت جریان ،تقویت ولتاژ را نیز انجام میدهد و به همین درنظر میگیرند.

این مفروضات عبارتند از:
دلیل ،در بسیاری از موارد ،نسبت به تقویتکنندههای دیگر
I2 = 5I B

برتری دارد.
RC

=
R
 E
کننده امیتر مشترک با
5

در مدار شکل ٦٠ــ ٢یک تقویت ٔ
VCC

بایاس سرخود را مشاهده میکنید.
= VCE
2



نقطه کار و با توجه به مفروضات
با معلوم بودن مختصات ٔ
فوق ،میتوان مقاومتهای بایاس را محاسبه نمود .از بیان مثالی
در این م ورد صرف نظر می شود و از این پس از مدار بایاس
سرخود با مقاومتهای بایاس معلوم برای تجزیه و تحلیل استفاده
خواهیم کرد.
کننده امیتر مشترک
٢ــ١٠ــ٢ــ بهرۀ جریان :در تقویت ٔ
جریان ورودی ،جریان بیس و جریان خروجی درحالت بیباری،
شکل  ٦٠ــ٢ــ یک تقویتکنندۀ امیتر مشترک
جریان کلکتور است .همانطور که قبال ً گفته شد ،جریان کلکتور،
چندین برابر جریان بیس است؛ بنابراین ،مدار امیتر مشترک ،جریان
همانطور که مالحظه میشود برای جلوگیری از افت را تقویت میکند .نسبت جریان خروجی به جریان ورودی را
ولتاژ متناوب در دوسر مقاومت  ،REدوسر مقاومت را توسط بهرۀ جریان میگویند و آن را با حرف  Aiنشان میدهند.
IO IC
خازن  C2که خازن بایپاس نامیده میشود ،اتّصال کوتاه می کنند.
= Ai
≈
=
β
Ii I B
خازنهای  C1و  C3خازنهای کوپالژ هستند .این خازن ها مانع
حرف  βرا برای بهره جریان  DCبهکار میبرند .در جریان
مجموعه
طبقه دیگر می شوند.
ورود سیگنال  DCاز یک طبقه به ٔ
ٔ
بهره جریان از پارامتر دیگری به نام
مقاوم تهای  R E ،R2 ،R 1و  RCترانزیستور را در ٔ
نقطه کار متناوب ،برای بهدست آوردن ٔ
رابطه زیر بهدست میآید.
 DCموردنظر قرار میدهند .مقاومت  R 1و  R2بایاس بیس را  hfeاستفاده میشود که مقدار آن از ٔ
∆IC
تأمین می کنند .مقاومت  REعالوه بر تثبیت ترانزیستور در مقابل
=
= Ai
h fe
∆I B
نقطه کار  DCنیز دخالت دارد .مقاومت RC
حرارت ،در تعیین ٔ
در بسیاری موارد مقدار  hfeتقریباً با مقدار  βبرابر
نقطه کار ،به عنوان مقاومت
نیز ضمن دخالت داشتن در تنظیم ٔ
می شود β .تابعی از جریان ،درجه حرارت و مقدار ولتاژ VCE
بار کلکتور عمل نموده و جریان کلکتور را محدود میکند.
کننده جریان ورودی است .مقاومت های است .کارخانههای سازنده ،تغییرات  hfeرا برحسب  ICدر اختیار
مقاومت  RSکنترل ٔ
ورودی و خروجی ،روی شکل ٦٠ــ ٢کامال ً مشخص شده است .مصرفکننده قرار میدهند .شکل ٦١ــ ٢منحنی تغییرات hfe
١ــ١٠ــ ٢ــ محاسبۀ مقاومتهای R1 ،RE ،RC ،را برحسب  ICبرای مقادیر  VCE = 10Vدر درجه حرارت های
محاسبه مقاومتهای بایاس ترانزیستور در مباحث  10°Cو  25°Cو  65°Cبرای ترانزیستور  2N2221نشان
درباره
:R2
ٔ
ٔ
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می دهد .در برگههای اطالعات معموال ً مقدار  βرا با نام  hfeدر
جریان  DCنیز میشناسند.

 ١٨٠درجه با یکدیگر اختالف فاز دارند؛ زیرا با افزایش ولتاژ
ورودی ،جریان خروجی افزایش مییابد و مقدار  VCEرا که همان
ولتاژ خروجی است کاهش میدهد .عکس این روند نیز صادق
است؛ یعنی ،با کاهش ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی افزایش مییابد.
5ــ١٠ــ٢ــ مقاومت ورودی :برای تعیین مقاومت
ورودی ،باید مقادیر جریان و ولتاژ ورودی را داشته باشیم .با
توجه به شکل ٦٠ــ ٢جریان ورودی  Iiو ولتاژ ورودی  Viاست.
مقاومت ورودی ،از تقسیم ولتاژ ورودی به جریان ورودی به
دست میآید.
Vi
Ii

کنید.

= Ri

ساده معادل  acتقویتکننده شکل ٦٢ــ ٢توجه
به مدار ٔ

شکل  ٦١ــ٢ــ منحنی تغییرات  hfeبرحسب  ICدر سه درجه حرارت

همانطور که در منحنی شکل ٦١ــ ٢مشاهده میشود در
یک درجه حرارت معین با افزایش مقدار جریان  ،ICمقدار hfe
افزایش مییابد تا به یک مقدار ماکزیمم میرسد .سپس مقدار hfe
با افزایش  ICشروع به کاهش مینماید ،به عنوان مثال در درجه
حرارت محیط که مقدار آن  ٢٥درجه سانتیگراد است ،در جریان
 IC = 1mAمقدار  hfe  84و در  IC = 30mAمقدار hfe  108
و در  IC = 100mAمقدار  hfeتقریباً  100است.
کننده
٣ــ١٠ــ٢ــ بهرۀ ولتاژ :اگر به ورودی تقویت ٔ
امیتر مشترک ولتاژ متناوبی اعمال کنیم با توجه به محدودیت VBE
تغییرات ولتاژ ورودی یعنی تغییرات ولتاژ بیس امیتر محدود و با
دامنه کم است .اما ولتاژ متناوب خروجی که همان تغییرات ولتاژ
ٔ
کننده امیتر
کلکتور امیتر استٔ ،
دامنه زیادی دارد .لذا تقویت ٔ
بهره ولتاژ آن زیاد است.
مشترک ولتاژ را نیز تقویت میکند و ٔ
٤ــ ١٠ــ٢ــ اختال ف فاز بین ول ت اژ ورودی و
کننده امیتر
خروجی :جریان ورودی و جریان خروجی در تقویت ٔ
مشترک ،همفازند ،زیرا با افزایش جریان بیس (جریان ورودی)،
جریان کلکت ور (ج ریان خروجی) ن یز افزای ش می ی ابد .اما در
اندازه
کننده امیتر مشترک ولتاژ ورودی و خروجی به
تقویت
ٔ
ٔ
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شکل  ٦٢ــ٢ــ مدار سادۀ معادل  acتقویتکنندۀ امیتر مشترک

مقاومت ورودی از سه مقاومت موازی  R2 ،R1و مقاومت
ترانزیستور ( )rπتشکیل میشود .در صورتی که مقاومت معادل
 R1و  R2در مقایسه با  rπزیاد باشد مقاومت ورودی به سوی
مقاومت ( rπمقاومت دیود بیس  امیتر) که مقدار آن کوچک است،
میل میکند.
R in = R1 R 2 rπ

ساده معادل
6ــ١٠ــ٢ــ مقاومت خروجی :به مدار ٔ
کننده امیتر مشترک ،از خروجی توجه کنید (شکل
 acتقویت ٔ
٦٣ــ.)٢

شکل  ٦٣ــ٢ــ مدار سادۀ معادل  acتقویتکننده

همانطور که مشاهده میشود مقاومت خروجی از موازی
شدن دو مقاومت  RCو مقاومت داخلی کلکتور امیتر ترانزیستور
بهدست میآید.
چون د یود ک لکتور    بیس در بایاس مخالف قرار دارد.
بنابراین مقاومتی که از کلکتور امیتر دیده میشود بسیار بزرگ
است  .هنگام ی که مقاومت بسیار بزرگ کلکتور امیت ر با RC
(بار) موازی میشود مقاومت معادل (مقاومت خروجی) به سمت
مقاومت ( RCبار) میل خواهد کرد .مقدار مقاومت  RCدر مقایسه
با مق اومت کلکتو ر امیتر در حد متوسط قرار دارد  .مقاومت
خروجی را با  ROنمایش میدهند.
اندازهگیری عملی مقاومت خروجی :برای اندازهگیری
عملی  ROباید یک بار ولتاژ خروجی را بدون بار  RLو بار دیگر
با بار  RLاندازه بگیریم و سپس مقاومت خروجی را با روش زیر
محاسبه نماییم.
ولتاژ خروجی در حالت بدون بار ) (RLرا (No load)VONL
و ولتاژ خروجی در حالت بارداری (حالت طبیعی کار دستگاه) را
 (Full load) VOFLمینامند .برای
محاسبه  ROابتدا مدار معادل
ٔ
تونن خروجی تقویتکننده را مانند شکل ٦٤ــ ٢رسم میکنیم.

× RL

VO NL − VOFL
VOFL

=
RO

١١ــ٢ــ بررسی تقویتکنندۀ بیس مشترک ()CB

کننده بیس مشترک ،ورودی مدار ،امیتر بیس و
در تقویت ٔ
کننده
خروجی آن کلکتور بیس است .شکل ٦٥ــ ٢یک تقویت
ٔ
تغذیه سرخود را نشان میدهد.
بیس مشترک با ٔ

شکل  ٦٥ــ٢ــ یک تقویت کنندۀ بیس مشترک

ساده معادل  DCو  acدر شک لهای ٦٦ــ ٢و
اگر به مدار
ٔ

٦٧ــ ٢توجه کنیم ،بایاس  DCاین مدارکامال ً مشابه مدار آرایش امیتر

نقطه کار
مشترک است و
محاسبه مقاومتهای بایاس ،با توجه به ٔ
ٔ

 DCو مفروضاتی که برای مدار امیتر مشترک درنظر گرفته شده

است،صورت میپذیرد .سیگنال  acاز مسیرخازن کوپالژ  C1به امیتر

داده میشود ،خروجی نیز از طریق خازن کوپالژ  C3از کلکتور گرفته
میشود و بیس نیز از طریق خازن  C2به زمین اتصال کوتاه است.

شکل  ٦٤ــ٢ــ مدار معادل تونن تقویتکننده

میخواهیم مقدار  R Oرا با توجه به مقدار ولتاژ خروجی
در حالت بیباری و بارداری بهدست آوریم.
از تقسیم ولتاژ  VO NLبین  ROو  RLاستفاده میکنیم.

به عبارت دیگر سیگنال  acورودی به امیتر بیس ترانزیستور

داد ه می ش ود و سیگنال خروجی از کلکتور ب یس ترانزیستور

دریافت می گردد.

=V
R O I L + VOFL
O NL
VO NL − VOFL
IL
VO NL − VOFL
VOFL
RL

= RO
= RO

شکل  ٦٦ــ٢ــ مدار سادۀ معادل  DCتقویت کنندۀ بیس مشترک
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شکل  ٦٧ــ٢ــ مدار سادۀ معادل  acتقویت کنندۀ بیس مشترک

١ــ١١ــ٢ــ بهرۀ جریان :جریان ورودی ،جریان امیتر
( )IEو جریان خروجی در حالت بیباری ،جریان کلکتور ()IC
رابطه زیر
است .میدانیم بین جریانهای امیتر ،کلکتور و بیس
ٔ
برقرار است:
IE = IC + IB
طبق این رابطه ،جریان خروجی ( )ICهمیشه از جریان
بهره جریان از تقسیم
ورودی ( ،)I Eکوچکتر است و از طرفی ٔ
رابطه زیر بهدست میآید.
جریان خروجی به جریان ورودی ،طبق ٔ
Io IC
=
= α
Ii I E

= Ai

کننده بیس مشترک ،تقویت جریان
بنابراین ،در تقویت ٔ
کننده
وجود ندارد .به تعبیر دیگر ،ضریب تقویت جریان در تقویت ٔ
بیس مشترک کوچکتر از ( )١است.
کننده بیس مشترک
2ــ١١ــ٢ــ تقویت ولتاژ :در تقویت ٔ
ضریب تقویت ولتاژ زیاد است؛ زیرا تقریباً تمام جریان ورودی ()IE
به خروجی ( )ICمیرسد .این جریان ،پس از گذشتن از مقاومت RC
(بار) ،ولتاژ نسبتاً بزرگی را در مقایسه با ولتاژ ورودی در دوسر بار
بهره ولتاژ خیلی بزرگتر
ایجاد میکند .بنابراین ،در این مدار ضریب ٔ
رابطه زیر بهدست می آید.
از ( )١است و از ٔ
Vo
Vi

= AV

٣ــ١١ــ٢ــ اختالف فاز بین ولتاژ ورودی و
کننده بیس مشترک جریان ورودی با جریان
خروجی :در تقویت ٔ
خروجی و همچنین ولتاژ ورودی و خروجی همفاز هستند.
٤ــ١١ــ٢ــ مقاومت ورودی :همانطوری که در شکل
مجموعه موازی
٦٨ــ ٢مشاهده میشود ،مقاومت ورودی ( )Riاز
ٔ
مقاومتهای  REو مقاومت دیود بیس امیتر بهدست می آید.
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شکل  ٦٨ــ٢ــ مدل  acبیس مشترک و مقاومت ورودی آن از نگاه امیتربیس

مقدار مقاومت  REو مقدار مقاومت دیود بیس امیتر که در
ولتاژ موافق قرار دارد ( )reکم است ،مقدار مقاومت ورودی مدار
بیس مشترک در مقایسه با مدار امیتر مشترک کوچکتر است.
رابطه زیر قابل محاسبه است.
مقدار مقاومت ورودی از ٔ
rπ
β

=
=R i R
RE
E re

٥ــ١١ــ٢ــ مقاومت خروجی :با توجه به شکل ٦٨ــ٢
کننده بیس مشترک است ،مقاومت
ساده معادل  acتقویت ٔ
که مدار ٔ
خروجی ( )ROاز درگاه خروجی یعنی از کلکتور بیس محاسبه
میشود .چون دیود کلکتورــ بیس در بایاس مخالف قرار دارد.
مقدار مقاومتی که از درگاه کلکتور بیس دیده میشود ،بسیار بزرگ
است از طرفی چون مقاومت  RCبا مقاومت کلکتور بیس موازی
میشود ،مقاومت معادل آن دو به سمت مقاومت  RCمیل میکند.
محاسبه عملی  ROشبیه
محاسبه عملی مقاومت  ROدر مدار امیتر
ٔ
ٔ
مشترک است.

١٢ــ٢ــبررسیتقویتکنندۀکلکتورمشترک ()CC

اگر ورودی مدار تقویتکنندهای بیس ــ کلکتور و خروجی
آن امیتر ــ کلکتور باشد .تقویتکننده در حالت کلکتور مشترک
تغذیه سرخود
کننده  CCبا ٔ
کار میکند .شکل ٦٩ــ ٢یک تقویت ٔ
را نشان میدهد.

شکل  ٦٩ــ٢ــ یک تقویتکنندۀ کلکتور مشترک

کننده کلکتور مشترک
ساده  DCو  acتقویت ٔ
مدار معادل ٔ
در شکلهای ٧٠ــ ٢و ٧١ــ ٢نشان داده شده است.

شکل ٧٠ــ٢ــ مدل سادۀ  DCتقویت کننده

شکل ٧١ــ٢ــ مدل سادۀ  acتقویتکنندۀ CC

مقدار آن برابر است با:

I
I
Ai = o = E = 1 + β = γ
Ii I B

بـهره جـریان  DCمـدار کـلکتور مـشتـرک در حـالت
ٔ γ
بیباری نامیده میشود.
٢ــ١٢ــ٢ــ بهرۀ ولتاژ :با مراجعه به شکل ٦٩ــ ٢و
٧١ــ ٢مشاهده میشود که ولتاژ خروجی برابر با تغییرات ولتاژ
«امیتر کلکتور» ( )VECو ولتاژ ورودی برابر با تغییرات ولتاژ «بیس
حلقه خروجی ،مقدار ولتاژ
کلکتور» ( )VBCاست .با توجه به ٔ
رابطه زیر بهدست میآید:
خروجی از ٔ
VEC = VEB + VBC
در صورتی که مقدار  VEBرا که برابر با  VBEبا عالمت
رابطه زیر بهدست میآید:
مخالف است ،درنظر بگیریم ٔ
VBC = VEC - VEB = VEC + VBE
VO

Vi

رابطه فوق مشاهده میشود که تغییرات VBC
با مقایسه دو
ٔ
کننده همو اره بیش تر از تغییرات  VECاست .بنابراین در مدار CC
ساده  acتقویت ٔ
همانطور که مالحظه میشود در مدار ٔ
کلکتور مشترک ،سیگنال ورودی بین بیس و کلکتور و سیگنال مقدار  AVکمتر از ( )١میباشد.
شیوه دیگری نیز میتوان اثبات نمود که در آرایش کلکتور
پایه کلکتور
خروجی بین امیتر و کلکتور قرار دارد .به عبارت دیگر ٔ
به ٔ
ساده معادل
بهره ولتاژ کوچکتر از واحد است .به مدار ٔ
بین ورودی و خروجی مـشترک است .مقدار مقاومت های بایاس مشترک ٔ
کننده کلکتور مشترک در شکل ٧٢ــ ٢توجه کنید.
کننده کلکتور مشترک را با مفروضات خاص کلکتور مشترک  ACتقویت ٔ
تقویت ٔ
که معموال ً  I2 = IBاست ،محاسبه می کنند .چون جریان  I2بسیار کم
است ،مقدار مقاومتهای بایاس  R2و  R1نسبتاً زیاد بهدست می آیند،
کننده  CCافزایش مییابد و در
از ای نرو مقاومت ورودی تقویت ٔ
مقایسه با تقویتکنندههای  CEو  CBبیشتر است.
چون مقاومت  RCوجود ندارد در شرایط  acسیگنال متناوب
شکل ٧٢ــ٢ــ معادل  ACتقویتکنندۀ CC
ورودی عیناً به پای ههای «بیس کلکتور» اتصال مییابد و سیگنال
معادله  KVLدر مسیر مشخص شده میتوان
با نوشتن
متناوب خروجی از پایههای «امیتر کلکتور» دریافت می شود.
ٔ
١ــ١٢ــ٢ــ بهرۀ جریان :در مدار کلکتور مشترک ،نوشت:
-Vi + Vbe + VO = 0
جریان ورودی ،جریان بیس و جریان خروجی ،جریان امیتر است
Vi = Vbe + VO
از طرفی چون جریان امیتر خیلی بیشتر از جریان بیس است ،این
مشاهده میشود سیگنال ورودی به
اندازه ( Vbeتغییرات
بهره جریان مدار کلکتور
ٔ
مدار ضریب تقویت جریان زیادی داردٔ .
مشترک از نسبت جریان امیتر به جریان بیس بهدست میآید و  acسیگنال بیس امیتر) از  VOبیشتر است لذا:
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Vo
VO
=
Vi Vo + Vbe

=A
V

بنابراین در مدار کلکتور مشترک مقدار  AVکوچکتر از
واحد بهدست میآید.
٣ــ١٢ــ٢ــ اختالف فاز بین سیگنالهای ورودی
و خروجی :در مدار کلکتور مشترک ،ولتاژ خروجی تابعی از
ولتاژ ورودی است؛ بنابراین ،در این آرایش بین ولتاژ خروجی و
ولتاژ ورودی اختالف فازی وجود ندارد .همچنین ،اختالف فاز
بین جریانهای ورودی و خروجی صفر است.
٤ــ١٢ــ ٢ــ مقاومت ورودی :با توج ه به شکل
ساده  acتقویتکننده است مشاهده میشود که از
٧٣ــ ٢که مدل ٔ
درگاه ورودی ،مقاومتهای  R2 ، R1و  RTبا هم موازی هستند.
رابطه زیر بهدست میآید:
مقدار مقاومت ورودی از ٔ

 rπمقاومت دینامیکی دیود بیس امیتر از نگاه بیس و re
مقاومت دینامیکی دیود امیتر بیس از نگاه امیتر است.

١٣ــ٢ــانـجـام بـعـضـیاصـالحاتدر مـدار
تقویت کنندۀ CC

١ــ١٣ــ٢ــ خنثی کردن اثر مقاومتهای بایاس با خازن
کننده ولتاژ
بوتاستراپ ( :)Boot strapچون مقاومتهای تقسیم ٔ
 R1و  R2با مقاومت ورودی ترانزیستور یعنی مقاومتی که از بیس کلکتور
دیده میشود موازی است ،مقاومت ورودی ترانزیستور کاهش مییابد.
برای خنثی کردن اثرگذاری مقاومتهای بایاس  R1و  R2بر مقاومت
ورودی ترانزیستور از روشی به نام بوتاستراپ کردن استفاده میکنند.
به عنوان مثال مقاومت شکل ٧٤ــ ٢را درنظر بگیرید.

R i = R1 R 2 R T

 RTمقاومت دیود بیس کلکتور است که در ولتاژ مخالف
قرار دارد و در مقایسه با مقاومت معادل  R1و  R2قابل توجه و
بزرگ است لذا مقاومت ورودی به سمت مقاومت معادل  R1و
 R2میل میکند.
R i  R1 R 2

شکل ٧٤ــ٢ــ مقاومت  Rو پتانسیل دوسر آن

مقدار جریانی که از انتهای سر  Aوارد آن میشود طبق
قانون اهم برابر است با:
VA − VB
R
شکل ٧٣ــ٢ــ مدار سادۀ معادل  acتقویتکننده

٥ــ١٢ــ٢ــ مقاومت خروجی :مقاومت خروجی تقوی 
ت
کننده کلکتور مشترک از موازی شدن مقاومت  REبا مقاومت امیتر
ٔ
کلکتور ترانزیستور بهدست میآید .این مقاومت از  REکوچکتر
رابطه زیر بهدست
است .با تقریبی قابل قبول میتوان  ROرا از ٔ
آورد:
R O = R E re
rπ
β
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= re

=i

در صورتی که دو سر این مقاومت کامال ً همپتانسیل ،یعنی
 VA = VBباشد ،هیچ جریانی از مقاومت  Rنـخواهـد گذشت .به
عبارت دیگر ،مـقاومت  Rدر مـسیـر سـیـگـنال بهصورت مدار
باز ظاهر میشود و مقدار آن به سمت بینهـایت (∞ →  )Rمیل
میکنـد .از این خاصیت که بوت استراپ کردن مقاومت نام دارد،
برای افزایش مقدار مقاومت ورودی تقویتکنندهها در برابر سیگنال
کننده
 acاستفاده مـیکنـند .در شکل ٧٥ــ ٢یک طبقـه تقـویت ٔ
کلکتور مشترک را مشاهده میکنید .در این تقویت کننده به منظور
افزایش مقاومت ورودی  R3بوت استراپ شده است.

مقدار مقاومت بوتاستراپ به ضریب تقویت ولتاژ
ترانزیستور بستگی دارد و مقدار آن ممکن است تا یک مگا اهم
برسد .توجه داشته باشید که در این مدار از نوعی فیدبک مثبت
استفاده شده است .به این ترتیب با بوت استراپ شدن  R3اثر
مجموعه مقاومت های  R1 ،R2و  R3تا حدودی خنثی شده و
ٔ
مقاومت ورودی به شدت افزایش می یابد.

شکل ٧٥ــ٢ــ خازن بوت استراپکننده CB

در این مدار ،سیگنال  acموجود روی پیوند امیتر ترانزیستور
با سیگنال  acورودی همفاز و تقریباً همدامنه است .این سیگنال از
طریق خازن  CBبه یک انتهای مقاومت  R3برگردانده شده است.
همچنین سیگنال ورودی از خازن کوپالژ  C1به انتهای دیگر
پایه بیس ترانزیستور می رسد .به این ترتیب دو
مقاومت  R3یعنی ٔ
انتهای مقاومت  R3همواره همپتانسیل باقی میماند .این موضوع
باعث م یشود که جریان  acناچیزی از مقاومت  R 3بگذرد .به
عبارت دیگر ،این مقاومت که در برابر جریان مستقیم مقداری برابر
با  10k Ωدارد ،در مقابل سیگنال  acمقاومت خیلی بیشتری از
خود نشان میدهد.
شکل ٧٦ــ ٢مسیر برگشت سیگنال خروجی به یک انتهای
نحوه بوتاستراپ شدن آن را نشان میدهد.
مقاومت  R3و ٔ

١٤ــ٢ــ مقایسۀ سه نوع آرایش تقویتکنندهها از
نظر مشخصات

همانطوری که در مباحث قبلی مشاهده کردید ،سه نوع
بهره
آرایش تقویتکنندهها ( CB، CEو  )CCاز نظر میزان ٔ
ولتاژ و جریان و مقاومتهای ورودی و خروجی کامال ً باهم
بهره توان این تقویتکنندهها که از
متفاوت هستند .همچنین ٔ
رابطه  AP = AV * AIمحاسبه میشود نیز باهم متفاوت است.
ٔ
بهره
تقویت
بهره ولتاژ و ٔ
کننده امیتر مشترک به علت داشتن ٔ
ٔ
بهره توان بسیار زیادی دارد به همین دلیل
جریان نسبتاً زیادٔ ،
کاربرد آن در مدارهای مختلف الکترونیکی بسیار زیاد است.
در جدول 1ــ ٢مشخصات این سه نوع آرایش را برای یک
نوع ترانزیستور که از نظر بایاس تا حد امکان باهم تشابه دارند،
آوردهایم.
مقایسه مقادیر مربوط به مشخصههای
نکتۀ مهم :
ٔ
تقویتکنندهها در قالب واژههای کم ،زیاد و متوسط برای یک
ترانزیستور خاص و در شرایط بایاس مشابه (تاحدامکان) استفاده
کننده
میشود .به عنوان مثال اگر مقاومت خروجی یک تقویت
ٔ
امیتر مشترک برابر با  1kΩباشد مقدار  1kΩحد متوسط درنظر
کننده بیس مشترک اگر
گرفته میشود و مقاومت خروجی تقویت ٔ
 1/5کیلواهم باشد حد زیاد و مدار کلکتور مشترک اگر ک متر از
 1kΩباشد حد کم تعریف میشود.

شکل ٧٦ــ٢ــ مسیر برگشت سیگنال خروجی به یک انتهای R3
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جدول ١ــ٢
امیتر مشترک
()CE

بیس مشترک
()CB

کلکتور مشترک
()CC

بهره جریان
ٔ

متوسط

بهره ولتاژ
ٔ

متوسط

کم و کوچک
تر از واحد

زیاد

زیاد

بهره توان
ٔ

خیلی زیاد

مقاومت

متوسط

زیاد و تقریب ًا
بهره ولتاژ
برابر ٔ
کم

کم و کوچکتر از
واحد
زیاد و تقریب ًا برابر
بهره جریان
ٔ
زیاد

ورودی زیاد و امپدانس خروجی کم است .از این تقویتکننده ب ه
کننده انتهایی
کننده جریان در رگوالتورها و تقویت ٔ
عنوان تقویت ٔ
طبقه تقویت صوتی استفاده میکنند .این تقویتکننده به علت
در ٔ
دارا بودن امپدانس ورودی زیاد و امپدانس خروجی کم به عنوان
دهنده امپدانس بهکار میرود و برای تطبیق امپدانس زیاد به
تطبیق ٔ
امپدانس کم مورد استفاده قرار میگیرد.

١٦ــ٢ــ بیان بهرۀ یک تقویتکننده برحسب دسی بل
()Decibel

تحول در عمل الکترونیک با ساخته شدن ّاولین دستگاه های
ورودی
تقویت صدا در نخستین سالهای قرن بیستم آغاز شد .دورانی که
کم
زیاد
متوسط
مقاومت
فعالیتها برای ساختن دستگاههایی متمرکز شده بود که قادر
همه
خروجی
ٔ ّ
به تقویت هرچه بیشتر صدا باشند و امکان برقراری ارتباط تلفنی
180°
اختالف
0°
0°
فاز
بین فواصل طوالنیتری را فراهم آورند.
در ایـن تـالش ،یـک مـحـقّق آلمـانی دریافت که میزان
١٥ــ٢ــ کاربرد آرایشهای مختلف تقویتکننده
شد ت صدا تناسب لگاریتمی دارد .به
شنوایی گوش انسان با ّ
شدت صدایی  ١٠یا  ١٠٠برابر زیاد شود ،میزان
١ــ١٥ــ٢ــ کاربرد تقویتکنندۀ امیتر مشترک :این معنا که اگر ّ
کننده امیتر مشترک در مقایسه با سایر آرایشها دارای واکنش دستگاه شنوایی نسبت به آن فقط یک یا دو برابر افزایش
تقویت ٔ
امپدانس (مقاومت) ورودی و خروجی متوسطی است .این می یابد .این ویژگی که یکی از ظرافتهای آفرینش است به
تحمل صداهای فوقالعاده شدید را می دهد .با
تقویت کننده هم جریان و هم ولتاژ را تقویت میکند .بنابراین از انسان توانایی ّ
این مدار میتوان در تقویتکنندههای انتهایی ،میانی و ابتدایی توجه به حساسیت لگاریتمی گوش انسان در برابر شدت صدا،
کننده بهمنظور درک بهتر مفهوم تقویتکنندگی ،تصمیم بر این گرفته
مدارهای الکترونیکـی استفاده کرد .پهنای باند تـقویت ٔ
امیتر مشترک نسبتاً خوب است .همچنین بین ولتاژ ورودی شد که مـیزان تقویتکننـدگی یـک دسـتگاه تـقویتکـننده را به
و خروجی این نوع تقویتکننده  ١٨٠درجه اختالف فاز به صورت لگاریتمی بیان کنند.
وجود میآید.
٢ــ     ١5ــ٢ــ کاربـرد تقویـتکنـندۀ بیـس مشـترک:
نکتۀ مهم  :مبنای تابع لگاریتمی مربوط به پاسخ دستگاه
کننده ولتاژ است و باند
تقویـت
کنـنده بیس مشـترک ،یک تـقویت ٔ
ٔ
شنوایی عددی غیر از ( )١٠است .در این مبحث مبنای ()١٠
کنـنده امیتر مشترک دارد.
فرکـانـسـی وسـیـعتـری نـسبت به تقویت ٔ
فقط به عنوان مثال مطرح شده است.
این تقویتکننده در مواردی بهکار میرود که امپدانس ورودی کم
مورد نیاز باشد .در این آرایش ،ولتاژهای ورودی و خروجی هم
به شکل ٧٧ــ ٢که بلوک دیاگرام یک تقویتکننده است
فاز هستند.
٣ــ  ١٥ــ٢ــ کاربرد تقویتکنندۀ کلکتور مشترک :توجه کنید.
بهره جریان زیاد ،امپدانس
بهره ولتاژ کمٔ ،
این تقویتکننده دارای ٔ
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شکل ٧٧ــ٢ــ بلوک دیاگرام تقویتکننده

در این شکل توان داده شده به یک تقویتکننده را برابر
 Pinو توانی را که از آن گرفته می شود برابر  Poutفرض می کنیم،
طبق تعریف ده برابر لگاریتم اعشاری نسبت

Pout
Pin

را ضریب

تقویت برحسب دسیبل مینامیم .این موضوع با رابط ٔه لگاریتمی
زیر بیان میشود.
Pout
Pin

A P (dB) = 10log

شبکه شکل
مثال ٥ــ :٢در صورتی که توان وارد شده به ٔ
٧٧ــ ٢برابر یک وات و توان دریافتی از آن مساوی  ٢وات باشد،
بهره قدرت این تقویتکننده چند دسیبل می شود؟
ٔ
پاسخ :ابتدا  APرا محاسبه میکنیم.
مرتبه

PO 2W
= = 2
Pin 1W

برای شبکههای تضعیف میتوان بهجای ضریب تقویت ،ضریب
رابطه زیر تعریف کرد.
تضعیف را طبق ٔ
 Pتوان وارد شده به شبکه
 = __________________ = inضریب تضعیف
PO
توان خارج شده از شبکه

=A
P

رابطه لگاریتمی دسیبل قرار میدهیم.
مقدار  APرا در ٔ
P
=
A P (dB) 10
=
log O 10log A P
Pin

شکل ٧٨ــ٢ــ شبکۀ تضعیفکنندۀ مقاومتی

طه زیر به دست
مقدار تضعی ف برحسب دسی ب ل از راب ٔ
می آید:
P
A P (dB) = 10log in
PO

مثال ٦ــ٢ــ اگر توان ورودی شبکهای  10Wو توان
بهره توان برحسب مرتبه و برحسب  dBرا
خروجی آن  5Wباشد ٔ
بهدست آورید dB .تضعیف چه قدر است؟
بهره توان را برحسب مرتبه بهدست میآوریم.
پاسخٔ :
1

5

P

O
= =
مرتبه
= Aبهره توان
P
Pin 10 2
مقدار بهره را برحسب ( dBدسیبل) محاسبه میکنیم.

PO
Pin

AP (dB) = 10log2
 log2 = 0/30103است که برای سادگی محاسبات آن
1
A P (dB) = 10log
2
را برابر با  0/٣درنظر می گیریم و مقدار  APرا برحسب دسیبل
محاسبه میکنیم.
در محاسبات لگاریتم میتوانیم  log Aرا بهصورت زیر
B
AP(dB) = 10 * 0/3 = 3
بنویسیم.
A
log
= log A − log B
١ــ١٦ــ٢ــ تضعیف برحسب دسی بل :در یک
B
شبکه تضعی ف کننده مانند یک خط انتقال میزان توانی که از
ٔ
بهره توان را با استفاده از روش فوق ساده
رابطه
ٔ
ٔ
درگاه خروجی دریافت میگردد ،کمتر از میزان توانی است که از
می کنیم.
بهره توان
درگاه ورودی وارد آن میشود .لذا در چنین شبکهای ٔ
]AP (dB) = 10 [log1 - log2
کوچکتر از یک است و اگر آن را برحسب دسی بل بیان کنیم،
AP(dB) = 10 [0 - 0/3] = -3
به صورت یک عدد منفی ظاهر میشود.
مشاهده میشود در شبکههای تضعیفکننده بهره توان برحسب
شبکه تضعیفکننده را نشان میدهد.
شکل ٧٨ــ ٢یک
ٔ
A P (dB) = 10log
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دسیبل ،یک عدد منفی بهدست میآید .به عنوان مثال ضریب
بهره توان در این مثال  -٣دسیبل است.
ٔ
دسیبل AP = -3
برای حذف عالمت منفی میتوان تضعیف را برحسب دسی
رابطه زیر استفاده می کنیم.
بل بهدست آورد .برای این منظور از ٔ
P
10
10
=
log in 10log
PO
5

است؟

)A P (dB
= تضعیف

رابطه را ساده میکنیم
 AP(dB) = 10log2 = 10(0/3) = 3تضعیف
دسیبل  AP = ٣تضعیف
برای کسب مهارت الزم به حل چند مثال میپردازیم.
شبکه شکل ٧٩ــ ٢چند وات
مثال ٧ــ :٢توان خروجی ٔ
پاسخ:

P
log out
=×= log10
2 log 20
0/ 1

چون هر دو لگاریتم باهم برابر هستند پس اعداد آن نیز باهم
برابر است و میتوانیم بنویسیم:
Pout
=
= 20 ⇒ Pout
2W
0/ 1

مثال  ٨ــ :٢می خواهیم یک وات قدرت تولید شده
توسط یک تقویتکننده را به کمک یک کابل به یک مصرفکننده
برسانیم .اگر ضریب تضعیف کابل برابر  27dBباشد ،چه توانی به
مصرفکننده میرسد؟
رابطه دسیبل تضعیف را مینویسیم:
پاسخٔ :
Pin
 dB = 10logتضعیف
Pout

P
A P (dB) = 10log out
Pin

مقادیر را جایگزین میکنیم:
1
1
⇒ log
= 2/ 7
Pout
Pout

بهرۀ قدرت

عدد  2/7را به صورت  ٣ - 0/3مینویسیم و آن را تبدیل
به مجموع لگاریتمها میکنیم.

شکل ٧٩ــ٢

1
=−
= 3 0/ 3
log1000 − log 2
Pout

Pout
0/ 1

A
B

13 = 10log

Pout
0/ 1

1
1000
=
log
log
= log 500
Pout
2

1 / 3 = log

میدانیم  log 10 = 1و  log 2 = 0/3است .با استفاده از
رابطه logA + log B = log A * B
ٔ
عبارت فوق را به صورت زیر ساده میکنیم:
Pout
= 1/ 3
= 1+ 0 / 3
log10 + log 2
=
0/ 1

log

چون log
=  log A − log Bاست لذا:

طرفین تساوی را به عدد  ١٠تقسیم میکنیم:

log

سپس مجموع لگاریتمها را به لگاریتم حاصلضرب تبدیل
میکنیم:
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27= 10log

است.

چون لگاریتمها باهم برابر است پس اعداد آن نیز باهم برابر
1
1
= = 500 ⇒ Pout
W = 2mW
Pout
500

کننده شکل ٨٠ــ٢
مثال ٩ــ :٢توان خروجی تقویت ٔ
چند وات است؟
ضریب قدرت

شکل ٨٠ــ٢

رابطه دسیبل را مینویسیم:
پاسخٔ :
Pout
Pin

اعداد را جایگزین میکنیم:

A P (dB) = 10log

Pout
150

33 = 10log

طرفین تساوی را به  ١٠تقسیم میکنیم:
Pout
150

3 / 3 = log

عدد  3/3را بهصورت  ٣+ 0/3مینویسیم میدانیمlog 2 = 0/3
و  log 1000 = 3است.
P
= 3 +0/ 3
log out
150

اعداد را به صورت مجموع لگاریتمها درمیآوریم:
P
= log1000 + log 2
log O
150

مجموع لگاریتم ها را به لگاریتم حاصل ضرب تبدیل
می کنیم:

PO
150

= )log(1000× 2
log

مقدار توان خروجی را محاسبه میکنیم:
P out
⇒ PO = 300000mW
150

=2000

PO = 300 W
حل مثالهای فوق بهگونهای طراحی شده است که به توان
آن را به صورت مجموع یا تفاضل لگاریتم مضربی از ده یا عدد ٢
درآورد اگر بهخاطر بسپاریم که  log10n = nاست به آسانی درمی یابیم
که هر  ٣دسیبل افزایش در ضریب قدرت معادل با دو برابر
شدن قدرت خروجی و هر  ٣دسیبل کاهش در ضریب قدرت
به معنای نصف شدن قدرت خروجی شبکه است .بنابراین بدون
نیاز به محاسبه های طوالنی ،قادر به تعیین قدرت خروجی هر شبکه
خواهیم بود.
شبکه شکل  ٨١ــ ٢چند
مثال ١٠ــ :٢تـوان خروجی
ٔ
وات است؟
ضریب قدرت

شکل ٨1ــ٢

نکتۀ مهم  :هنگامی که دو دسیبل باهم جمع میشوند
بهره توان آنها در هم ضرب خواهند شد.
ضریب ٔ
١٠ loga1 + 10 loga2 = 10loga1 * a2
دسیبل  = ٥٠دسیبل  + ٢٠دسیبل ٣٠
معادل  ١٠٠٠٠٠مرتبه = معادل  ١٠٠مرتبه × معادل  ١٠٠٠مرتبه
عالوه  ٢٠دسیبل برابر  ٥٠دسیبل میشود.
 ٣٠دسیبل به
ٔ
 ٣٠دسیبل معادل  ١٠٠٠مرتبه و  ٢٠دسیبل معادل  ١٠٠مرتبه تقویت
است بنابراین  ٥٠دسیبل معادل  ١٠٠٠٠٠مرتبه تقویت است.
پاسخ :ابتدا  ٣٦را به صورت زیر مینویسیم:
36 = [(30) + 3] + 3
سی دسیبل معادل  ١٠٠٠برابر و سه دسیبل معادل  ٢برابر
است ،پس میتوانیم بنویسیم:
30 + 3 = 33
↓
↓
برابر 1000 * 2 = 2000
↓
↓
حال  ٣٣را با  ٣جمع میکنیم33 + 3 = 36 .
↓
↓
برابر 2000 * 2 = 4000
به این ترتیب  ٣٦دسیبل معادل  ٤٠٠٠برابر تقویت است.
توان خروجی را محاسبه میکنیم.
Pout = 10mW * 4000
Pout = 40000mW = 40W
٢ــ١٦ــ٢ــ محاسبۀ ضریب تقویت طبقات متوالی
برحسب  :dBهرگاه چند طبقه تقویتکننده را مانند شکل  ٨٢ــ٢
به صورت متوالی بسته شده باشند ،ضریب قدرت کلی سیستم برابر
است با:
ضریب
قدرت

ضریب
قدرت

ضریب
قدرت

شکل  ٨٢ــ٢ــ اتصال متوالی تقویتکنندهها
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) PO(n
) PO PO(1) PO(2) PO( 3
=
×
×
××
) Pin Pin (1) Pin (2) Pin ( 3
) Pin (n

= AP

A P = A P1 × A P2 × A P3 ×× A Pn

توجه داشته باشید که  PO1 = Pin2و  PO2 = Pin 3و …
معادله فوق ،صورت هر کسر با مخرج کسر سمت
است .لذا در
ٔ
راست آن برابر است.حال اگر جمالت را با یکدیگر ساده کنیم،
جمله مخرج کسر اول و صورت کسر آخر باقی میماند یعنی:
تنها ٔ
PO
Pin

بهره ولتاژ  AVرا میتوان
بهرۀ ولتاژ :هر تقویتکننده با ضریب ٔ
از درگاه ورودی معادل  Rinو از درگاه خروجی معادل یک منبع
ولتاژ و یک مقاومت سری با منبع درنظر گرفت که همان معادل
بهره توان برحسب  dBرا میتوان
تونن است .در این مدارها ٔ
براساس ولتاژ ورودی و خروجی شبکه بیان نمود .شکل  ٨٤ــ٢
مدل الکتریکی یک تقویتکننده را نشان میدهد.

= AP

بهره کل مدار را برحسب دسی بل بیان کنیم نتیجه
اگر ٔ
می شود:
10log
=
) A P 10log(A P1 × A P2 ×× A Pn

10log
=
A P 10log A P1 + 10log A P2 +  + 10log A Pn
)A P (dB
)= A P1 (dB) + A P2 (dB) +  + A Pn (dB

نکتۀ مهم  :در صورتی که ضریب تقویت توان هر طبقه
برحسب دسی بل بیان شود ضریب تقویت توان کل برحسب
دسی بل ،از مجموع دسی بلهای مربوط به هر طبقه بهدست می آید.
شبکه شکل  ٨٣ــ ٢را
مثال ١١ــ :٢قدرت خروجی
ٔ
به دست آورید.
پاسخ dB = 36 - 12 + 9 = 33dB :کلی شبکه

شکل  ٨٤ــ٢ــ مدل الکتریکی تقویتکننده

برای هنرجویان عالقه مند  :توانی که وارد شبکه می شود،
به افت پتانسیل  Vinدر دوسر مقاومت ورودی آن منجر می گردد؛ به
طوری که:
Vin
Vin2
=
=Pin V
=( Vin
)
in Iin
R in
R in

همچنین توانی که از شبکه دریافت میشود ،در دوسر
مقا ومت بار اختالف پتانسیل  VOرا ایج اد می کند و می توان
Vo
Vo2
نوشت:
=
=P V
.I
=( V
)
RL

RL

با جایگزین کردن جمالت طرف راست معادلههای فوق
به جای  Pinو  POدر
معادله  A P (dB) = 10log Poنتیجه
ٔ
Pin
می شود:
Vo2 R L

شکل  ٨٣ــ٢

منزله ضریب توانی برابر  ١٠٠٠و 3dB
عدد  30dBبه ٔ
ِ
افزایش در آن (یعنی  )33dBبه معنی دو برابر شدن این ضریب
توان یعنی  ٢٠٠٠است.
لذا:
PO = 1mW * 2000 = 2000 mW = 2W
٣ــ١٦ــ٢ــ محاسبۀ ضریب تقویت توان برحسب
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o

o L

o

Vin2 R in

A P (dB) = 10log

معادله را ساده میکنیم:
R in Vo 2
(
)
R L Vin

A P (dB) = 10log

در صورتی که مقاومت بار و مقاومت ورودی شبکه با یک
معادله فوق را به شکل سادهتری بیان
دیگر مساوی باشند ،میتوان
ٔ
کرد .در این حالت خواهیم داشت.

Vo 2
)
Vin

(A P (dB) = 10log

رابطه  logAn = nlogAنتیجه میشود:
با توجه به ٔ
Vo
Vin

A P (dB) = 20log

بهره ولتاژ
بهره توان را برحسب ٔ
این رابطه مقدار دسیبل ٔ
نشان میدهد.
٤ــ١٦ــ٢ــ محاسبۀ ضریب تقویت توان برحسب
بهرۀ جریان
معادله
بـرای هـنـرجویان عـالقـه مـنـد  :با توجه به
ٔ
 A P (dB) = 10log Poبهجای  POمیتوان نوشت:
Pin
PO = RLIL2
همچنین میتوان بهجای  Pinمساوی آن  Pin = RinIin2را
معادله اصلی قرار داد.
در
ٔ
R L I2L

R in I2in

A P (dB) = 10log

رابطه زیر
در صورتی که  RL = Rinباشد مقدار  APاز
ٔ
به دست میآید:
I2L

I2in

A P (dB) = 10log

بهره جریان
رابـطـه نـهایـی
بـنـابـرایـن
ٔ
بـهـره توان برحسب ٔ
ٔ
به صورت زیر است:
IL
Iin

A P (dB) = 20log

17ــ٢ــ پاسخ فرکانسی تقویتکنندهها

اگر ولتاژ ورودی یک تقویتکننده را سیگنالی با فرکانس
ثابت ،به صورت  ،vi = Vmsinωtدرنظر بگیریم با چنین فرضی،
شکل ولتاژ ظاهر شده در خروجی آن نیز شبیه شکل موج ورودی
و تنها با دامنهای متفاوت با آن است.
یعنی:
vo = V′msinωt
که در آن  V′m = AvVmاست .شکل  ٨٥ــ ٢نمای بلوکی
تقویتکننده و ولتاژ ورودی و خروجی آن را نشان میدهد.

تقویتکننده
با بهرۀ AV
شکل  ٨٥ــ٢ــ نمای بلوکی تقویتکننده

در عمل سیگنال ورودی تقویتکننده ،ترکیب پیچیدهای از
امواج با فرکانسهای متفاوت دارد؛ مثال ً اگر شکل موج خروجی
یک میکروفن را با دستگاه طیفنما تجزیه کنیم ،امواجی با دامنههای
متفاوت و فرکانسهایی از چند هرتز تا چند هزار هرتز مشاهده
همه این امواج را به یک
خواهیم کرد .طبیعتاً تقویتکننده نمیتواند ٔ
نسبت تقویت کند؛ زیرا وجود خازنهای پراکنده و در مواردی
سلف ،عکسالعملهای متفاوتی را در فرکانسهای مختلف سبب
میشود.
امواج طیف باعث می شود که
تقویت متفاوت هریک از این ِ
شکل موج خروجی تقویتکننده با شکل موج ورودی آن تفاوت داشته
پدیده نامطلوب است) تغییر شکل در
باشد .این تغییر شکل موج را (که ٔ
کننده ایدهآل نباید در
موج (اعوجاج  )Distortionمی نامیم .یک تقویت ٔ
شکل موج تغییر شکل ایجاد کند .معموال ً تقویتکنندهها فرکانسهای
خیل ی ک م و ه م چنین فر کانسها ی خیلی زیاد را ب ه خوبی تقویت
نمیکنند .در فرکانسهای خیلی کم ،عکسالعمل زیاد خازنهای سری
مانع ایجاد میکند و در فرکانسهای زیاد ،عکس العمل کم خازنهای
موازی موجب اتّصال کوتاه شدن مسیرها میشود.
نکتۀ مهم  :برای ترسیم منحنی پاسخ فرکانسی
تقویت کننده ها معموال ً بیشترین مقدار ضریب تقویت را برابر با
صفر دسیبل درنظر میگیرند .مثال ً اگر تقویتکنندهای ١٠٠٠
برابر تقویت کند و خروجی آن  10Wباشد .حد  ١٠٠٠برابر یعنی
 10Wرا معادل صفر دسیبل درنظر میگیرند حال اگر تقویت
مدار از  ١٠٠٠برابر ( )10Wک متر باشد آن را با دسیبل منفی
نشان میدهند.
کننده
در شکل  ٨٦ــ ٢منحنی پاسخ فرکانسی یک تقویت ٔ
بهره تقویتکننده ،در حالت انتقال
رسم شده است .در این شکل ٔ
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ناحیه
بدون تضعیف برابر با )١( ،فرض شده است .منحنی از دو ٔ
کامال ً متفاوت تشکیل میشود.
کلیه فرکانسهای واقع در این محدوده
ــ
ناحیه  CDکه ٔ
ٔ
نقطه  Cو
به یک نسبت تقویت میشوند .در نواحی سمت چپ ٔ
نقطه  Dمیزان تقویت کاهش مییابد و سیر نزولی را
سمت راست ٔ
طی میکند.

صحیح یا غلط
کننده امیتر مشترک بین جریان
٢ــ ١٨ــ٢ــ در تقویت ٔ
ورودی ( )IBو جریان خروجی ( ١٨٠° )ICاختالف فاز وجود
دارد.
غلط
صحیح
پاسخ کوتاه
٣ــ ١٨ــ٢ــ درکدام یک از تقویتکننده های  CB ،CEو
 ،CCامپدانس ورودی کمتر و پهنای باند وسیعتر (پاسخ فرکانسی
مطلوبتر) است؟
چهارگزینهای
محاسبه مقاومت خروجی
٤ــ ١٨ــ٢ــ کدام رابطه فرمول
ٔ
یک تقویتکننده را به درستی بیان میکند؟
)١

شکل  ٨٦ــ٢ــ منحنی پاسخ فرکانسی یک تقویتکنندۀ نمونه

١ــ١٧ــ٢ــتعریفباندمفیدوفرکانسقطع:محدوده ای
از طیف فرکانس در تقویت کننده که در آن ضریب تقویت ،تغییر
محسوسی نمیکند را باند مفید فرکانس آن تقویت کننده مینامند.
نقطه  Aو  Bواقع شده است.
در شکل  ٨٦ــ ٢این باند بین دو ٔ
نقطه  Aرا فرکانس قطع پایین و فرکانس متناظر
فرکانس متناظر با ٔ
نقطه  Bرا فرکانس قطع باالی تقویت کننده می گوییم.
با ٔ
طبق تعریف ،فرکانس قطع به فرکانسی گفته میشود
که در آن بهرۀ توان تقویتکننده به نصف مقدار طبیعی
خود کاهش می یابد؛ به عبارت دیگر  3dBافت میکند.

١٨ــ٢ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
بهره
کننده با آرایش ……… دارای ٔ
١ــ ١٨ــ٢ــ تقویت ٔ
بهره جریان کم و کوچکتر از واحد است.
ولتاژ زیاد و ٔ
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VONL − VOFL
VOFL

= RO

)٢

VONL − VOFL
× RL
VOFL

=
RO

)٣

VOFL − VONL
× RL
VOFL

=
RO

)٤

V
− VONL
R O = OFL
VONL

٥ــ ١٨ــ٢ــ با توجه به بلوک دیاگرام شکل  ٨٧ــX ٢
برحسب دسیبل کدام است؟

log2 = 0/3
شکل  ٨٧ــ٢

+13dB )١
+3dB )٢
-7dB )٣
+7dB )٤

Pin = 2μw
Po = 10w

تشریحی
کننده کلکتور مشترک را به
٦ــ ١٨ــ٢ــ مدار یک تقویت ٔ
نحوه بهدست آوردن مقاومت
صورت بایاس سرخود رسم کنید و ٔ
خروجی آن را با نوشتن فرمول شرح دهید.
کننده  CEو  CBو  CCرا از
٧ــ ١٨ــ٢ــ سه نوع تقویت ٔ
نظر مشخصات ویژه در جدولی باهم مقایسه کنید.
 ٨ــ ١٨ــ٢ــ در مدار شکل  ٨٨ــ ٢چگونه مقاومت R3
بوت استراپ شده است؟ شرح دهید .امپدانس ورودی مدار به
سمت چه مقاومتی میل میکند؟

شکل  ٨8ــ٢
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فصل سوم

ترانزیستور اثر میدان ()FET
Field Effect Transistor

زمان اجرا ١٦ :ساعت آموزشی

ساده آن
هدف کلی :بررسی اصول کار ترانزیستورهای اثر میدان و مدارهای ٔ
هدف های رفتاری :پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که:
١ــ ساختمان ترانزیستور اثر میدان ( )FETو نماد آن را
شرح دهد.
٢ــ منحنی مشخص ٔه  JFETرا شرح دهد.
٣ــ ولتاژبندی (بایاس)  JFETرا توضیح دهد.
٤ــ کاربردهای  JFETرا از روی منحنی مشخصه شرح
دهد (منبع جریان ثابت ،مقاومت متغیر ،تقویتکننده ،سوئیچ)
٥ــ  JFETرا با  BJTمقایسه کند.
٦ــ چگونگی تقویت توسط  JFETرا تشریح کند.
٧ــ آرایش تقویتکننده  JFETبه صورت  CG ، CSو
 CDرا شرح دهد.
 ٨ــ تقویتکنندههای  BJTرا با تقویتکنندههای FET
مقایسه کند.

٩ــ ساختمان ترانزیستور اثر میدان باگیت عایق شده را
شرح دهد.
١٠ــ منحنی مشخصههای خروجی و انتقالی MOSFET
را تجزیه و تحلیل کند.
١١ــ ساختمان  VMOSFETرا تعریف کند.
١٢ــ ساختمان داخلی  VMOSFETرا با MOSFET
مقایسه کند.
١٣ــ کاربردهای  VMOSFETرا شرح دهد.
١٤ــ مشخصات مهم ترانزیستورهای  JFETیا MOSFET
را از  Datasheetاستخراج کند.
١٥ــ به سؤالهای الگوی پرسش پاسخ دهد.

پیشگفتار

نسبت ًا کم باشد بهطوری که مقاومت ورودی حتی در آرایش کلکتور
مشتـرک ،از چنـد صدهـزار اهـم تجاوز نـکند .بنابراین هنگامی کـه
میخواهیم سیگنال منبعی با مقاومت داخلی بسیار زیاد (مث ًال حدود
چند مگا اهم) را تقویت کنیم نمیتوانیم ترانزیستور BJTرا در طبقه اول
تقویتکننده بهکار ببریم زیرا مقاومت ورودی کم آ ن باعث بارگذاری
میشود .همچنین هنگام اتصال در دستگاههای اندازهگیری مانند
ولتمتر و اسیلوسکوپ به مدار ،نباید از مدار مورد اندازهگیری
جریان زیادی گرفته شود .الزم است این دستگاهها مقاومت ورودی
زیادی داشته باشند .بنابراین ترانزیستورهای  BJTدر اینگونه
مدارها ،کارآیی الزم را ندارند .ساختمان داخلی ترانزیستورهای

تـرانـزیستورهای معمولی به دلیل ساختار فیزیکی خاصی
که د ارند ترانزیستورهای دوپیوندی یا  BJTنامیده م ی شوند و
عناصری هستند که جریان را کنترل میکنند به بیانی دیگر جریان
بیسترانزیستور جریان کلکتور را کنترل میکند .البته در  BJTتغییر
ولتاژ بیس امیتر نیز میتواند  IBرا تغییر داده و سرانجام  ICکنترل
شود .برای برقراری جریان در اتصال کلکتور ،باید جریان بیس به
اندازهای باشد که بتواند بهطور کامل بر پتانسیل سد پیوند بیس امیتر
غلبه کند و آن را بشکند .وجود جریان ورودی زیاد در ترانزیستور
 BJTباعث میشود که مقاومت ورودی ترانزیستورهای دوپیوندی
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اثر میدان در مقایسه با ترانزیستورهای  ،BJTساده تر است و
مقاومت ورودی بسیار زیاد (در حدود 10MΩتا )1000MΩ
دارند.ترانزیستورهای اثر میدان با ولتاژ کنترل می شوند و در
ساختمان داخلی آنها فقط دو نوع نیمههادی بهکار میرود ،به
همیـن علت این تـرانزیستورها را «تک پیـونـدی» (unijunction
 )Transistorیا یک قطبی می گویند .ترانزیستورهای اثر میدان را
در دو نوع متفاوت به شرح زیر می سازند.
الف) استفاده از روش نفوذی یعنی نفوذ دادن کریستال
نوع  Nدر  Pیا برعکس ،این نوع ترانزیستورها را  JFETمی نامند.
ب) استفاده از خاصیت خازنی الیهها  ،این نوع ترانزیستورها
را  MOSFETمی نامن د MOS .از کل مات  M =Metalفلزی
 O=Oxideاکسید و  S=Semiconductorنیمه هادی گرفته شده
است.

١ــ٣ــ ترانزیستور با اثر میدان پیوندی یا JFET
() Junction Field Effect Transistor

١ــ ١ــ٣ــ ساختمان  JFETبا کانال  : Nیک میل ٔه
سیلیسیمی را که کمی ناخالصی نوع  nبه آن افزوده شده باشد،
درنظر بگیرید .این میله درست مانند یک مقاومت عمل میکند که
مقدار آن به میزان ناخالصی افزوده شده ،سطح مقطع و طول میله
بستگی دارد.
اگر یک باتری ،مطابق شکل ١ــ ٣به دوسر این میله وصل
کنیم ،جریانی متناسب با ولتاژ دوسر باتری از آن عبور میکند.
یک انتهای میله را که الکترونها از آن خارج میشوند دریچه یا
درین ( )Drainو انتهای دیگر میله را ،که الکترونها به آن وارد
میشوند منبع یا سورس ( )Sourceنامگذاری میکنیم.

این میل ٔه نیمه هادی ،با توجه به میزان ناخالصی ،سطح مقطع
و طول مشخص ،در شرایط عادی مانند یک مقاومت ثابت عمل
میکند یعنی با دادن یک ولتاژ ثابت ،جریان ثابتی از آن می گذرد.
اگر مقاومت این میله تغییر کند ،میزان جریانی که در برابر یک
ولتاژ ثابت از آن عبور میکند نیز تغییر خواهد کرد .تغییر مقدار
مقا ومت میله با تغییر طول ،سطح مقطع و میزان ناخالصی آن
امکان پذیر است .از این سه متغیر ،تنها سطح مقطع مؤثر میله را
میتوان با استفاده از روش الکتریکی به کنترل درآورد.
ایندیم
اگر در قسمتی از این میله یک فلز سهظرفیتی مانند ُ
را بهگونهای نفوذ دهیم که یک ناحی ٔه نوع  pبا غلظتی بیش از
ناحی ٔه  nتشکیل شود ،یک پیوند  pnبهوجود میآید .در اینحالت
ناحی ٔه  nرا کانال و نیمههادی نوع  pرا دروازه یا گیت ()Gate
می نامند .با اتصال دو سیم به دو طرف الیه  Nو یک سیم به الی ٔه
 Pیک عنصر سهپایه حاصل میشود که به ترانزیستور با اثر میدان
پیوندی معروف است.
شکل ٢ــ ٣ساختمان  JFETبا کانال  Nو پایههای آن را
نشان می دهد.
گیت

دریچه

منبع

کانال نوع       n

سد بین  Pو  N
شکل ٢ــ٣ــ ساختمان JFET

در عمل برای آ ن که ترانزیستور مشخصات الکتریکی
بهتری داشته باشد ،ناحی ٔه گیت را مانند شکل ٣ــ ٣در اطراف
کانال ایجاد میکنند.

دریچه                                                                    منبع
نوع n
شکل ٣ــ٣ــ ساختمان  JFETبا گیت در دو طرف

شکل ١ــ٣ــ نیمههادی با ناخالصی n

دو کریستال  Pرا معمو ًال از داخل به هم وصل میکنند،
چنانچه ترانزیستوری با دو گیت در دست باشد ،باید بهوسیل ٔه
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ولتاژ درین
سورس صفر

سیمی این دو پایه را به هم وصل نمود .ممکن است برای سادگی
رسم شکل ،دو کریستال  Pرا که به هم متصل هستند فقط با یک
اتصال گیت ،نشان دهند.
عالمت اختصاری  JFETبا کانال  Nبه صورت شکل
٤ــ ٣است .توجه داشته باشید که نوک پیکان به سمت داخل
معرف گیت از نوع  Pاست.

  

(الف)
شکل ٤ــ٣ــ عالمت اختصاری  JFETبا کانال N

ناحیۀ سد

ولتاژ گیت
سورس صفر
(ب)

شکل ٦ــ٣ــ وضعیت مدار  FETوقتی  VDS = 0و  ID = 0است.

حال اگر یک منبع ولتاژ به نام  VDDرا بین پایههای درین
٢ــ١ــ٣ــ ساختمان  JFETبا کانال  :Pساختمان و سورس وصل کنیم ،بهطوری که درین نسبت به سورس مثبت
 JFETبا کانال  Pشبیه  JFETبا کانال  Nاست ،با این تفاوت باشد ،با افزایش تدریجی ولتاژ ،جریانی که از کانال میگذرد نیز
که جنس کانال از نوع کریستال  Pو جنس گیت از کریستال  Nافزایش مییابد .اعمال این ولتاژ بین درین و سورس و عبور
است .در شکل ٥ــ ٣ساختمان کریستالی و عالمت اختصاری جریان از آن ،افت ولتاژی را در مسیر بهوجود میآورد و پیوند
 JFETبا کانال  Pرا مشاهده میکنید.
 pnرا در گرایش معکوس قرار میدهد .در این حالت ناحی ٔه
درین
تهی شده از حاملهای جریان بیشتر در داخل کانال نفوذ میکند.
شکل ٧ــ٣ــ الف و ب ،ناحی ٔه تهی از بار بین  Pو ( Nافزایش الیه
سد) در اثر افزایش جریان درین را نشان میدهد.
گیت

ناحیۀ سد
سورس
شکل ٥ــ٣ــ ساختمان کریستالی و عالمت اختصاری  JFETبا کانال P

٣ــ١ــ٣ــ رفتا ر  JFETدر مدار :برای بررسی
رفتار این ترانزیستور در مدار ،نخست حالتی را درنظر میگیریم
که پای ٔه گیت به پای ٔه سورس اتصال کوتاه شده باشد .در این حالت
اثر تغییر  VDSرا روی کانال بررسی میکنیم.
مطابق شکل ٦ــ ٣اگر پایههای درین سورس نیز اتصال
کوتاه شده باشند ،هیچ جریانی از کانال نمیگذرد و نواحی  pو n
توسط الی ٔه نازک سد که تهی از حاملهای جریان است و بالفاصله
پس از ایجاد پیوند  pnبهوجود میآید ،از یکدیگر جدا میشوند.
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(الف)

(ب)

شکل ٧ــ٣ــ افزایش  VDSسد بین  Nو  Pو   IDرا افزایش میدهد.

گسترش ناحی ٔه تهی از بار در اثر توزیع پتانسیل  VDSاز
درین تا سورس است .چون گیت در پتانسیل صفر قرار دارد و هم
پتانسیل با سورس است ،هرقدر در طول کانال به درین نزدیک تر
شویم ،اختالف پتانسیل آن نسبت به گیت بیشتر می شود ،زیرا

افت ولتاژ در طول میله مانند افت ولتاژ در یک مقاومت است.
در این شرایط اتصال  PNبیشتر به بایاس مخالف میل میکند و
الی ٔه تهی از بار گستردهتر میشود .به بیان دیگر توسع ٔه ناحی ٔه تهی
از بار (گسترش ناحی ٔه سد) از سمت درین رشد میکند.
چنانچه  VDSرا باز هم افزایش دهیم ،ناحی ٔه تهیشده گسترش
بیشتری مییابد و سرانجام مطابق شکل  ٨ــ ،٣به حداکثر گسترش
خود میرسد.

شکل  ٨ــ٣ــ افزایش  VDSمنجر به گسترش ناحیۀ سد در عرض کانال میشود.

(الف)

(ب)

شکل ٩ــ٣ــ بعد از بسته شدن حداکثری کانال ،افزایش  VDSدر  IDاثری ندارد.

٤ــ١ــ٣ــ اعمال ولتاژ مخالف به گیت :اکنون چنان چه
مطابق شکل ١٠ــ ٣با اعمال یک ولتاژ به دوسر گیت سورس سد
 PNرا در گرایش معکوس قرار دهیم ،هرگونه افزایشی در میزان
این ولتاژ ،گسترش سریعتر الی ٔه سد (ناحی ٔه تهی از حاملهای جریان)
در داخل کانال را به همراه دارد و موجب افزایش مقاومت کانال و
کاهش جریان درین میشود.

تا زمانی که کانال به حداکثر گرفتگی نرسیده است ،افزایش
 VDSسبب افزایش جریان درین ( )IDمیشود .حال ببینیم اگر
درین بهطور کامل مسدود شود چه اتفاقی میافتد؟ با مسدود شدن
کامل کانال ،جریان درین صفر میشود.
با صفر شدن جریان درین ،ناحی ٔه سد (منطق ٔه تهی از بار)
به حالت اولیه برمیگردد و دوباره جریان برقرار میشود .بنابراین
کانال در هیچ شرایطی نمیتواند بهطور کامل مسدود شود ،ا ّما
شکل ١٠ــ٣ــ  VGGپیوند  PNرا به بایاس مخالف میبرد.
مسدود شدن آن به حداکثر میرسد .با بسته شدن حداکثری کانال،
شکل ١١ــ ٣نشان میدهد که با کاهش  ،VGGعرض کانال
دیگر افزایش  VDSتغییر محسوسی در جریان درین ایجاد نمیکند
بیشتر میشود و مقاومت کانال را کاهش میدهد .در این شرایط
و جریان درین ثابت م یماند ،در این حالت میگویند  JFETبه
جریان درین بیشتری از مدار میگذرد.
اشباع رسیده است .جریان اشباع را ( IDSSجریان درین سورس
اشباع) مینامند .افزایش بیشتر  ،VDSناحی ٔه تهی از بار در سطح
کانال را گستردهتر میکند و مقاومت کانال را افزایش می دهد.
چون میزان افزایش  VDSو افزایش مقاومت کانال ( )RDSبه یک
نسبت است ،جریان درین همچنان ثابت باقی میماند .همان طور
که در شکل ٩ــ ٣الف و ب مشاهده میشود ،افزایش  VDSبعد از
بسته شدن حداکثری کانال ،تأثیری در مقدار  IDندارد و  IDدر حد
مقدار  IDSSثابت باقی مانده است.
شکل ١١ــ٣ــ با  VGGکمتر ID ،بیشتر است.
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در شکل ١٢ــ ٣مقدار  VGSرا افزایش دادهایم .در این
حالت ،کانال باریکتر میشود و مقاومت کانال افزایش می یابد.
لذا جریان درین ( )IDکمتری از مدار میگذرد.

شکل ١٣ــ٣ــ  VDS = VPو  IDثابت و برابر  IDSSاست.

شکل ١٢ــ٣ــ با  VGGبیشتر  IDکم شده است.

٢ــ٣ــ اصطالحات و تعاریف مهم و متداول

١ــ٢ــ٣ــ  ولتاژ بحرانی  : (Pinch off Voltage) VP
اگر  VGS = 0باشد به مقدار  VDSکه به بسته شدن حداکثری کانال منجر
میشود ،ولتاژ بحرانی ( )VPمیگویند .در این حالت جریان درین
( )IDثابت میماند .برای یک  FETبا
شماره فنی معین VP ،مقدار
ٔ
مشخصی است که در برگ ٔه اطالعات آن داده میشود.
٢ــ٢ــ٣ــ جــریـان دریـن سـورس اشـبـاع  IDSS
) :(IDS saturationدر VGS = 0هنگامی که  VDSبه مقدار VP
و بیشتر از آن برسد ID ،ثابت میماند .این جریان را جریان درین
سورس اشباع مینامند و آن را با ( )IDSSنمایش میدهند IDSS .ماکزیمم
جریانی است که  JFETمیتواند از خود عبور دهد .برای قطعهای
که کاربرد سیگنال کوچک را دارد ،این جریان در حدود میلی آمپر
است و مقدار آن معمو ًال در برگ ٔه اطالعات نوشته می شود.
شکل ١٣ــ ٣مداری از  JFETرا نشان میدهد که در آن
 VDS = VPاست و جریان درین برابر با  IDSSشده است.
٣ــ٢ــ3ــــ ولتــاژ شکســت درین ســورس VB
اندازه مجاز
( :)Break down voltageاگر  VDSرا بیش از
ٔ
پدیده شکست
افزایش دهیم ،در محل اتصال  PNبایاس مخالفٔ ،
بهمنی رخ میدهد و جریان درین به سرعت افزایش مییابد .در
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این شرایط معمو ًال  JFETآ سیب م ی بینـد .ولتـاژ شکست در
JFETهای معمولی حدود  ٢٠تا  ٣٠ولت است.
٤ــ٢ــ٣ــ ولتاژ قطع گیت سورس ( :)VGS offهرقدر
 VGSمنفیتر شود ID ،کاهش مییابد ،مقدار  VGSکه بتواند  IDرا
تقریب ًا به صفر برساند ،ولتاژ قطع گیت سورس ( )VGSoffنام دارد.
معمو ًال مقدار عددی ولتاژ قطع گیت سورس با مقدار عددی ولتاژ
 VPبرابر است .عالمتهای این دو باهم تفاوت دارد .مث ًال اگر VP
 = + 5ولت باشد VGSoff = -5V ،است بنابراین می توانیم بگوییم:
||VGSoff | = |VP
قطع شدن  IDمعمو ًال در اثر عریض شدن ناحی ٔه تهی از بار
(الیه سد) رخ میدهد .شکل ١٤ــ JFET ٣را در حالت قطع
ٔ
( )cut offنشان میدهد.

شکل ١٤ــ٣ــ  JFETدر ناحیۀ قطع قرار دارد.

٣ــ٣ــ منحنی مشخصۀخروجی JFET

در ترانزیستور  JFETتغییرات جریان درین وابسته به
تغییرات دو عامل  VDSو  VGSاست .برای مشخص کردن میزان
این وابستگی به هریک از این دو عامل ،باید یکی از آن دو را ثابت
نگه داریم و اثر تغییرات عامل دیگر را بر جریان بررسی کنیم .مدار
شکل ١٥ــ ٣برای انجام این آزمایش مناسب است.

(خانواده)
کنیم و نتیج ٔه آن را به صورت نمودار نشان دهیم ،دسته
ٔ
منحنیهایی مشابه شکل ١٦ــ ٣بهدست میآید.

 VPدر VGS = 0

 VPدر VG = -١

شکل ١٦ــ٣ــ منحنیهای مشخصه خروجی
شکل ١٥ــ٣ــ یک نمونه مدار آزمایشی برای بهدست آوردن منحنی مشخصۀ JFET

در این مدار ،ابتدا سر متغیر پتانسیومتر  P1را در نقط ٔه B
و سر متغیر پتانسیومتر  P2را در نقط ٔه  Dقرار میدهیم .در این
حالت  VDS = 0و  VGS = 0میشود و میلی آمپرمتر هیچ جریانی
را نشان نمیدهد .حال به تدریج  VDSرا به کمک پتانسیومتر P2
افزایش میدهیم.
تا زمانی که ولتاژ درین سورس از ولتاژ بحرانی ترانزیستور
کمتر است ،افزایش جریان درین متناسب با افزایش  VDSادامه
می یابد؛ یعنی ،ترانزیستور مانند یک مقاومت اهمی عمل میکند.
با رسیدن  VDSبه ولتاژ بحرانی ( )VPجریان به حداکثر مقدار خود
یعنی جریان اشباع ( )IDSSمیرسد.
از آن به بعد افزایش مقدار  VDSتغییر محسوسی در IDSS
ایجاد نمیکند.
بار دیگر  VGSرا به کمک پتانسیومتر  P1مث ًال برابر با -١
ولت انتخاب میکنیم و  VDSرا به تدریج از صفر افزایش میدهیم.
این بار نیز جریان متناسب با میزان افزایش  VDSزیاد می شود و
پس از رسیدن به حد معینی ثابت باقی میماند.
در این حالت ،تثبیت جریان در حدی کمتر از حالت قبل و
در  VDSکمتر از ولتاژ بحرانی اتفاق میافتد .اگر برای چند مقدار
دیگر  ،VGSتغییرات جریان درین را برحسب تغییرات  VDSبررسی

١ــ٣ــ٣ــ نواحی کار روی منحنی مشخصه :در
روی منحنی مشخصه ترانزیستور  ،JFETمشابه منحنی مشخص ٔه
ترانزیستور  BJTنواحی کار متفاوتی وجود دارد که در ادامه به
آن میپردازیم.
٢ــ٣ــ٣ــ ناحیه قطع ( :)Cut off Regionناحی ٔه قطع،
پس از رسیدن  VGSبه ولتاژ آستانه ، VGS(off) ،شروع میشود .در
این ناحیه ،در اثر ولتـاژ مخالف گیت سورس ناحیه سد گسترش
مییابد و ناحی ٔه سد سرتاسر کانال را فرامیگیرد .در این حالت هیچ
جریانی از درین نمیگذرد و ترانزیستور به صورت یک کلید قطع
عمل میکند .همچنین تا زمانی که مقدار  VGSکمتر از ولتاژ شکست
معکوس پیوند گیت سورس ( )VBاست تأثیری بر  FETندارد .در
شکل ١٧ــ ٣این ناحیه در زیر خط  VGS = -4 Vواقع شده است.
3ــ٣ــ ٣ــ ناحیۀ اهمی ( :)Ohmic Regionناحی ٔه
اهمی ،بخشی از منحنی مشخص ٔه  JFETاست که در آن قانون اهم
صدق میکند .در این ناحیه ترانزیستور مانند یک مقاومت اهمی تابع
ولتاژ عمل میکند که مقدار آن با ولتاژ گیت سورس کنترل میشود.
در شکل ١٧ــ ٣ناحیه اهمی روی منحنی مشخصه نشان داده شده
است .بخشی از منحنی به صورت خمیده و غیرخطی است ولی
در مقادیر کم  IDو ( VDSحدود چند دهم ولت) منحنی کام ًال خطی
است.
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ناحیه اهمی

Q0 ⇒ ID = 0/36mA VDS = 0/13V
Q1 ⇒ ID = 0/355mA VDS = 0/27V
Q2 ⇒ ID = 0/35mA VDS = 0/42V
Q3 ⇒ ID = 0/3٤mA VDS = 1V

بخش خطی

شکل ١٧ــ٣ــ ناحیۀ اهمی و بخش خطی آن       

در مقادیر کم  ،IDشیب منحنی ها ثابت است و هدایت
انتقالی  DCدرین سورس را طبق رابط ٔه زیر بیان میکند.
ID
VDS

slope
== G
DS

عکس هدایت انتقالی را مقاومت مینامند .بنابراین مقاومت
درین سورس از رابط ٔه زیر محاسبه میشود:
V
1
= DS
G DS
ID

R
=
DS

مثال ١ــ :٣یک  JFETبا کانال  Nدر ناحی ٔه اهمی بایاس
شده است( .شکل ١٨ــ ،)٣مقدار مقاومت  DCدرین سورس را
در نقاط  Q2 ،Q1 ،Q0و  Q3محاسبه کنید.

VDS 0 / 13
=
= 361Ω
I D 0 / 36

=R DS(Q
)0

VDS 0 / 27
=
= 760Ω
I D 0 / 355

=R DS(Q
)1

VDS
0 / 42
=
= 1 / 2KΩ
ID 0 / 35mA

R DS(Q
=
)2

VDS
1V
=
= 2 / 94 KΩ
I D 0 / 34 mA

R DS(Q
=
)3

همانطور که از مقادیر بهدست آمده مشاهده میشود با
تغییر  VGSاز  ٠تا  -٣ولت مقدار  RDSاز  ٣٦١اهم تا 2/94
کیلواهم تغییر کرده است.
٤ــ٣ــ٣ــ ناحیۀ اشباع یا فعال ()Active Region
یا ناحیۀ  :Pinch offناحیهای از منحنی مشخص ٔه  JFETکه
در آن  VDS ≥ VPباشد را ناحیه اشباع یا فعال مینامند .در این
ناحیه تغییرات  VDSاثر محسوسی در جریان  IDندارد و  IDتقریب ًا
ثابت است .شکل ١٩ــ ٣ناحی ٔه اشباع (فعال) را روی منحنی
مشخص ٔه  JFETنشان میدهد.

شکل ١٩ــ٣ــ ناحیه فعال در روی منحنی مشخصه

شکل ١٨ــ٣

پاسخ :از روی منحنی مشخصه مشخصات نقطه کار Q
را در نقاط  Q0تا  Q3بهدست میآوریم.
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برای آن که ترانزیستور از ناحی ٔه اهمی وارد ناحی ٔه اشباع
(فعال) شود باید مقدار ولتاژ درین سورس از مقدار معینی که
ولتاژ درین سورس گذر ( )VDstr) (Transition Voltageنامیده
میشود ،بیشتر باشد یعنی )VDS ≥ VDS(Tr

ولتاژ درین سورس گذر از رابط ٔه:
)VDS(tr
= VP + VGS

بهدست میآید.
در ناحی ٔه اشباع ،مقدار جریان  IDرا میتوان از رابط ٔه زیر
بهدست آورد:
VGS 2
)
) VGS(off

=
I D I DSS (1−

)VDS(trبرابر با  -٣ولت میشود زیرا:
VDS(tr) = (٤) + (-١) = ٣V
برای  VGS = -2Vداریم:
VDS(tr) = (٤) + (-٢) = ٢V
و برای  VGS = -3Vمقدار ) VDS(trرا بهدست میآوریم.
VDS(tr) = 4 + (-3) = +1V
این نقاط گذر را در شکل ٢٠ــ ٣روی منحنی مشخصه
با حروف  C ، B ، Aو  Dمشخص کردهایم.
مثال ٣ــ:٣در یک  JFETبا کانال  Nاگر IDSS = 16mA،
 VP = 4Vو  VGS = -1Vباشد ،با فرض این که  JFETدر ناحی ٔه
اشباع (فعال) کار می کند ،جریان درین را محاسبه کنید.

در این رابطه IDSS ،جریان اشباع ترانزیستور در حالتی
است که پیوند گیت سورس بایاس نشده باشد (یعنی VGS = 0
باشد) مقدار  IDSSبرای ترانزیستورهای معمولی در حدود  ١٠تا
 ٣٠میلیآمپر است.
پاس خ :چو ن  FETدر ناحی ٔه اشباع (ف عال) کار می کند
مثال ٢ــ :٣در یک  JFETبا کانال  Nاگر VP = 4V
VGS 2
=
I D I DSS (1−
باشد به ازای  VGSبرابر با صفر -٢ ، -١ ،و  -٣ولت ،ولتاژ می توان برای محاسب ٔه  IDاز فرمول )
) VGS(off
درین سورس گذر ( )VDSTrرا محاسبه کنید ،سپس روی منحنی استفاده کرد .چون  VP = 4Vاست VGSoff ،را ( )-٤ولت درنظر
مشخص ٔه ترانزیستور که در شکل ٢٠ــ ٣ترسیم شده است ،نقاط
میگیریم و با عددگذاری در فرمول مقدار  IDرا بهدست می آوریم.
گذر را مشخص کنید.
−1 2
)
−4
4 −1 2
=
I D 16
=
(
) 9mA
4
=
I D 16(1−

اشباع   فعال
اهم
ی  ــ
خطی

شکل ٢٠ــ٣ــ مقادیر ) VDS(trروی منحنی مشخصه

پاسخ :چون  VDS(tr) = VP + VGSاست؛ برای هریک از
مقادیر  ،VGSولتاژ گذر را محاسبه میکنیم .در VG = 0مقدار
ولتاژ گذر برابر است با VDS(tr) = VP + VGS = 4 + (0) = 4V
همانطور که از مقدار بهدست آمده مشاهده میشود ،در
 VGS = 0ولتاژ درین سورس گذر برابر با  VPاست .این مقدار
حداکثر ولتاژ درین سورس گذر است .برای  VGS = -1Vمقدار

٥ــ٣ــ٣ــ ناحیۀ شکست بهمنی :اگر  VDSاز حد
معینی تجاوز کند ،در محل اتصال  PNکه در بایاس مخالف قرار
پدیده شکست بهمنی رخ میدهد یعنی جریان درین به سرعت
دارد ٔ
افزایش مییابد و ترانزیستور آسیب میبیند .ناحی ٔه شکست در
روی منحنی شکل ٢١ــ ٣نشان داده شده است.
ناحیۀ شکست بهمنی

شکل ٢١ــ٣ــ ناحیۀ شکست بهمنی روی منحنی مشخصۀ JFET
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4ــ٣ــ مـنـحنی مشخـصۀ انـتـقـالـی    JFETمحاسبه میکنیم.

Transfer charactristic

مقدار  VGSاز صفر ولت تا مقدار  VGSoffمیتواند تغییر
کند .این تغییرات ولتاژ ،جریان درین را از  ID = 0تا  IDSSکنترل
میکند .به همین دلیل نسبت بین دو کمیت  IDو  VGSبسیار مهم
است .منحنی تغییرات  IDبرحسب تغییرات  VGSدر شرایطی که
 VDSثابت است را منحنی مشخص ٔه انتقالی میگویند .در شکل
٢٢ــ ٣منحنی مشخص ٔه انتقالی برای یک نوع  JFETبا کانال N
رسم شده است.

0
= 0V ⇒ I D = 12(1− )2
−5

VGS

ID = 12mA = IDSS
I D0 = 12mA

برای  VGSبرابر  -١ولت داریم:
−1 2
)
−5

= VGS
= −1V ⇒ I D1
12(1−
4
=
I D1 12
=
( )2 7 / 68 mA
5
I D1 = 7 / 68 mA

به همین ترتیب به ازای  VGSبرابر  -٤ ،-٣ ،-٢و  -٥ولت
 IDرا محاسبه میکنیم.
−2 2
)
−5

= VGS
= −2V ⇒ I D2
12(1−
3
=
I D2 12
=
( )2 4 / 32mA
4
I D2 = 4 / 32mA

شکل ٢٢ــ٣ــ منحنی مشخصۀ انتقالی JFET

دهیم:

برای رسم این منحنی کافی است مراحل زیر را انجام

محدوده
الف)  VGSرا برای تعداد مشخصی از نقاط در
ٔ
صفر تا  VGSoffانتخاب کنیم.
ب) با استفاده از فرمول VGS 2
=
I D I DSS (1−
)
) VGS(off

−3 2
)
−5

= VGS3
= −3 V ⇒ I D3
12(1−
2
=
I D3 12
=
( )2 1 / 92mA
5
I D3 = 1 / 92mA

−4 2
)
−5

VGS =−4 ⇒ I D3 =12(1−

محدوده  IDSSتا ID = 0برای مقادیر  VGSانتخاب
مقدار  IDرا در
ٔ
شده ،محاسبه کنیم.
1
=
I D4 12
=
( )2 0 / 48 mA
پ) با استفاده از مشخصات بهدست آمده برای  IDو ،VGS
5
I D4 = 0 / 48 mA
نمودار را در یک دستگاه محور مختصات رسم کنیم.
مثال ٤ــ :٣در یک  JFETبا کانال IDSS = 1٢mA، N
به ازای  VGSبرابر  -٥ولت  IDبرابر صفر به دست میآید
و  VP = ٥Vاست .منحنی مشخص ٔه انتقالی را رسم کنید.
زیرا در این حالت  VGS = VGSoffاست.
پاس خ :چون  VP = 5Vاست مقدار  VGSoffبرابر -5
−5
VGS5 =−5 ⇒ I D5 =12(1− )2
ولت میشود .حدود تغییرات  VGSرا از صفر تا  -٥ولت درنظر
−5
2
I D5 = 12(1− 1) = 0 mA
میگیریم .ابتدا  VGSرا صفر ولت درنظر میگیریم سپس  IDرا
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I D5 = 0 mA

منحنی تغییرات  IDبرحسب تغییرات  VGSهمراه با خانواده
منحنیهای تغییرات  IDبرحسب تغییرات  VDSو  VGSدر شکل
٢٣ــ ٣رسم شده است.

شکل ٢٤ــ٣ــ نحوۀ بهدست آوردن gm

شکل ٢٣ــ٣ــ منحنی  VGS - IDو منحنی  VDS - IDو ارتباط آنها با یکدیگر

١ــ٤ــ ٣ــ هدایت انتقالی ( )gmو نحوۀ به دست
آوردن آن :نسبت تغییرات جریان درین ( )∆IDبه تغییرات ولتاژ
گیت سورس ( )∆VGSبه ازای ولتاژ درین سورس ثابت را هدایت
انتقالی دینامیک در  JFETمینامند و آن را با  gmنشان میدهند.
واحد  gmبه صورت   1 یا زیمنس [ ]Sاست.
Ω

ثابت

∆I D
VDS
=
∆VGS

gm
=

نکته مهم  :در صورتی که نسبت  IDبه  VGSرا در یک
نقط ه ب ه دست آوریم ،این مقدار را هد ایت استاتیک ()Static
I
می نامندg m = D .
VGS

٥ــ٣ــ برگۀ اطالعات

همانطور که قب ًال گفته شد ،مشخصات فنی ترانزیستورهای
اثر میدان در برگههای اطالعات ( )Data sheetداده میشود.
برای دسترسی اطالعات کامل میتوانید به سایت
Alldatasheet. com
مراجعه نمایید .در ادامه برخی از مشخصات یک نمونه  JFETبا
شماره  LS846آمده است.
کانال  Nبا
ٔ

چون منحنی مشخص ٔه انتقالی برای  JFETغیرخطی است
هدایت انتقالی در نقاط مختلف آن متفاوت است .با محاسبه اثبات
میشود که  gmدر نواحی نزدیک به VGS = 0بزرگتر از انتهای
منحنی یعنی نواحی نزدیک به  VGSoffاست .معمو ًال مقدار gm
نکته مهم  :در صورت طرح سؤال جهت آزمون ،جداول
در  FETهای مختلف بین  ١تا  ١٠میلیزیمنس است gm .عامل مربوط به  datasheetبه زبان اصلی حتم ًا در اختیار هنرجویان
بهره ولتاژ در یک تقویت ٔ
مهمی برای تعیین میزان ٔ
کننده  JFETقرار داده شود.
است .در شکل ٢٤ــ ٣چگونگی بهدست آوردن  gmاز روی
منحنی مشخص ٔه انتقالی ،نشان داده شده است.
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سیستم خطی  

سیستمهای مجتمع خطی
 ،JFETکانال  ، Nنویز و جریان نشتی کم

مشخصهها
نویز فوقالعاده کم
جریان نشتی گیت بسیار کم

حداکثر درجه حرارت

حداکثر توان قابل تحمل
جریان ماکزیمم
ماکزیمم ولتاژ
شکل ٢٥ــ٣

مشخصههای الکتریکی در  ٢٥درجۀ سانتی گراد  
(در غیر این صورت قید شده است).
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درجه حرارت نگهداری
درجه حرارت پیوند

جریان موافق گیت
درین سورس
گیت سورس
گیت درین

مشخصهها

توان تلف شده در بار دائمی در  125درجۀ سانتیگراد

مقادیر ماکزیمم مطلق
در درجه حرارت  ٢٥درجه سانتیگراد

  6ــ3ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
1ــ  6ــ3ــ ترانزیستورهای  BJTعناصری کنترل شده
با  ..……….و ترانزیستورهای  FETعناصری کنترل شده با
 .………..هستند.
2ــ  6ــ3ــ مقاومت ورودی ترانزیستورهای  BJTبه علت
وجود  .………..نسبتاً  ..……….است.
صحیح یا غلط
3ــ  6ــ3ــ مقاومت ورودی ترانزیستورهای اثر میدان
بسیار زیاد است.
غلط
صحیح
4ــ  6ــ3ــ  FETیک ترانزیستور تک قطبی()unipolar
است.
غلط
صحیح
  5ــ  6ــ3ــ برای  JFETبا کانال ،Nولتاژ گیت سورس
می تواند از صفر تا ) + VGS(Offتغییر کند.
غلط
صحیح
چهار گزینه ای
  6ــ  6ــ3ــ در یک ترانزیستور  JFETکانال بین .……..
و  .………..ایجاد می شود.
 )2درین و سورس
 )1گیت و درین
 )4ورودی و خروجی
 )3گیت و سورس
7ــ  6ــ3ــ کدام گزینه در مورد اتصال پایه های  JFETبا
کانال  Nصحیح است (بایاس  )DC؟
 )1اتصال  PNگیت سورس در بایاس مخالف
 )2اتصال  PNگیت سورس در بایاس موافق
 )3اتصال کوتاه درین به سورس
 )4اتصال کوتاه درین به گیت
  8ــ  6ــ3ــ در VGS=0جریان درین زمانی ثابت می ماند که
VDSبرابر با  .………..شود.
 )٤ VP)3صفر ولت
 )1قطع VDD)2
ناحیه جریان ثابت در  FETبین کدام دو ناحیه
9ــ  6ــ3ــ ٔ
است؟
 )2قطع و بحرانی ()Pinch off
 )1قطع و اشباع

 )4بحرانی ( )Vpو شکست بهمنی

 )3صفر و IDSS
()Break down
10ــ  6ــ3ــ  IDSSکدام است؟
 )1جریان درین وقتی سورس اتصال کوتاه است.
 )2جریان درین در حالتی که مدار قطع است.
 )3حد متوسط (میانگین) جریان درین
 )4حداکثر جریان ممکن درین
کوتاه پاسخ
11ــ   6ــ3ــ از  datasheetیک JFET
 VGS (Off) = -4Vاستخراج شده است.
( VPولتاژ  ) Pinch offچه قدر است؟
12ــ  6ــ3ــ منحنی مشخصه انتقالی در  JFETمنحنی
تغییرات کدام کمیت ها نسبت به یکدیگر است؟
تشریحی
13ــ  6ــ3ــ در یک  JFETبا کانال  ،Pولتاژگیت سورس
از  1تا  3ولت افزایش می یابد.الف) آیا ناحیه تهی از بار باریک تر
می شود یا پهن تر چرا؟ شرح دهید.
ب) آیا مقاومت کانال کم می شود یا زیاد؟ شرح دهید.
14ــ  6ــ3ــ نام پایههای  JFETدر شکل 26ــ 3را روی هر
پایه بنویسید و سپس نوع کانال (Pیا )Nرا مشخص کنید.

شکل ٢6ــ٣

محاسباتی
15ــ6ــ3ــ فرض کنید  JFETشکل 27ــ 3دارای
 VGS (Off) =-4ولت است .منبع ولتاژ VDDرا  افزایش    می دهیم     تا
نقطه ای که آمپرمتر جریان ثابتی را نشان دهد .در این نقطه ولت متر
چه ولتاژی را نشان می دهد؟ (کم ترین ولتاژ VDSکه درآن مقدار
 IDثابت می شود).

شکل ٢7ــ٣
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16ــ  6ــ3ــ یک  JFETبا کانال  Nدر ناحیه اهمی بایاس
شده است .اگر VDS=0/25ولت و ID =200میکروآمپر باشد
مقاومت درین سورس ( )RDSرا محاسبه کنید.
ناحیه اشباع
17ــ  6ــ3ــ در یک  JFETبا کانال  Nکه در ٔ
(فعال) کار می کند ،مشخصات زیر حاکم است.
 IDSS =18 mAو  VP=3 Vو  VGS=-1Vمقدار ID
را محاسبه کنید.

7ــ3ــ تغذی ٴه JFET

نقطه کار مناسب ،باید ترانزیستور FET
برای ایجاد یک ٔ
را نیز مانند ترانزیستور  BJTبایاس کنیم .روش های بایاس FET
با روش های بایاس  BJTتفاوت اساسی ندارند؛ فقط باید توجه
داشت که چون مقاومت ورودی  FETخیلی زیاد است ،جریان
بسیار کمی (حدود چند نانوآمپر یا پیکوآمپر) از گیت عبور می کند
که می توان از آن صرف نظر کرد .در محاسبات  IGرا مساوی
صفر می گیرند .این موضوع محاسبات را ساده تر می کند.
1ــ7ــ3ــ       بایاس    مستقل          :JFETساده ترین        روش
بایاس کردن  FETاستفاده از دو منبع ولتاژ جداگانه است که برای
تغذیه درین و گیت به کار می رود .این روش را بایاس
تأمین ولتاژهای ٔ
ثابت می نامند .در شکل 28ــ 3باتری  VDDبرای بایاس درین سورس
و باتری  VGGبرای بایاس    گیت سورس در نظر گرفته شده است.

و بتواند بایاس گیت سورس را تحت تأثیر قرار دهد .در صورت
نبودن مقاومت  ،RGولتاژگیت سورس همواره ثابت و برابر -VGG
باقی می ماند .افت ولتاژ دو سر  RGاز نظر  DCبرابر است با:
VRG=RGIG=RG(0)=0V
حلقه
برای تعیین ولتاژ گیت سورس
معادله  KVLرا در ٔ
ٔ
		
ورودی می نویسیم:
+VGG-RGIG+VGS=0
با صفر بودن افت ولتاژ دو سر  RGداریم:
VGG + VGS =0
لذا  VGS = -VGGاست.
ناحیه اشباع کار کند ،جریانی
در صورتی که ترانزیستور در ٔ
پایه درین ترانزیستور می گذرد برابر است با:
که از ٔ
)2

VGS
) VGS(Off

این جریان در دو سر مقاومت  RDافت پتانسیل برابر IDRD
ایجاد می کند بنابراین افت پتانسیل دو سر درین سورس برابر
است با:
VDS=VDD-IDRD
این معادله بیانگر چگونگی تغییر  IDبر اثر تغییر  VDSاست،
معادله خط بار  DCبه دست می آید.
که با استفاده از آن
ٔ
مثال   5ــ    :3جریان درین ( )IDو ولتاژ درین سورس
( )VDSو توان تلف شده در ترانزیستور ( )PD=VDS × IDرا در
مدار شکل 29ــ 3محاسبه کنید.

شکل 28ــ3ــ بایاس ثابت    JFET

مقاومت  RGبه این علت در مدار قرار داده شده است تا
هر سیگنال  acکه به گیت اعمال می شود ،در دو سر آن افت کند
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=
I D I DSS (1 −

شکل 29ــ3

پاسخ :چون VPبرابر  4ولت است لذا ) VGS(Offبرابر -4
ولت می شود .با توجه به شکل داریم:
VGQ=VGS=VGG= -1/5V
با
  مقایسه  مقادیر  V GSQ =-1/5Vو ،V GS(Off)   =   - 4V
ٔ
ناحیه قطع کار نمی کند .فرض
می توانیم تشخیص دهیم  JFETدر ٔ
ناحیه اشباع کار می کند ،لذا از فرمول
می کنیم ترانزیستور در
ٔ
)2

VGS
) VGS(Off

I DSS (1 −

ID
=استفاده می کنیم و مقدار  IDرا

به دست می آوریم.
−1 / 5 2
4 −1 / 5 2
= )
(16
)
−4
4

= ID
16(1 −

ID = )2/5(2 = 6/25 mA
معادله  KVLدر
با استفاده از
حلقه خروجی  VDSرا
ٔ
ٔ
محاسبه می کنیم.
)VDS = VDD - RDID = 12 - (1/2)(6/25
VDS = 4/5 V
رابطه  PT =VDS*IDمحاسبه
شده ترانزیستور از ٔ
توان تلف ٔ
می شود.
PT = (4/5)(6/25) = 28/125 mw
ناحیه اشباع کار می کند،
چون فرض کرده ایم  FETدر
ٔ
این فرض را اثبات می کنیم .برای این منظور ) VDS(trرا محاسبه
می کنیم.
)VDS(tr)=VP+VGS=4+(-1/5
VDS (tr)=2/5V
چون  VDS= 4/5Vبزرگ تر از ) VDS(trاست ،فرض ما
ناحیه اشباع کار می کند.
صحیح بوده و  FETدر ٔ
مثال  6ــ :3در مدار شکل 29ــ 3اگر  VGGبرابر -5
ولت شود،
ناحیه کار را مشخص کنید ،سپس  IDو  VDSرا
ٔ
محاسبه نمایید.
پاسخ  :چون VP=4Vاست مقدار VGS(Off) = -4V
می شود .چنانچه  VGSQبرابر با  -4Vیا منفی تر از آن باشد
ترانزیستور در حالت قطع قرار دارد .در این مثال VGSQ = -5V
است .بنابراین ترانزیستور قطع است .در حالت قطعID=0

و  VDS =VDDاست زیرا

VDS=VDD-RDID
VDS=12-(1/2)(0)=12V

تحقیق کنید   :آیا می توانیم ترانزیستور نوع  JFETرا با
نتیجه
المپ های خال ٔ مقایسه کنیم؟ با مراجعه   به  سایت های اینترنتی ٔ
حاصل را به کالس ارائه دهید.
2ــ7ــ3ــ تحلیل ترسیمی بایاس مستقل با استفاده
از منحنی مشخصهٔ خروجی  :JFETدر این قسمت به تحلیل
تغذیه  DCیک مدار  JFETمی پردازیم .هر
ترسیمی چگونگی ٔ
چند محاسبات ریاضی مثال قبل برای تعیین جریان  IDو ولتاژ
نقطه
 VDSمفهوم روشن و واضحی دارد .برای به دست آوردن ٔ
کننده ترانزیستوری مانند مدار شکل 30ــ ،3ابتدا
کار تقویت
ٔ
معادله KVL
معادله خط بار  DCرا می نویسیم .برای این منظور
ٔ
ٔ
حلقه خروجی را می نویسیم.
در ٔ

شکل 30ــ3ــ مدار تغذی ٴه مستقل

-VDD+RDID+VDS=0
معادله خط بار را به دست آوریم به یک خط راست
اگر
ٔ
می رسیم زیرا
VDS=VDD-RDID ⇒IDRD= -VDS+ VDD
یا
V
1
= ID
(−
)VDS + DD
RD
RD

معادله خط بار استاتیکی ترانزیستور
این معادله که شبیه به
ٔ
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 BJTاست ،معادله خط بار  FETنامیده می شود .برای رسم
صفحه مختصات مشخص
نقطه آن را در
ٔ
خط بار کافی است دو ٔ
کنیم و با یک خط راست آن ها را به یک دیگر وصل نماییم.دو
نقطه اشباع کامل باشد.
نقطه قطع و ٔ
نقطه می تواند ٔ
اگر ترانزیستور  درحالت   قطع کامل   باشد  (یعنی  ID=0شود)،
نقطه کار روی محور افقی قرار
آن گاه  VDS=VDDمی شود و ٔ
(نقطه .)A
می گیرد ٔ
اگر ترانزیستور در اشباع کامل باشد( ،یعنی VDS=0شود)،

متغیرهای مدار طوری انتخاب شوند که ترانزیستور همواره در
ناحیه خطی (اهمی) باقی بماند.
ٔ
نقطه کار مدار شکل 32ــ 3را به روش
مثال 7ــ :3الف) ٔ
محاسباتی به دست آورید .ب) خط بار  DCمدار را روی منحنی
نقطه کار آن را به دست آورید.
مشخصه رسم کنید و ٔ
پ) اگر مقاومت  RDبه  3KΩافزایش یابد و  IDQهمان
مقدار قبل باشد در وضعیت کار ترانزیستور چه تغییری حاصل
می شود؟ شرح دهید.

V
نقطه کار روی محور قائم قرار میگیرد
آن گاه  ID = DDمی شود و ٔ
RD

نقطه  Aرا به  Bوصل کنیم خط بار رسم میشود .از
(نقطه  .)Bچنانچه ٔ
ٔ
محل تالقی خط بار با منحنیهایی مانند  VGS = -VGGمیتوانیم مقادیر
 IDو  VDSرا مشخص کنیم .این نقطه که در شکل 31ــ 3با حرف Q
نقطه کار ترانزیستور می نامند.
نشان داده شده است را ٔ
شکل 32ــ3

شکل 31ــ3ــ منحنی مشخص ٴه  JFETو خط بار استاتیکی مربوط به مدار
شکل ٣٠ــ٣

نقطه کار روی خط بار  ABجابه جا
اگر  VGSتغییر کندٔ ،
می شود .فرض کنیم  VGSآن قدر افزایش یابد (گیت مثبت تر شود)
نقطه
که ٔ
نقطه کار به موقعیت  Q1منتقل شود .در این صورتٔ ،
منطقه اشباع (فعال) قرار می گیرد و
کار ترانزیستور در خارج از
ٔ
ناحیه اشباع را در محاسبات مدار نمی توان
فرض های مربوط به ٔ
در نظر گرفت.
ناحیه اشباع کار کند ،باید
اگر الزم است ترانزیستور در ٔ
مقدار  VDSبیش از( VDS(trباشد .چنان چه از  FETبه عنوان
یک مقاومت کنترل شده با ولتاژ استفاده شود ،باید  VGSو دیگر
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پاسخ :الف)     ولتاژ  درین      سورس     گذر    را   محاسبه     می کنیم.
⇒ VDS (tr) =VP + VGS
VDS (tr) = 4 - 1 = 3V
ناحیه اشباع باشد ID ،را از فرمول زیر
اگر ترانزیستور در ٔ
به دست می آوریم:
2

 1
)2 = 16 1 −  = 9mA
) VGS(Off
 4
VGS

I D = I DSS (1 −

با معلوم بودن  VDS ، IDرا محاسبه می کنیم.
)VDS = VDD - IDRD = 24 - (9 * 1/2
VDS = 13/2V
ناحیه
چون ( VDS > VDS (trاست پس ترانزیستور در
ٔ
اشباع کار می کند.
معادله خط بار را می نویسیم.
ب) برای رسم خط بار ،DC
ٔ
-VDD + RDID + VDS = 0
در معادله عدد گذاری می کنیم.
-24 + 1/2ID + VDS = 0

دو نقطه از خط را به دست می آوریم.
ID = 0


نقطه قطع ()A
ٔ 

=
=V
DS
DD 24 V
V

VDD 24

ID
= = 20mA
=
RD 1/ 2
نقطه اشباع ()B
ٔ 
V = 0
 DS

این دو نقطه را روی منحنی مشخصه با حروف  Aو B
نقطه  Aو  Bبه یکدیگر خط
عالمت گذاری می کنیم .با اتصال دو ٔ
نقطه
بار ترسیم می شود .از تقاطع این خط با منحنی ٔ VGS=-1V
نقطه کار  Qرا روی
کار به دست می آید .شکل 33ــ 3خط بار و ٔ
منحنی مشخصه نشان می دهد.

VDS = VDD - IDRD = 24 - (9 * 3) = -3V
مقدار به دست آمده برای  VDSغیر قابل قبول است؛ زیرا 6
ناحیه اُهمی
نقطه کار ترانزیستور در ٔ
ولت کم تر از )VDS (trاست .لذا ٔ
قرار دارد ،در این ناحیه فرمول

)2

VGS
) VGS(Off

=
I D I DSS (1 −

اعتبار ندارد .با رسم خط بار استاتیکی ترانزیستور ،مشخصات
آید.معادله خط بار را می نویسیم:
نقطه کار به دست می
ٔ
دقیق ٔ
-VDD + RDID + VDS = 0
معادله خط بار عدد گذاری می کنیم.
در
ٔ
-24 + 3ID + VDS = 0
دو نقطه از خط را به دست می آوریم.
ID = 0


نقطه قطع ()A
ٔ 

VDS = 24 V

خط

بار

24
= 8 mA
3
=0

نقطۀ کار

شکل 33ــ3ــ منحنی مشخصه خروجی و خط بار

IDQ = 9mA
نقطه کار
مختصات ٔ
VDSQ= 13/2V
است که این مقادیر با نتایج به دست آمده از طریق محاسبه کامال ً
تطبیق دارد.
پ) با افزایش مقدار مقاومت  RDبه  3kΩاگر محاسبه های
ناحیه اشباع
 IDو  VDSرا با این فرض که ترانزیستور هم چنان در ٔ
باقی مانده است دنبال کنیم ،در این شرایط چون مقدار  IDبرابر
همان مقدار قبلی ( )9mAاست می توانیم مقدار  VDSرا به دست
آوریم.


=I
D
نقطه اشباع ()B
ٔ 

VDS

دو نقطه را روی محورهای مختصات مشخص می کنیم و
با استفاده از آن ها خط بار را رسم می نماییم .از تقاطع خط بار با
منحنی  VGS=-1Vنقطه کار از روی منحنی مشخصه به دست
می آید .این نقطه را در شکل 34ــ 3با ( )Q2نشان دادهایم.
ناحیه اهمی
نقطه کار در
ٔ
همان طور که مشاهده می شودٔ ،
قرار گرفته است.

شکل 34ــ3ــ خط بار و نقط ٴه کار
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3ــ7ــ3ــ بایاس سرخود یا خودتغذیه(:)Self Bias
بایاس سرخود یا خود تغذیه متداولترین نوع بایاس  JFETاست.
می دانیم  JFETباید طوری بایاس شود که همواره پیوند گیت
سورس در بایاس مخالف باشد .برای این منظور باید در  JFETبا
کانال  Nمقدار  VGSمنفی و در  JFETبا کانال  ،Pمقداری VGS
مثبت باشد .برای دست یابی به این هدف می توان با استفاده از
تغذیه ( ،)VDDدرین سورس و گیت سورس رابه درستی
یک منبع ٔ
بایاس کرد .شکل 35ــ 3مدار بایاس سرخود را برای  JFETبا
کانال  Nنشان می دهد.

مثال   8ــ  :3در مدار شکل 36ــ 3جریان ID = 5mA
است مقدار  VDSو  VGSرا محاسبه کنید.

شکل 36ــ3

شکل 35ــ3ــ مدار بایاس سر خود

 RGروی بایاس  DCاثری ندارد ،زیرا  IG=0است لذا
افت پتانسیلی در دو سر آن ایجاد نمی شود.
VG = RGIG = RG(0) = 0V
عبور  IDاز مقاومت  RSافت پتانسیل  VS=RSIDرا در دو
حلقه ورودی به
سر مقاومت  RSایجاد می کند.
معادله ولتاژ در ٔ
ٔ
صورت زیر است:
VGS + VS - VG = 0
در این معادله  VS = IDRSو VG =0است لذا خواهیم
داشت:
VGS + IDRS = 0
VGS = -RSID
همان طور که مشاهده می شود افت پتانسیل دو سر ،RS
گیت سورس را به درستی بایاس می کند.
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حلقه
پاسخ   :برای محاسبه  VDSمعادله  KVLرا در
ٔ
خروجی می نویسیم.
VDD = RDID + VDS + RSID
VDS = VDD-(RS + RD)ID
در معادله عدد گذاری می کنیم.
VDS = 15 - (0/22 + 1)5 = 15 - 6/1
VDS = 8/9V
برای
محاسبه مقدار  ،VGSباید مقادیر  VGو  VSمحاسبه
ٔ
کنیم.
VG=RGIG=(1)(0)=0V
VS=RSID=(0/22)(5)=1/1V

VGS=VG-VS=0-1/1=-1/1V
4ــ7ــ3ــ تحلیل ترسیمی بایاس سرخود با استفاده
مشخصه
از منحنی مشخص ٴه انتقالی :با استفاده از منحنی
ٔ
نقطه کار  ID ) Qو  ) VGSرا به دست می آوریم.
انتقالی  JFETابتدا ٔ
سپس از طریق محاسبه ،مقدار VDSرا تعیین می کنیم .برای این
معادله خط بار ورودی
حلقه ورودی که
منظور
ٔ
معادله  KVLدر ٔ
ٔ
است را می نویسیم:
VGS = - RSID
باید دو نقطه از خط را بهدست آوریم .یک نقطه را در ID= 0در نظر
معادله  VGS= -RSIDمقدار VGS =0بهدست میآید.
میگیریم ،با توجه به ٔ

ID = 0

 نقطه اول ()A

VGS = 0

نقطه دیگر را در محل  ID=IDSSدر نظر می گیریم ،در این
ٔ

صورت داریم:

VGS=-RSID=-RSIDSS
I D = I DSS
VGS = − R S I DSS

 نقطه دوم()B

با تعیین این دو نقطه و اتصال آن ها به یک دیگر خط بار
را رسم می کنیم (شکل 37ــ .)3محل تالقی خط بار با منحنی
نقطه کار  Qاست.
مشخصه انتقالیٔ ،
ٔ

معادله  KVLدر حلقه ورودی را می نویسیم.
پاسخ:
ٔ
VGS = -RSID
برای رسم خط بار دو نقطه را انتخاب می کنیم.
VGS= (-0/68)(0)=0V
A)ID=0
=I D I
=
DSS 4 mA
B
= )(−0 / 68 )(4
−2 / 72V
= VGS

نقطه  Aو ،Bخط بار را روی منحنی
با استفاده از دو ٔ
مشخصه انتقالی رسم می کنیم .محل تالقی خط بار با منحنی
ٔ
نقطه کار را به ما می دهد .مختصات
مشخصه انتقالی ،مختصات ٔ
ٔ
نقطه کار به شرح زیر است:
ٔ
VGS = -1/53V
ID = 2/25mA
برای
حلقه خروجی
محاسبه ،VDS
ٔ
معادله  KVLرا در ٔ
ٔ
می نویسیم و در معادله عددگذاری می کنیم.
-VDD + RDID + VDS + RSID = 0

VDS = VDD - RDID - RSID

)VDS = ١٩ - (2/2)(2/25) - (0/68)(2/25
VDS = ١٢/52V

شکل 37ــ3ــ خط بار ورودی روی منحنی مشخصۀ انتقالی

نقطه کار Q
مثال 9ــ   :3برای مدار شکل 38ــ3ــ               الفٔ ،
مشخصه
) IDو  )VGSرا از راه ترسیم خطبار ورودی روی منحنی
ٔ
انتقالی (شکل38ــ3ــ ب) بهدست آورید ،سپس  VDSرا محاسبه کنید.

  (الف)

شکل 38ــ3

(ب)

تمرین کالسی  :با توجه به شکل 38ــ 3در صورتی که
 VDDبرابر  15ولت و  RS = 1KΩباشد ،خط   بار را رسم کنید و
نقطه کار را تعیین نمایید.
ٔ
کـنـنـده    ولتـــاژ:
5ــ7ــ3ــ   بـایـاس   تقسیـم
ٴ
(     :) Voltage Divider Biasهــر چنــد در روش خود تغذیه،
مقاومــت  Rsبا ایجاد فیدبک منفی تا حــدودی موجب پایداری
نقطه کار  FETمی شــود  ،اگر بخواهیم مــدار پایداری بیش تری
ٔ
داشــته باشد    ،از  مداری مطابق شکل 39ــ    3استفاده می کنیم .در
ایــن مدار به طور هم زمان از بایاس تقســیم ولتاژ  R1و R2و مدار
خود تغذیه (مقاومت  ) RSاستفاده شده است .به همین دلیل به این
تغذیه ،تغذیۀ مرکب نیز می گویند.
با توجه به این که     ازگیت ترانزیستور   جریانی نمی گذرد،
ولتاژ گیت برابر افت پتانسیل در دو سر مقاومت  R2است به
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12
= 1 / 54 V
7/8

=
VG

)VS=RSID=(2/2)(1/52

کننده ولتاژ
شکل 39ــ3ــ مدار بایاس تقسیم ٴ

عبارت دیگر  VDDبین  R1و R2تقسیم ولتاژ می شود و  VGاز
رابطه
ٔ
است ،برای این که  VGSمنفی شود باید پتانسیل سورس یعنی
 RSIDبیش تر از  VGباشد تا پیوند گیت سورس در بایاس مخالف
قرار گیرد.
رابطه  VGS=VG-VSبه دست می آید.
 VGSاز ٔ
کننده ولتاژ شکل
مثال 10ــ   :3در مدار بایاس تقسیم ٔ
40ــ 3اگر  VDبرابر  7ولت باشد ID ،و  VGSرا محاسبه کنید.
VDD R 2
R1 + R 2

= VG

به دست می آید .چون این ولتاژ مثبت

VS=3/34V
 VGSاز تفاضل VGو  VSبه دست می آید.
VGS=VG-VS=1/54-3/34
VGS = -1/8V
همان طور که مشاهده می شود ،چون  VSاز  VGبیش تر
است ،مقدار  VGSمنفی می شود و ترانزیستور را به درستی
بایاس می کند.
تمرین کالسی :در مدار شکل 40ــ 3اگرVDD=15/6
ولت و  VD=9ولت انتخاب شود ID ،و  VGSرا محاسبه کنید.
6ــ7ــ3ــ تحلیل ترسیمی بایاس مدار با
تقسیم کنندۀ  ولتاژ  مقاومتی با استفاده از منحنی
مشخص ٴه   انتقالی :مانند تحلیل ترسیمی بایاس سرخود ،در
نقطه کار را از طریق
کننده ولتاژ مقاومتی نیز می توان ٔ
بایاس تقسیم ٔ
رسم خط بار روی منحنی
مشخصه انتقالی به دست آورد .در این
ٔ
نقطه VGS ، ID=0صفر نیست زیرا مقاومت های
نوع بایاس در ٔ
کننده ولتاژ افت پتانسیلی در گیت ایجاد می نمایند .لذا در
تقسیم ٔ
نقطه (0و )0عبور
این مدار خط بار  DCاز مبدأ مختصات یعنی از ٔ
حلقه ()1
معادله خط بار  DCورودی،
نمی کند.
معادله  KVLدر ٔ
ٔ
ٔ
در شکل 41ــ 3است که به صورت زیر نوشته می شود.

کننده ولتاژ
شکل 40ــ3ــ مدار تقسیم ٴ

پاسخ :چون  VD=VDD-RDIDاست لذا
VDD − VD
RD
12 − 7
5
=
ID
= = 1 / 52mA
3/3 3/3
= ID

برای محاسبه  VGSمقادیر VGو  VSرا به دست می آوریم.
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VDD R 2
12 ×1
=
R1 + R 2 6 / 8 + 1

=
VG

		

کننده ولتاژ مقاومتی
شکل 41ــ3ــ مدار بایاس با تقسیم ٴ

-VG + VGS + RSID =0
برای رسم این خط ،یک نقطه را در  ID=0در نظر می گیریم
در این صورت داریم-VG + VGS + RS(0) =0:
-VG + VGS = 0
ID = 0

مشخصه انتقالی مطابق شکل
انتقالی به دست آورید  .منحنی
ٔ
   
44ــ  3است.

 یک نقطه ()A

VGS = VG

داریم.

نقطه دیگر را در  VGS=0در نظر می گیریم .در این صورت
ٔ
RSID = VG - VGS
VG − VGS VG −0 VG
= =
RS
RS
RS

=
ID

کننده ولتاژ مقاومتی
شکل 43ــ3ــ مدار بایاس با تقسیم ٴ

لذانقطه دیگر خط بار دارای مختصاتی به شرح زیر است:
ٔ
VGS = 0

نقطه دیگر ()B
ٔ I = VG
D R
S


با اتصال این دونقطه به هم خط بار رسم می شود .محل
نقطه کار  Qرا تعیین
تالقی خط بار با منحنی
مشخصه انتقالیٔ ،
ٔ
   نقطه
می کند .شکل 42ــ 3منحنی
مشخصه انتقالی ،خط     بار  و ٔ
ٔ
کار را نشان می دهد.

شکل 44ــ3ــ منحنی مشخص ٴه انتقالی

حلقه ()1
معادله خط بار ورودی
پاسخ:
معادله  KVLدر ٔ
ٔ
ٔ

است.
-VG + VGS + RSID = 0
ابتدا دو نقطه از خط بار را به دست می آوریم .یک نقطه را
در ID =0در نظر می گیریم.
VDD R 2
8 ×2 / 2
=
= 4V
R1 + R 2 2 / 2 + 2 / 2
شکل 42ــ3ــ منحنی مشخص ٴه انتقالی و خط بار و نقط ٴه کار در بایاس با
کننده مقاومتی
تقسیم ٴ

کننده ولتاژ
مثال 11ــٔ :3
نقطه کار مدار بایاس با تقسیم ٔ
مشخصه
مقاومتی شکل 43ــ 3را با روش ترسیمی ،روی منحنی
ٔ

=
VG

VS = RSID = (3/3)(0) = 0V

VGS = VG - VS = 4 - (0) = 4V
ID = 0
=V
G 4V

نقطه اول()A
= Vمختصات ٔ
GS



نقطه دیگر را در VGS=0در نظر می گیریم.
ٔ
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VRS VG − VGS
=
RS
RS
)4 − (0
=
I D = 1 / 2mA
3/3
=
ID

I D = 1 / 2mA

		

 مختصات نقطه دوم()B

VGS = 0

دو نقطه  Aو  Bرا روی دستگاه مختصات در شکل
44ــ 3عالمت می زنیم سپس آن دو نقطه را به هم وصل می کنیم.
نقطه
محل تالقی خط بار با منحنی
مشخصه انتقالی ،مختصات ٔ
ٔ
کار را مشخص می کند.
I D = 1 / 76mA

		 Q 

VGS = −1 / 8 V

تحقیق کنید  :با مراجعه به سایت All data sheet.com
برگه اطالعات یک نمونه    JFETرا   دانلودکنید ،سپس در مورد
ٔ
منحنی های ورودی و خروجی آن توضیح دهید و نتیجه را به
کالس ارائه نمایید.

  8ــ3ــ موارد کاربرد ترانزیستورهای اثر میدان

1ــ    8ــ3ــ استفاده   از FETدرساختن منابع جریان:
اگر یک  FETمطابق شکل 45ــ 3تغذیه شود ،در صورتی که
 VDSآن بیش از  VPباشد ،جریان ثابت  IDرا ایجاد می کند .در
این مدار ،افت پتانسیل دو سر مقاومت  RSاختالف پتانسیل گیت
سورس را تأمین می کند .با تغییر  RSمی توان مقدار ( IDجریان
منبع جریان) را به میزان دلخواه تنظیم کرد.

شکل 45ــ3ــ  FETبه عنوان منبع جریان ثابت
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در این مدار  VGSبرابر با  VGS=-IDRSاست و  VDSاز
رابطه زیر به دست می آید.
ٔ
)VDS=VDD-ID(RS+RL
برای آن که  VDS >VPباشد ،باید ولتاژ منبع تغذیه  VDDرا
نسبتاً باال و حدود  20تا  30ولت در نظر بگیریم.
از این نوع منبع جریان می توانیم برای شارژ باتری های
کوچک نیز استفاده کرد .در این مدار ،باتری به جای  RLقرار
می گیرد .چنانچه ولتاژ مدار بیش از ولتاژ باتری باشد ،می توان با
سری کردن یک پتانسیومتر با باتری ولتاژ دو سر آن را دقیقاً تنظیم
کرد .در بازار دیودهایی به نام دیود جریان ثابت عرضه می شود .این
وسیله
پایه گیت آن ها به
دیودها در حقیقت FETهایی هستند که ٔ
ٔ
پایه سورس متصل شده است و فقط پایه های درین
یک مقاومت به ٔ
و گیت جهت تغذیه در دسترس اند .دیودهای جریان ثابت می توانند
جریانی از  10mAتا حدود  30mAرا تأمین کنند.
2ــ     8ــ3ــ  استفاد ه   از   F ETبه عنوا ن  مقاومت
متغیر :با توجه به شکل 46ــ 3مالحظه کردید که اگر FET
را طوری تغذیه کنیم که  VDSآن از حدود چند دهم ولت تجاوز
نکند ،مانند یک مقاومت اهمی عمل می کند .مقدار این مقاومت
را می توان با تغییر  VGSتغییر داد .مقدار مقاومت اهمی  FETدر
رابطه زیر محاسبه می شود.
این ناحیه از ٔ

شکل 46ــ3ــ ناحیه اهمی و بخشی که کامالً خطی است.

VP / 2I DSS
VGS
VP

= rDS

1−

اگر دراین معادله  VGSو  VPبر حسب ولت و  IDSSبر حسب
میلی آمپر باشد ،مقدار  rDSبر حسب کیلو اهم به دست می آید.
ناحیه اهمی  FETمی توانیم به عنوان یک
از بخش خطی ٔ
مقاومت کنترل شده با ولتاژ استفاده کنیم .در مدار شکل 47ــ3
دامنه سیگنال ورودی ( )Viاستفاده شده
از  FETبرای تضعیف ٔ
است .در این مدار ،مقاومت درین سورس با مقاومت  2کیلو
کننده ولتاژ عمل
اهمی سری می شود و به صورت یک تقسیم
ٔ
می کند .ولتاژ خروجی مدار با استفاده از تقسیم ولتاژ بین  RSو
مقاومت درین سورس برابر است با:
rDS
1
Vin
=
R
R S + rDS
S
+1
rDS

= Vo
× Vin

کننده
3ــ    8ــ3ــ استفاده از  FETبه عنوان تقویت ٴ
اولیه با امپدانس ورودی زیاد :چون  FETامپدانس ورودی
ّ
زیادی دارد ،به عنوان تقویت
کننده اولیه برای اتصال منابعی با
ٔ
مقاومت خروجی زیاد مانند میکروفن های خازنی به مدار مناسب
است.
4ــ    8ــ3ــ  تقویت کنندههای سیگنال  کوچک :FET
کننده
یکی از کاربردهای مهم قطعات  FETساخت مدارهای تقویت ٔ
ولتاژ است.از یک  FETممکن است به صورت سورس مشترک،
گیت مشترک یا درین مشترک استفاده کنیم .هر یک از این سه
آرایش ،مشابه ترانزیستور  ،BJTمشخصات ورودی و خروجی
خاصی دارد .قبل از پرداختن به این مشخصات ،ضروری است
مدل  acیک  FETرا بررسی کنیم.

   مـدار تـقـویـت  کـننـدۀ  سـورس  مشـتـرک
(:)Common  source=CSدر شــکل 48ــــ 3یــک

کننده ســورس مشــترک با ترانزیســتور  JFETکانال  nرا
تقویت ٔ
مشاهده می کنید.

شکل 47ــ3ــ تنظیم ولتاژ خروجی با استفاده از JFET

در حالتی که ترانزیستور هدایت نمی  کند rDS ،خیلی
بقیه موارد،
زیاد است و  VO≈Vinمی شود (تطابق ولتاژ) .در ٔ
ولتاژ خروجی متناسب با مقدار  rDSتغییر می کند .توجه داشته
باشید که:
محدوده خیلی کوچکی از تغییرات VDSحول
تنها در
ٔ
مشخصه  FETکامال ً خطی است.
مبدأ مختصات ،منحنی
ٔ
لذا کاربرد این مدار به سیگنال های ورودی کوچک محدود
می شود.
    برخالف ترانزیستورهای  VDS ، BJTمی تواند تغییر
عالمت نیز بدهد .در مدارهای کنترل از راه دور ،سیگنال کنترل
جایگزین  VGGمی شود.

کننده    سورس مشترک
شکل 48ــ3ــ مدارتقویت ٴ

تغذیه ترانزیستور به روش مرکب تأمین شده
در این مدار ٔ
است .خازن های  C1و  C2تقویتکننده را از نظر  DCاز دیگر
طبقات جدا می سازد و خازن  CSمقاومت  RSرا در سیگنال ac
بای پاس می کند .مدار  DCاین تقویت کننده در شکل 49ــ3ــ الف
رسم شده است .به کمک این مدار و با روش ترسیمی یا محاسباتی
کلیه
نقطه کار ترانزیستور را به دست آورد .در مدل ٔ ac
می توان ٔ
خازن ها اتصال کوتاه در نظر گرفته می شوند ،هم چنین منبع VDD
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از طریق خازن داخلی زمین شده است .مدل  acتقویت کننده
سورس مشترک در شکل 49ــ3ــ ب نشان داده شده است:

ب) سیگنال  acورودی سوار بایاس  DCمنفی ( 	)VGSQشده است.

پ) مثبت تر شدن  VGSمقدار جریان  IDرا افزایش می دهد و منفی تر شدن
 VGSمقدار  IDرا کاهش می دهد.
(الف)

(ب)

کننده سورس مشترک
شکل 49ــ3ــ مدل  DCو  acتقویت ٴ

بررسی رفتار تقویت کننده سورس مشترک  :در
شکل 48ــ 3یک تقویت کننده سورس مشترک را مشاهده
نقطه کار ( IDQو
می کنید .فرض می کنیم ترانزیستور برای ٔ
 VDSQو  )VGSQبایاس شده باشد .با اتصال یک سیگنال  acبه
نقطه کار  VGSQقدری نوسان
ورودی مدار ،ولتاژ گیت حول ٔ
پیدا می کند.
نیمه مثبت این نوسانات از ولتاژ منفی گیت می کاهد .این
ٔ
امر موجب افزایش هدایت ترانزیستور می شود؛ یعنی ،جریان
درین افزایش و ولتاژ درین ــ سورس کاهش می یابد .در نیم
سیکل منفی ،سیگنال  acهم فاز با  VGSQعمل می کند و بر میزان
ولتاژ منفی گیت افزوده می شود .این امر به کاهش جریان درین
و افزایش ولتاژ درین سورس می انجامد .مالحظه می کنید که
 FETدر آرایش سورس مشترک رفتاری کامال ً شبیه رفتار BJT
در آرایش امیتر مشترک دارد .در شکل  50ــ 3شکل موج های
 vi،vDS،vGSو iDنشان داده شده است.

ت) افزایش  IDافت پتانسیل  RDIDرا زیاد می کند و  VDSرا کاهش
می دهد .کاهش  IDافت پتانسیل  RDIDرا کم می کند و  VDSرا افزایش می دهد.

ث) خازن  C2ولتاژ  DCرا حذف می کند و فقط موج  acبه خروجی
می رسد.

الف) سیگنال  acورودی که باید تقویت شود.

شکل  50ــ3ــ شکل موج های نقاط مختلف مدار تقویت کننده
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تقویتکنندۀ گیت مشترک (:)Common gate=CG

کننده  BJTبیس
کننده گیت مشترک مشخصات مشابه تقویت ٔ
تقویت ٔ
کننده
مشترک دارد .در شکل 51ــ3ــ الف مدار یک تقویت ٔ
گیت مشترک را مشاهده می کنید .برای آن که از این شکل درک
بهتری داشته باشید ،آن را به صورت شکل    51ــ3ــ ب دوباره
رسم کرده ایم .د ّقت کنید که محل هیچ کدام از اجزای مدار و یا
جای ورودی و خروجی آن در این شکل تغییر نکرده است.

کننده درین مشترک
شکل   52ــ3ــ تقویت ٴ

9ــ3ــ مـقایـسـۀ تـقـویـت کـنـنـدههای    BJTبـا
تقویت کننده های FET

(الف)

(ب)
کننده گیت مشترک
شکل   51ــ3ــ مدار تقویت ٴ

  تقویت کننده درین مشترک «سورس پیرو»
(    )Common   Drain=CD
کننده  درین مشترک دیده
در شکل   52ــ 3یک    تقویت ٔ

کننده    BJTکلکتور مشترک  
می شود .این مدار یا مدار   تقویت ٔ
مشابهت زیادی دارد.
نقطه کار ترانزیستور با حالت های قبلی تفاوت
محاسبه ٔ
پایه درین در مقابل سیگنال  acزمین
ندارد .در این مدارٔ ،
می شود .سیگنال ورودی به پایه گیت اعمال می شود و خروجی
پایه سورس گرفته می شود.
مدار از ٔ

ترانزیستور ،هر آرایش که داشتهباشد ،عمل تقویت را انجام
میدهد .هر یک از آرایشهای ترانزیستور در مدار ،مشخصات
ورودی و خروجی ویژهای را ایجاد میکند .آرایش  CEمناسب ترین
بهره ولتاژ و جریان را دارد و در
ترکیب است؛ زیرا بیش ترین ٔ
نهایت قدرت بیش تری را فراهم می سازد.
آرایش  CBبه علّت داشتن مقاومت ورودی خیلی کم و
مقاومت خروجی زیاد برای ایجادتطبیق امپدانس بین یک مول ّد
سیگنال با مقاومت داخلی کم و یک بار بزرگ مناسب است .این
آرایش به دلیل داشتن پاسخ فرکانسی وسیع ،در فرکانس های باال
نیز کاربرد دارد .آرایش  CCبه علّت دارا بودن مقاومت خروجی
خیلی کم اغلب به عنوان یک بافر (جداگر) برای تطبیق دادن
بارهای کوچک در مدار استفاده می شود .ضمن این که مدار
جریان را نیز تقویت می کند.
طبقه نهایی تقویت کننده های صوتی را که باید بلند گوهای با
ٔ
امپدانس کم را تغذیه کند ،به صورت کلکتور مشترک می بندند.
ترانزیستورهای اثر میدان نیز مشابهت زیادی با آرایش های
 BJTدارند .با این تفاوت که مقاومت ورودی  FETبسیار بیش تر
از مقاومت ورودی BJTاست .بهطور کلی از نظر آرایش ،مدارهای
 BJTبا  FETبه صورت زیر مقایسه می شوند.
آرایش  CSمشخصاتی مانند آرایش  CEدارد.
مشخصات آرایش  CGمانند آرایش  CBاست.
آرایش  CDمشخصاتی مانند آرایش  CCدارد.
85

بهره بیش تری دارند و قیمت آن ها
ترانزیستورهای ٔ BJT
نیز در مقایسه به  FETمشابه ارزان تر است .ترانزیستورهای
 FETنسبت به  BJTفرکانس قطع باالتری دارند و از پایداری
حرارتی بیش تری برخوردارند هم چنین در برابر اغتشاش مصونیت
بیش تری دارند و راندمان آن ها نیز بیش تر است.
تحقیق کنید  :آیا مدار بافر (جداگر) در  آیسیهای دیجیتالی
به کار می رود؟ بررسی کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

VP=+6Vو  VGS=-2Vاست ،مقدار ولتاژ درین سورس
ناحیه اشباع قرار
حداقل چند ولت انتخاب شود تا ترانزیستور در ٔ
گیرد.
+8 )4
-8 )3
- 4 )2
4 )1
6ــ10ــ3ــ کدام گزینه در مورد مدار شکل   54ــ3
درست است؟
کننده ولتاژ
 )1تقویت ٔ
کننده جریان
 )2تقویت ٔ

10ــ3ــ الگوی پرسش

 )3منبع جریان

کامل کردنی
ناحیه .………..
1ــ10ــ3ــ در صورتی که  JFETدر ٔ
کار کند برای
محاسبه  IDمی توان از فرمول )2ــــــID=IDSS(1-
ٔ
استفاده کرد.
2ــ10ــ3ــ مدار شکل   53ــ 3به صورت .………..
بایاس شده است و  VGSاز
رابطه  VGS =..……….به دست
ٔ
می آید.

 )4منبع ولتاژ

شکل 5٤ــ3

7ــ10ــ3ــ در مدار شکل   55ــ VGS 3چند ولت است؟
 )1صفر
-2 )2
-1 )3
-0/5 )4

شکل 53ــ3

صحیح یا غلط
3ــ10ــ3ــ در بایاس سر خود پتانسیل گیت برابر صفر
غلط
صحیح
ولت است.
4ــ10ــ3ــ برای آن که از  JFETبه عنوان مقاومت متغیر
ناحیه اهمی بایاس کنیم.
استفاده کنیم باید آن را در ٔ
غلط
صحیح
چهار گزینه ای
  5ــ10ــ3ــ در یک ترانزیستور  JFETبا کانال ،N
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است؟

شکل 5٥ــ3

  8ــ10ــ3ــ  IDSSدر مدار شکل 56ــ 3چند میلی آمپر
4 )1
8 )2
16 )3
12 )4

شکل 5٦ــ3

محاسباتی و تشریحی
9ــ10ــ3ــ در هر یک از مدارهای ( )aو ( )bو ( )cشکل
  57ــ VDS ،3و  VGSرا محاسبه کنید.

12ــ10ــ3ــ اگر در شکل   59ــ IDSS = 10mA ،3و
VGS(Off) = -5Vباشد.
الف) مقاومت  RSرا طوری محاسبه کنید که VGS = 3 V
شود.
ب) مقدار ولتاژ  VDSچند ولت است؟

-

a                                         b                                       c
شکل 57ــ3

10ــ10ــ3ــ در یک ترانزیستور  JFETبا کانال ،n
 VGS(Off) = -3Vاست.
ناحیه کار ترانزیستور را در هریک از
ٔ
شرایط زیر مشخص کنید.
الف)  VGS= -٢Vو VDS=12V
ب)  VGS= -1Vو VDS=1V
پ)  VGS = -4Vو VDS = 12V
ت)  VDS = 8Vو ID = 5mA
11ــ10ــ3ــ در شکل   58ــ 3با فرض VP = +5Vو
 IDSS = 8mAتوان تلف شده در ترانزیستور چند میلی وات است؟
(.)PT = ID * VDS

شکل   59ــ3

13ــ10ــ3ــ با توجه به شکل 60ــ3ــ الف و ب ،با نوشتن
مشخصه
معادله خط بار و به روش ترسیمی ،خط   بار را روی منحنی
ٔ
ٔ
انتقالی رسم کنید ،سپس مشخصات نقطه کار را بنویسید.

(الف)

(ب)
شکل   60ــ3

شکل 58ــ3

کننده شکل 61ــ 3دارای چه نوع
14ــ10ــ3ــ   تقویت ٔ
آرایشی است؟ مدل  ACتقویتکننده را رسم کنید .این تقویتکننده
چه کمیتهایی را تقویت میکند؟
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یافته )Enhancement mode MOSFET) EMOSFET
هر یک از این دو نوع ترانزیستور می تواند با کانال  nیا با
کانال  pساخته شود؛ که رایج ترین آن ها در بازارMOSFET ،های
با کانال  ،nاز نوع تهی شونده و MOSFETهای با کانال  ،pاز نوع
تشکیل شونده است.

شکل  61ــ3

11ــ3ــ ترانزیستوراثر میدان با گیت عایق شده   
یا (Insulated Gate FET) IGFET

چون در ترانزیستور  JFETجریان نشتی پیوند گیت سورس
با افزایش دمای محیط افزایش می یابد ،ترانزیستور نسبت به
حرارت تا حدودی ناپایدار است و مقاومت ورودی آن در اثر
گرما به مقدار زیادی کاهش می یابد .یادآور می شود که پایداری
 JFETدر مقابل دما خیلی بیش تر از  BJTاست.
مقاومت ورودی  JFETدر حدود  1012تا  1015اهم
است .برای افزایش این مقاومت ،می توان از ترانزیستور اثر
میدان با گیت عایق شده استفاده کرد .در این ترانزیستور ،گیت
الیه اکسید سیلیکون از کانال جدا می شود و هیچ جریانی از
با ٔ
گیت عبور نمی کند .لذا مقاومت ورودی آن فوق العاده افزایش
می یابد .این ترانزیستور را بیش تر به نام  MOSFETمی شناسند.
نامی که از ساختار فیزیکی آن برگرفته شده است و اول کلمات
 Metal Oxide Semiconductor FETبه مفهوم ترانزیستور
اثر میدان با نیمه های اکسید فلز است.
انواع ترانزیستورهای  : MOSFETترانزیستورهای
 MOSFETبه دو صورت ساخته می شوند.
تـرانـزیستـورهـای  MOSFETبـا کـانـال تـهـی   شونـده
()DMOSFET
()Depletion-mode MOSFET
ترانزیستورهای  MOSFETبا کانال تشکیل شونده یا بهبود
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1ــ11ــ3ــ ترانزیستور  MOSFETبا کانال
قطعه نیمه هادی
تهی شوندۀ نوع  :Nاین نوع ترانزیستور از یک ٔ
پایه نوع  pبا ناخالصی کم تشکیل شده است .درون این قطعه ،دو
ٔ
وسیله
ناحیه نوع  nبا ناخالصی   زیاد ایجاد می کنند.این نواحی را به ٔ
ٔ
یک کانال نوع  nبا ناخالصی کم به یک دیگر وصل می کنند .از
طرفین کانال ،کنتاکتهای درین ــ سورس خارج می شود .گیت
الیه
این ترانزیستور را یک
صفحه فلزی تشکیل می دهد که توسط ٔ
ٔ
نازکی از دی اکسید سیلیکون از کانال کامال ً جدا شده است.
در شکل 62ــ 3ساختمان این نوع  MOSFETرسم
شده است .این نوع  MOSFETرا از این به بعد DMOSFET
می نامیم.
درین
اکسیدسیلیکون
پایه اصلی

گیت
     کانال
سورس

شکل   62ــ3ــ ساختمان  DMOSFETبا کانال N

در بیش تر ترانزیستورهای  MOSFETکریستال پایه از
داخل به سورس وصل می شود اما در مواردی ممکن است از
آن یک اتصال چهارم نیز بیرون آورده باشند .در چنین مواردی،
برای آن که پیوند  p-nپایه و کانال همواره در گرایش معکوس
باقی بماند ،باید این اتصال را به پایه سورس وصل کرد.
گیت را می توان به عنوان یک جوشن خازن با صفحات
موازی در نظر گرفت .کانال
صفحه دیگر جوشن خازن است.
ٔ
الیه بسیار باریک است ،عایق بین دو
دی اکسید سیلیکون که ٔ
جوشن را تشکیل می دهد.
2ــ11ــ3ــاتصال   ولتاژ  به   پایههای       :DMOSFETهرگاه
پایه درین و سورس ولتاژی اتصال دهیم ،این
مطابق شکل 63ــ 3به ٔ
ولتاژ به برقراری جریان در داخل کانال منجر می شود .هر قدر
 VDSافزایش یابد ،جریان درین نیز افزایش می یابد تا سرانجام
به یک مقدار ثابت می رسد .از آن پس ،افزایش  VDSدر مقدار
جریان تأثیر محسوسی ندارد .این رفتار ناشی از آن است که
ناحیه تهی در داخل کانال منجر می شود
افزایش  VDSبه گسترش ٔ
و گرفتگی کانال به حداکثر می رسد.

شکل  64ــ3ــ اتصال  VGGجریان درین را کم می کند

با اتصال ولتاژ منفی تر بین گیت سورس ،جریان درین کم تر
می شود تا در ولتاژی به نام ولتاژ گیت سورس قطع ( )VGSoffکانال
به طور کامل از بار آزاد تهی شده و جریان  IDخیلی کم و نزدیک به
صفر می شود .همان طور که مشاهده می شود در    DMOSFET
با کانال  Nنیز مانند  JFETبا کانال  ،Nتغییر ولتاژ گیت سورس
در
محدوده مقدار
محدوده صفر تا  VGSoffروی جریان درین در
ٔ
ٔ
ماکزیمم ( )IDSSتا صفر اثر دارد.درDMOSFETها می توان
مانند شکل 65ــ 3به گیت سورس ولتاژ مثبت نیز اتصال داد.

شکل   63ــ3ــ اتصال ولتاژ VDSموجب برقراری جریان شده است.

برقراری یک ولتاژ منفی بین گیت سورس مانند شکل
ناحیه تهی از
64ــ 3موجب می شود که در داخل کانال یک
ٔ
حامل های جریان به وجود آید .در این حالت الکترون ها از کانال
رانده می شوند و به جای آن ها یون های مثبت باقی می مانند .به
این ترتیب هدایت در کانال کاهش می یابد و جریان درین ()ID
کم می شود.

شکل  65ــ3ــ اتصال ولتاژ مثبت به گیت سورس موجب افزایش  IDمی شود.

افزایش ولتاژ مثبت گیت سورس الکترونهای آزاد بیش تری
را از نواحی  N+در کانال برقرار می نماید و مقاومت آن را کاهش
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می دهد .با بهبود وضعیت کانال جریان درین افزایش می یابد.
3ــ11ــ3ــ ساختمان  DMOSFETبا کانال
تهی شونده نوع  :Pساختمان  DMOSFETبا کانال P
تهی شونده ،شبیه نوع کانال  Nاست .مطابق شکل 66ــ 3بلور
پایه از کریستال نوع  Nو کانال از نوع  Pاست.

 ID-VDSرا     برای ولتاژهای     گیت        سورس مختلف نشان می دهد .با
منفی تر شدن ولتاژ گیت سورس ID ،کاهش یافته است.

شکل  68ــ3ــ منحنی مشخصه  MOSFETبا کانال تهی شونده نوع N
شکل  66ــ3ــ  DMOSFETبا کانال P

عملک رد هر دو  DMOSFETکانال  Nو  Pشبیه به هم
است و فقط قطب باتریهایی که به  DMOSFETبا کانال  Pوصل
می شود برعکس  DMOSFETبا کانال  Nاست.
4ــ11ــ3ــ عالمت اختصاری :DMOSFET
عالمت اختصاری هر دو نوع  DMOSFETدر شکل 67ــ3
وسیله پیکانی مشخص می شود.
نشان داده شده است .بلور پایه به
ٔ
بلور پایه معموال ً (نه همیشه) از داخل به سورس اتصال دارد.

مشخصه انتقالی  DMOSFETبا
در شکل 69ــ 3منحنی
ٔ
کانال  Nرسم شده است.

شکل   69ــ 3منحنی مشخص ٴه انتقالی DMOSFET

12ــ3ــساختمان MOSFETباکانالتشکیلشونده  
(Enhancement MOSFET(EMOSFET
شکل  67ــ3ــ عالمت اختصاری DMOSFETها

  5ــ11ــ3ــ مـنحـنـی هـای مشـخص ٴه  DMOSFET
بـا کـانال  :Nبا توجه به توضیحات داده شده ،می توان در
 ،DMOSFETبه گیت سورس ولتاژ مثبت یا منفی داد .اتصال ولتاژ
مشخصه
خانواده منحنی های
منفی متداول تر است .شکل 68ــ3
ٔ
ٔ
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در این نوع ترانزیستور بر خالف ترانزیستور با کانال
تهی شونده ،کانال را در هنگام ساخت ایجاد نمی کنند .لذا  تا  وقتی
که گیت ترانزیستور بایاس نشود ،ترانزیستور خاموش می ماند.
به علت مقاومت خیلی زیاد بلور پایه که درین و سورس را از
یکدیگر جدا می کند ،عمال ً با افزایش  VDSجریان محسوسی از
درین نمی گذرد.
شکل 70ــ 3ساختمان این نوع  MOSFETرا نشان میدهد.

از این پس این نوع MOSFETرا  EMOSFETمینامیم.

شکل70ــ3ــ ساختمان  EMOSFETبا کانال  Nتشکیل شونده

در صورتی که گیت سورس را طوری بایاس کنیم که
پتانسیل گیت مثبت تر از سورس باشد ،میدان الکترواستاتیکی
گیت ،تعدادی الکترون آزاد از نواحی  n+و کریستال پایه جذب
می کند و یک کانال باریک به صورت القایی بین درین سورس
به وجود می آورد.این کانال ،مقاومت بین دو پایه را کاهش می دهد
و موجب برقراری جریان درین می شود.
شکل 71ــ 3ایجاد کانال را پس از اعمال ولتاژ گیت سورس
نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود در این نوع ترانزیستور
چون کانال تشکیل میشود آن را تشکیل شونده میگویند.

می دهند .مقدار نامی این ولتاژ در حدود  2ولت است .هنگامی
که کانال شکل گرفت ،هرقدر  VGSبیش تر شود عرض کانال
افزایش می یابد و مقاومت بین درین و سورس کم می شود .در
این حالت جریان درین به ازای یک ولتاژ معین درین سورس
افزایش می یابد .افزایش ولتاژ درین سورس ( )VDSجریان درین
را نیز افزایش می دهد .این افزایش جریان با گذشتن  VDSاز حد
بحرانی متوقف می شود.
1ــ12ــ3ــ منحنی    مشخصۀ         EMOSFETبا کانال
مشخصه  EMOSFETبا کانال
 :Nدر شکل 72ــ 3منحنی
ٔ
 Nرسم شده است .همان طور که مشاهده می شود هر قدر VGS
مثبت تر باشد جریان درین افزایش می یابد.

شکل72ــ3ــ منحنی مشخصۀ  EMOSFETبا کانال N

2ــ12ــ3ــ عالمت اختصاری :EMOSFET
عالمت اختصاری هر دو نوع  MOSFETبا کانال  Nو P
تشکیل شونده را در شکل 73ــ 3مشاهده می کنید .خطوط
شکسته بین درین و سورس بیانگر عدم وجود کانال اولیه است.
شکل71ــ3ــ اتصال ولتاژ مثبت گیت سورس موجب تشکیل کانال و برقراری
جریان می شود.

حداقل ولتاژی را که الزم است بین گیت ــ سورس
آستانه روشن
اعمال شود تا جریان درین برقرار گردد ،ولتاژ
ٔ
شدن ترانزیستور می گویند و آن را ( )Threshold) VGS(thنشان

شکل73ــ3ــ عالمت اختصاری  EMOSFETبا کانال  Nو P
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 EMOSFETبه دلیل کوچک بودن اندازه و ساده تر
بودن ساخت آن ،در تولید مدارهای مجتمع ( )ICکاربرد بیش تری
دارد.
فکرکنید    :به چه دلیل در مدارهای ورودی طبقات
عمودی ( )Verticalاسیلوسکوپ از ترانزیستور  FETاستفاده
می کنند؟

13ــ3ــMOSFETهای  قدرت  Power  MOSFET

در EMOSFETهای متداول مانند شکل 74ــ 3فقط
الیه نازکی از کانال به صورت افقی قرار دارد .این الیه مقاومت
نسبتاً باالیی را بین درین و سورس ایجاد می کند .لذا این نوع
MOSFETها برای کار در قدرت های پایین مورد استفاده
قرار می گیرند.
درین                   گیت                سورس

کانال

برای هنرجویان عالقمند  :

پایه
شکل74ــ3ــ  EMOSFETقدرت کم

وقتی به گیت پتانسیل مثبتی می دهیم کانال در مجاورت
گیت ،بین سورس و درین شکل می گیرد.
ّامـا   MOSFETهـای   قـدرت    کـه LD MOSFET
   ( )  Laterally   Diffused MOSFETنام گذاری شده اند،
ساختاری با کانال عرضی متفاوت با  EMOSFETدارند و از نوع
بهبود یافته هستند و برای کاربرد در قدرت های باال طراحی شده اند.
شکل 75ــ 3ساختمان داخلی یک نوع از این MOSFETها را
نشان می دهد.

شکل75ــ3ــ ساختمان LD MOSFET
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کانال در این قطعه نسبت به EMOSFETهای متداول،
کوتاه تر است در نتیجه مقاومت کم تری ایجاد می کند .این
خاصیت سبب تحمل ولتاژ باالتر و عبور جریان بیش تر می شود.
در این نوع MOSFETها وقتی گیت مثبت می شود ،کانال
ناحیه  n+و  n-نفوذ
الیه  pو بین دو ٔ
خیلی کوتاهی از نوع  nدر ٔ
می کند و موجب برقراری جریان بین درین و سورس می شود.
1ــ 13ــ 3ــ      :VMOSFETمثال دیگــر ی  از
MOSFETهای قدرت VMOSFETها هستند که برای قدرت
باالتر طراحی شده اند .در این نوع MOSFETها کانال کوتاه تر و
عریض تر اســت لذا مقاومت کم تری را بین درین و سورس ایجاد
می کند .در نهایت جریان بیش تری می تواند از کانال عبور نماید.
 VMOSFETتوان تلفاتی بیش تری دارد و پاســخ فرکانســی آن
مطلوب تر است .در شکل 76ــ3ساختمان این نوع MOSFET
را مشاهده می کنید.

شکل76ــ3ــ ساختمان VMOSFET

ساختار کانال عمودی و به صورت شیاری  Vشکل است.
این نوع MOSFETها دو اتصال سورس دارند و اتصال گیت
در باال و درین در پایین قرار دارد .کانال به صورت عمودی و بین
الیه  n+و n-و در حد فاصل درین و سورس در دو طرف شیار
دو ٔ
 Vشکل نفوذ داده می شود .کانال هنگامی ایجاد می شود که ولتاژ
گیت نسبت به سورس مثبت شود.

14ــ3ــ    عـملـکـرد  MOSFETبـه عنـوان کـلیـد
MOSFET  Switching Operation
EMOSFETهابه علت دارابودن ولتاژ آستانه ()VGSth

به عنوان کلید به کار می روند .اگر ولتاژ گیت سورس کم تر از
ولتاژ گیت سورس آستانه ( )VGSthباشد MOSFET ،قطع است.
هنگامی که ولتاژ گیت سورس بیش تر از ولتاژ آستانه می شود،
 MOSFETبه صورت کلید بسته عمل می کند .لذا با تغییر ولتاژ
گیت سورس ،می توان به  EMOSFETبه عنوان کلید فرمان
داد .کلید زمانی قطع است که ( VGS< VGS(thباشد .در این
حالت مقاومت درین سورس بسیار زیاد می شود و MOSFET
به صورت کلید باز عمل می کند .زمانی کلید بسته است که VGS
به اندازه کافی از ( VGS(thبیش تر باشد .در این حالت  rDSبسیار
کم است .شکل 77ــ EMOSFET ،3با کانال  Nو معادل
کلیدی آن را نشان می دهد.

شکل 79ــ 3یک نمونه کاربرد سوئیچ در انتقال سیگنالی
آنالوگ به خروجی را نشان می دهد.

شکل 79ــ3ــ یک نمونه کاربرد سوئیچ در انتقال سیگنال آنالوگ

15ــ3ــ CMOS
  Complementary MOSFET

با سری کردن دو نوع  EMOSFETبا کانال  Nو  Pمانند شکل
  80ــ CMOS ،3ساخته می شود.

شکل77ــ3ــ EMOSFETبه عنوان کلید
شکل   80ــ3

وقتی به گیت  +Vولت بدهیم  FETمانند سوئیچ بسته عمل
می کند .وقتی به گیت صفر ولت بدهیم FET ،به عنوان سوئیچ باز
عمل می کند.
در شکل 78ــ EMOSFET 3با کانال  Pبه عنوان سوئیچ
و ولتاژ گیت برای باز و بسته شدن کلید نشان داده شده است.

شکل78ــ3ــ الف و ب  EMOSFETبه عنوان کلید

است.

از رسـم ساختمـان کریستـالی  CMOSصرف نظـر شده

وقتی مانند شکل   81ــVin = 0 ،3است  TR1وصل و
 TR2قطع و مانند کلیدی باز عمل می کند و خروجی تقریباً برابر
 VDDاست.

شکل   81ــ3ــ  TR1وصل و  TR2قطع است.
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وقتی به  Vinولتاژ  VDDبدهیم  TR1قطع و مانند کلید
باز عمل می کند و  TR2وصل و مانند کلید بسته عمل می کند و
خروجی تقریباً زمین شده و صفر ولت را نشان می دهد .این حالت
در شکل  82ــ 3نشان داده شده است.

بیشتر بدانید   :
امـروزه تـرانـزیـسـتـورهـای خـاص بـا نـام IGBT
)(Insulated - Gate Bipolar Transistorساخته شده است.
ساختار این ترانزیستورها مشابه  BJTاست با این تفاوت که پایه
بیس آن با نام گیت مشخص می شود و مشابه گیت MOSFET
عمل می کند؛ بنابراین ورودی این قطعه شبیه  FETو خروجی آن
مشابه ترانزیستور دوقطبی ( )BJTاست .در شکل   ٨٤ــ ٣نماد و
چند نمونه از شکل ظاهری  IGBTنشان داده شده است.

شکل   82ــ3ــ  TR1قطع و  TR٢وصل است.

از مزایای  CMOSتلفات توان بسیار کم آن است .زیرا با
سری شدن دو نوع  ،MOSFETیکی از MOSFETها همواره
قطع است و اساساً از منبع جریانی کشیده نمی شود .این مدار
مانند گیت  NOTدر دیجیتال عمل می کند .وقتی ورودی صفر یا
 LOWاست .خروجی « »VDDیا « »Highاست و وقتی ورودی
در  )High)VDDقرار دارد خروجی «صفر یا  »LOWاست.

16ــ3ــ شکل ظاهری ترانزیستورهای FET

در شکل   83ــ 3ساختمان ظاهری چند نمونه  JFETو
 MOSFETرا مشاهده می کنید.
شکل   8٤ــ3ــ نماد و شکل ظاهری دو نمونه IGBT

شکل   83ــ3ــ ساختمان ظاهری چند نمونه FET
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از این قطعه می توان جریان بسیار زیاد (حدود صدها
آمپر) را عبور داد .همچنین ولتاژ کار آن باال بوده و می تواند به
حدود  6000ولت برسد .به این ترتیب  IGBTقادر است توان
صدها کیلووات را تحمل کند .این قطعه به دلیل داشتن راندمان
باال و سوئیچینگ سریع ،در دستگاه های مدرن مانند اتومبیل ها
و قطارهای برقی ،یخچال ها با توانایی سرمایش سریع ،سیستم
هواساز با راندمان باال ،آمپلی فایرهای سوئیچینگ و منابع تغذیه
کاربرد دارد.

تحقیق کنید  :
با مراجعه به سایت های مختلف در ارتباط با تکنولوژی
ساخت  IGBTو موارد کاربرد آن تحقیق کنید.

١٧ــ٣ــ برای هنرجویان عالقمند  :
یکی ا ز کاربردهای سوئیچ های آنالوگ استفاده از آن ها برای
تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال است .این عمل در مدار مبدل
آنالوگ به دیجیتال ( )ADCانجام می گیرد .شکل   8٥ــ 3لحظات
وصل سوئیچ و سیگنال نمونه برداری شده در خروجی سوئیچ را
نشان می دهد.

چهارگزینهای
٤ــ ١٨ــ٣ــ ساختمان کریستالی شکل  ٨٦ــ ٣مربوط به
کدام نوع  MOSFETاست؟
١ــ کانال  Pتهیشونده
٢ــ کانال  Pتشکیلشونده
٣ــ کانال  Nتهیشونده
٤ــ کانال  Nتشکیلشونده

شکل   86ــ3

شکل   8٥ــ3ــ کاربرد سوئیچ آنالوگ در مدار ADC

  18ــ3ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
١ــ ١٨ــ٣ــ  Depletionبه مفهوم …………… و
 Enhancementبه مفهوم ………… است.
اندازه ………
٢ــ ١٨ــ٣ــ در EMOSFETها تا  VGSبه ٔ
نشود .جریان درین ( )IDدر مدار برقرار نمیشود.
صحیح یا غلط
٣ــ ١٨ــ٣ــ  DMOSFETدر هر دو حالت تهیشونده و
تشکیلشونده (بهبود یافته) میتواند عمل کند.
صحیح غلط

٥ــ ١٨ــ٣ــ در مورد عملکرد  DMOSFETکدام گزینه
صحیح است؟
 )١فقط در حالت تهیشونده ( )Depletion modeعمل
میکند.
 )٢فـقـط در حـالـت تشکیـلشونـده )(Enhancement mode
عمل میکند.
ناحیه اهمی عمل میکند.
 )٣فقط در ٔ
 )٤در هردو حالت تهیشونده و تشکیلشونده عمل می کند.
تشریحی
٦ــ ١٨ــ٣ــ نام پایهها را روی شکل  ٨٧ــ)c( ،)b( ،)a( ٣
و ( )dبنویسید .نوع کانال ( Nیا  )Pو از نظر ساخت (تشکیل شونده
یا تهیشونده) را تعیین کنید.

()d

()c

()b

()a

شکل   8٧ــ3

٧ــ ١٨ــ٣ــ عمل کرد  EMOSFETبا کانال  Nرا به
عنوان سوئیچ توضیح دهید.
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فصل چهارم
تقویتکنندههای چندطبقه
Multistage Amplifiers

زمان اجرا ١٢ :ساعت آموزشی

هدف کلی :بررسی تقویتکنندههای چندطبقه و انواع کوپالژ بین طبقات
هدفهای رفتاری :پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار میرود که:

دهد.

کننده چندطبقه را توضیح دهد.
١ــ تقویت ٔ
٢ــ علل استفاده از تقویتکنندههای چندطبقه را شرح

بهره تقویتکنندههای چندطبقه را محاسبه کند.
٣ــ ٔ
٤ــ روشهای مختلف کوپالژ تقویتکنندههای چندطبقه
را شرح دهد.
٥ــ کوپالژ خازنی را با رسم یک نمونه مدار توضیح
دهد.
٦ــ محاسبات مربوط به مدار معادل  DCکوپالژ خازنی
را انجام دهد.
٧ــ کوپالژ ترانسفورماتوری را بارسم یک نمونه مدار
توضیح دهد.

پیشگفتار

    ٨ــ   مـحاسـبات مـربـوط بـه مـدار مـعادل  DCکـوپالژ
ترانسفورماتوری را انجام دهد.
٩ــ کوپالژ مستقیم را با رسم یک نمونه مدار توضیح
دهد.
١٠ــ محاسبات مربوط به مدار معادل  DCکوپالژ مستقیم
را انجام دهد.
١١ــ مزایا و معایب انواع کوپالژ را بیان کند.
١٢ــ زوج دارلینگتون و انواع آن را شرح دهد.
کننده آبشاری را با ترانزیستور  BJTو
١٣ــ تقویت ٔ
 ،JFETتوضیح دهد.
١٤ــ مسائل مربوط به انواع کوپالژ را حل کند.
١٥ــ به سؤاالت الگوی پرسش پاسخ دهد.
و تقویتکنندههای چندطبقه را تشکیل دهیم.

در فـصلهای گذشتـه تـقویتکننـدههای امیتـر مشترک،
بیس مشـترک و کلـکتـور مشـترک را بـررسی کردیم و دیدیم که ١ــ٤ــ ساختار تقویتکنندههای چندطبقه
شکل ١ــ ٤شکل ظاهری و شکل ٢ــ ،٤بلوک دیاگرام
محدودیتهایی در بهره ،امپدانس ورودی و امپدانس خروجی
این نوع تقویتکنندهها وجود دارد .لذا به دلیل این محدودیتها ،یک سیستم کامل آمپلیفایر صوتی را نشان میدهد.
ورودی این سیستم میتواند میکروفون ،خروجی دستگاه
در بسیاری از سیستمهای الکترونیکی نمیتوانیم تنها از یک طبقه
تقوی تکننده استفاده کنیم .در این شرایط برای به دست آوردن پخش صوت ،خروجی دستگاه CDخوان و … باشد .بار یا
کننده متصل شده به خروجی ،یک بلندگو است.
بهره مورد نیاز ،باید چند طبقه تقویتکننده را پشت سرهم ببندیم مصرف ٔ
ٔ
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منبع تغذیه DC

میکروفون

بلندگو
تقویتکنندۀ قدرت

الف ــ نمونۀ واقعی آمپلی فایر

تقویت کنندۀ اولیه صوت

ب ــ بلوک دیاگرام یک سیستم صوتی

شکل ١ــ٤ــ بلوک دیاگرام یک سیستم آمپلیفایر صوتی و نمونۀ واقعی آن

هر بلوک این آمپلیفایر ممکن است شامل چند بلوک فرعی
و هر بلوک فرعی شامل چندین ترانزیستور یا آیسی باشد .طبق
شکل ٢ــ ٤این آمپلیفایر صوتی در  ٥طبقه نشان داده شده است.
طبقه سوم

طبقه دوم

تقویتکنندۀ ولتاژ
و جریان

تقویتکننده اولیه
و تطبیق امپدانس
در ورودی

طبقه چهارم

طبقه پنجم

تقویت کننده قدرت
و تطبی ق امپدانس در
خروجی

مصرف کننده
یا بار ()RL

طبقه اول
مولد سیگنال صوتی ضعیف

شکل ٢ــ٤ــ بلوک دیاگرام کاملتری از یک آمپلیفایر صوتی

طبقه اول مولد سیگنال صوتی ضعیف مثال ً میکروفون
ٔ
است .مدار معادل الکتریکی تونن آن مشابه شکل ٣ــ ٤است،
امپدانس خروجی این طبقه را  RGدرنظر می گیریم.

شکل ٣ــ٤ــ مدار معادل الکتریکی مولد سیگنال

طبقه دوم انتقال
طبقه اول به ٔ
برای آن که حداکثر توان از ٔ
طبقه اول ( )RGبا امپدانس
داده شود ،باید امپدانس خروجی ٔ

طبقه دوم از تقویتکننده ای
طبقه دوم برابر باشد .لذا در ٔ
ورودی ٔ
طبقه اول و دوم
استفاده میشود که بتواند تطبیق امپدانس بین ٔ
را به درستی برقرار کند .مثال ً میکروفونهای کریستالی یا خازنی
امپـدانـس داخـلی زیـادی دارنـد .بنـابراین برای تـطبیق امپدانس
باید امـپدانس ورودی طبـقه دوم زیاد باشـد .در این شـرایـط
تـقویت کننده ای با ترانزیستور  FETبرای این کار نیاز است که
در طبقه دوم قرار میگیرد.
طبقه سو م ولتاژ و جریان سیگنال صوتی در حدی
در ٔ
کننده قدرت را راهاندازی
تقویت میشود که بتواند ٔ
طبقه تقویت ٔ
کند .به این طبقه مدار راهانداز یا درایور ( )Driverمیگویند .در
کننده امیتر مشترک
ٔ
طبقه راهانداز معموال ً یک یا چند طبقه تقویت ٔ
قرار میگیرد.
کننده قدرت
ٔ
طبقه چهارم همانطوری که گفته شد ،تقویت ٔ
کننده کلکتور مشترک قرار
است .در این طبقه معموال ً یک تقویت ٔ
بهره جریان در مدار کلکتور مشترک زیاد و امپدانس
میگیرد ،زیرا ٔ
خروجی آن کم است .این ویژگیها باعث میشود که جریان کافی
برای تحریک و راهاندازی بلندگو فراهم شود و بلندگو را که
کننده قدرت تطبیق دهد.
امپدانس کمی دارد با مدار تقویت ٔ
طبقه انتهایی تقویتکننده معموال ً بلندگو قرار میگیرد.
در ٔ
بلندگو سیگنال الکتریکی را به ارتعاشات مکانیکی تبدیل میکند و
امواج صوتی قابل شنیدن را با شدت و توان کافی مهیا میسازد.
هما نطوری که در ابتدای این بحث متذکر شدیم توسط
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بهره جریان و ٢ــ٤ــ بهرۀ تقویتکنندههای چندطبقه
بهره ولتاژٔ ،
کننده معمولی نمیتوان ٔ
یک طبقه تقویت ٔ

بهره توان بسیار باال و در حدنیاز را تولید کرد .همچنین درصورت
ٔ
استفاده از یک طبقه تقویتکننده نمیتوان تطابق الزم را بین
مبدل های ورودی و خروجی مدار تقویت کننده برقرار نمود.
نکته
هنگام پشت سرهم قرار دادن تقویتکنندهها باید به دو ٔ
مهم توجه کنید:
تطبیق امپدانس بین طبقات و مبدلهای ورودی و خروجی
تقویتکننده صورت گیرد.
ارتباط بین دوطبقه تقویتکننده بهطور صحیح برقرار
شکل ٥ــ٤ــ بلوک دیاگرام  nطبقه تقویتکننده
نحوه ارتباط بین تقوی تکنندهها را کوپالژ ()Coupling
شود.
ٔ
تقویتکننده ها به یکدیگر میگویند  .شکل ٤ــ ٤چند طبقه
با توجه به اختالف بین سیگنالهای ورودی و خروجی
تقویت کننده را که به صورت بلوک دیاگرام به هم اتصال داده
بهره جریان کل تقویتکننده از روابط
بهره
ها،
و
ولتاژ
ه
کنند
تقویت
ٔ
ٔ
شده اند ،نشان میدهد .شرط تطبیق امپدانس ،برابر بودن امپدانس
زیر محاسبه میشود.
طبقه بعدی است.
خروجی هر طبقه با ورودی ٔ
طبقه تقویتکننده با بهرههای ولتاژ  Av1و  Av2و
اگر ٔ n
…  Avnو بهرههای جریان  Ai1و  Ai2و …  Ainطبق شکل ٥ــ٤
کننده  nطبقه بهدست میآید.
پشت سرهم قرار گیرند ،یک تقویت ٔ

Von
= ± Av1Av2 ...Av n
Vi1
Ion
= ± A I1A I2 ...A In
Ii1

= A VT
= A IT

در
بهره ولتاژ کل ( ،)AVTعالمت ( )+به معنی ه م
ٔ
رابطه ٔ
فاز بودن  VOیا  Vinو عالمت ( )-به معنی وجود  ١٨٠درجه
بهره جریان کل
اختالف فاز بین  VOو  Vinاست .در
ٔ
رابطه ٔ
( ،)AITعالمت های  ±نیز همین مفهوم را دارند.
بهره
باید توجه داشت که در شکل  ٥ــ ٤بهره ولتاژ ( )AVو ٔ
جریان ( )AIبرای هر طبقه در شرایطی درنظر گرفته شده است که
همه طبقات به هم اتصال دارند به عبارت دیگر AV ،و  AIبیانگر
ٔ
بهره توان کل از
میزان تقویت هر طبقه بهطور مستقل نیستٔ .
بهره جریان بهدست میآید.
بهره ولتاژ و ٔ
حاصل ضرب ٔ
=A
A VT × A IT
PT

شکل ٤ــ٤ــ بلوک دیاگرام اتصال چندطبقه تقویتکننده به هم
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رابطه بهره توان کل می توان بلوک دیاگرام
برای اثبات
ٔ
چندطبقه تقویتکننده را به صورت یک بلوک کلی مانند شکل
٦ــ ٤درنظر گرفت.

به دست میآید .لذا  VO1 = AV1Vin1است .بهجای  AV1و Vin1
عددگذاری میکنیم:

چند طبقه تقویت کننده
شکل ٦ــ٤ــ نمایش چند طبقه تقویتکننده در یک بلوک تکی

رابطه زیر بهدست
بهره توان کل از
ٔ
در بلوک شکل ٦ــٔ ٤
P
میآید:
A = O
P

Pin

از آنجایی که  PO = RLIO2و  Pin = RinIin2است ،می توان
نوشت:
PO R L I2O R L IO IO
=
=
×
Pin R in I2in R in Iin Iin

=A
P

بهجای مقادیر  RLIOو  RinIinمقادیر معادل آن یعنی  VOو
VO IO
 Vinرا قرار میدهیم.
A
=
×
Iin

اگر در این معادله بهجای

VO
Vm

و

بهره توان کل به صورت
داده شود
ٔ
رابطه ٔ
به دست میآید.

P

Vin

Io
Iin

 AVT ،و  AITقرار

=
A P A VT × A IT

تحقیق کنید  :با مراجعه به منابع مختلف و سایتهای
بهره طبقات تقویت کننده
اینترنتی تحقیق کنید که به چه دلیل میزان ٔ
به صورت جداگانه و متصل به هم تفاوت دارد .نتیجه تحقیق خود
را به کالس ارائه دهید.
مثال ١ــ :٤با توجه به شکل ٧ــ ٤اگر  Vinبرابر 1mV
باشد VO1 ،و  VO2و  AVTرا محاسبه کنید.

شکل ٧ــ٤ــ بلوک دیاگرام دوطبقه تقویتکننده

ابطه
طبقه اول از ر ٔ
بهره ولتاژ ٔ
پاسخٔ :

VO1
Vin1

VO1 = (-40)(1mV) = -40mV
اندازه ١٨٠°
عالمت ( )-نشان میدهد که  VO1با  Vinبه
ٔ

رابطه
طبقه دوم از
ٔ
بهره ولتاژ ٔ
اختالف فاز داردٔ .

VO2
Vin2

= A V2

بهدست میآید .رابطه را به صورت  VO2 = AV2Vin2مینویسیم.
چون  VO1برابر  Vin2است بهجای  Vin2مقدار عددی  VO1را
قرار میدهیم:
VO2 = (-50)(-40) = + 2000mV
مقدار  AVTرا از مقادیر  VO2و  Vinمحاسبه میکنیم.
مرتبه

VO2 2000
=
= 2000
Vin
1

=A
VT

مقدار  AVTرا از
رابطه  AVT = AV1 * AV2نیز می توان
ٔ
محاسبه نمود.
مرتبه AVT = (-40)(-50) = +2000
هما نطور که مشاهده میشود  AVTعالمت مثبت دارد
یعنی ولتاژ خروجی با ولتاژ ورودی همفاز است.
تمرین کالسی  :اگر  AV1برابر  +٢٠و  AV2برابر -١٠
باشد  AVTرا محاسبه کنید.

٣ــ٤ــ اتصال تقویتکنندهها به یکدیگر

طبقه
طبقه تقویت کننده به ٔ
برای انتقال سیگنال از یک ٔ
دیگر ،باید دو طبقه را به یکدیگر اتصال دهیم .چگونگی
اتصال دو طبقه تقویتکننده را به یکدیگر کوپالژ ()Coupling
وسیله خازن ،ترانسفورماتور یا
می گویند .اتصال بین طبقات به
ٔ
به طور مستقیم امکان پذیر است .از اینرو سه نوع کوپالژ خازنی،
ترانسفورماتوری و مستقیم تعریف میشود.

٤ــ٤ــ کوپالژ خازنی
= A V1

وسیله یک یا چند خازن
اگر دو یا چندطبقه تقویتکننده را به
ٔ
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به یکدیگر وصل کنیم میگوییم کوپالژ بین طبقات تقویت کننده
به صورت خازنی است .در شکل ٨ــ ٤بلوک دیاگرام سه طبقه
تقویتکننده و خازنهای کوپالژ بین آنها نشان داده شده است.

طبقه سوم

تقویت کننده

طبقه دوم

تقویت کننده

طبقه اول

که بتوان همواره آنها را اتصال کوتاه فرض کرد.
2ــ٤ــ٤ــ مدار معادل  DCتقویتکننده با کوپالژ
کلیه خازنهای مدار مقاومت (∞)
خازنی :در مدار معادل ٔ ،DC
دارند و به صورت باز درنظر گرفته میشوند .بنابراین معادل DC
شکل ٩ــ ٤به صورت مدار شکل ١٠ــ ٤درمیآید.

تقویت کننده

شکل ٨ــ٤ــ بلوک دیاگرام سه طبقه تقویتکننده با کوپالژ خازنی

به کوپالژ خازنی ،کوپالژ  RCنیز میگویند .دلیل این
نام گذاری وجود خازنهای کوپالژ و مقاومتهای  RCاست که
در طبقات تقویتکننده وجود دارد و یک مدار  RCرا تشکیل
شکل ١٠ــ٤ــ مدار معادل  DCدوطبقه تقویتکننده با کوپالژ خازنی
می دهد.
١ــ٤ــ ٤ــ مدار تقویت کننده با کوپالژ  :RCدر
تغذیه
شود،
ی
م
مشاهده
١٠ــ٤
شکل
در
که
طوری
ن
هما
ٔ
کننده دو طبقه با کوپالژ  RCنشان
شکل ٩ــ ٤مدار یک تقوی ت ٔ
کننده امیتر مشترک از طریق یک منبع تغذیه
ت
تقوی
مدار
دوطبقه
ٔ
طبقه تقویتکننده توسط خازن
داده شده است .در این مدار ،دو ٔ
و به صورت بایاس تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی (سرخود) صورت
طبقه تقویتکننده از
کوپالژ  C٣به یکدیگر متصل شدهاند .هر دو ٔ
می گیرد و هیچگونه ارتباط  DCبین دوطبقه وجود ندارد .هم چنین
نوع امیتر مشترکاند و نوع بایاس ترانزیستورها سرخود یا تقسیم
محاسبات  DCهر طبقه باید بهطور جداگانه انجام شود.
ولتاژ مقاومتی است.
مثال ٢ــ :٤در شکل ١١ــ  ٤اگر  β 1 = β2 = 200و
 VBE1= VBE2 = 0/7Vباشد ولتاژ هریک از پایههای ترانزیستورهای
 TR1و  TR2را نسبت به شاسی محاسبه کنید.

شکل ٩ــ٤ــ دوطبقه تقویتکننده با کوپالژ RC

خازن های  C1و  C3و  C5خا زن های کوپالژ هستند.
به علت وجود خازن  ،C3ارتباط  DCاز خروجی طبقه اول به
طبقه دوم تقویتکننده ،قطع است C5 .نیز مانع ورود DC
ورودی ٔ
کلکتور به مقاومت بار (  )RLمیشود .ظرفیت خازنهای کوپالژ
را طوری انتخاب میکنند که عکسالعمل خازنی آنها ( )XCدر
حداقل فرکانس کار تقویتکننده ،قابل چشمپوشی باشد بهطوری
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شکل ١١ــ٤ــ دوطبقه تقویتکننده با کوپالژ خازنی

پاسخ :ابتدا مدل  DCتقویتکننده را رسم میکنیم .شکل
١٢ــ ٤مدل  DCتقویتکننده را نشان میدهد.

)VC1 = VC2 = 30 - (2/7)(4/48
=V
=
C1 V
C2 17 / 9V

اگر مقدار قطعات دو مدار مشابه نباشند ،باید محاسبات
 DCهر طبقه بهطور جداگانه انجام شود.
3ــ٤ــ٤ــ مدار معادل  ACتقویتکننده با کوپالژ
کلیه خازنهای مدار را به صورت
 :RCدر رسم مدار معادل ٔ ،AC
اتصال کوتاه در نظر می گیریم و م نبع تغذ ٔیه  +VCCرا به زمین
کننده
الکتریکی وصل م یکنیم .بنابراین مدار معادل  acتقویت ٔ
شکل ٩ــ ٤به صورت شکل ١٣ــ ٤درمیآید.

شکل ١٢ــ٤ــ مدل  DCتقویت کننده

ازنظر  DCمقاومت امیتر ترانزیستورها ،از دو مقاومت
سری  ١٢٠٠Ωو  ١٠٠Ωتشکیل شده است .همچنین با توجه به
نقطه
مشابه بودن ترانزیستورها و یکسان بودن مقاومتهای بایاسٔ ،
کار دو ترانزیستور مشابه یکدیگر است .با استفاده از تقسیم
ولتاژ بین دو مقاومت  ٢٧kΩو  7/5 kΩمقدار ولتاژ  B1و  B2را
محاسبه میکنیم.
7/5
= VB1
= VB2
=
×30
6 / 52V
7 / 5 + 27

=V
=
B1 V
B2 6 / 52V

با توجه به مقدار  ، VBEمقدار  VE1و  VE2را بهدست
می آوریم.
VE1 = VE2 = VB1 - VBE1 = VB2 - VBE2
= 6/52 - 0/7 = 5/82V

شکل ١٣ــ٤ــ مدل  ACمدار تقویتکننده

نقشه فنی یک مدار الکترونیکی،
با رعایت قواعد مربوط به رسم ٔ
شکل ١٣ــ ٤به صورت شکل ١٤ــ ٤درمیآید.

=V
=
E1 V
E2 5 / 82V

جریان امیتر از حاصل تقسیم  VE1بر  RE1بهدست میآید.
VE1
5 / 82
=
= 4 / 48 mA
R E1 0 / 1+ 1 / 2

=
I E1

چون  ICتقریباً برابر با  IEاست میتوانیم بنویسیم.
=I
=
=
=C1 I
E1 IC
2 IE
2 4 / 48 mA

حلقه خروجی مقدار  VC1و  VC2را محاسبه میکنیم.
در ٔ
VC1 = VC2 = VCC - RC1IC1 = VCC - RC2IC2

شکل ١٤ــ٤ــ مدل  ACتقویتکننده

همانطور که مشاهده میشود در مدار معادل  acاین تقوی 
ت
کننده ،مقاومتهای بایاس  R 1و  R 2همچنین  R3و  R4باهم به
صورت موازی درمیآیند .در ضمن مقاومت بار ( )RLبا مقاومت
 RC2به صورت موازی دیده میشود .توجه داشته باشید که
مقاوم تهای بایاس  R3و  R4به عنوان بار  RL1با مقاومت RC1
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به صورت موازی بسته شده است .بهنظر میرسد که در این مدار میخواهیم شکل موج نقاط مختلف مدار را بررسی کنیم .با مراجعه به
منبع تغذیه وجود ندارد اما توجه داشته ب اشید که ترانزیستورها مثال ٢ــ ٤مشاهده میشود که بیس و امیتر و کلکتور ترانزیستورهای
تغذیه وابسته عمل میکنند که تحلیل آن از بحث مدار دارای ولتاژ  DCاست .سیگنال  ACورودی ،پس از عبور از
به عنوان یک منبع ٔ
خازن کوپالژ  C1سوار بر ولتاژ  DCبیس  TR1میشود و شکل موج
ما خارج است.
کننده
نقطه  B1را به وجود میآورد.
ٔ
٤ــ٤ــ٤ــ شکل موج نقاط مختلف مدار :به تقویت ٔ
دوطبقه و شکل موج نقاط مختلف آن در شکل ١٥ــ ٤توجه کنید.

شکل ١٥ــ٤ــ تقویتکنندۀ دوطبقه با کوپالژ خازنی

مؤلفه  DCبیس  TR2میشود.
نقطه  B2سوار ٔ
این سیگنال با  ١٨٠د رجه اختالف فاز در کلکتور این سیگنال  acدر ٔ
کننده
نقطه  ،B1سیگنال در کلکتور مراحل انجام تقویت در این طبقه نیز شبیه ٔ
ترانزیستور تقویت میشود .مشابه ٔ
طبقه اول تقویت ٔ
مؤلفه  DCکلکتو ر
(نقطه  )C1سیگنالی  acسوار بر سیگنال  DCکلکتور است .دوطب قه است .در نهایت خازن کوپالژ C5
ٔ
ٔ TR١
چون امیتر ترانزیستور از نظر  acتوسط خازن بایپاس  C2به  TR2را حذف میکند و فقط سیگنال متناوب را به بار ( )RLانتقال
مؤلفه می دهد .به علت وجود دو طبقه تقویتکننده امیتر مشترک ،سیگنال
نقطه  E1فقط
زمین الکتریکی اتصال کوتاه شده است ،در ٔ
ٔ
 DCبا مقدار  VE1وجود دارد .شکل ١٦ــ ،٤شکــل موج نقاط ورودی و خروجی با هم همفاز هستند .شکل ١٧ــ ٤شکل موج
کننده طبقه دوم (ترانزیستور  )TR2را نشان
کننده
مختلف
ٔ
ٔ
دوطبـقه شکل ١٥ــ ٤را نشان نقاط مختلف تقویت ٔ
طبـقه اول تقویت ٔ
می دهد.
می دهد.

شکل ١٦ــ٤ــ شکل موج نقاط مختلف طبقۀ اول تقویتکننده (ترانزیستور )TR1

شکل ١٧ــ٤ــ شکل موجهای طبقه دوم تقویتکننده

مؤلفه  DCکلکتور  TR1را حذف
خازن کوپالژ  C3مقدار ٔ
می کند و فقط سیگنال  acکلکتور  TR1را به بیس  TR2میرساند.

٥ــ٤ــ٤ــ مزایا و معایب کوپالژ خازنی :اتصال
چندطبقه تقویتکننده از طریق کوپالژ خازنی به یکدیگر ،دارای
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مزایا و معایبی است .یکی از مزایای این نوع کوپالژ ،در این
1ــ    5ــ٤ــ مــدار تقـویـــتکننده بــا کوپــاژ
کننده
است که طبقات از نظر مقادیر ٔ DC
(نقطه کار ترانزیستورها) کامال ً ترانسفورماتوری :در شکل ١٩ــ ٤مدار یک نمونه تقویت ٔ
نقطه کار یک طبقه ،روی سایر طبقات دوطبقه با کوپالژ ترانسفورماتوری را مشاهده میکنید.
مستقل از هم هستند و تغییر ٔ
اثر نمیگذارد.
عمـده کوپـالژ خازنی آن است که تقـویتکننده،
ِاشکـال
ٔ
سیگنالهای با فرکانس پایین را به درستی تقویت نمیکند؛ زیرا
در فرکانسهای پایین عکسالعمل خازنهای کوپالژ و خازن های
بایپاس امیتر افزایش مییابد و همین امر موجب تضعیف سیگنال
خروجی میشود.
همچنین در این نوع تقویتکنندهها ،به علت استفاده از
تعداد زیاد مقاومتها و تلفات زیاد توان در آنها ،قدرت اعمال شده
به بار کم است .درعمل ،از کوپالژ خازنی در تقویت کننده های با
قدرت کم استفاده میشود.
شکل ١٩ــ٤ــ مدار تقویتکنندۀ دوطبقه با کوپالژ ترانسفورماتوری

٥ــ٤ــتقویتکنندههای با کوپالژ ترانسفورماتوری

در ک وپال ژ  RCبه دل ی ل این که در هر تقویت کننده بین
کلکتور ترانزیستور و منبع تغذیه یک مقاومت  RCوجود دارد،
افت توان در مقاومت  RCبهوجود میآید .در نتیجه ،قدرت اعمال
شده به بار کم است .برای برطرف کردن این عیب ،بهخصوص
در تقوی تکنندههای با قدرت زیاد ،از کوپالژ ترانسفورماتوری
اولیه یک ترانسفورماتور را به
استفاده میکنند .به این ترتیب که ٔ
جای مقاومت  ،R Cدر کلکتور ترانزیستور قرار میدهند و موج
طبقه بعدی میرسانند.
ثانویه آن میگیرند و به ورودی ٔ
خروجی را از ٔ
کاهنده
ترانسفورماتورهای کوپالژ ممکن است از نوع افزاینده یا
ٔ
ولتاژ باشند .ترانسفورماتور نیز مانند خازن مانع اثرگذاری ولتاژ
نحوه اتصال
 DCطبقات روی یکدیگر میشود .شکل ١٨ــٔ ٤
دو طبقه تقوی تکننده را ب هصورت بلوک دیاگرام و با کوپالژ
ترانسفورماتوری نشان میدهد.

تقویتکنندۀ
طبقۀ دوم

تقویتکنندۀ
طبقۀ اول

شکل ١٨ــ٤ــ بلوک دیاگرام دوطبقه تقویتکننده با کوپالژ ترانسفورماتوری

در این مدار ،مقاومتهای  R2 ، R1برای تأمین بایاس
بیس  ،TR 1مقاومت  RE1برای پایداری حرارتی  TR1و خازن
 CE1خازن بایپاس  RE1است که به صورت موازی با مقاومت
 RE1قرار گرفته است .خازن ( C1خازن بایپاس  )R2را به این
جهت در مدار قرار میدهند که وقتی موج متناوب به مدار داده
می شود ،امپدانس خازن به شدت کاهش مییابد و مقاومت R2
را در مقابل  ACاتصال کوتاه (بایپاس) میکند .در این حالت،
نحوه بایاس کردن ترانزیستور TR2
ضریب تقویت زیاد میشودٔ .
نیز مشابه ترانزیستور  TR1است .عملکرد قطعات متصل شده به آن
با عملکرد قطعات متصل شده به ترانزیستور TR1مشابهت دارد.
استفاده از ترانسفورماتور  T2بین  TR1و  TR2ضمن این که
تلفات تقویتکننده را کم میکند ،راندمان مدار را نیز باال برده هم
چنین وسیلهای برای ایجاد تطبیق امپدانس بین دو تقویت کننده به
کننده امیتر مشترک
شمار میآید .همانطور که میدانید ،تقویت ٔ
دارای امپدانس ورودی متوسط و امپدانس خروجی متوسط
کننده  CEبه یکدیگر،
است .بنابراین ،در موقع کوپالژ دو تقویت ٔ
مسئله تطبیق امپدانس وجود دارد که باید ب هطریقی آن را حل
ٔ
کرد .عموماً در کوپالژ  R Cاین مسئله حل نم یشود؛ در حالی
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مسئله تطبیق امپدانس به راحتی
که در کوپالژ ترانسفورماتوری
ٔ
ثانویه ترانسفورماتور را
حل شدنی است .زیرا امپدانس اولیه و
ٔ
میتوانیم با تغییر تعداد دور سیمپیچهای آن تغییر دهیم و به مقدار
دلخواه برسانیم.
تحقیق کنید  :به چه دلیل کوپالژ ترانسفورماتوری در
فرکانسهای باال و پایین بهخوبی عمل نمیکند؟ بررسی کنید و
نتایج را به کالس ارائه دهید.

برای هنرجویان عالقه مند
تحقیق کنید :با مراجعه به منابع مختلف و سایتهای اینترنتی
شرایط ایجاد کالس  Aدر تقویتکنندههای با کوپالژ ترانسفورماتوری
را بررسی کنید و نتایج را به کالس ارائه نمایید.
مثال ٣ــ :٤در شکل ٢١ــ ٤اگر ترانسفورماتورها ایده آل
نقطه کار  DCترانزیستور
فرض شوند ،ضمن رسم مدار معادل ٔ ،DC
را محاسبه کنید VBE = 0/7 .ولت و  β = 200است.

٢ــ٥ــ٤ــ مدار معادل  DCتقویتکننده با کوپالژ
ثانویه
ترانسفورماتوری :از آنجا که معموال ً سیمپیچهای اولیه و ٔ
ترانسفورماتورهای کوپالژ مقاومت اهمی کمی دارند ،ولتاژ کمی
بر روی آنها افت میکند .در بررسی  ،DCآنها را اتصال کوتاه
فرض میکنیم .خازنهای مدار نیز بهصورت مدار باز درنظر گرفته
کننده شکل ١٩ــ ٤بهصورت
میشوند ،لذا مدار معادل  DCتقویت ٔ
شکل ٢٠ــ ٤درمیآید.
شکل ٢١ــ٤ــ مدار با کوپالژ ترانسفورماتوری

اولیه
پاسخ :با اتصال کـوتاه درنظر گرفتن سیمپیچ ٔ
ترانسفورماتورها و با باز بودن خازنها ،مدار معادل  DCبهصورت
شکل ٢٢ــ ٤درمیآید.
شکل ٢٠ــ٤ــ معادل  DCمدار تقویتکنندۀ با کوپالژ ترانسفورماتوری

هما نطور که در شکل مشاهده م یکنید ،دوطبقه ازنظر
 DCهیچگونه ارتباطی باهم ندارند و محاسبات  DCترانزیستورها
باید بهطور جداگانه انجام گیرد.
کننده ولتاژ مقاومتی است با این
بایاس مدار از نوع تقسیم ٔ
شکل ٢٢ــ٤ــ معادل  DCمدار
محاسبه
فرض که در کلکتور مقاومتی وجود ندارد .بنابراین ،از نظر
ٔ
کننده ولتاژ مقاومتی است .در این
 DCمانند مدار بایاس تقسی م ٔ
کننده ولتاژ مقاومتی  R1و  ،R2مقدار VB
م
تقسی
مدار
در
ٔ
مدار ،ولتاژ  VCCبین کلکتور امیتر و مقاومت  RE1تقسیم میشود.
از آنجا که معمو ال ولتاژ کمی بر روی  Rوجود دارد ،قسمت را محاسبه میکنیم.
ً
E1
VCC R 2 22 × 4 / 7 103 / 4
=
= VB
=
اعظم ولتاژ تغذیه در دو سر کلکتور امیتر ترانزیستور می افتد.
51 / 7
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4 / 7 + 47

R1 + R 2

VB = 2V
 VEاز تفاضل  VBو  VBEبهدست میآید.
VE = VB - VBE = 2 - 0/7 = 1/3V
 IEرا محاسبه میکنیم.
VE 1 / 3
= = 1 / 3 mA
RE
1k

=
IE

مقدار  ICرا تقریباً برابر با  IEدرنظر میگیریم.
= IC ≈ I E
1 / 3 mA

شکل ٢٤ــ٤ــ معادل تقویتکننده از درگاه خروجی

طبقه
ترانسفورماتور میتواند بهراحتی بین مقاومت خروجی ٔ
طبقه بعد ( )Rin2تطابق برقرار کند.
قبل ( )ROو مقاومت ورودی ٔ
شکل ٢٥ــ ٤نقش ترانسفورماتور را بین دوطبقه نشان می دهد.

با توجه به مقدار  IB ، βرا محاسبه میکنیم.
IC 1 / 3
=
= 6 / 5 × 10−3 mA
β 200

=I
B

IB = 6/5 µA

مقدار  VCEرا بهدست میآوریم.
VC = VCC = 22V
VCE = VC - VE = 22 - 1/3 = 20/7V
VCE = 20/7V
٣ــ٥ــ٤ــ مدار معادل  ACتقویتکننده با کوپالژ
ترانسفورماتوری :در مدار معادل  ،A Cخازن های مدار
به صورت اتصال کوتاه درنظر گرفته میشوند و منبع ولتاژ +VCC
به زمین الکتریکی اتصال دارد.
سیمپیچها به دلیل داشتن  XLیک مقاومت  acاز خود
کننده شکل ١٩ــ٤
نشان میدهند .بنابراین مدار معادل  ACتقویت ٔ
بهصورت ٢٣ــ ٤درمیآید.

معادل مقاومت ورودی
طبقۀ بعد

مدار معادل الکتریکی

تقویت کننده از نگاه خروجی

شکل ٢٥ــ٤ــ نقش ترانسفورماتور به عنوان تطبیقدهنده

٥ــ ٥ــ٤ـ ـ محاسبۀ امپدانس اولیه و ثانویۀ
اولیه
ترانسفورماتور تطبیق :در شکل ٢٦ــ ٤اگر امپدانس ٔ
ثانویه آن را  Z2و تعداد دور اولیه
ترانسفورماتور  Z1و امپدانس ٔ
را  N 1و تعداد دور ثانویه را  N2فرض کنیم میتوانیم با توجه به
مقادیر  Z1و  Z2و  N1و ( N2یا نسبت  ) N1در صورتی که یکی
N2

از مقادیر مجهول باشد ،آن را محاسبه کنیم.

شکل ٢٦ــ٤ــ ترانسفورماتور جهت تطبیق امپدانس
شکل ٢٣ــ٤ــ معادل  acتقویتکننده

٤ــ  ٥ــ٤ــ نقش ترانسفورماتور بهعنوان تطبیق دهندۀ
امپدانس بین دوطبقه :مدار معادل تونن یک تقویتکننده را از
درگاه خروجی میتوانیم بهصورت شکل ٢٤ــ ٤درنظر بگیریم.

رابطه بین امپدانس اولیه و ثانویه در ترانسفورماتور به صورت
ٔ
زیر است:
Z1
N
= ( 1 )2
Z2
N2

برای برقراری تطابق الزم است  Z1 = ROو Z2 = Rin2
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درنظر گرفته شود.
مـثــال ٤ــ :٤در شــکـل ٢٦ــ ٤اگــر

N1
= 10
N2

و

 Rin2 = RL = 8Ωباشد ،مقدار  ROچهقدر انتخاب شود تا حداکثر
توان از منبع  VOبه بار انتقال یابد؟
پاسخ:

Z2 = RL = 8Ω

Z1
N1 2 10 2
=
= (
=( )
) 100
Z2
N2
1
Z1
= 100 ⇒ Z1 = 800Ω
8

برای آن که حداکثر توان از منبع  VSبه بار انتقال یابد باید
 ROبا  Z1برابر باشد.
RO = Z1 = 800Ω
تمرین کالسی  :در شکل ٢٧ــ ٤اگر مقاومت AB
مقاومت معادل  acبیس امیتر ترانزیستور در آرایش امیتر مشترک
( )rπباشد RS ،را چهقدر انتخاب کنیم تا تطابق برقرار شود؟

شکل ٢٧ــ٤

شکل ٢٨ــ٤ــ پاسخ فرکانسی بد برای فرکانسهای پایین

پ) قیمت این تقویتکنندهها بهعلت استفاده از ترانسفورماتور
افـزایـش مـییـابـد .بـهدلـیـل وجـود عـیـوب یـادشـده ،امـروزه در
دسـتـگـاههای صـوتـی و تـصـویـری بهنـدرت از تقویت کننده های
با کوپالژ ترانسفورماتوری استفاده میشود.
برای هنرجویان عالقهمند  :با مراجعه به منابع مختلف
و سایتهای اینترنتی تحقیق کنید ،به چه دلیل در تقویتکنندههای
فرکانس باال مانند تقوی تکنند ههای  IFدر گیرندههای رادیویی و
تلویزیونی از کوپالژ ترانسفورماتوری میتوان استفاده کرد.

٦ــ٤ــ کوپالژ مستقیم

در این نوع کوپالژ ،دوطبقه تقویتکننده به صورت مستقیم
به یکدیگر وصل م یشوند .شکل ٢٩ــ ٤بلوک دیاگرام دوطبقه
تقویتکننده را که به صورت کوپالژ مستقیم به هم وصل شدهاند،
نشان میدهد.

6ــ٥ــ٤ــ مزایا و معایب کوپالژ ترانسفورماتوری:
از مزایای ترانسفورماتور کاهش تلفات تقویت کننده و افزایش
راندمان مدار است .در ضمن تطبیق امپدانس بین طبقات به راحتی
انجام میگیرد .تقویتکنندههای با کوپالژ ترانسفورماتوری معایبی
طبقه دوم
طبقه اول
تقویتکننده
تقویتکننده
به شرح زیر دارند.
الف) ابعاد این نوع تقویتکنندهها به علت وجود ترانسفورماتور
شکل ٢٩ــ٤ــ بلوک دیاگرام دوطبقه تقویتکننده با کوپالژ مستقیم
بزرگ میشود.
١ــ٦ــ ٤ــ مدار تقویتکننده با کوپالژ مستقیم:
ب) در فرکانسهای پایین به علت استفاده از بار سلفی
کننده دوطبقه با کوپالژ مستقیم
پاسخ فرک ا نسی بدی دارند .در شکل ٢٨ــ ٤منحنی پاسخ در شکل ٣٠ــ ٤مدار یک تقویت ٔ
فرکانسی تقویتکنندههای با کوپالژ ترانسفورماتوری را مشاهده نشان داده شده است .در این مدار ،مقاومتهای  R1و  R2برای
میکنید .همانطور که نمودار نشان میدهد ،فرکانسهای پایین به بای اس ب ی س  TR1است و  R C1ضمن
تغذیه کلکت ور  ،TR1بیس
ٔ
ترانزیستور  TR2را نیز بایاس میکند.
درستی تقویت نمیشوند.
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-VCC + RB1IB1 + VBE1 = 0
مقدار  IB1را محاسبه میکنیم.
VCC − VBE1 15 −0 / 6
=
2 / 2MΩ
R B1

I B1
=

=
I B1 6 / 54µA

شکل ٣٠ــ ٤ــ مدار یک تقویتکنندۀ دوطبقه با کوپالژ مستقیم

طبقه تقویتکننده از نوع امیتر مشترک
در این مدار هر دو ٔ
هستند .با توجه به این که طبقات تقویتکننده ازنظر ولتاژ و جریان
نقطه کار یک طبقه ،روی
 DCمستقل از یکدیگر نیستند ،تغییرات ٔ
طبقه دیگر تقویتکننده اثر میگذارد ،لذا باید محاسبات
نقطه کار ٔ
ٔ
کلیه طبقات بهطور همزمان انجام شود .همین
 DCمدار برای ٔ
نقطه کار طبقات به یکدیگر ،مدار را به شدت به حرارت
وابستگی ٔ
حساس میکند .برای آن که از ناپایداری حرارتی مدارکاسته
نقطه کار ت ر ان زیستو ر با دقت بیشتری محاسبه
شود ،اوال ً باید ٔ
شود .ثانیاً با پیشبینی مدارهایی ،پایداری مدار تأمین گردد.
مثال ٥ــ :٤در شکل ٣١ــ ٤با فرض  β1 = β2 = 200و
 |VBE| = 0/6Vمقدار ولتاژ  DCخروجی چهقدر است؟

شکل ٣١ــ٤ــ تقویتکننده با کوپالژ مستقیم

حلقه  Iدر شکل ٣٢ــ٤
پاسخ :ابتدا
معادله  KVLرا در ٔ
ٔ
مینویسیم:

شکل ٣٢ــ٤ــ بخشی از مدار ٣١ــ٤

با استفاده از  βمقدار  IC1را بهدست میآوریم.
IC1 = β1IB1 = 6/54 * 200 = 1308µA
IC1 ≈ 1 / 3 mA

حلقه  IIدر شکل ٣٣ــ ٤توجه کنید.
به ٔ

شکل ٣٣ــ٤ــ بخش دیگری از مدار ٣١ــ٤

با صرفنظر کردن از مقدار  ،IB2جریان  IC1با جریان عبوری
از مقاومت  RC1برابر میشود .همچنین  IE2با  IC2تقریباً برابر
حلقه  IIمینویسیم.
درنظر گرفته میشود.
معادله  KVLرا در ٔ
ٔ
RE2IE2 + VEB2 - RC1IC1 = 0
مقادیر عددی را جایگزین می کنیم و  IE2را به دست
می آوریم.
0/22IE2 + 0/6 - 2/2 * 1/3 = 0
0/22IE2 = 2/2 * 1/3 - 0/6 = 2/26
2 / 26
=
I E2 = 10 / 27
0 / 22

IC2 = IE2 = 10/27mA
مقدار  VOاز حاصلضرب  RC2در  IC2بهدست میآید.
VO = RC2IC2 = (1)(10/27) = 10/27V
VO = 10/27V
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٢ــ٦ــ٤ــ مزایا و معایب کوپالژ مستقیم :از
مزایای کوپالژ مستقیم صرفهجویی در قطعات و مقرون به صرفه
حتی
بودن ازنظر اقتصادی است ،در ضمن فرکانسهای خیلی کم 
 DCنیز بهخوبی تقویت میشوند.
از معایب ا ین نوع کوپالژ م ی توان به موارد زیر اشاره
کرد:
نقطه کار سایر
نقطه کار یک طبقه روی ٔ
الف) تغییرات ٔ
طبقات تأثیر میگذارد.
ب) مدار به شدت نسبت به حرارت حساس است.
پ) در صورت بروز عیب در یکی از طبقات به سایر طبقات
نیز آسیب وارد م یسازد .لذا هنگام تعمیر دستگاههایی که در آن
تقویتکنندههای با کوپالژ مستقیم بهکار رفته است ،باید توجه
داشته باشید که در صورت سوختن یکی از ترانزیستورها باید )1
کلیه ترانزیستورها را مورد آزمایش قرار دهید و از صحت آنها
ٔ
اطمینان حاصل کنید.

٧ــ٤ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
١ــ٧ــ٤ــ برای انتقال حداکثر توان از یک طبقه تقویت کننده
طبقه اول با امپدانس ………
طبقه دیگر باید امپدانس ……… ٔ
به ٔ
طبقه دوم برابر باشد.
ٔ
صحیح یا غلط
نقطه کار  DCتقویت کننده
٢ــ٧ــ٤ــ با قطع خازن کوپالژ ٔ
تغییر میکند.
غلط
صحیح
کوتاه پاسخ
٣ــ٧ــ٤ــ برای اتصال دو تقویتکننده که در فرکانس های
خیلی کم کار میکنند کدام نوع کوپالژ از بقیه مناسبتر است؟
چهارگزینهای
٤ــ٧ــ٤ــ باتوجه به سیگنال ورودی مدار ٣٤ــ ٤شکل
موج ولتاژ امیتر ترانزیستور کدام است؟

)3

دهید.

شکل ٣٤ــ٤

)2

)4
تشریحی
٥ــ٧ــ٤ــ کوپالژ را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.
٦ــ٧ــ٤ــ مزایا و معایب کوپالژ ترانسفورماتوری را شرح

ترسیمی
کننده شکل
٧ــ٧ــ٤ــ با توجه به شکل موج ورودی تقویت ٔ
٣٥ــ ،٤شکل موج نقاط  Z ، Y ، Xو  Oرا رسم کنید.

شکل ٣5ــ٤
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محاسباتی
 ٨ــ٧ــ٤ــ در مدار شکل ٣٦ــ N2 ،٤را چهقدر انتخاب
کنیم تا بین مولد و بار تطابق برقرار باشد؟

شکل ٣٦ــ٤

٩ــ٧ــ ٤ــ در شکل ٣٧ــ ٤با فرض  β1 = β2 = 80و
 ،VBE1 = VBE2 = 0/7Vولتاژ هریک از پایههای ترانزیستورهای
 TR1و  TR2را نسبت به شاسی محاسبه کنید.

شکل ٣٧ــ٤

 8ــ٤ــ زوج دارلینگتون ()Darlington Pair

یک نمونه از تقویتکنندههای دوطبقه با کوپالژ مستقیم،
زوج دارلینگتون است که در شکل ٣٨ــ ٤نشان داده شده است.
از آنجا که ترانزیستورهای قدرت اغلب دارای βی کوچکی
هستند ،برای بهدست آوردن βی بزرگتر ،از ترانزیستورهای
زوج دارلینگتون استفاده می شود .در ضمن زوج دارلینگتون
دارای مقاومت ورودی زیاد است.

شکل ٣٨ــ٤ــ زوج دارلینگتون NPN

تحقیق کنید  :با مراجعه به منابع مختلف و سایتهای
اینترنتی تحقیق کنید به چه دلیل امپدانس ورودی تقویتکننده با
زوج دارلینگتون زیاد است؟ نتایج را طی یک گزارش به کالس
ارائه نمایید.
اگر ضریب تقویت جریان ترانزیستور  TR١را  β١و ضریب
تقویت جریان ترانزیستور  TR2را  β٢فرض کنیم ،میتوان ثابت
رابطه زیر به
کرد که ضریب تقویت جریان زوج دارلینگتون از
ٔ
دست میآید.
βT ≈ β 1 β 2

در شکل ٣٨ــ ٤زوج دارلینگتون معادل یک ترانزیستور
 NPNاست و از دو ترانزیستور  NPNتشکیل شده است.
جریان بیس ترانزیستور  TR2همان جریان امیتر ترانزیستور
 TR١است؛ لذا  TR2نسبت به  TR١قدرت بیشتری دارد و  β٢از
 β١کمتر است.
١ــ  ٨ــ٤ــ انواع زوج دارلینگتون :ترانزیستور
زوج دا رلینگتون  NPNرا می توان به کمک یک ترانزیستور
 NPNو یک ترانزیستور  PNPنیز ایجاد کرد.
در این حالت مطابق شکل ٣٩ــ ٤زوج دارلینگتون مکمل
شکل میگیرد که معادل یک ترانزیستور  NPNاست.

شکل ٣٩ــ٤ــ معادل زوج دارلینگتون NPN

هم چنی ن زوج دار لین گتون  P NPممکن است از دو
ترا نزی س تور  PNPو ی ا با ا ستفاده از یک ترانزیستور  PNPو
یک ترانزیستور  NPNتشکیل شده باشد .شکل ٤٠ــ ٤زوج
دار لین گ تون  PNPبا دو ترا نزیستور  PNPو معادل آن با یک
ترانزیستور  PNPو یک ترانزیستور  NPNرا نشان میدهد.
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شکل ٤٠ــ٤ــ زوج دارلینگتون  PNPو معادل آن با یک ترانزیستور  NPNو
یک ترانزیستور PNP

آشنایی با مخترعین و دانشمندان
آقای سیدنی دارلینگتون مهندس
برق بود و د ر س ال  ١٩٠٦در آمریکا
متولد شد .وی در سال  ١٩٥٣توانست
ترانزیسـتور ترکیبی زوج دارلـینگتون را
اختراع کند .چند سال بعد یک دانشمند
مـجـارسـتـانی بـه نـام جـورج کـلیفـورد
زیک الی اختراع ایشان را کامل کرد
و ترانزیستور مکمل دارلینگتون را با استفاده از یک ترانزیستور
 PNPو یک ترانزیستور  NPNاختراع نمود .دارلینگتون مکمل به
نام ایشان ( )Sziklai Pairنامیده شد .سیدنی دارلینگتون در سال
 ١٩٩٧چشم از جهان بربست.

٣ــ  ٨ــ٤ــ تأثیر جریان نشتی روی نقطۀ کار مدار
زوج دارلینگتون :در زوج دارلینگتون ،جریان نشتی ICO
نقطه کار
ترانزیستور ّاول که در اثر حرارت تولید میگردد روی ٔ
وسیله این ترانزیستور،
به شدت اثر میگذارد ICO .ایجاد شده به
ٔ
توسط ترانزیستو ر دوم تقویت می شود و در خرو جی ،جریان
ناخواسته زیادی را ایجاد میکند .این جریان باعث گرم شدن بیش تر
ٔ
ترانزیستورها و افزایش بیشتر  ICOمیشود .برای برطرف کردن این
ِاشکال ،میتوان مدار را بهصورت شکل ٤٢ــ ٤اصالح کرد.

شکل ٤٢ــ٤ــ زوج دارلینگتون اصالح شده بهمنظور ایجاد ثبات حرارتی

در این ترکیب مقدار  REرا باید بهگونهای محاسبه کرد که
اگر تمام جریان نشتی از مسیر آن بگذرد ترانزیستور دوم روشن
نشود .باید مقدار  REبهگونهای انتخاب شود که با گذشتن جریان
 ICOاز آن ،افت پتانسیل دوسر آن از  0/6ولت تجاوز نکند.
بنابراین میتوانیم بنویسیم:

٢ــ  ٨ــ٤ــ زوج دارلینگتون در یک بسـتهبندی:
سازنده قطعات نیمههادی زوج دارلینگتون را در یک
کارخانههای
ٔ
بستهبندی و مشابه ترانزیستورهای ساده نیز به بازار عرضه می کنند.
مثال ٦ــ :٤در صورتی که ولتاژ هدایت ترانزیستور دوم
برای نمونه سری ترانزیستورهای 2N6384 ,2N6383و  )TR2( 2N6385در شکل ٤٢ــ ،٤برابر با  VBE2 = 0/7Vو جریان  ICOبرابر
به صورت ترکیب دارلینگتون هستند .این ترانزیستورها به صورت با یک میلیآمپر باشد مقدار  REرا محاسبه کنید.
 NPNبا  βنزدیک به  ٣٠٠٠و قدرتی برابر  ١٠٠وات ساخته میشوند.
پاسخ :باید مقدار  REرا بهگونهای محاسبه کنیم که با گذشتن
در شکل ٤١ــ ٤ترانزیستور زوج دارلینگتون در یک بستهبندی نشان جریان  1mAاز آن ،افت پتانسیل دوسر آن از  0/6ولت تجاوز نکند
داده شده است.
بنابراین:

شکل ٤١ــ٤ــ زوج دارلینگتون در یک بستهبندی
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0 / 6V
ICO

= RE

0/ 6
= 600Ω
1mA

=R
E

هرچند با افزودن  REبه ترکیـب دارلینگتون ،پایداری
حرارتـی آن درحد قابل توجهی ترمیم می شود اما چون این
مقاومت با مقاومت ورودی ترانزیستور  TR 2موازی شده است،

موجب کاهش مقاومت ورودی  TR2و در نتیجه کاهش مقاومت
ورودی کل زوج دارلینگتون میشود.
مثال ٧ــ :٤در شکل ٤٣ــ ٤مقدار تقریبی جریان کلکتور
ترانزیستورها را محاسبه کنید β .ترانزیستورها عدد بزرگی درنظر
گرفته شده و  |VBE| = 0/6ولت است.

= IC1 + IC2
5/4

حلقه  IIمینویسیم:
معادله  KVLرا در ٔ
ٔ
IC2 (1) + VEB2 - 4/7IC1 = 0
= −4 / 7IC1 + IC2
−0 / 6
5/4
= IC1 + IC2

−0 / 6
= −4 / 7IC1 + IC2

می آید.

معادله دو مجهول IC1 ،و  IC2به دست
با حل دستگاه دو
ٔ
IC2 = 4/4mA

IC1 = 1mA

9ــ٤ــ تقویتکنندۀ آبشاری ()Cascade Amplifier

در شکل ٤٥ــ ٤ترکیب دیگری از اتصال مستقیم دو
شکل ٤٣ــ٤ــ مدار تقویتکننده با ترانزیستور به صورت زوج دارلینگتون
ترانزیستور را میبینید .این ترکیب را ترکیب آبشاری مینامند .از
پاسخ :با بیان  βبزرگ و مقدار تقریبی جریان کلکتور به این ترکیب بیشتر در فرکانسهای باال استفاده میکنند.
در شکل ٤٥ــ ٤ترانزیستور  TR١یک ترانزیستور  FETبا
این نکته پی میبریم که باید از جریان بیس ترانزیستورها صرفنظر
کنیم .دراین صورت  I = Iو  I = Iاست .معادله  KVLآرایش سورس مشترک ( )CSو ترانزیستور  TR2یک ترانزیستور
E2
C2
E1
C1
ٔ
را در حلقه  Iو حلقه  IIمینویسیم .شکل ٤٤ــ ٤حلقه  Iو حلقه  BJTبا آرایش بیس مشترک ( )CBاست .متأسفانه امپدانس ورودی
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
 IIو جریان نقاط مختلف مدار را نشان میدهد .معادله  KVLدر کم ترکیب بیس مشترک در اغلب موارد ،مشکل عدم هماهنگی
ٔ
امپدانس را بهوجود میآورد .در شکل ٤٥ــ ٤ترانزیستور  TR١که
حلقه  Iبرابر است با:
ٔ
به صورت سورس مشترک بسته شده است ،مقاومت ورودی مدار
را تا حدودی ترمیم میکند .برای حفظ پایداری حرارتی مدار،
بهره ولتاژ کم طرح میکنند.
ترانزیستور  TR١را با ٔ

شکل ٤٤ــ٤

10IB1 + VBE1 + 1(IC1 + IC2) - 6 = 0
در معادله عددگذاری میکنیم.
10(0) + 0/6 + 1 (IC1 + IC2) - 6 = 0

شکل ٤٥ــ٤ــ تقویتکنندۀ آبشاری
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کننده آبشاری را میتوان با دو ترانزیستور BJT
تقویت ٔ
به صورت شکل٤٦ــ ٤نیز طرح نمود.

ولت VE1 = VB1 - VBE1 = 4 - 0/7 = 3/3
VE1 3 / 3
= = 1 / 65mA
R E1
2

=
I E1

چون از  IBترانزیستورها صرفنظر میشود لذا  IE1 = IC1و
 IC١ = IE2 = IC2است پس:
IC2 = IE2 = IC1 = IE1 = 1/65mA
با تقسیم ولتاژ مقاومتی  VB2را محاسبه میکنیم.
)VCC (R B1 + R B2 ) 12(5 + 5
=
R B1 + R B2 + R B3 5 + 5 + 5

شکل ٤٦ــ٤ــ تقویتکنندۀ آبشاری با دو ترانزیستور BJT

در این مدار  TR١دارای آرایش امیتر مشترک و TR2
دارای آرایش بیس مشترک است.
مثال  ٨ــ :٤در شکل ٤٧ــ ٤با فرض β1 = β2 = 120
و  VBE1 = VBE2 = 0/7Vقدرت تلف شده در هر ترانزیستور را
محاسبه کنید.

VB2
=

ولت VB2 = 8
چون  VE2برابر  VC1است ،با
محاسبه  VCE1 ، VC1و
ٔ
شده ترانزیستور محاسبه می شود.
سپس توان تلف ٔ
VE2 = VC1 = VB2 - VBE2
ولت VE2 = VC1 = 8 - 0/7 = 7/3
VCE1 = VC1 - VE1 = 7/3-3/3 = 4V
PT1 = VCE1 * IC1 = 4 * 1/65 = 6/6mW
با
محاسبه  VC2میتوان  VCE2را محاسبه نمود.
ٔ
VC2 = VCC - RC2IC2
VC2 = 12 - (2/2)(1/65) = 12 - 3/62
VC2 = 8/37V
VCE2 = VC2 - VE2 = 8/37-7/3
ولت VCE2 = 1/07
PT2 = VCE2 * IC2 = 1/07 * 1/65
PT2 = 1 / 765mW

شکل ٤٧ــ٤ــ مدار تقویتکنندۀ آبشاری

پاسخ:

VCC R B1
12 × 5
=
R B1 + R B2 + R B3 5 + 5 + 5

60
= 4V
15
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تمرین کالسی  :در این مرحله یک نمونه تمرین کالسی
که توسط دانشآموز یا هنرآموز طراحی میشود را اجرا نمایید.

١٠ــ٤ــ الگوی پرسش

=لکردنی
کام
VB1
بهره جریان ………
دارای
دارلینگتون
زوج
١ــ١٠ــ٤ــ
ٔ
 VB=1و مقاومت ورودی ……… است.

چهارگزینهای
٢ــ١٠ــ٤ــ با توجه به مدار ٤٨ــ IE ٤دارلینگتون چند
میلیآمپر است؟

شکل ٤٨ــ٤

١٦ )٤
١٢ )٣
١٠ )٢
٨ )١
٣ــ١٠ــ٤ــ مدار شکل ٤٩ــ ٤زوج دارلینگتون  NPNیا
 PNPاست؟  βTکدام است؟

کوتاه پاسخ
کننده آبشاری بیشتر در کدام فرکانس
٤ــ١٠ــ٤ــ از تقویت ٔ
استفاده میکنند؟
تشریحی
٥ــ١٠ــ٤ــ ویژگیهای زوج دارلینگتون را بنویسید.
٦ــ ١٠ــ٤ــ ِاشکال زوج دارلینگتون را شرح دهید.
چگونه ِاشکال برطرف میشود؟
کننده آبشاری را شرح دهید.
٧ــ١٠ــ٤ــ کاربرد تقویت ٔ
محاسباتی
٨ــ١٠ــ٤ــ در شکل ٥٠ــ ٤با فرض β1 = β2 = 50
و VBE1 = VBE2 = 0/7Vچه قدرتی در ترانزیستور  TR2تلف
می شود؟

شکل ٤9ــ٤

βT = β1β2 ,

PNP )١
βT = β1 + β2 , PNP )٢
βT = β1β2 , NPN )٣
βT = β1 + β2 , NPN )٤

شکل 50ــ٤
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فصل پنجم
تقویتکنندههای قدرت
Power Amplifier
زمان اجرا ١٢ :ساعت آموزشی

کننده قدرت ساده ،کامپلی منتاری ،زوج دارلینگتون و مجتمع
هدف کلی :بررسی مدارهای تقویت ٔ
هدفهای رفتاری :پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار میرود که:
کننده قدرت را شرح دهد.
١ــ تقویت ٔ
کننده قدرت را نام ببرد.
٢ــ مشخصات عمومی تقویت ٔ
کننده قدرت را با استفاده
٣ــ کالسهای مختلف تقوی ت ٔ
مشخصه ورودی و خروجی ترانزیستور ،توضیح
از منحنیهای
ٔ
دهد.
کننده قدرت کالس  Aبا کوپالژ خازنی و
٤ــ تقویت ٔ
ترانسفورماتوری را توضیح دهد.
٥ــ ضریب شایستگی را توضیح دهد.
کننده کالس  Aبا کوپالژ خازنی را
٦ــ راندمان تقویت ٔ
محاسبه کند.
کننده پوش پول ترانسفورماتوری کالس  Bرا
٧ــ تقویت ٔ
شرح دهد.
کننده پوش پول بدون ترانسفورماتور را
٨ــ مدار تقویت ٔ
تحلیل کند.
٩ــ روش های مختلف قرار دادن پوش پول مکمل در

کالس  ABرا از روی مدار آن تحلیل کند.
١٠ــ استفاده از زوج دارلینگتون برای افزایش قدرت را
از روی مدار تحلیل کند.
کننده پوش پول با طبقه راه انداز را
١١ـ ـ مد ار تقویت ٔ
تحلیل کند.
کننده کالس  Cرا شرح دهد.
١٢ــ مدار تقویت ٔ
کننده کالس  Dرا شرح دهد.
١٣ــ تقویت ٔ
١٤ــ راندمان تقویتکنندههای قدرت را باهم مقایسه کند.
کننده قدرت را
١٥ــ چگونگی پایداری حرارتی در تقویت ٔ
شرح دهد.
رابطه آن را با
مشخصه گرمایی ترانزیستور قدرت و
١٦ــ
ٔ
ٔ
توان تلف شده تعریف کند.
١٧ــ مقاومت حرارتی رادیاتور را محاسبه کند.
کننده صوت را معرفی کند.
١٨ــ نمونهای از آیسی تقویت ٔ
١٩ــ به سؤاالت الگوی پرسش پاسخ دهد.

پیشگفتار

را تقویت میکنند .در واقع تقویت ولتاژ یا جریان همان تقویت
کننده
کننده توان یا تقویت ٔ
توان است .ولی منظور ما از تقویت ٔ
قدرت ،تقویتکنندهای است که بتواند توان قابل مالحظهای را

همه تقویتکنندههایی را که تاکنون بررسی کردهایم ،در
ٔ
کننده توان هستند زیرا آنها ،ولتاژ ،جریان یا هردو
اصل ،تقویت ٔ

114

به بار منتقل کند.
چنانچه قدرت خروجی تقویتکنندهای بیشتر از چند ده
کننده توان مینامند .تقویت کننده های
میلیوات باشد ،آن را تقویت ٔ
قدرت برای انتقال حداکثر ت وا ن با ید دارا ی ول تاژ و جریان
دامنه زیاد باشن د .لذا تقویت کنند ه های قدرت در
خروجی با ٔ
رده تقویت کننده های سیگنال بزرگ ( )Large Signalبهشمار
ٔ
می آیند .از آنجا که در این حالت تغییرات جریان کلکتور در
نقطه کار نسبتاً زیاد است ،مشخصات ترانزیستور
مقایسه با جریان ٔ
کننده قدرت ،مانند  βو  gmبا جریان خروجی تغییر می کنند.
تقویت ٔ
معموال ً در طبقات قدرت  ،تغییر شکل (اعوجاج) در شکل موج
زیاد و قابل مالح ظه است ،لذ ا با ید با ب ه کا رگ یری روش های
مختلف این تغییر شکل موج را به حداقل کاهش داد.
طبقه انتهایی یک
تقویتکنندههای قدرت معمو ال ً در ٔ
بهره تقویت ولتاژ
دستگاه تقویت
کننده صوتی قرار میگیرندٔ ،
ٔ
بهره جریان آنها
این تقویت کننده ها در حدود واحد (یک) و ٔ
زیاد است.

درصد بیان میکنند و آن را با  ηنشان میدهند.
توان  acمنتقل شده به بار

η = ______________________ × ١٠٠%

توان  dcگرفته شده از منبع تغذیه

٢ــ٢ــ٥ــ پخش گرمای ایجاد شده در تقویت کننده:
چون ح ر ارت ایج اد شده در پیون د ترانزیستورهای قدرت زیاد
است  ،ب اید با نصب آن ها روی صفحات فلّزی گرماگیر (Heat
 )sinkکه ساختمانی رادیاتور مانند دارند ،گرمای ایجاد شده را به
خارج منتقل کنند .در تقویتکنندههای پرقدرت اگر از گرماگیر
مناسب استفاده نشود ،ترانزیستورها به سرعت صدمه میبینند و
می سوزند .حرارت ایجاد شده در پیوند ،متناسب با توان تلف شده
در ترانزیستور است .توان تقریبی تلف شده در یک ترانزیستور
امیتر مشترک از
رابطه زیر بهدست میآید.
ٔ
PC = VCE .IC

در هیچ شرایطی نباید مقدار  PCاز حداکثر توان مجاز
کارخانه
ترانزیستور تجاوز کند .حداکثر توان مجاز را  که توسط
ٔ
سازنده ترانزیستور تعیین میشود با نماد  PCmaxنشان میدهند.
١ــ٥ــ مشخصات عمومی تقویتکنندههای قدرت
ٔ
بهطور خالصه تقویتکنندههای قدرت باید دارای مشخصات میتوانیم
معادله  PCرا در تلفات ماکزیمم به صورت زیر بنویسیم:
ٔ
عمومی به شرح زیر باشند:
الف) تغییر شکل موج یا اعوجاج کم
VCE
=
=.IC P
یک مقدار ثابت
Cmax
ب) امپدانس خروجی کم
بهره جریان زیاد
پ) ٔ
معادله فوق چون  PCmaxثابت است باید به این
با توجه به
ٔ
ت) راندمان باال
مسئله توجه کرد که اگر  VCEافزایش یابد ،حداکثر مقدار IC
مشخصه فرکانسی خوب
ث)
ٔ
کاهش مییابد و برعکس ،با افزایش  Iاز حداکثر مقدار
C

٢ــ٥ــ عوامل مهم در تقویتکنندههای قدرت

دو عامل مهم زیر را در تقویتکنندههای قدرت باید مورد
توجه قرار دهیم:
١ــ٢ــ٥ــ بازده تقویتکننده ( :)Efficiencyبازده
تقویتکننده از نسبت توان  acمنتقل شده به بار به کل توان dc
گرفته شده از منبع تغذیه بهدست میآید .معموال ً بازده را برحسب

مجاز  VCEکاسته میشود.
هرقدر از تلفات ترانزیستور کاسته شود ،بازده آن افزایش
مییابد .برای کاهش تلفات ترانزیستور ،باید جریان حالت سکون
آن ،یعنی جریانی که در غیاب سیگنال ورودی از آن میگذرد را
کم کنیم.
با کاهش زمان روشن بودن ترانزیستور نیز تلفات آن کاهش
مییابد.
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٣ــ٥ــ تقویتکننده کالس A

برحسب این که یک تقویتکننده در چه کسری از یک
پریود کامل ( )Tسیگنال  acورودی ّفعال باشد ،آن را در یکی از
ردههای (کالسهای)  B، AB، Aیا  Cجای میدهند.
به تقویتکنند ههایی که تمام موج ورودی را بهطور کامل
عبور می د هند  ،ت قویت ک ننده های کالس  Aمی گوین د .یک
ناحیه ّفعال کار میکند .معموال ً
کننده کالس  Aهمواره در ٔ
تقویت ٔ
همه تقوی تکنندههای صوتی در کالس  Aکار میکنند مگر در
ٔ
دنباله همین فصل به بیان آن میپردازیم .در
مواردی خاص که در ٔ
کننده کالس  Aو شکل موج
شکل ١ــ ٥بلوک دیاگرام یک تقویت ٔ
ورودی و خروجی آن نشان داده شده است.

حداکثر تغییرات جریان کلکتور و حداکثر تغییرات ولتاژ کلکتور
امیتر به صورت شکل ٣ــ ٥درمیآید.

جریان خروجی

ولتاژ خروجی
شکل ٣ــ٥ــ مختصات نقطه کار  DCدر کالس  Aو چگونگی تغییرات  ICو

تقویتکنندۀ

 VCEروی خط بار

کالس A

١ــ٣ــ٥ــ محاسبۀ راندمان تقویتکنندۀ کالس :A
شکل ١ــ٥ــ موج ورودی و خروجی تقویتکنندۀ کالس A
محاسبه راندمان ،باید توان  dcگرفته شده از منبع تغذیه و
برای
ٔ
توان  acمنتقل شده به بار را محاسبه کنیم.
کننده کالس  Aنشان داده
در شک ل ٢ــ ،٥یک تقویت ٔ
مقدار متوسط توانی که تقویتکننده از منبع تغذیه میگیرد
دامنه ولتاژ و حداکثر
شده است .برای آن که در خروجی حداکثر ٔ
برابر است با:
دامنه جریان را داشته باشیم ،باید ترانزیستور را طوری بایاس کنیم
ٔ
Pdc = VCC IS
که جریان حالت سکون آن برابر با نصف مقدار ماکزیمم (یعنی
 ) ICQ = 1 ICmaxو ولتاژ حالت سکون آ ن نیز نصف مقدار
2

ماکزیمم (یعنی

1
= VCC
2

VCEQ

با توجه به شکل ٤ــ ٥مقدار  ISبرابر با  IBQ + ICQاست.

) شود.

شکل ٤ــ٥ــ یک نمونه تقویتکنندۀ کالس A
شکل ٢ــ٥ــ مدار تقویتکنندۀ کالس A

با توجه به شرایط بیان شده ،در صورت اعمال سیگنال
کننده کالس  ،Aاگر از ) VCE(satصرفنظر کنیم،
متناوب به تقویت ٔ
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رابطه توان قرار میدهیم.
بهجای  ISمساوی آن را در ٔ
)Pdc = VCC (ICQ + IBQ
Pdc = VCCICQ + VCCIBQ

چون  IBQخیلی کوچکتر از  ICQاست لذا میتوانیم از
شده  VCC.IBQصرفنظر کنیم بنابراین رابطه بهصورت
توان تلف ٔ
زیر درمیآید.
Pdc = VCC ICQ

VCC
1 VCC
= (
)
2 2R C
2 2R C

مقادیر  Vrmsو  Irmsرا در
رابطه توان می گذاریم و  PLرا
ٔ
محاسبه می کنیم.

به شکل ٣ــ ٥توجه کنید.

VCC

مقدار  ،ICQمیانگین تغییرات جریان کلکتور و برابر با

ICmax
2

است .با توجه به خط بار ،بهجای  ICmaxمقدار

را قرار میدهیم و  ICQرا بهدست میآوریم.

VCC
RC

VCC
IC max
RC
VCC
=
ICQ
= =
2
2
2R C

مقدار توان  DCدریافتی از منبع تغذیه

VCC
2

دامنه جریان  acبرابر
می شود .هم چنین حداکثر ٔ
VCC
RC

VCC
IC max
RC
VCC
=
Im
= =
2
2
2R C

می دانیم

Vm
2

= Vrms

است پس می توانیم بنویسیم:

VCC
1 VCC
= (
)
2 2
2 2

Vm
=
2

8R C

Vrms
=

محاسبه  Irmsنیز به همین ترتیب عمل می کنیم.
برای
ٔ

= PL

رابطه بازده مقدار  ηرا
با جایگزینی مقادیر  PLو  Pacدر
ٔ

= Pdc

با  C maxاست .به جای  ICmaxمقدار معادل آن یعنی
2
قرار می دهیم و  Imرا به دست می آوریم.
I

2
VCC

× 100%= ٢٥%

توان  acمنتقل شده به بار از حاصل ضرب جریان مؤثر
خروجی در ولتاژ مؤثر خروجی به دست می آید:
)PL = (ILrms) (VLrms
نقطه   کار
همان طور که از شکل ٣ــ         ٥مالحظه می شودٔ ،
ترانزیستور درست در وسط خط بار  dcتنظیم شده است .بنابراین
دامنه پیک برابر با
مقدار پیک تا پیک ولتاژ  acبرابر با  VCCو ٔ
= Vm

2 2R C

=
=PL I rms
.Vrms

PL
×100 %
Pdc

× Pdc =VCC
2
VCC
2R C

2 2

×

VCC

محاسبه می کنیم.

رابطه توان ( )Pdcمقدار  ICQرا جایگزین میکنیم.
در ٔ
VCC VCC2
=
2R C 2R C

Im
=
2

I rms
=

را

2
VCC
8R C
2
VCC
2R C

=
η

=
η

η =25 %

دامنه ولتاژ و
با توجه به این که در مدارهای عملی معموال ً ٔ
دامنه جریان ( Irmsو  )Vrmsکم تر از مقادیر آرمانی گفته شده
ٔ
است بازده تقویت کننده نیز از  ٢٥درصد کم تر می شود.
٢ــ٣ــ ٥ــ ضریب شایستگی (:)Figure of merit
برای تقویتکنندههای قدرت ،ضریب شایستگی بهصورت نسبت
حداکثر توان تلف شده در ترانزیستور به حداکثر توان  acانتقالی
کننده امیتر مشترک شکل ٢ــ٥
به بار تعریف میشود .برای تقویت ٔ
حداکثر توان تلف شده که در ترانزیستور بهصورت گرما تلف میشود
برابر است با:
PC max = VCEQ .ICQ

V
V
V2
= CC × CC = CC
2
2R 4R C

PC max

با توجه به اینکه توان ماکزیمم  acانتقالی به بار برابر است با:
2
VCC
8R C

= PL(ac) max
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ضریب شایستگی را براساس مقادیر باال محاسبه میکنیم.
2
VCC
PC max
4R C
2
= =
2
(PLac ) max VCC
8R C

عدد شایستگی نشان می دهد که تلفات حرارتی
ترانزیستور دو برابر توان منتقل شده به بار است؛ مثال ً به ازای
یک وات توان منتقل شده به بار ،دو وات قدرت در ترانزیستور
تلف می شود.
منطقه اشباع
توجه داشته باشید که ترانزیستور نباید وارد
ٔ
دامنه نوسانات ولتاژ کمی کم تر
یا قطع شود .به همین دلیل ،باید ٔ
از
باشد.

VCC
2

دامنه نوسانات جریان نیز کمی کم تر از
و
ٔ

شکل   ٥ــ    ٥ــ تقویت کنندۀ کالس  Aبا کوپالژ ترانسفورماتوری

ICmax
2

در صورتی که محاسبات باال را برای تقویت کننده های
بیس مشترک و کلکتور مشترک در کالس  Aتکرار کنیم ،به
نتایج به دست آمده برای حالت امیتر مشترک می رسیم .هم چنین
کننده کالس  Aدر حالت کلکتور
می توان نشان داد که اگر تقویت ٔ
مشترک به کار رود ،نسبت به دو حالت دیگر ،دارای اعوجاج
بسیار کم تری در خروجی خواهد بود.
کننده کالس  Aبا کوپالژ
تمرین کالسی  :در یک تقویت ٔ
 ،RCاگر توان مؤثر رسیده به بار  ١٠وات باشد ،تلفات حرارتی
ترانزیستور چه قدر است؟
هنگام تدریس مباحث این فصل ،قسمتهایی را که امکان  پذیر
است با نرمافزار مولتی سیم به نمایش درآورید و از هنرجویان بخواهید
که عمل شبیهسازی را در خارج از ساعات درسی و در منزل اجرا
نمایند و نتایج را به کالس ارائه دهند .برای این منظور از کتاب
آزمایشگاه مجازی جلد دوم میتوانید استفاده کنید.

٣ــ٢ــ  ٥ــ     تقویت کنند ۀ   کال س       Aبا  کوپالژ
ترانسفورماتوری :چون مدار شکل ٤ــ ٥بازده کمی دارد،
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برای افزایش راندمان میتوانیم از مدار شکل  ٥ــ ٥استفاده کنیم.
در این مدار ،ترانسفورماتور را ایدهآل فرض میکنیم.

توان  DCمتوسطی که از منبع تغذیه گرفته می شود برابر
است با:
Pdc = VCC ICQ

بخشی از این توان به بار منتقل می شود و بخش دیگر در
تقویت کننده به صورت حرارت تلف می شود .در محاسبات از
کننده ولتاژ  R2 ،R1و بیس ترانزیستور
تلفات مقاومت های تقسیم ٔ
صرف نظر می کنیم .در اغلب موارد چون مقاومت اهمی سیم پیچ
لیه ترانسفورماتور و هم چنین مقدار مقاومت فیدبک امیتر ()RE
ّاو ٔ
خیلی کم است ،می توانیم تلفات این دو جزء را نیز نادیده بگیریم.
بدین ترتیب ،تلفات تقویت کننده فقط به تلفات پیوند کلکتور
منحصر می شود .پس می توانیم بنویسیم:
Pdc = PL + PC
در این معادله PL ،توان منتقل شده به بار و  PCتوان
تلف شده در پیوند کلکتور است .با استفاده از روابط ریاضی
می توان اثبات کرد که در حالت ایده آل بازده این تقویت کننده برابر
  ٥٠درصد است .در عمل بازده این تقویت کننده از  ٤٠درصد
تجاوز نمی کند .چرا؟
معموال ً مقدار  REخیلی کوچک است؛ به طوری که روی
آن بیش از یک ولت افت ولتاژ به وجود نمی آید.
لیه ترانسفورماتور دیده می شود،
مقاومتی که از دو سر ّاو ٔ

برابر است با

∆VCQ 2VCQ VCQ
=
RP
= =
∆IC
2ICQ
ICQ

رابطه زیر به دست می آید.
و نسبت دور ترانسفورماتور از ٔ
RP
RL

RP
=
RS

=
n

ثانویه ترانسفورماتور و RL
در این معادله RS ،مقاومت
ٔ
مقاومت بار است که با هم برابرند .در تقویت کننده های صوتی،
باری که به خروجی مدار وصل می شود عموماً یک بلندگوست.
بلندگو در فرکانس های باال از خود خاصیت سلفی زیادی نشان
می دهد .این امر موجب افزایش مقدار  RLمی شود .لذا تطبیق
امپدانس تقویت کننده به هم می خورد و ممکن است ترانزیستور
آسیب ببیند.
برای پیشگیری از آسیب دیدن ترانزیستور ،میتوان کلکتور
آن را با یک خازن جبرانکننده به ظرفیت چند نانوفاراد مطابق شکل
 ٦ــ ٥به زمین وصل کرد.

ناحیه قطع بایاس کنیم ،هنگامی که
است .اگر ترانزیستور را در ٔ
سیگنال وجود ندارد ،از کلکتور ترانزیستور جریانی نمی گذرد
یعنی  ICQ = ٠می شود بنابراین توان تلف شده در حالت بی کاری
(سکون) برابر صفر می شود.
به این ترتیب می توانیم بازده تقویت کننده را به  78/5درصد
افزایش دهیم .در این حالت ترانزیستور فقط برای نیمی از یک
سیکل سیگنال ورودی هدایت می کند .در اصطالح می گوییم
کننده
تقویت کننده در کالس  Bقرار دارد .بلوک دیاگرام تقویت ٔ
کالس  Bو شکل موج ورودی و خروجی آن را در شکل ٧ــ ٥
نشان داده ایم.
تقویت کنندۀ
کالس B

شکل 7ــ    ٥ــ بلوک دیاگرام تقویت کنندۀ کالس  Bو شکل موج ورودی و خروجی آن

با اعمال سیگنال متناوب به ورودی تقویتکننده ،ترانزیستور
ناحیه خطی (فعال) کار میکند.
ناحیه قطع خارج میشود و در ٔ
از ٔ
کننده کالس  Bکه دارای آرایش کلکتور مشترک
یک نمونه تقویت ٔ
است را همراه با شکل موج ورودی و خروجی آن در شکل  ٨ــ٥
مشاهده میکنید.
ترانزیستور وصل

شکل   6ــ    ٥ــ تقویت کنندۀ کالس  Aبا خازن جبران کننده ()CP

٤ــ  ٥ــ تقویت کنندۀ کالس B

دیدیم که بازده تقویت کننده های کالس  Aبه علت تلفات
زیادی که دارد بسیار کم است و از  ٥٠درصد تجاوز نمی کند.
تلفات زیاد توان در این تقویت کننده ها در اثر برقراری دائمی
جریان کلکتور به وجود می آید ،زیرا توانی که از منبع تغذیه کشیده
می شود ،همواره ثابت و مستقل از بار و برابر با Pdc  =   VCCICQ

ترانزیستور قطع
شکل   8ــ    ٥ــ تقویت کنندۀ کالس B

کننده
برای داشتن یک شکل موج کامل در خروجی تقویت ٔ
کالس  Bباید از دو ترانزیستور استفاده کنیم .به چنین مداری
«پوش پول» ( )push pullمی گویند.
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١ــ٤ــ  ٥ــ تـقـویـت کـنـنـدۀ «   پـوش ــ پـول  »
کننده
ترانسفـورماتـوری :در شکل ٩ــ  ،٥مدار یک تقویت ٔ
پوش پول رسم شده است.
در این مدار در حالتی که سیگنال متناوب ورودی صفر
است ،ترانزیستورها در حالت خاموش ( )ICQ1 = ICQ2 = ٠قرار
دارند و هیچ جریانی از منبع تغذیه کشیده نمی شود.

جریان ورودی

(الف

جریان بیس TR1

(ب

جریان بیس TR٢

(پ

جریان کلکتور TR١

(ت

شکل 9ــ    ٥ــ مدار تقویت کنندۀ پوش پول کالس  Bبا کوپالژ ترانسفورماتوری

اگر یک سیگنال متناوب به ورودی مدار بدهیم ،این
سیگنال به
ثانویه ترانسفورماتور  T1القاء می شود .چون سر
ٔ
وسط ترانسفورماتور  T1به زمین (سیم مشترک) وصل شده
ثانویه ترانسفورماتور
است ،موج های مربوط به دو سیم پیچ
ٔ
نسبت به سر وسط در فاز مخالف هم قرار می گیرند .لذا
هنگامی که به بیس ترانزیستور  TR1نیم سیکل مثبت می رسد
ترانزیستور  TR1را هادی می کند .در این حالت به بیس
ترانزیستور  TR2نیم سیکل منفی می رسد و  TR2را در حالت
قطع قرار می دهد.
در نیم سیکل بعدی به بیس ترانزیستور  TR1نیم سیکل منفی
و به بیس ترانزیستور  TR2نیم سیکل مثبت می رسد و  TR1را قطع
و  TR2را هادی میکند .هادی شدن هر ترانزیستور در بیس و
کلکتور آن جریان  IBو  ICرا برقرار می کند .در شکل ١٠ــ٥ــ الف
تا چ ،شکل موج جریان ورودی ( )Iinو جریان های بیس ( IB1و )IB2
و جریان های کلکتور ترانزیستورها ( IC1و  )IC2و جریان خط تغذیه
رابطه زمانی رسم شده اند.
( )ISو جریان بار ( )ILبا حفظ ٔ
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جریان کلکتور TR٢

(ث

جریان بار

(ج

جریان منبع تغذیه

(چ

شکل 10ــ    ٥ــ شکل موج جریان نقاط مختلف تقویت کنندۀ پوش پول

٢ــ٤ــ  ٥ــ محاسبۀ راندمان مدار :جریانی که از منبع
تغذیه کشیده می شود ،برابر با مجموع جریان های  ic1و  ic2است.
این جریان یک سیگنال یک طرفه ــ مطابق شکل ١٠ــ  ٥ــ  چ ــ با
2I
متوسط  mاست .لذا توان داده شده توسط منبع تغذیه
مقدار ّ
π
به مدار برابر است با:

2I m
π

=
× Pdc VCC

چون هریک از دو ترانزیستور به تناوب هدایت می کند،
دوطرفه کامل
جریانی که از بار می گذرد به صورت یک سیگنال
ٔ
و مطابق شکل ١٠ــ  ٥ــ ج است .توانی که به بار منتقل می شود
برابر است با:
1
= Im Vm
2 2

Vm

×

Im

2

= )PL = I L(rms) .VL(rms

ناحیه قطع بایاس شده اند،
الف) چون هر دو ترانزیستور در ٔ
دیود بیس امیتر ترانزیستورها باید توسط سیگنال متناوب ورودی
دامنه سیگنال ورودی برای بایاس
هادی شوند؛ لذا حدود  0/7ولت از ٔ
بیس بهکار میرود و تقویت نمیشود .عمال ً در شکل موج خروجی
تغییر شکل (اعوجاجی) مطابق شکل ١١ــ ٥بهوجود میآید .این تغییر
شکل را ،اعوجاج تقاطعی ( )crossover distortionمینامند.

 Imو  Vmبه ترتیب دامنه های ماکزیمم جریان و ولتاژ در
لیه ترانسفورماتور تطبیق است .چون این ترانسفورماتور
طرف ّاو ٔ
بازده تقویت کننده
را بدون تلفات فرض کرده ایم به آسانی می توانیم ٔ
را به دست آوریم.
1
Vm I m
PL
π V
=
η = 2
× 100 % = × m ×100%
4 Vcc
Pdc 2 V I
cc m
π

حداکثر راندمان در شرایطی به دست می آید که Vm = VCC
رابطه  ηبه جای  Vmمقدار  VCCرا می گذاریم و راندمان
شود .در ٔ
را محاسبه می کنیم.
π
ηmax  = *100%=78/5%
4
کننده پوش پول حداکثر توان تلف شده در هر
در تقویت ٔ
ترانزیستور از
رابطه  Pcmax =   0/2 PLبه دست می آید .با توجه به
ٔ
کننده پوش پول بیش تر
محاسبات باال درمی یابیم که بازده تقویت ٔ
کننده کالس  Aاست .هم چنین برای انتقال یک
بازده تقویت ٔ
از ٔ
قدرت مشخّص به بار ،ترانزیستورهای کم قدرت تری مورد نیاز
است؛ مثال ً اگر بخواهیم  ١٠وات توان را به باری برسانیم ،به
ترانزیستورهایی با قدرت  Pcmax =  2Wنیاز داریم .درحالی که در
کننده شکل ٤ــ  ٥برای انتقال چنین توانی به بار ،نیاز به
تقویت ٔ
ترانزیستوری با قدرت  ٢٠Wداریم.
    رابطه Pcmax   =   0/2 PL
ویژۀ هنرجویان عالقه  مند ٔ :
را اثبات کنید و نتایج آن را به کالس ارائه دهید.
٣ــ٤ــ  ٥ــ معایب پوش پول کالس  :Bمدار پوش
پول کالس  Bدو اشکال اساسی به شرح زیر دارد.

شکل 11ــ    ٥ــ اعوجاج تقاطعی در شکل موج خروجی

ب) اشکال دیگر مدار این است که در موقع فعال بودن
ترانزیستورها ،جریان زیادی را از منبع تغذیه می کشند؛ بنابراین،
دامنه سیگنال خروجی به وجود
در ولتاژ تغذیه افتی متناسب با ٔ
می آید .این افت ولتاژ موجب به نوسان افتادن مدار می شود.
برای برطرف کردن این ِاشکال ها باید ترانزیستورهای TR1
آستانه هدایت بایاس کنیم.
و  TR2را در
ٔ
٤ــ٤ــ  ٥ــ مـعـایـب تـقویت کـنندۀ پـوش پـول
ترانسفورماتوری :امروزه استفاده از مدار پوش پول با
ترانسفورماتور تقریباً منسوخ شده است زیرا ترانسفورماتور
جاگیر و سنگین است و روی پاسخ فرکانسی تقویت کننده اثر
می گذارد و آن را از یکنواختی درمی آورد .در تقویت کننده با
کوپالژ ترانسفورماتوری ،اگر در حال کار ،بلندگو از مدار قطع
شود ،ولتاژ القایی خیلی زیادی روی کلکتور ترانزیستورها می افتد
و به ترانزیستورهای خروجی آسیب می رساند .برای جلوگیری از
سوختن ترانزیستورها ،باید قبل از قطع شدن بلندگو ولوم صدا را
تا آخر ببندیم یا به جای بلندگو یک مقاومت اهمی پُروات و برابر با
امپدانس بلندگو قرار دهیم.
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 ٥ــ  ٥ــ الگوی پرسش

صحیح یا غلط
١ــ ٥ــ ٥ــ هر تقویتکنندهای که ولتاژ یا جریان را تقویت
کننده قدرت نام دارد.
کند ،تقویت ٔ
صحیح غلط

رده تقویت کننده های
٢ــ  ٥ــ  ٥ــ    تقویت کننده های قدرت در ٔ
سیگنال بزرگ هستند.

صحیح

غلط

کامل کردنی
کننده کالس  Aبا کوپالژ خازنی
بازده تقویت ٔ
٣ــ  ٥ــ  ٥ــ ٔ
حداکثر……… و با کوپالژ ترانسفورماتوری……… است.
کننده پوش پول
٤ــ  ٥ــ  ٥ــ اعوجاج تقاطعی در تقویت ٔ
کالس……… ایجاد می شود.
چهارگزینه ای
 ٥ــ ٥ــ ٥ــ در یک تقویتکننده ،جریان دریافتی از خط
تغذیه در حالت با سیگنال و بدون سیگنال  ACثابت است .کالس
کار تقویتکننده کدام است؟
AB )4
C )3
B )٢
A )١
 ٦ــ  ٥ــ  ٥ــ شکل سیگنال جریانی که از منبع تغذیه مدار
١٢ــ  ٥کشیده می شود کدام است؟

تشریحی
٧ــ  ٥ــ  ٥ــ مشخصات عمومی تقویت کننده های قدرت را
نام ببرید.
کننده قدرت با بار
   ٨ــ    ٥ــ  ٥ــ حداکثر بازده یک تقویت ٔ
ترانسفورماتوری که در کالس  Aکار می کند ،چه قدر است؟
٩ــ  ٥ــ  ٥ــ در تقویت کننده های قدرت اعوجاج تقاطعی را
شرح دهید.
١٠ــ  ٥ــ  ٥ــ ضریب شایستگی را تعریف کنید و عدد
کننده کالس  Aبا کوپالژ خازنی
ضریب شایستگی را برای تقویت ٔ
محاسبه کنید.

 ٦ــ ٥ــ تقویت کنندۀ پوش پول بدون ترانسفورماتور

کننده پوشپول تا حد
به دالیلی که بیان شد ،در تقویت ٔ
امکان از ترانسفورماتور استفاده نمیشود .در شکل ١٣ــ ٥یک
کننده پوشپول نشان داده شده است .در این تقویتکننده،
تقویت ٔ
خازن  Cجایگزین چوک بلندگو شده است.
به منظور ساده شدن
تحلیل مدار از
ترسیم مقاومت های
بایاس

صرف نظر

شده است.

شکل 13ــ    ٥ــ تقویت کننده با منبع تغذیۀ ساده

شکل 12ــ  ٥

)١

)٢

)٣

)٤

لحظه روشن شدن
طرز کار مدار به این ترتیب است که در ٔ
VCC
دستگاه صوتی ،خازن  Cتوسط ترانزیستور  TR1به اندازه
ٔ 2
V
شارژ میشود (یعنی  .) VA = CCمعادل مدار را قبل از اعمال
2
سیگنال متناوب میتوان مانند دو مقاومت مساوی مانند شکل
١٤ــ ٥درنظر گرفت.

شکل 14ــ    ٥ــ کلکتور امیتر دو ترانزیستور
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معادل دو مقاومت مساوی

تغذیه  VCCبین دو مقاومت تقسیم میشود و خازن C
ولتاژ ٔ
V
به
اندازه  CCشارژ میشود .فرض میکنیم در اولین نیمسیکل
ٔ 2
از سیگنال ورودی ترانزیستور  TR1فعال میشود .در این حالت
اندازه
جریان از  TR1عبور میکند و ولتاژ شارژ خازن را به
ٔ
V
 CC +VCافزایش میدهد .جریان حاصل از سیگنال متناوب،
2
از سیمپیچ بلندگو نیز میگذرد و در دو سر آن افت پتانسیلی متناسب
دامنه ولتاژ ورودی بهوجود میآورد.
با ٔ
چون ظرفیت خازن کوپالژ بلندگو زیاد است ،در نیم پریود
هدایت ترانزیستور  TR1شارژ آن افزایش چندانی نمی یابد.
شکل ١٥ــ  ٥هدایت ترانزیستور و مسیر عبور جریان در
نیم سیکلی که  TR1هادی است را نشان می دهد.

شارژ خازن پس از عبور
نیم سیکل اول

شکل 15ــ    ٥ــ مسیر عبور جریان وقتی  TR1هادی است.

در نیمپریود دوم سیگنال ورودی ،ترانزیستور  TR1خاموش
و ترانزیستور  TR2روشن میشود .در این حالت ،چون منبع تغذیه
تغذیه این ترانزیستور از طریق
از مدار کلکتور  TR2قطع میشودٔ ،
دشارژ خازن  Cانجام میگیرد؛ یعنی ،جریان از جوشن مثبت خازن
بهطرف کلکتور  TR2جاری میشود و از امیتر این ترانزیستور به سر
پایین سیمپیچ بلندگو میرسد .به این ترتیب در دو سر سیمپیچ بلندگو
ولتاژی متناسب با ولتاژ ورودی افت میکند .شکل ١٦ــ ٥مسیر
لحظه هدایت  TR2نشان میدهد.
جریان را در ٔ
____+
VCC
-VC
2

شکل 16ــ    ٥ــ مسیر عبور جریان در نیم  سیکلی که  TR٢هادی است.

تغذیه دوتایی
تغذیه تکی  ،از یک منبع
اگر به جای منبع
ٔ
ٔ
نقطه
(دوبل) مطابق شکل ١٧ــ  ٥استفاده کنیم ،درصورتی که ٔ
نقطه  Aمساوی
کار ترانزیستورها را طوری تنظیم نماییم که ولتاژ ٔ
صفر شود ،دیگر به خازن کوپالژ نیازی نخواهیم داشت.

شکل 17ــ    ٥ــ تقویت کننده با منبع تغذیۀ متقارن

١ــ ٦ــ ٥ــ ایجاد دو سیگنال همدامنه و با فاز
مخالف توسط مدار جداکنندۀ فاز (:)Phase Splitter
وظیفه ترانسفورماتور سه سر ورودی در شکل ٩ــ  ٥ایجاد دو
ٔ
º
سیگنال هم دامنه با اختالف فاز  ١٨٠برای بیس ترانزیستورهای
 TR1و  TR2است  .به جای این ترانسفورماتور می توانیم مدار
شکل ١٨ــ  ٥را جایگزین آن کنیم.
جداکننده فاز ()Phase Splitter
این مدار را مدار
ٔ
می نامند.

شکل 18ــ    ٥ــ مدار جداکنندۀ فاز

سیگنال  VO1با سیگنال ورودی  ١٨٠ºاختالف فاز دارد.
زیرا آرایش ترانزیستور در این حالت به صورت امیتر مشترک است.
سیگنال  VO2با سیگنال ورودی هم فاز است ،زیرا ترانزیستور در
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این حالت به صورت آرایش کلکتور مشترک به کار رفته است .با
توجه به اینکه  ie ~ icاست ،اگر  REرا مساوی  RCدرنظر بگیریم،
دامنه سیگنال های خروجی  VO1و  VO2تقریباً با هم برابر می شوند.
ٔ
٢ــ ٦ــ  ٥ــ عیب پوش پول بدون ترانسفورماتور:
ِ
کننده پوش پول بدون ترانسفورماتور،
یکی از ا شکال های تقویت ٔ
عدم تقارن دو نیم سیکل سیگنال خروجی است زیرا در حالت
هدایت امپدانسی  که توسط ترانزیستورهای  TR1و  TR2دیده
می شود ،با هم متفاوت است .به شکل ١٩ــ  ٥توجه کنیدTR1 ،
دارای آرایش کلکتور مشترک و  TR2دارای آرایش امیتر
مشترک است ،وجود این دو نوع آرایش برای دو نیم سیکل مثبت
و منفی عدم تقارن ایجاد می کند.
بیس ورودی
خروجی TR1امیتر

مکمل ،چون هر دو ترانزیستور
در تقویت کننده با ترانزیستورهای ّ
به صورت کلکتور مشترک عمل می کنند ،مشخّصات یکسانی
دارند .لذا سیگنال خروجی کامال ً متقارن است .در این مدار به
جداکننده فاز هم نیازی نیست.
طبقه
ٔ
ٔ
تغذیه
مکمل با منبع
ٔ
کننده ّ
در شکل  ٢٠ــ  ٥یک تقویت ٔ
تغذیه معمولی نشان
متقارن و در شکل ٢١ــ  ،٥همین مدار با منبع ٔ
داده شده است.
درصورتی که از منبع تغذیه با سر وسط استفاده شود ،به
خازن کوپالژ بلندگو نیازی نیست .در این مدار ،هر دو ترانزیستور
به صورت کلکتور مشترک قرار گرفته اند و بنابراین ،امپدانس
خروجی کمی دارند .لذا می توان بلندگو را مستقیماً به خروجی
ترانزیستورها وصل کرد.
این مدار مانند مدار شکل ٢٠ــ  ٥در کالس  Bکار
می کند.

بیس ورودی
خروجی TR2کلکتور
شکل 19ــ    ٥ــ دو ترانزیستور آرایش های متفاوت دارند.

شکل 20ــ    ٥ــ تقویت کننده با منبع تغذیۀ متقارن

٧ــ    ٥ــ تقویت کنندۀ پوش پول با ترانزیستورهای
مکمل ()Complementary

طبقه «پوش پول» هر ترانزیستور
همان طور که گفتیم ،در ٔ
در نیم تناوب هدایت می کند .در این تقویت کننده ،ترانزیستورهای
 TR1و  TR2در دو آرایش مختلف با مشخّصات کامال ً متفاوت
عمل می کنند .برای آن که سیگنال خروجی کامال ً متقارن باشد ،به
تنظیم دقیق احتیاج دارد .در ابتدا ترانزیستورها را فقط از نوع
همه طراحی های اولیه بر این
 PNPمی ساختند ،به همین دلیلٔ ،
اساس صورت گرفته است .ساخت ترانزیستورهای  NPNاین
امکان را به وجود آورد که مدار با استفاده از دو ترانزیستور PNP
و  NPNکه مشخّصات کامال ً یکسانی داشته باشند امکان پذیر شود.
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شکل 21ــ    ٥ــ تقویت کننده با منبع تغذیۀ ساده

پایه بیس ترانزیستورها
چون در حالت عادی ولتاژ روی ٔ
برابر صفر است ،با ظاهر شدن سیگنال ورودی ،هدایت ترانزیستور
بالفاصله شروع نمی شود .لذا سیگنال خروجی دارای اعوجاج
تقاطعی است .برای برطرف کردن این عیب باید ترانزیستورها

را در کالس  ABبایاس کنیم .این کار را با روش های مختلف
می توانیم انجام دهیم.
١ــ٧ــ  ٥ــ روش های قرار دادن ترانزیستورها در
آستانۀ هدایت (کالس  :)ABبا روش های مختلف می توان
بیس امیتر ترانزیستورهای  TR1و  TR2را در
آستانه هدایت یعنی
ٔ
حدود  0/6ولت بایاس کنیم.

الف) استفاده از مقاومت های تقسیم کنندۀ ولتاژ:

در شکل ٢٢ــ  ٥ولتاژ  VCCتوسط مقاومت های  PR2 ،R1و R3
تقسیم می شود .با تنظیم  PR2می توان پتانسیل نقاط  Mتا  Nرا
آستانه هدایت
در حدود  1/2ولت تنظیم کنیم تا ترانزیستورها در
ٔ
قرار گیرند.

شکل 22ــ    ٥ــ تنظیم پتانسیل  MNتوسط PR2

شکل 23ــ    ٥ــ تنظیم پتاسیل  MNتوسط دو دیود

نقطه  Nیا  Oنیز می توان اتصال داد.
سیگنال ورودی را به ٔ
نقطه  ،Oدر نیم سیکل های
باید توجه داشت با اعمال سیگنال به ٔ
مثبت و منفی خروجی ،تقارن ایجاد می شود .در این روش عیب
کننده مقاومتی برطرف می شود ،اما ممکن
مربوط به مدار تقسیم ٔ
است افت ولتاژ دو سر دیودها به قدری زیاد شود که هر دو
شدت
ترانزیستور را روشن کند .در این صورت ،بازده مدار به ّ
کم می شود.
پ) استفاده از رگوالتور ولتاژ موازی :مناسبترین
روش تأمین ولتاژ بین بیس ترانزیستورها استفاده از یک ترانزیستور
نمونه چنین
دیگر بهعنوان رگوالتور ولتاژ است .در شکل ٢٤ــٔ ٥
مداری را مشاهده میکنید .در این مدار ،ترانزیستور  TR٣بهصورت
یک رگوالتور ولتاژ موازی عمل میکند و همواره اختالف پتانسیل
نقطه  Mو  Nرا مساوی  1/2ولت ثابت نگه میدارد.
بین دو ٔ

وجود مقاومت ِ PR2اشکال مربوط به اعوجاج تقاطعی را
  اما عیب این مدار
که در کالس  Bوجود دارد برطرف می کندّ .
آن است که قدری از سیگنال ورودی نیز در دو سر مقاومت PR2
افت می کند و باعث می شود سیگنال کم تری به بیس ترانزیستور
 TR2برسد.
ب) استفاده از دیود :روش دیگر اصالح مدار شکل
٢٢ــ  ٥به کار بردن دو دیود سری بین بیس های دو ترانزیستور
مطابق شکل ٢٣ــ  ٥است .مقاومت های  R1و  ،R2دیودهای D1
و  D2را توسط منبع  VCCدر بایاس موافق قرار می دهند .در دو
سر هر دیود حدود  0/6ولت افت ولتاژ وجود دارد .به این ترتیب
پتانسیل نقاط  MNدر حدود  1/2ولت تثبیت می شود.
شکل 24ــ    ٥ــ رگوالتور ولتاژ موازی برای قراردادن ترانزیستورهای مکمل در کالسAB
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برای هنرجویان عالقه مند    :مدار رگوالتور به این
ترتیب عمل می کند که اگر ابتدا به کمک پتانسیومتر  PR5ترانزیستور
 TR٣را طوری بایاس کنیم که ولتاژ کلکتور امیتر آن برابر  1/2ولت
شود ،پس از آن جریان  I1همواره ثابت می ماند؛ زیرا به فرض آن که
افزایش جریان  Iموجب افزایش مقدار  I1گردد ،چون جریان  I1از
مقاومت  R6و قسمت پایینی پتانسیومتر  R5می گذرد ،افت ولتاژ
دو سر این مقاومت ها افزایش می یابد .لذا  VBEترانزیستور TR٣
زیادتر و ترانزیستور ،هادی تر می شود؛ یعنی ،مقاومت کلکتور امیتر
آن کاهش می یابد و موجب افزایش ( I2که جریان کلکتور TR٣
است) می شود.
بنابراین افزایش  I2کاهش مقدار  I1را به دنبال دارد .زیرا
I1 = I - I2
↓ ↓ ↓

یک تقویت کننده با زوج دارلینگتون نشان داده شده است.
برتری این انتخاب در مقایسه با زوج دارلینگتون با
ترانزیستورهای مشابه این است که در این مدار برای قرار گرفتن
نقطه M
تقویتکننده در کالس  ABباید اختالف پتانسیل بین دو ٔ
و  Nمساوی  2VBEیعنی حدود  1/2ولت باشد؛ درحالی که اگر
ترانزیستورها را مشابه انتخاب میکردیم ،این ولتاژ به  ٤VBEیعنی در
حدود  2/4ولت میرسید .افزایش  VMNاز پایداری رگوالتور ولتاژ
 TR3میکاهد.
٣ــ٧ــ  ٥ــ تقویت کنندۀ پوش پول مکمل با طبقۀ
کننده کامپلی
راه انداز :در شکل ٢٦ــ  ٥مدار یک تقویت ٔ
منتاری با طبقه راه انداز و فیدبک نشان داده شده است.
در این مدار ،دو ترانزیستور  TR٤و  TR٥عمل تقویت توان

افزایش ثابت کاهش

نقطه کار ترانزیستور به حالت اول خود
با کاهش ٔ ،I1
برمی گردد.
2ــ٧ــ٥ــ استفاده از زوج دارلینگتون برای
افزایش قدرت خروجی :درصورتی که تقویت کننده ای با
قدرت زیاد الزم باشد ،می توانیم به جای هریک از ترانزیستورهای
مکمل از یک زوج دارلینگتون استفاده کنیم .در شکل ٢٥ــ ٥
ّ
شکل 26ــ    ٥ــ مدار یک تقویت کنندۀ پوش پول با طبقۀ راه انداز و فیدبک

شکل 25ــ    ٥ــ استفاده از زوج دارلینگتون برای افزایش قدرت تقویت کننده
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خروجی را انجام می دهند .ترانزیستور  TR٣به عنوان رگوالتور،
آستانه هدایت بایاس می کند.
دو ترانزیستور  TR٤و  TR٥را در
ٔ
طبقه
ترانزیستور  TR٢ترانزیستور راه انداز است که موج  acرا به ٔ
کننده
قدرت می دهد .ترانزیستور  TR1راه انداز ّاولیه یا تقویت ٔ
زمینه پر روی
ولتاژ اولیه است .مسیر عبور موج  acتوسط خط ٔ
شکل نشان داده شده است .مقدار جریانی که باید از  TR٢بگذرد،
از طریق قدرت خروجی و مقاومت بار تعیین می شود ،یعنیTR٢ ،
I C4
باید جریان مورد نیاز برای بیس  TR٤و  TR٥را که مساوی
β4
است ،تأمین کند .جریان بیس  TR٢نیز به طور مشابه از کلکتور

 TR1تأمین می شود.
در شکل ٢٦ــ  ٥ولتاژ تغذیه  ٢٠ولت درنظر گرفته شده
نقطه ( )Xمساوی
است .ولتاژ  DCخروجی در ٔ

VCC
2

یعنی

  ١٠ولت است .مقاومت های  R3و  R4طوری درنظر گرفته شده اند
که ولتاژ دو سر ( R3ولتاژ امیتر ترانزیستور  )TR1مساوی  ١ولت
شود .ولتاژ امیتر  TR1همان ولتاژ دو سر  R3است که از تقسیم
نقطه
ولتاژ ٔ

( بین  R4و  R3به دست می آید.

VCC
)X
2
Vx R 3
10×100
=VETR
=
=
1 V
3
R 3 + R 4 900 + 100

VETR1 = 1V
در این تقسیم ولتاژ از جریان  IE1صرف نظر شده است.
چون تمام ترانزیستورها از جنس سیلیکون درنظر گرفته شده اند.
اندازه  0/7ولت از امیتر آن بیش تر
ولتاژ بیس ترانزیستور  TR1به
ٔ
و مساوی  1/7ولت است.
کننده ولتاژ منبع تغذیه هستند.
مقاومت های  R1و  R2تقسیم ٔ
بنابراین ،ولتاژ بیس  TR1که در حدود  1/7ولت است با استفاده
از مقاومت های  R2 ،R1و خط تغذیه تأمین می شود.
تغذیه آن می شود .به
این ولتاژ مثبت در بیس  TR1باعث ٔ
مجرد این که  TR1هادی می شود ،جریان را در بیس  TR٢جاری
می کند و آن را فعال می سازد .با هادی شدن بیش تر  TR٢افت
پتانسیل کلکتور امیتر در آن کاهش می یابد و بیس  TR٤را مثبت تر
می کند .این افزایش ولتاژ هدایت بیش تر ترانزیستور  TR٤را
نقطه ،X
به دنبال دارد و درنتیجه ،ولتاژ امیتر آن و به تبع آن ولتاژ ٔ
نقطه  Xبه  ١٠ولت (نصف ولتاژ
افزایش می یابد .وقتی که ولتاژ ٔ
(نقطه  )Yبه حدود یک ولت
منبع تغذیه) برسد ،ولتاژ امیتر TR1
ٔ
می رسد .این باعث می شود که در ترانزیستور  TR1بین بیس و
نقطه  Xبه
امیتر  0/7ولت افت پتانسیل ،به وجود آید .اگر پتانسیل ٔ
بیش از ده ولت افزایش یابد ،امیتر  TR1مثبت تر می شود؛ و بایاس
مستقیم  TR1را کم می کند و از هدایت آن می کاهد .یعنی ،ولتاژ
نقطه  Xهیچ گاه از ده ولت (  ) 1 VCCبیش تر نمی شود که همان
ٔ
2
مقدار دلخواه است.
4ــ٧ــ ٥ــ پایداری حرارتی :در شکل ٢٦ــ ٥بهآسانی

درمییابیم که این مدار به علت استفاده از دو مقاومت  R٣و R4
(بهعنوان فیدبک) در مقابل تغییرات درجه حرارت پایدار است.
با وجود جریانهای نشتی یا مقادیر مختلف  βبرای ترانزیستورهای
نقطه کار پایدار
مختلف ،بهدلیل وجود این فیدبک جریانهای ٔ
نقطه  Xدر ده ولت ثابت باقی میماند.
میشوند .بنابراین ،ولتاژ ٔ
برای هنرجویان عالقه مند
5ــ٧ــ  ٥ــ مدار کاربردی تقویت کنندۀ پوش پول
با مدار راه انداز :در شکل ٢٧ــ  ٥بلوک دیاگرام یک
اولیه صوتی ( )Audio Pre Amplifierو
کننده ٔ
نمونه تقویت ٔ
کننده قدرت ( )Power Amplifier  =  PAرا مشاهده
تقویت ٔ
می کنید.
منبع تغذیۀ DC

میکروفن

بلندگو
تقویت کنندۀ قدرت

تقویت کنندۀ اولیه و
درایور صوت

شکل 27ــ    ٥ــ بلوک دیاگرام یک آمپلی فایرصوتی

کننده قدرت
در شکل  ٢٨ــ  ٥یک نمونه ٔ
نقشه فنی تقویت ٔ
کننده
به صورت پوش پول مکمل (کامپلی منتاری) همراه با تقویت ٔ
درایور رسم شده است.

شکل 28ــ    ٥ــ تقویت کنندۀ قدرت همراه با تقویت کنندۀ درایور
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کننده قدرت به صورت زوج دارلینگتون و در کالس
تقویت ٔ
 ABبایاس شده است و جریان کافی را برای بلندگوی  ٨اهمی
کننده اولیه دریافت می شود
تأمین می کند .سیگنالی که از تقویت ٔ
کننده درایور ()TR٥
باید به صورت کوپالژ خازنی به ٔ
طبقه تقویت ٔ
داده شود .ترانزیستور  TR٥عالوه بر تقویت سیگنال در حد مورد
کننده
نیاز برای طبقات بعدی ،مانع بارگذاری روی ٔ
طبقه تقویت ٔ
بهره مدار را افزایش می دهد .بایاس بیس
اولیه (قبلی) می شود و ٔ
 TR٥از طریق  R1و از ولتاژ خروجی که در حالت سکون (بدون
اعمال سیگنال متناوب) صفر ولت است ،تأمین می شود .سیگنال
 acخروجی نیز از طریق  R1به بیس  TR٥فیدبک داده می شود.
این سیگنال ،با سیگنال ورودی که به بیس  TR٥داده می شود
در فاز مخالف است و فیدبک منفی  acایجاد می کند و سبب
بهره مدار می شود .در این مدار به این دلیل از سه دیود
پایداری ٔ
استفاده شده است که باید دیودهای بیس امیتر ترانزیستورهای
آستانه هدایت قرار دهد ،زیرا ولتاژ
 TR1و  TR٢و  TR٣را در
ٔ
مورد نیاز این سه ترانزیستور در حدود  3 * 0/6 = 1/8 Vاست.

که بیش از یک وات تلفات دارند ،باید از گرماگیر استفاده کنیم .در
دماهای خیلی زیاد حتی اگر ترانزیستور خراب هم نشود ،عمر آن به
علّت تغییرات گرمایی کاهش می یابد.
هدف از کاربرد رادیاتور  ،انتقال گرما از ترانزیستور به
سطح بزرگ تری است که بتواند گرما را به محیط اطراف دفع کند.
برای قدرت های زیاد ،چنان چه از نظر فضا محدودیتی باشد ،در
صورت نیاز می توانیم از کوران هوا یا مایع استفاده کنیم.
هم چنین در بسیاری از موارد از جابه جایی معمولی هوا
استفاده می شود .در شکل ٣٠ــ  ٥یک نمونه ترانزیستور قدرت
را با رادیاتور مشاهده می کنید.

تمرین کالسی  :به چه دلیل درمدار شکل ٢٩ــ  ٥از
 ٤دیود استفاده شده است؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.
شکل 30ــ    ٥ــ ترانزیستور قدرت با رادیاتور

شکل 29ــ    ٥ــ مدار پوش پول با زوج دارلینگتون

 ٨ــ  ٥ــ خنـک کننـده یا رادیـاتـور حـرارت برای
ترانزیستورهای قدرت
همان طور که پیش از این گفته شد ،برای کار با ترانزیستورهایی

128

حداکثر توانی که ترانزیستور تحمل می کند به دمای پیوند
ترانزیستور مربوط است؛ زیرا توان تلف شده در ترانزیستور سبب
افزایش دما در پیوندهای آن می شود .مسلماً یک ترانزیستور
 ١٠٠وات نسبت به یک ترانزیستور  ١٠وات توان بیش تری دارد.
هرگاه یک ترانزیستور به طور صحیح خنک شود ،از نظر توان،
ناحیه حداکثر توان
تحمل بیش تری دارد و اجازه می دهد تا در
ٔ
کار کند.
باید توجه داشت که از دو نوع ترانزیستورهای دوقطبی
یعنی ژرمانیم    و    سیلیـکـون تـرانـزیستورهـای سیلیـکون در مقابل
دماهای باال تحمل بیش تری دارند؛ حداکثر دمای پیوند این دسته
از ترانزیستورهای قدرت به شرح زیر است.

الف) برای سیلیکون  ١٥٠ºCتا ٢٠٠ºC
ب) برای ژرمانیم  ١٠٠ºCتا ١١٠ºC
در بسیاری از کاربردها ،توان متوسط تلف شده می تواند
رابطه زیر بیان شود.
با ٔ
PD = VCEIC
استفاده از این توان تا وقتی که دمای ترانزیستور به
حداکثر مجاز نرسد ،امکان پذیر است   .هرگاه دما به حداکثر
رسید ،باید حداکثر توان کاهش یابد .به طوری که وقتی دمای
محفظه ترانزیستور به حداکثر دمای مجاز می رسد ،توان تلف
ٔ
شده در     ترانزیستور به صفر کاهش می یابد.
شکل ٣١ــ ٥نمونهای از منحنی تلفات توان ــ دما را برای
ترانزیستور سیلیکونی نشان میدهد .این منحنی مشخص میکند که
تولیدکننده همواره دمای باالیی را پس از نزول منحنی برای رسیدن
توان به صفر درنظر میگیرد .برای سیلیکون ،این دما  ٢٠٠درجه
است که در آن تلفات توان به صفر وات تنزل کرده است.

حداکثر اتالف = ( PDوات)

دمای محفظه ()°C
شکل 31ــ    ٥ــ منحنی اتالف توان برای ترانزیستورهای سیلیکون

هرچه     توانی    که     ترانزیستور باید تحمل کند بیشتر باشد،
بدنه آن بیشتر افزایش مییابد .درواقع ،عاملی که مصرف
دمای ٔ
توان را در ترانزیستور محدود میسازد ،دمای پیوند کلکتور در
ترانزیستور است .ترانزیستورهای قدرت معموال ً در داخل بدنههای
فلزی بزرگ کار گذاشته میشوند تا بدینوسیله سطح بزرگ ،گرمای
تولید شده را به خارج هدایت کند .عالوه بر این ،بهکار بردن یک
ترانزیستور در هوا حداکثر توان قطعه را بهشدت محدود میسازد.
در عوض ،اگر قطعه روی نوعی خنککننده نصب شود ظرفیت

وسیله
تلفات توان در آن باال میرود و به مقدار حداکثر آن که به ٔ
تولیدکننده مشخص شده است ،نزدیکتر میشود.
هرگاه خنک کننده برای خنک کردن ترانزیستور به کار رود،
به علت وجود سطح تماس بیش تر با هوا ،گرما به خارج هدایت
می شود و دمای
محفظه ترانزیستور در سطح پایین تری نسبت به
ٔ
حالت بدون خنک کننده خواهد ماند .حتی به هنگام بکار بردن
خنک کننده ای با ابعاد بی نهایت (که البته از نظر فیزیکی وجود
ندارد) ،محفظه با محیط هم دما خواهد ماند .در این حالت دمای
پیوند ،باالتر از محفظه است .از این رو ،همواره باید حداکثر توان
کننده بسیار خوب هم نمی تواند
مورد توجه باشد .حتی یک خنک ٔ
ترانزیستور را با محیط هم دما کند .لذا هنگامی که ترانزیستور را
در دمای باال به کار می بریم ،باید توان مجاز آن را کاهش دهیم.
آیا می دانید  :برای دفع گرمای ایجاد شده در CPU
کامپیوتر از یک هواکش کوچک ( )Fanاستفاده می کنند .این
پنکه روی گرماگیر نصب می شود.
١ــ    ٨ــ  ٥ــ مشخصۀ گرمایی ترانزیستور قدرت و
کننده مناسب
رابطۀ آن با توان تلف شده :انتخاب یک خنک ٔ
برای ترانزیستور قدرت به بحث مفصل تری نیاز دارد که از بحث
مشخصه گرمایی ترانزیستور و
ما خارج است ّاما تشریح بیش تر
ٔ
رابطه آن با توان تلف شده ،می تواند مفهوم واضح تری را برای
ٔ
وسیله دما محدود شده است ،به ما بدهد .بحث زیر تا
توانی که به ٔ
حدودی زمینه را برای رسیدن به این هدف فراهم می کند.
حرارت ایجاد شده در محل پیوند «کلکتور و بیس» برای
بدنه ترانزیستور منتقل شود.
انتقال به محیط اطراف ابتدا باید به ٔ
انتقال این گرما معموال ً به کندی صورت می گیرد .عاملی که باعث
این کندی می شود ،مقاومت حرارتی نیمه هادی نام دارد.
مقاومت حرارتی اتصال کلکتور بیس به بدنه را با  θJCمشخص
درجه سانتی گراد بر
می کنند .واحد مقاومت حرارتی برحسب
ٔ
سازنده ترانزیستور آن را مشخص
کارخانه
وات ( )Cº/Wاست که
ٔ
ٔ
می کند .مقدار متعارف برای یک ترانزیستور قدرت سیلیکونی
با
محفظه ٣ــ  TOبرابر با  1/5 ºC/Wاست .متناسب با نوع
ٔ
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ترانزیستور ،مقدار مقاومت حرارتی معموال ً بین  ١تا 50 ºC/W
تغییر می کند.
هنگام استفاده از رادیاتور ،معموال ً ترانزیستور توسط یک
واشر (طلق) و یک ماده از خمیر سیلیکونی از فلز رادیاتور عایق
می شود .معموال ً واشر هم دارای مقاومت حرارتی است که با
« »θCSمشخص می شود θCS .معرف مقاومت حرارتی از محفظه
به رادیاتور است و چنان چه مقدار آن مشخص نشده باشد،
می توان آن را با تقریب برابر با  ٠/5 ºC/Wانتخاب کرد.
هم چنین ،مقاومت حرارتی دیگری از بدنه به هوای اطراف
وجود دارد که آن را با  θSAمشخص می کنند .مقدار  θSAبستگی
به عواملی مانند اندازه و شکل رادیاتور دارد .معموال ً کارخانه های
سازنده رادیاتور ،مقاومت حرارتی محصوالت خود را مشخص
ٔ
بدنه فلزی ،رادیاتور و
می کنند .شکل ٣٢ــ  ٥ترانزیستور قدرت با ٔ
نحوه اتصال آن به رادیاتور را نشان می دهد.
ٔ

محیط و مقاومت حرارتی مشخص می کند.
TJ − TA
+ θCS + θSA

θJC

در این رابطه:
 :PDتوان تلف شده برحسب وات است،
درجه
 TJحداکثر دمای مجاز محل پیوند برحسب
ٔ
سانتی گراد می باشد؛
درجه سانتیگراد
 TAحداکثر ٔ
درجه حرارت محیط برحسب     ٔ
است؛
 :θJCمقاومت حرارتی محل اتصال به محفظه است؛
 θCSمقاومت حرارتی محفظه به رادیاتور را مشخص
می کند؛
 θSAمقاومت حرارتی رادیاتور به هوا را تعیین میکند.
درجه حرارت
سازندگان معموال ً بهجای مشخص کردن
ٔ
درجه حرارت مجاز بدنه را معرفی
مجاز محل اتصال (پیوند ،)TJ
ٔ
میکنند .در این حالت ،نیازی به دانستن مقاومت حرارتی پیوند به
محفظه نیست.
معادله زیر
وسیله
ٔ
بنابراین    ،مقاومت حرارتی رادیاتور به ٔ
مشخص می شود.
TC − TA
− θCS
PD

شکل 32ــ    ٥ــ ترانزیستورهای قدرت که به رادیاتور اتصال دارند.

JC = Junction to Case
پیوند به بدنه
CS = Case to Surface
بدنه به سطح رادیاتور
سطح رادیاتور به محیط SA = Surface to ambient
قبل از انتخاب رادیاتور باید مقدار مقاومت حرارتی مورد
نیاز را داشته باشیم .معموال ً رادیاتورهایی که سطح بزرگ تری
دارند دارای مقاومت حرارتی کم تری هستند .استفاده از رادیاتور
با سطح بزرگ ،حرارت نیمه هادی را برای یک ترانزیستور با توان
رابطه توان
مشخص به مقدار کم تری افزایش می دهد.
معادله زیر ٔ
ٔ
   درجه حرارت
تلف شده را با دمای محل پیوند نیمه هادی هأ ،
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= PD

=
θSA

درجه حرارت مجاز محفظه (بدنه) است .همان طور که
TC
ٔ
رابطه باال  θJCحذف شده است .و به جای ،Tj
مشاهده می شود در ٔ
مقدار  TCآمده است .چنان چه ترانزیستور بدون هیچ نوع عایقی
مستقیماً روی فلز رادیاتور نصب شده باشد ،می توانیم  θCSرا
حذف کنیم .برای کسب اطمینان بیش تر توصیه می شود از جریان
طبیعی هوا (کوران هوا) نیز برای رادیاتور استفاده کنیم .برای
این منظور ،معموال ً رادیاتور را در قسمت خارجی جعبه قرار
می دهند؛ به طوری که همیشه در معرض هوای محیط باشد.
مثال ١ــ  :٥از ترانزیستوری با مقاومت گرمایی  θJCبرابر
 ١/5 ºC/Wاستفاده کنید و حداکثر دمای مجاز محل اتصال را
 ١٢٥ºCدرنظر بگیرید .مقدار  θCSرا معادل   ٠/5 ºC/Wفرض کنید.
حداکثر دمای محیط  ٥٠ºCو توان تلف شده در ترانزیستور  ١٥وات
است .مقدار مناسب مقاومت حرارتی    θSAرادیاتور چه قدر است؟

معادله زیر مقدار    θSAرا برحسب
پاسخ :با استفاده از
ٔ
سایر کمیت ها به دست می آوریم.
TJ − TA
− θJC − θCS
PD

مقادیر را جای گزین می کنیم.

=
θSA

125 − 50
=
− 1 / 5 − 0 / 5 =−
5 1/ 5 −0 / 5
15
= 3 C W

θSA

برای ترانزیستور باال از هر رادیاتوری با مقاومت گرمایی
 ٣ ºC/Wیا کم تر می توان استفاده کرد .انتخاب نهایی به قیمت و
حجم بستگی دارد.

٩ــ  ٥ــ تقویت کنندۀ کالس C

کننده کالس  ،Cترانزیستور در   کم تر از
در یک تقویت ٔ
نیم تناوب هدایت می کند .در این کالس تلفات ترانزیستور از کالس
 Bکم تر و بازده مدار از هر دو کالس  Aو  Bبیش تر است.
کننده کالس Cبهصورت
در شکل٣٣ــ  ٥عملکرد کلی تقویت ٔ
بلوکی نشان داده شده است.
فقط قسمت بسیار کوچکی
از نیم  سیکل مثبت تقویت
شده است

خروجی

هدایت ترانزیستور در
شرایطی انجام می شود
که  Vinبیش تر از
 (  VBB  )  + VBEباشد.

(الف)

(ب)

شکل 34ــ    ٥ــ تقویت کنندۀ کالس  Cو موج ورودی و خروجی آن

از آنجایی که سیگنال کلکتور شبیه موج ورودی نیست،
آمپلی فایر کالس  Cبا بار مقاومتی عمال ً کاربردی ندارد .درصورتی
که از مدار رزونانس  LCموازی (مدار تانک) در کلکتور استفاده
کنیم ،نوعی مدار کاربردی به وجود می آید .در شکل ٣٥ــ  ٥مدار
کننده کالس  Cبا مدار تانک در کلکتور و شکل موج
یک تقویت ٔ
جریان کلکتور و ولتاژ خروجی نشان داده شده است.
1
رابطه
فرکانس رزونانس مدار تانک از
= fr
ٔ
2π LC2
به دست می آید.

ورودی سیگنال
سینوسی

ورودی

شکل 33ــ    ٥ــ شکل موج ورودی و خروجی در تقویت کنندۀ کالس C

کننده کالس  Cبا
در شکل ٣٤ــ  ٥مدار یک نمونه تقویت ٔ
آرایش امیتر مشترک و بار اهمی ( )RCرسم شده است.
بیس ترانزیستور توسط ولتاژ ( )VBBدر بایاس مخالف قرار
دامنه پیک سیگنال  acورودی اندکی
گرفته است .الزم است ٔ
بیش تر از  |VBB |+VBEباشد تا بتواند پتانسیل بایاس مخالف دیود
بیس امیتر را خنثی کند و ترانزیستور را هادی نماید .در شکل
٣٤ــ  ٥ــ ب موج ورودی و جریان کلکتور ترانزیستور در زمان
هدایت ،نشان داده شده است.

شکل 35ــ   ٥ــ مدار تقویت کننده کالس  Cبا شکل موج  ICو Vout

پالسهای کوتاه جریان کلکتور در هر سیکل ،سبب آغاز و
ادامه نوسان در مدار تانک میشود و موجی سینوسی را در کلکتور
ٔ
ترانزیستور بهوجود میآورد .چون مدار تانک امپدانس بسیار
بهره مدار فقط در
باالیی در نزدیک فرکانس رزونانس دارد ،لذا ٔ
این فرکانس خیلی زیاد است .چنانچه مدار تانک ،روی دومین
کننده
هارمونیک فرکانس ورودی تنظیم شود ،در اینصورت تقویت ٔ
کننده فرکانس عمل میکند .همچنین
کالس  Cبهعنوان مدار دو برابر ٔ
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با تغییر فرکانس رزونانس میتوان فرکانس هارمونیکهای باالتر را
نیز دریافت نمود .شکل ٣٦ــ ٥موج ولتاژ خروجی مدار تانک،
جریان کلکتور ترانزیستور و موج ولتاژ خروجی روی هارمونیک
اصلی و هارمونیک دوم را نشان میدهد.
فرستنده
از تقویتکنندههای کالس  Cدر مدارهای گیرنده و
ٔ
رادیویی نیز استفاده میشود.

الف) نوسان های میراشونده در مدار تانک
جریان کلکتور
ب)
ولتاژ خروجی
پ)
مدار تانک روی هارمونیک اصلی موج ورودی تنظیم شده است.

کالس  Dدر قسمت تقویتکنندههای خروجی این نوع دستگاهها
استفاده میکنند .به این ترتیب که با استفاده از یک  ICاضافی،
کننده کالس  ABرا در کالس  Dبایاس میکنند   .در این
تقویت ٔ
روش از تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ استفاده میشود.

١١ــ  ٥ــ تقویت کننده های قدرت در یک تراشه
(مدار مجتمع)

در تقویتکنندههای قدرت ،برای تولید قدرت خروجی بیشتر
کننده
معموال ً آن ها را بهصورت عناصر مجزا میسازند .تقویت ٔ
درباره آن توضیح دادهایم ،نمونهای از این
مکمل متقارن که قبال ً
ٔ
انواع است .در سالهای اخیر تعداد متنوعی از تقویتکنندههای
قدرت که توانایی تحویل تا چند وات را به مقاومتهای بار کوچک
(مانند بلندگو) دارند بهصورت تراشه ساخته شدهاند.
یکی از این تراشه ها  LM380است که شکل ظاهری و نمادی
آن را در شکل ٣٧ــ   ٥مشاهده می کنید LM380.در بسته بندی های
 ١٤و  ٨پایه وجود دارد .در بسته بندی در نوع  ١٤پایه ،تعدادی از
پایه ها به زمین وصل شده اند و نقش رادیاتور را به عهده دارند.

جریان کلکتور
ت)
ولتاژ خروجی
ث)

ب) نمودار  ١٤پایه

الف) نمودار  ٨پایه
مدار تانک روی دومین هارمونیک تنظیم شده است.
شکل 36ــ    ٥ــ هارمونیک های جریان Ic

١٠ــ  ٥ــ تقویت کنندۀ کالس D

کننده کالس  Dترانزیستور در حالت قطع و اشباع
در تقویت ٔ
و بهصورت یک سوئیچ عمل میکند .در این حالت در زمان قطع و
اشباع ترانزیستور ،تقریباً تلفات توان وجود ندارد .به عبارت دیگر
کننده کالس  ABبسیار ناچیز
میزان تلفات توان در مقایسه با تقویت ٔ
است .از آنجا که در دستگاههایی مانند تلفن همراه موضوع تلفات
کننده
توان و تمامشدن انرژی باتری بسیار اهمیت دارد .از تقویت ٔ
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بای پاس
VS
خروجی
زمین

تغذیه
بدون اتصال
زمین
بدون اتصال

بدون اتصال
ورودی غیرمعکوس کننده

پ) بسته بندی  ٨پایه

ورودی معکوس کننده
زمین
بای پاس

ورودی غیرمعکوس کننده
زمین
ورودی معکوس کننده

ولتاژ خروجی
ت) بسته بندی  ١٤پایه
شکل 37ــ    ٥ــ شکل ظاهری و نماد فنی آی  سی
زمین

برگه اطالعات آن مساوی ٥٠
بهره ولتاژ این تقویتکننده در ٔ
ٔ
ثبت شده است LM380 .میتواند با منبع تغذیه از  ٨تا  ٢٢ولت
کار کند .البته مانند مدارهای با عناصر مجزا ،مقادیر توان خروجی
تغذیه بزرگ  تر امکانپذیر است .همانند
بیشتر با استفاده از منبع ٔ
1
نقطه کار برابر  VCCاست.
کننده متقارن مکمل ،ولتاژ ٔ DC
تقویت ٔ
2
مقاومت بین پایههای ورودی  ٥٠کیلواهم است ،لذا میتوان سیگنال
ورودی را با کوپالژ  acیا  dcبه ورودی اتصال داد .در هر صورت،
باید ورودی استفاده نشده (معکوسکننده یا غیرمعکوسکننده) را به
کننده قدرت صوتی در
زمین متصل کرد  .نمونهای از مدار تقویت ٔ
شکل ٣٨ــ   ٥نشان داده شده است .سیگنال ورودی توسط خازن
 C1به ورودی غیرمعکوسکننده میرسد .خازن  C2منبع تغذیه را از
نظر  ACبا زمین همپتانسیل کرده است.
خازن  C4و مقاومت  R1که به دو   سر بلند گو متصل شده اند،
تمایل ایجاد نوسان در مدار را به حداقل می رسانند .در صورت
پایه  ٨را با یک خازن  0/47µFبه زمین
بروز ناپایداری می توانید ٔ
اتصال کوتاه کنید.

بلندگو

شکل 38ــ    ٥ــ تقویت کنندۀ قدرت کامل صوتی با یک تراشه

شماره LM384N
یک نوع دیگر آی سی  ،LM380Nبا
ٔ
ساخته شده است .این آی سی قادر است توان  ٥Wبه خروجی
تحویل دهد .اتصال پایه ها و نماد آن مانند آی سی LM38٤N
تغذیه تا ٢٦ولت
است .آی سی  LM38٤Nمی تواند با ولتاژ ٔ
کار کند.
١ــ١١ــ    ٥ــ تقویتکنندۀ ُپل (:)Bridge Amplifier
کننده قدرت یک تراشهای ،ساخته شده است که آن را
نوعی تقویت ٔ
تراشه پل را میبینید.
پُـل مینامند .در شکل ٣٩ــ   ٥مدار ٔ

بلند گو  ٨اهم

شکل 39ــ    ٥ــ تقویت کنندۀ پل

در این تراشه دو عدد آیسی LM380بهصـورت پل به
پایه غیرمعکوس کننده
یکدیگر متصل شدهاند    .سیگنال ورودی به ٔ
کننده
کننده
کننده تقویت ٔ
شماره  ١و به ورودی معکوس ٔ
ٔ
تقویت ٔ
شماره  ٢متصل شده است .بنابراین ،خروجی دو تقویت کننده با
ٔ
یک دیگر  ١٨٠درجه اختالف فاز دارند .بدین جهت ،چنان چه
کننده  ١به سمت ولتاژ مثبت میل کند ،خروجی
خروجی تقویت ٔ
کننده  ٢به سمت ولتاژ منفی میل خواهد کرد .این شرایط
تقویت ٔ
باعث می شود که ولتاژ ماکزیمم دو سر بلندگو دو برابر حالتی باشد
که از یک تقویت کننده استفاده می شود؛ به این ترتیب توان تحویل
داده شده به بلند گو افزایش می یابد.
کننده پل باید دقت کنید که ولتاژ
هنگام استفاده از تقویت ٔ
نقطه کار خروجی دو تقویت کننده کامال ً مشابه هم باشد .با توجه
ٔ
نقطه کار خروجی نباید بیش تر از
کننده ولتاژٔ ،
به مشخصات تقویت ٔ
V
 CC ±1Vاختالف داشته باشد.
2
بنابراین ولتاژ  DCدو سر سیم پیچ بلند گو در شرایطی
که سیگنال ورودی وجود دارد می تواند تا  ٢Vافزایش یابد که
شماره  ١دو
این افزایش مطلوب نیست؛ بدین جهت پایه های
ٔ
تقویت کننده را با یک مقاومت  ١مگا اهمی به یک دیگر وصل
کرده اند .این مقاومت متغیر را متعادل کننده ( )Balanceمی نامند.
تعادل با صفر شدن ولتاژ  DCدر دو سر بلند گو حاصل می شود.
٢ــ١١ــ    ٥ــ تقویت کننده با بهرۀ ولتاژ متغیر:
کننده صوتی است که می تواند تا
آی سی  LM386نوعی تقویت ٔ
چند  صد میلی وات توان را به خروجی تحویل دهد ،این آی سی
می تواند با ولتاژهای کم تا  ٤Vکار کند .در صفحه بعد تعدادی از
مشخصات  LM386داده شده است.
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ــ توان خروجی   700mWــ  325
بهره ولتاژ ٢00ــ20
ــ ٔ
ــ ولتاژ تغذیه 12Vــ4
ــ مقاومت ورودی 50kΩ
ــ پهنای باند 300KHz
نقشه یک مدار ساده با استفاده از  LM386در شکل ٤٠ــ  ٥
ٔ
نمایش داده شده است .آن چه شما باید انجام دهید ،اضافهکردن یک
کننده صوت به ورودی و یک بلندگو در خروجی است.
کنترل ٔ
برای جلوگیری از نوسان ،ممکن است الزم باشد تا یک
مدار  RCنیز به ورودی بلند گو اضافه کنید.

بلند گو  ٨اهم

یک مدار بسیار ساده (بهره = )2٠
کنترل بهره
بای پاس

کنترل بهره
ورودی -
ورودی +
بسته بندی

شکل 40ــ    ٥ــ تقویت کنندۀ صوتی با  LM386و بسته بندی آن

شماره  ١و ٨
با اضافه کردن یک مدار  RCبین پایه های
ٔ
می توان بهره را افزایش داد .شکل 41ــ   ٥چگونگی تنظیم بهره
را با استفاده از مقاومت متغیر  RGنشان می دهد .با تغییر این
بهره ماکزیمم به  ٢٠٠می رسد.
پتانسیومتر ٔ

استفاده از تقویتکنندههای تکتراشهای مانند LM380N
کننده توان تا چند وات را خیلی ساده
یا  ،LM386طراحی تقویت ٔ
میکند .از این گونه تقویتکنندهها در دستگاههای رادیو ،ضبط و
پخش صوت و تقویتکنندههای صوتی معمولی میتوان استفاده کرد.
کمی فکر کنید  :چنان چه دانش فنی مربوط به تولید
هر نوع قطعه یا دستگاهی را داشته باشیم می توانیم به خود کفایی
برسیم .چگونه به دانش فنی دست پیدا کنیم؟ با دوستان خود
بحث کنید و نتایج را به کالس ارائه دهید.

12ــ   ٥ــ الگوی پرسش

صحیح یا غلط
1ــ12ــ    ٥ــ در مدار پوش پول بدون ترانسفورماتور ،هر
ترانزیستور در نیم  سیکل از سیگنال ورودی هدایت می کند.
غلط
صحیح
٢ــ12ــ    ٥ــ مدار پوش پول بدون ترانسفورماتور به دو
دامنه مساوی و هم فاز نیاز دارد.
سیگنال با ٔ
غلط
صحیح
کامل کردنی
3ــ12ــ    ٥ــ در مدار شکل ٤٢ــ   ٥ترانزیستورهای TR1
و  TR2دارای آرایش …… و کالس کار    آن ها …… است.
نقطه  Aدر حالت سکون برابر با …… است.
پتانسیل ٔ

کنترل بهره RG

شکل 42ــ    ٥

بلندگو  ٨اهم

شکل 41ــ    ٥ــ تقویت کنندۀ قدرت با بهرۀ قابل تغییر

134

4ــ1٢ــ    ٥ــ نقش مقاومت  PR2در مدار شکل ٤٣ــ  ٥
تنظیم پتانسیل  MNبرابر …… ولت است تا ترانزیستورهای
 TR1و  TR2در کالس …… قرار گیرند.

تراشه  ،LM386به کدام
10ــ12ــ    5ــ هنگام استفاده از
ٔ
مشخصات آن باید توجه کرد؟
11ــ12ــ    5ــ در شکل ٤٥ــ   ٥اگر تمام ترانزیستورها از
جنس سیلیسیم باشند ،ولتاژ  DCنقاط  ١تا  ٦را که در داخل
مستطیل نشان داده شده است را محاسبه کنید.
|VBETR1| = |VBETR2| = 0/7V
| |VBEدر آستانه هدایت ترانزیستورها
0/6ولت است.

شکل 43ــ  ٥

است؟

چهارگزینه ای
  5ــ12ــ    5ــ در مدار شکل ٤٤ــ   ٥شکل جریان  ISکدام

بلند گو

 ١٦اهم

١ــ
٢ــ

شکل 45ــ  ٥

٣ــ
٤ــ

است؟

شکل 44ــ    ٥

  6ــ12ــ    5ــ بازده تقویت کننده در کدام کالس بیش تر
٤ــ C

١ــ ٢ Aــ ٣ Bــ AB
تشریحی و محاسباتی
 7ــ12ــ    5ــ در شکل    45ــ   ٥ترانزیستور  TR٣چه عملی
انجام می دهد؟ شرح دهید.
  8ــ12ــ    5ــ در شکل ٤٥ــ   ٥اگر در حالت  DCهدایت
ترانزیستور  TR٤نسبت به  TR٥افزایش یابد ،چگونه از افزایش آن
جلوگیری میکنند؟ شرح دهید.
 9ــ12ــ    5ــ چگونه می توان بازده یک تقویت کننده را
افزایش داد؟

12ــ12ــ    5ــ یک ترانزیستور قدرت سیلیسیومی به
خنککنندهای با مقاومت گرمایی ( )θSA= 1/5°C/Wمتصل شده
است .توان ترانزیستور در  ٢٥درجه برابر  ١٥٠Wو θJC= 0/5°C/W
و  θCS= 0/6°C/Wاست .حداکثر توانی که این ترانزیستور میتواند
تلف کند ،چهقدر است؟ دمای محیط را  ٤٠°Cو حداکثر دمای محل
پیوند ) )TJmaxرا  200°Cدر نظر بگیرید.
1٣ــ12ــ    5ــ عدد شایستگی را تعریف کنید.
14ــ12ــ    5ــ در شکل 46ــ   ٥اگر ورودی یک سیگنال،
دامنه  ٢ولت باشد ،سیگنال خروجی را رسم کنید و
سینوسی با ٔ

شکل 46ــ  ٥
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دامنه آن را تعیین کنید|VBE|  = 0/6V.
ٔ
15ــ12ــ    5ــ در مدار شکل ٤٧ــ   ٥با توجه به سیگنال
رابطه زمانی
ورودی ،شکل موج ولتاژ نقاط  B ،Aو  Cرا با حفظ ٔ
دامنه هریک را
در مقایسه با ورودی رسم کنید و مقدار تقریبی ٔ
مشخص کنید RC  =   RE(.است و هنگام رسم شکل موج ها از
مقادیر  DCصرفنظر کنید).
شکل 47ــ  ٥
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فصل ششم
تقویت کنندۀ تفاضلی

()Differential Amplifier

زمان اجرا 8 :ساعت آموزشی

کننده تفاضلی
ساده تقویت ٔ
هدف کلی :بررسی و تحلیل مدارهای ٔ
هدف های رفتاری :پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که:
کننده تفاضلی را رسم کند.
1ــ ٔ
نقشه فنی تقویت ٔ
کننده تفاضلی را از نظر  DCتحلیل کند.
2ــ مدار تقویت ٔ
کننده تفاضلی
3ــ مدار منبع جریان و نقش آن را در تقویت ٔ
شرح دهد.
کننده تفاضلی را از نظر  acتحلیل کند.
4ــ تقویت ٔ

پیش گفتار

در تقویت کننده های معمولی مانند امیتر مشترک با انتخاب
 REنسبتاً بزرگ و بای پاس نمودن آن توسط خازن ،می توان به
ضریب تقویت کافی و پایداری حرارتی مناسب دست یافت.
ولی به دلیل وجود خازن بای پاس ،در این نوع تقویت کننده ها
فرکانس های کم و سیگنال  DCبه درستی تقویت نمی شوند و
ضریب تقویت کاهش می یابد.
برای تقویت سیگنالهای با فرکانس پایین و  DCاز
کننده تفاضلی یا دیفرانسیلی( )differential ampاستفاده
تقویت ٔ
میکنیم .یکی دیگر از مشکالت تقویتکنندههایی که تاکنون آنها را
بررسی کردهایم این است که توانایی تفکیک سیگنال از نویز را ندارند
کننده
و هر دو را به یک اندازه تقویت میکنند .در صورتیکه تقویت ٔ
تفاضلی دارای قابلیت تفکیک سیگنال از نویز است و میتواند هر
کدام را با ضریب تقویت متفاوتی به خروجی مدار منتقل کند .در این
کننده تفاضلی تشریح خواهد شد.
فصل ساختمان و کاربرد تقویت ٔ

دهد.

  5ــ ضریب حذف سیگنال مشترک ( )CMRRرا شرح
کننده تفاضلی را حل کند.
   6ــ مسائل مربوط به تقویت ٔ
7ــ به سؤال های الگوی پرسش پاسخ دهد.

1ــ  6ــ نقشۀ فنی تقویت کنندۀ تفاضلی

کننده تفاضلی نشان داده
در شکل 1ــٔ 6
نقشه فنی تقویت ٔ
شده است .همان طور که می بینید ،در این شکل دو ترمینال
ورودی و دو ترمینال خروجی وجود دارد .به منظور استفاده از
این تقویت کننده ها ،ابتدا باید ارتباط این ترمینال ها را بدانیم تا
بتوانیم تقویت کننده را به کار ببریم .به شکل 1ــ 6دقت کنید ،در
این شکل عالوه بر ترمینال های ورودی و خروجی ،دو ترمینال
تغذیه متقارن وجود دارد .چگونگی
دیگر نیز برای اتصال به خط ٔ
ایجاد خط تغذیه متقارن در شکل 2ــ 6نشان داده شده است.

خروجی 1
خروجی 2
شکل 1ــ  6ــ نقشۀ فنی
تقویت کنندۀ تفاضلی

شکل 2ــ  6ــ چگونگی

ایجاد خط تغذیۀ متقارن
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ولتاژهای ورودی را می توان به یک یا هر دو ترمینال 3ــ6ــ بررسی رفتار  DCتقویت کنندۀ تفاضلی

ورودی اعمال کرد .ولتاژ خروجی نیز در هر دو ترمینال خروجی
زاویه فاز بین ترمینال های ورودی و
ظاهر می شود .البته از نظر ٔ
پالریته متفاوتی وجود دارد.
خروجی
ٔ

2ــ  6ــ مدار تقویت کنندۀ تفاضلی

کننده تفاضلی ( )diff-ampدر
نقشه
ٔ
ساده یک تقویت ٔ
ٔ
شکل 3ــ 6رسم شده است .این مدار دارای دو ورودی Vi1
و  Vi2و دو خروجی VO1 ،و  VO2است .ورودی ها به طور
جداگانه به بیس ترانزیستورها متصل می شوند .از سوی دیگر،
چون امیترها به مقاومت مشترکی اتصال دارند ،خروجی های VO1
وسیله یک یا هر دو سیگنال ورودی تحت تأثیر قرار
و  VO2به ٔ
می گیرند .خروجی ها ،از کلکتور هر یک از ترانزیستورها قابل
دریافت است .هم چنین دو منبع تغذیه برای مدار وجود دارد.
ولتاژهای  +VCCو  -VEEبه نقاط مورد نظر و سیم مشترک آن
به زمین وصل شده است.
تحقیق کنید  :با توجه به آموخته های خود آیا در صورت
داشتن مفروضات و معلومات موردنیاز ،می توانید مجهوالت را
در مورد مدار شکل 3ــ 6به دست آورید .نتیجه تحقیق خود را
به کالس ارائه دهید.

کننده تفاضلی را نشان
شکل 3ــ 6اساس مدار تقویت ٔ
می دهد که اجزا و قطعات هر دو نیمه از نظر تعداد و مقدار با
هم برابر است یعنی TR1 = TR2 ،RB1 = RB2 ،RC1 = RC2 ،و
مقاومت امیتر  REنیز در  TR1و  TR2مشترک است.
با فرض تقارن کامل دو نیمه ،در حالی که هیچ سیگنال
متناوبی در ورودی وجود نداشته باشد می توانیم بنویسیم.
IE
2

=I
=I
E1
E2

چون  βترانزیستورها خیلی زیاد است ،می توان از جریان
بایاس بیس ترانزیستورها صرف نظر کرد در این صورت داریم:
IC1 = IC2 = IE1 = IE2
هم چنین با توجه به شرایط فرض شده می توانیم بنویسیم.
VC1=VC2 = VCC - RC1IC1=VCC - RC2IC2
برای تجزیه و تحلیل بهتر مدار در حالت  ،DCابتدا مطابق
شکل 4ــ 6هر دو ورودی را زمین می کنیم .به عبارت دیگر ولتاژ
بیس ترانزیستورها را صفر در نظر می گیریم ( .)VB = 0در این
حالت ولتاژ امیتر ترانزیستور دارای پتانسیلی برابر با  -0/7ولت
است.

شکل 4ــ  6ــ بیس ترانزیستورها زمین شده اند.

شکل 3ــ  6ــ مدار تقویت کنندۀ تفاضلی

با فرض مشابه بودن هر دو نیمه ،جریان امیتر هر دو
رابطه زیر محاسبه می شود.
ترانزیستور برابر است و از ٔ
IE
2
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=I
=I
E1
E2

حلقه نشان داده شده در شکل
با نوشتن
معادله  KVLدر ٔ
ٔ
  5ــ 6می توانیم مقدار  IEرا محاسبه کنیم.

چ) کاهش  VC2 ،IC2را افزایش می دهد.
پس نتیجه می گیریم با زیاد شدن  ،VB1مقدار  VC1کم شده
و  VC2زیاد می شود.
به عبارت دیگر بین خروجی های  VC1و  VC2اختالف
فازی برابر با  180°وجود دارد.

شکل   5ــ  6ــ معادلۀ  KVLدر حلقۀ I

+VBE + REIE - VEE = 0
VEE − VBE
RE

= IE

با توجه به شرایط مدار داریم:
IE
2

=I
=
=
C1 I C
E1 I E
=2 I
2

مقدار ولتاژ کلکتور ترانزیستورها را محاسبه می کنیم.
VC1= VC2 = VCC - RC1IC1 = VCC - RC2IC2
چنانچه مطابق شکل   6ــ 6به ورودی ( )1ولتاژ بایاس
مثبتی بدهیم و ورودی ( )2را زمین کنیم ،ولتاژ بایاس بیس ،TR1
سبب افزایش هدایت  TR1می شود و  IC1را زیاد می کند ،با زیاد
شدن  IC1مقدار  VC1کاهش می یابد .در این حالت ولتاژ امیتر
رابطه زیر به دست می آید:
ترانزیستورها از ٔ
VE = VB - VBE = VB -0/7
با اعمال ولتاژ  +VB1فرآیند زیر اتفاق می افتد.
الف) با زیاد شدن  IB1 ،VB1زیاد می شود.
ب) با زیاد شدن  IC1 ،IB1و  IE1زیاد می شود.
پ) با زیاد شدن  ،IE1مقدار  VEزیاد می شود.
ت) با زیاد شدن  VEمقدار ولتاژ بایاس بیس امیتر TR2
( )VBE2کم می شود.
ث) با کم شدن  VBE2مقدار  IB2کاهش می یابد.
ج) با کاهش  IC2 ،IB2کم می شود.

شکل   6ــ  6ــ تغییرات ولتاژ و جریان مدار در اثر اتصال ولتاژ به بیس TR1

در صورتی که ورودی ( )1را مطابق شکل 7ــ 6زمین
کنیم و به ورودی ( )2ولتاژ بایاس مثبتی اعمال نماییم .هدایت
ترانزیستور  TR2زیاد می شود و  IC2افزایش می یابد و در نهایت
 VC2کم می شود.
در این حالت وضعیت تغییرات ایجاد شده در مدار عکس
تغییرات حالت قبل است.

شکل 7ــ  6ــ تأثیر بایاس بیس  TR2روی جریان و ولتاژ مدار

همان طوری که شکل 7ــ 6نشان می دهد ،هدایت TR2
سبب کاهش هدایت  TR1می شود و  IC1را کاهش می دهد و
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در نهایت  VC1افزایش می یابد .با فرض تقارن بین دو طبقه و 4ــ  6ــ مدار منبع جریان

منبع جریان مداری است که در آن جریان خروجی به
مشابه بودن قطعات مدار ،تغییرات  IC1و  IC2و  VC1و  VC2کامال ً
هم اندازه خواهند بود .به دلیل اختالف ذاتی موجود در  hfeمقاومت بار بستگی ندارد و تحت شرایطی ،جریان بار همواره
ترانزیستورها ،عدم تقارن بین دو قسمت مدار به وجود می آید .ثابت است.
می توان مانند شکل    8ــ ،6پتانسیومتری را در مدار قرار داد و با
در شکل 10ــ 6مدار یک منبع جریان ساده ترانزیستوری
تغییر  RPمدار را به حالت تعادل درآورد.
رابطه زیر
نشان داده شده است .ولتاژ دو سر مقاومت  REاز
ٔ
به دست می آید.
VRE = REIE = VZ - VEB
در این رابطه چون مقادیر  VZ ، REو  VEBتقریباً ثابت اند،
 IEنیز در
محدوده معینی از  RLتقریباً ثابت باقی می ماند .از طرفی
ٔ
چون جریان کلکتور ترانزیستور تقریباً با جریان  IEبرابر است ،لذا
 ICنیز ثابت می شود.

شکل    8ــ  6ــ مدارتقویت کنندۀ تفاضلی با پتانسیومتر متعادل کننده

در بعضی از مدارها به جای مقاومت  REاز یک منبع
جریان طبق شکل 9ــ 6استفاده می شود.

شکل 10ــ  6ــ مدار منبع جریان ساده ترانزیستوری

پدیده دیگر ،منبع جریان محدودیت دارد ،عناصر مدار
مانند هر ٔ
و حدود ولتاژ ورودی،شرایط مدار را تعیین میکند .بهعنوان مثال
یک منبع جریان میتواند جریان را روی  10میلیآمپر ثابت نگهدارد،
در صورتیکه مقدار بار بین  RL1 = 100Ωتا  RL2 = 1KΩباشد.
مثال 1ــ :6جریان بار را در شکل 11ــ 6محاسبه کنید.

شکل 9ــ  6ــ تقویت کنندۀ تفاضلی با منبع جریان

در این حالت ،مقدار  Io = IE1 + IE2و برابر با مقدار ثابتی
است .به دلیل وجود منبع جریان  ،Ioدر صورت افزایش ،IE1
جریان  IE2کاهش و با کاهش  IE1جریان  IE2افزایش می یابد.
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مدار منبع جریان
شکل 11ــ6

پاسخ:
محاسبه IE
ٔ

VZ = REIE + VEB
VZ − VEB 6 / 2 −0 / 7
=
RE
1/1
5/5
= 5 mA
1/1

محاسبه IL
ٔ

پاسخ:
محاسبه  IEهر ترانزیستور
ٔ

IO = 10mA
IE1 + IE2 =IO = 10mA

=
IE
=
IE

I C  I E = 5 mA

IL = 5 mA

IO
= 5 mA
2

=I
=
E1 I E
2

محاسبه VC
ٔ

VC1 = VC2 = VCC - RC IC
VC1 = VC2 = 20 - (1)(5) = 15V
مثال 3ــ :6در شکل 13ــ 6به شرط تقارن دو نیمه VC1
محاسبه کنید.
را
ٔ

مجموعه قطعات الکترونیکی موجود
تحقیق کنید  :آیا در
ٔ
کننده تفاضلی به صورت مدار مجتمع وجود
در بازار ،یک تقویت ٔ
دارد؟ با مراجعه به اینترنت ،موضوع را بررسی و نتایج را به کالس
ارائه دهید.
کننده تفاضلی با مقاومت RE
کمی فکر کنید  :تقویت ٔ
در مقایسه با منبع جریان چه تفاوتی دارد؟ کدام یک نسبت به
دیگری برتری دارد؟ با دوستان خود بحث کنید و نتیجه را به
کالس ارائه دهید.
مثال 2ــ :6در شکل 12ــ 6اگر جریان منبع جریان
 10mAباشد ،به شرط تقارن دو نیمه  VC1چه قدر است؟

شکل 13ــ  6ــ تقویت کننده تفاضلی با منبع جریان

محاسبه جریان منبع جریان
پاسخ:
ٔ
VZ − VBE
RE
6 / 2 −0 / 6
= 1mA
5 / 6K

= IE3
=
IE3

IC3 = IE3 = 1mA
محاسبه جریان کلکتورترانزیستورهای  TR1و TR2
ولت = 20

شکل 12ــ  6ــ تقویت کننده تفاضلی با منبع جریان

I C3
2

=I
=C1 I
C2

1
= 0 / 5 mA
2

=I C1

141

محاسبه VC1
ٔ

VC1 = VCC - RC1IC1
ولت VC1 = 30 - (10)(0/5) = 25

بحث کنید  :آیا با استفاده از دو ترانزیستور معمولی،
کننده تفاضلی طراحی کرد؟ در صورتی که جواب
می توان تقویت ٔ
مثبت است ،چه نوع ترانزیستوری مناسب است؟  NPNیا PNP؟
چرا؟

محاسباتی
4ــ    5ــ    6ــ در شکل 15ــ6جریان  IEو ولتاژهای  VCE1و
 VCE2را محاسبه کنید .از  IBترانزیستورها صرفنظر کنید.
		VBE1= VBE2=0/7V
β1= β2 =200
I C1  I E1
و
I C2  I E2

  5ــ  6ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
کننده تفاضلی می تواند سیگنال های با
1ــ  5ــ  6ــ تقویت ٔ
فرکانس ……… و ……… را تقویت کند.
صحیح یا غلط
کننده تفاضلی نمی تواند سیگنال را از
2ــ    5ــ    6ــ تقویت ٔ
نویز تفکیک کند.
غلط
صحیح
			
چهار گزینه ای
3ــ    5ــ  6ــ در مدار شکل 14ــ 6مقدار  IOچند میلی آمپر
است؟  VBE=0/7 Vو از  IBصرف نظر کنید.
9/25 )2
		
13/3 )1
20 )4
		
15 )3

شکل 15ــ6

کنید.

  5ــ    5ــ  6ــ در شکل 16ــ 6جریان  IEو  VC1را محاسبه
(ترانزیستورها مشابه اند)
		β = 200 VZ=8V
VBE =0/7V

شکل 16ــ6

شکل 14ــ6
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تشریحی
  6ــ    5ــ  6ــ اگر در مدار شکل 7ــ 6به بیس  ،TR2ولتاژ
مثبتی بدهیم ،فرآیند تغییر جریان و ولتاژ کلکتور ترانزیستورها را
شرح دهید.

  6ــ  6ــ بررسی رفتار  ACتقویت کنندۀ تفاضلی

کننده تفاضلی ممکن است در چهار حالت
یک تقویت ٔ
مورد استفاده قرار گیرد:
الف) یک ورودی ،دو خروجی؛ شکل 17ــ 6این حالت
را نشان می دهد.

ت) دو ورودی ،یک خروجی (شکل 20ــ.)6

شکل 20ــ  6ــ تقویت کنندۀ تفاضلی با دو ورودی و یک خروجی

شکل 17ــ  6ــ تقویت کنندۀ تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی

ب) دو ورودی ،دو خروجی؛ (شکل 18ــ)6

اکنون به تشریح عملکرد سه حالت پرکاربرد این مدار
می پردازیم.
1ــ  6ــ  6ــ تقویت کنندۀ تفاضلی با یک ورودی و
دو خروجی ( :)Single Ended Differential Inputدر
کننده تفاضلی با یک ورودی و دو
شکل 21ــ 6مدار یک تقویت ٔ
خروجی نشان داده شده است.

شکل 18ــ  6ــ تقویت کنندۀ تفاضلی با دو ورودی و دو خروجی

پ) یک ورودی ،یک خروجی؛ در شکل 19ــ 6این
حالت را مشاهده می کنید.

شکل 19ــ  6ــ تقویت کنندۀ تفاضلی با یک ورودی و یک خروجی

شکل 21ــ  6ــ مدار تقویت کنندۀ تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی

در این مدار ،سیگنال Vi1 ،به بیس ترانزیستور  TR1اعمال
می شود .هم چنین بیس ترانزیستور  TR2به زمین وصل شده
است .سیگنال اعمال شده به بیس  ،TR1هدایت این ترانزیستور
را کنترل می کند .در نتیجه ،جریان  IC1و  IE1متناسب با سیگنال
ورودی تغییر می کند .از طرفی چون خروجی ( )1از کلکتور
 TR١دریافت شده است TR1 ،به صورت امیتر مشترک عمل
شده سیگنال بیس
می کند .بنابراین سیگنال خروجی  TR1تقویت ٔ
 TR1است و خروجی  VO1با سیگنال  180 ،Vi1درجه اختالف
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فاز دارد .همان طور که قبال ً گفتیم ،سیگنال ورودی ()Vi1مقدار
 IC1و  IE1را تغییر می دهد .هم چنین به دلیل ثابت بودن جریان
 Iکه مساوی مجموع دو جریان  IE1و  IE2است ،با تغییر IE1
به ناچار  IE2نیز تغییر خواهد کرد .مثال ً اگر  IE1افزایش یابد به
همان اندازه  IE2کاهش می یابد .یعنی تغییرات جریان در  TR1به
ترانزیستور  TR2انتقال می یابد و عمال ً تغییرات  VB1روی جریان
 IC2اثر می گذارد.
تأثیر سیگنال ورودی ( )VB1روی ترانزیستور TR2
را می توان به طریق دیگری نیز تشریح نمود .با توجه به شکل
21ــ 6سیگنال بیس  TR1بدون تغییر فاز و تقریباً هم دامنه با
ورودی روی امیتر  TR1و  TR2ظاهر می شود .چون بیس
 TR2به زمین وصل شده است ،سیگنال روی امیتر  TR2به
عنوان ورودی عمل می کند .از طرفی چون خروجی  VO2را
از کلکتور  TR2دریافت می کنیم ،این ترانزیستور حالت بیس
مشترک را به خود می گیرد.
لذا سیگنال خروجی  VO2با سیگنال  Vi1هم فاز می باشد.
بدین ترتیب ،در خروجی  TR2سیگنالی هم فاز و در خروجی
 TR1سیگنال با  180درجه اختالف فاز با ورودی  TR1خواهیم
داشت .در واقع ،اگر سیگنال ورودی را به بیس هر یک از
شده آن را در خروجی خودش با
ترانزیستورها اعمال کنیم ،تقویت ٔ
 180درجه اختالف فاز و در خروجی ترانزیستور دیگر به صورت
هم فاز دریافت خواهیم کرد.
در شکل های 22ــ 6و 23ــ 6سیگنال ورودی و خروجی
ترانزیستورها و نوع آرایش آن ها نشان داده شده است.
از نظر  VO1امیتر مشترک
و از نظر سیگنال امیتر
کلکتور مشترک

شکل 22ــ  6ــ شکل موج ورودی و خروجی TR1
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بیس مشترک

شکل 23ــ  6ــ شکل موج ورودی و خروجی TR2

بنابر آنچه گفته شد ،می توان نتیجه گرفت که با اتصال کوتاه
بیس  TR1به زمین و اعمال سیگنال ورودی به بیس  ،TR2سیگنال
خروجی ( )VO2با سیگنال ورودی  180°اختالف فاز دارد ولی
سیگنال خروجی  VO1با ورودی هم فاز است .شکل 24ــ 6این
حالت اتصال مدار و شکل موج های ورودی و خروجی مدار را
نشان می دهد.

شکل 24ــ  6ــ اتصال سیگنال به بیس TR2

در شکلهای 25ــ 6و 26ــ 6تقویتکننده تفاضلی بهصورت
نقشه بلوکی در حالت یک ورودی و دو خروجی و شکل موجهای
ٔ
ورودی و خروجی آن رسم شده است.

شکل 25ــ  6ــ نقشۀ بلوکی تقویت کنندۀ تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی

شکل 26ــ  6ــ نقشۀ بلوکی تقویت کنندۀ تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی

از مدار تقویت کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی
می توان به عنوان مدار جداکننده فاز استفاده کرد.
2ــ  6ــ  6ــ تـقـویـت کـنـنـده تـفـاضـلـی بـا دو
ورودی و دو خـروجـی بـا عـمـلـکرد ورودی تـفـاضـلـی
( :)Double - Ended Differential Inputsکاربرد معمول
حالت دو ورودی وقتی است که دو سیگنال ورودی در فاز مخالف
دامنه مساوی باشند .در شکل 27ــ 6چنین
نسبت به هم و با ٔ
مداری را مشاهده می کنید.

عملکرد مدار را می توان به روش جمع آثار بررسی کرد؛ یعنی
فرض کرد که به هر ورودی به طور جداگانه سیگنال اعمال شده
است و به ازای آن ورودی ،خروجی ها را در نظر گرفت .در
شکل 29ــ 6خروجی ها به ازای  Vin = Vi1و  Vi2 = 0نشان
دامنه سیگنال های خروجی  VO1و
داده شده اند .در این حالتٔ ،
 VO2مساوی  Vفرض شده است.

شکل 29ــ   6ــ سیگنال به ورودی ( )1اعمال شده است.

در شکل 30ــ 6ورودی ( )1زمین شده و سیگنال به
دامنه سیگنال
ورودی ( )2داده می شود .در این حالت چون
ٔ
دامنه
ورودی مشابه شکل 29ــ 6درنظر گرفته شده است .لذا ٔ
مرحله قبل برابر با V
شده خروجی نیز مشابه
ٔ
سیگنال تقویت ٔ
می شود.

شکل 27ــ  6ــ تقویت کننده با ورودی تفاضلی

در شکل 28ــ 6تقویتکننده با ورودی تفاضلی و با استفاده
نقشه بلوکی تقویتکننده نشان داده شده است.
از ٔ

شکل 28ــ  6ــ تقویت کننده با ورودی تفاضلی

اکنون باید دید که چگونه هر یک از ورودی ها ،خروجی ها
را تحت تأثیر قرار می دهند و شکل موج خروجی ها چگونه است.

شکل 30ــ  6ــ سیگنال به ورودی ( )2اعمال شده است.

در صورتی که طبق شکل 31ــ 6ورودی های  Vi1و
کننده تفاضلی اعمال
 Vi2با ٔ
دامنه برابر و فاز مخالف به تقویت ٔ
گردند ،سیگنال های خروجی مربوطه به دو ورودی با یکدیگر جمع
می شوند و خروجی های  VO1و  VO2دو سیگنال با فاز مخالف
دامنه مشخص مثال ً  2Vدریافت خواهد شد که این
نسبت به هم و ٔ
دامنه خروجی ها بستگی
حالت را حالت تفاضلی می نامند .مقدار ٔ
دامنه سیگنال های ورودی دارد.
به مقدار ٔ
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سیگنال های  VO1و  VO2هر یک جمع دو سیگنال قرینه است.
که هر یک در اثر ولتاژهای  Vi1و  Vi2حاصل می شود لذا VO1
و  VO2مساوی صفر می شود .در شکل 34ــ 6و 35ــ 6شکل
موج های خروجی تقویت کننده به ازای هر ورودی به تفکیک
رسم شده است.
شکل 31ــ  6ــ تقویت کنندۀ تفاضلی با عملکرد ورودی تفاضلی

3ــ  6ــ  6ــ تقویتکنندۀ تفاضلی در حالت سیگنال
مشترک ( :)Common Mode Inputsیکی از مهمترین
کاربرد تقویتکننده تفاضلی حالت سیگنال مشترک است .در این
حالت دو سیگنال با فاز ،دامنه و فرکانس مساوی به دو ورودی
تقویتکننده داده میشود .شکل 32ــ 6مدار تقویتکننده تفاضلی
را در این حالت نشان میدهند.

شکل 34ــ  6ــ شکل موج خروجی ها به ازای ورودی()1

شکل 35ــ   6ــ شکل موج خروجی ها به ازای ورودی ()2

شکل 32ــ  6ــ تقویت کنندۀ تفاضلی در حالت سیگنال مشترک

نقشه
کننده تفاضلی با استفاده از ٔ
در شکل 33ــ 6تقویت ٔ
بلوکی در حالت سیگنال مشترک رسم شده است.

حالت سیگنال مشترک یکی از موارد کاربردی و محاسن
کننده دیفرانسیلی به شمار می آید؛ زیرا سیگنال های مشترکی
تقویت ٔ
وسیله پارازیت ،تغییرات ولتاژ منبع تغذیه و درجه حرارت
که به ٔ
پدید می آیند و تغییراتشان در هر دو ترانزیستور یکی است ،کامال ً
حذف می شوند.

7ــ  6ــ ضریب حذف سیگنال مشترک CMRR
Common Mode Rejection Ratio

شکل 33ــ  6ــ تقویت کنندۀ تفاضلی در حالت سیگنال مشترک

در این حالت نیز اگر سیگنال های خروجی مربوط به هر
ورودی را به روش جمع آثار رسم کنیم؛ مشاهده خواهیم کرد که
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کننده تفاضلی سیگنالی را که می خواهیم
در یک تقویت ٔ
تقویت کنیم به یک ورودی ،یا به صورت تفاضلی به دو ورودی
اعمال می کنیم .این سیگنال مطابق آنچه که شرح داده شد ،پس از
تقویت در خروجی ها ظاهر می شود.
طبیعی است سیگنال ناخواسته (نویز یا پارازیت) روی
خط های ورودی با قطب های یکسان می نشیند .در این حالت

کننده تفاضلی برای نویز در حالت سیگنال مشترک
تقویت ٔ
( )Common Modeعمل می کند و نویز را در خروجی حذف
می نماید.
کننده تفاضلی ایده آل در شرایط مختلف باید
یک تقویت ٔ
دارای ویژگی های زیر باشد:
در حالت یک ورودی (یکی از ورودی ها زمین
می شود) ،بهره زیاد
دامنه مساوی و فاز
در حالت تفاضلی (دو سیگنال با ٔ
زیاد
مخالف) ،بهره ّٔ
در حالت سیگنال مشترک (دو سیگنال با دامنه و فاز
برابر) ،بهره صفر
بهره تفاضلی عددی در حدود چند هزار
در عمل معموال ً ٔ
و در حالت ُمد مشترک خیلی کم تر از ( )1است.
بهره حالت مد
بهره حالت تفاضلی ) Av(dبه ٔ
نسبت ٔ
مشترک ( )Acmرا ضریب حذف سیگنال مشترک یا CMRR
می نامند.
A vd
Acm

= CMRR

اغلب  CMRRبر حسب دسی بل نیز بیان می شود
A vd
Acm

CMRR(dB) = 20log

بهره حالت تفاضلی
هر قدر عدد  CMRRبزرگتر باشد ٔ
بهره حالت مد مشترک ( )Acmکم تر است در این
)   ) Avdبیش تر و ٔ
کننده تفاضلی به حالت ایده آل نزدیک تر می شود.
شرایط تقویت ٔ
بهره حالت
کننده تفاضلی ٔ
مثال 4ــ :6در یک تقویت ٔ
تفاضلی  2000و بهره در حالت ُمد مشترک  0/2است .مقدار
 CMRRرا محاسبه کنید CMRR .بر حسب دسی بل چه قدر
است؟ مفهوم عدد به دست آمده چیست؟ شرح دهید.
پاسخ:
Avd = 2000
Acm = 0/2
A vd 2000
= = 10000
Acm 0 / 2

CMRR
=

CMRR(dB) = 20 log 10000 = 80
 CMRRبرابر  10000به این مفهوم است که سیگنال
اندازه  10000مرتبه بیش تر از سیگنال
ورودی مشخص به
ٔ
ناخواسته (نویز) که به صورت ُمد مشترک به مدار وارد شده است،
دامنه سیگنال خواسته شده
تقویت می شود .به عبارت دیگر اگر ٔ
در حالت تفاضلی و سیگنال
ناخواسته نویز در حالت مد مشترک
ٔ
دامنه
یکسان باشند ،سیگنال تعریف شده  10000برابر بزرگ تر از ٔ
نویز در خروجی ظاهر می شود.
بهره حالت
تمرین کالسی  :در مثال 4ــ 6در حالتی که ٔ
بهره حالت ُمد مشترک  0/15باشد ،مقدار
تفاضلی  1400و ٔ
 CMRRرا بر حسب دسی بل محاسبه کنید.

   8ــ  6ــ الگوی پرسش

صحیح یا غلط
کننده تفاضلی ،در حالت تفاضلی
1ــ      8ــ   6ــ یک تقویت ٔ
بهره
بهره بسیار زیاد و در حالت سیگنال مشترکٔ ،
باید دارای ٔ
بسیار کم حدود صفر باشد.
غلط
صحیح
کوتاه پاسخ
رابطه ضریب حذف سیگنال مشترک ()CMRR
2ــ      8ــ  6ــ ٔ
را بنویسید.
چهار گزینه ای
3ــ     8ــ  6ــ با توجه به  Vinدر مدار شکل 36ــVO4 ،6
کدام است؟

شکل 36ــ6
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چه حالتی به کار رفته است؟ آرایش  TR1و  TR2از نظر سیگنال
ورودی چگونه است؟

1ــ

2ــ

3ــ

4ــ

شکل 3٨ــ6

4ــ      8ــ  6ــ کدام گزینه کاربرد مدار شکل 37ــ 6را بهدرستی
بیان میکند؟

کننده تفاضلی در چه
7ــ      8ــ  6ــ در شکل 39ــ 6تقویت ٔ
حالتی مورد استفاده قرار گرفته است؟

شکل 3٧ــ6

کننده توان
1ــ تقویت ٔ
کننده پارازیت
2ــ حذف
ٔ
3ــ مقایسه کننده
جداکننده فاز
4ــ
ٔ
محاسباتی
بهره حالت
کننده تفاضلی اگر ٔ
  5ــ      8ــ  6ــ در یک تقویت ٔ
بهره حالت سیگنال مشترک  0/25باشد.
تفاضلی  12500و ٔ
 CMRRرا محاسبه کنید CMRR .برحسب دسی بل چه قدر
است؟
تشریحی و ترسیمی
کننده تفاضلی در
  6ــ      8ــ  6ــ در شکل 38ــ 6تقویت ٔ
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شکل 3٩ــ6

   8ــ      8ــ  6ــ در شکل 40ــ 6شکل موج های خروجی
 VO1و  VO2را رسم کنید.

شکل ٤٠ــ6

9ــ      8ــ  6ــ در شکل 41ــ 6شکل موجهای خروجی VO1
و  VO2را رسم کنید .تقویتکننده در چه حالتی بهکار گرفته شده
است؛ تفاضلی یا ُمد مشترک؟

10ــ      8ــ  6ــ در شکل 42ــ 6شکل موج های ،VO1
 V Ó 1 ،VO2و  V Ó 2را با توجه به سیگنال  Vi1رسم کنید.

شکل ٤1ــ6
شکل ٤2ــ6
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فصل هفتم
تقویت کنندهٴ عملیاتی )(op-Amp
Operational Amplifier
زمان اجرا 8 :ساعت آموزشی

کننده عملیاتی و کاربرد آن
هدف کلی :بررسی و تحلیل مدارهای تقویت ٔ
هدف های رفتاری :پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که:

کند.
کند.

کننده عملیاتی را رسم
1ــ نماد و شکل ظاهری تقویت ٔ
کننده عملیاتی را رسم
2ــ بلوک دیاگرام داخلی تقویت ٔ

کننده عملیاتی را تحلیل کند.
3ــ ٔ
طبقه ورودی تقویت ٔ
کننده عملیاتی را تحلیل کند.
4ــ ٔ
طبقه خروجی تقویت ٔ
کننده عملیاتی ایده آل و واقعی را
  5ــ مشخصات تقویت ٔ
شرح دهد.
کننده
کننده عملیاتی به صورت تقویت ٔ
  6ــ کاربردهای تقویت ٔ
منفی و مثبت را شرح دهد.
کننده عملیاتی را تحلیل
7ــ مدار بافر با استفاده از تقویت ٔ
کند.
  8ــ مدار جمع کننده را تحلیل کند.

پیش گفتار

تقویتکنندههای عملیاتی که به اختصار  op -Ampنامیده
میشوند تقویتکنندههایی با کوپالژ مستقیم هستند که ضریب
تقویت ولتاژ بسیار بزرگی دارند op -Amp .دارای ضریب تقویت
ولتاژ باال است بنابراین اگر به ورودیهای آن اختالف پتانسیل
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9ــ تقویت کننده با ورودی تفاضلی را تحلیل کند.
کننده عملیاتی به صورت مقایسه کننده
10ــ کاربرد تقویت ٔ
را تحلیل کند.
11ــ مدار محدود کننده را با استفاده از op-Amp
تحلیل کند.
12ــ مبدل موج سینوسی به مربعی را شرح دهد.
کننده
13ــ یکسو ساز نیم موج ایدهآل را با استفاده از تقویت ٔ
عملیاتی تحلیل کند.
14ــ مدارهای مشتق گیر و انتگرال گیر را تحلیل کند.
کننده عملیاتی را شرح
15ــ برخی تعاریف مربوط به تقویت ٔ
دهد.
16ــ به سؤال های الگوی پرسش پاسخ دهد.

بسیار کوچکی اعمال شود ،باید در خروجی آن ولتاژ بسیار بزرگی
ناحیه اشباع میشود
بهوجود آید ،ولی در عمل ،تقویتکننده وارد ٔ
و بهصورت غیرخطی عمل میکند .در صورتیکه  op-Ampبه
کننده خطی مورد استفاده قرار گیرد ،ضریب
عنوان یک تقویت ٔ
کننده موردنظر به روشهای مختلف قابل کنترل
تقویت کل تقویت ٔ

خواهد بود .تقویتکنندههای عملیاتی در سیستمهای الکترونیکی
کاربردهای متنوعی دارند .از نظر اقتصادی نیز ارزان قیمتاند و از
مزایایی چون ابعاد کوچک ،قابلیت اطمینان باال و پایداری حرارتی
خوب برخوردارند.

همانطور که از نماد استاندارد مشاهده میشودop-Amp ،
پایه خروجی
پایه ورودی منفی و ورودی مثبت و یک ٔ
دارای دو ٔ
تغذیه
است .دو ولتاژ  DCمتقارن (یکی مثبت و دیگری منفی ٔ )VCC
تقویتکننده را برعهده دارد .در مدارهای پیچیده ،جهت سادگی
در رسم مدار ،معموال ً خطوط تغذیه را رسم نمیکنند.

اختصاص داده شد که دارای ضریب تقویت بسیار زیاد بودند .این
تقویتکنندهها نیاز به ولتاژ باالیی داشتند و برای انجام عملیات
ریاضی مانند جمع ،تفریق ،ضرب و تقسیم مورد استفاده قرار
میگرفتند .با مرور زمان و پیشرفت فناوری ،نوع پیشرفته و جدید
تقویتکنندههای عملیاتی با مشخصات
ولتاژ کار کم
قیمت ارزان
دسترسی آسان
طراحی و ساخته شدند و به بازار عرضه گردیدند .این
تقویتکنندهها در زمینههای مختلف نظیر کامپیوتر ،سیستمهای
کنترل ،ارتباطات ،منابع تغذیه ،مولد سیگنال ،نمایشگر و دستگاههای
(نشانه فنی) استاندارد و شکل چند
اندازهگیری بهکار میروند .نماد
ٔ
نمونه تقویتکننده عملیاتی ( ) op-Ampدر شکل 1ــ 7نشان داده
شده است.

کننده
در شکل 2ــ 7بلوک دیاگرام مدار داخلی یک تقویت ٔ
عملیاتی نشان داده شده است .تقویتکنندههای عملیاتی تعداد
قطعات الکترونیکی زیادی دارند و به صورتهای مختلف و پیچیده
کننده
ساخته میشوند .در مجموع بلوک دیاگرام یک تقویت ٔ
عملیاتی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.
کننده تفاضلی)
الف) طبقه ورودی (تقویت ٔ
کننده ولتاژ)
ب) طبقه میانی (تقویت ٔ
کننده توان خروجی)
پ) ٔ
طبقه خروجی (تقویت ٔ

1ــ7ــ تقویت کننده عملیاتی ،نماد و شکل ظاهری
2ــ7ــ بلوک دیاگرام مدار داخلی تقویت کنندۀ
آن
کننده عملیاتی به تقویتکنندههایی عملیاتی
برای نخستین بار نام تقویت ٔ

خروجی

ورودی مثبت

خروجی

ورودی

تقویت کنندۀ

جریان

تقویت کنندۀ
ولتاژ

تقویت کنندۀ
تفاضلی

میانی

ورودی منفی
شکل 2ــ7ــ بلوک دیاگرام داخلی تقویت کنندۀ عملیاتی

شکل 1ــ7ــ نماد و شکل ظاهری تقویت کنندۀ عملیاتی

برای هنرجویان عالقهمند
1ــ2ــ7ــ طبقـۀ ورودی تقـویت کنندۀ عملیـاتی:
کننده عملیاتی یک
همانطور که اشاره شد در ٔ
طبقه ورودی تقویت ٔ
کننده تفاضلی قرار دارد .با توجه به خصوصیاتی که یک
تقویت ٔ
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برای هنرجویان عالقهمند
طبقه براساس آنچه که در شکل مشاهده میکنید منبع جریان در کلکتور
کننده تفاضلی دارد این تقویتکننده میتواند بهعنوان ٔ
تقویت ٔ
کننده عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد .از آنجا ترانزیستورهای طبقات دیفرانسیل ورودی ( TR4و  )TR3قرار گرفته
ورودی یک تقویت ٔ
کننده عملیاتی باید دارای امپدانس ورودی بسیار بزرگی است .این منبع جریان مقاومت دینامیکی مدار را در کلکتور باال
که تقویت ٔ
کننده تفاضلی از زوج دارلینگتون یا میبرد .با این کار ضریب تقویت ولتاژ بهطور قابل مالحظهای افزایش
باشد ،میتوان در ٔ
طبقه تقویت ٔ
ترانزیستور  FETاستفاده کرد .چنانچه ضریب تقویت بیشتری مییابد .با توجه به زیاد شدن این مقاومت باید توجه داشت که امپدانس
اندازه کافی بزرگ انتخاب شود تا ضریب تقویت
کننده تفاضلی را پشت سر ورودی ٔ
مورد نیاز باشد ،میتوان دو ٔ
طبقه بعدی به ٔ
طبقه تقویت ٔ
کننده
هم قرار داد.
ولتاژ را کاهش ندهد .بدین منظور معموال ً بعد از ٔ
طبقه تقویت ٔ
کننده تفاضلی دو طبقه با تفاضلی یک طبقه مدار تطبیق امپدانس قرار میگیرد.
در شکل 3ــ 7یک تقویت ٔ
منابع جریانی که در امیتر آن قرار دارد ،نشان داده شده است.
ورودی معکوس کننده با  Vi-و ورودی غیرمعکوس کننده را با
 Vi+مشخص کرده ایم .اگر سیگنالی را به ورودی  Vi-بدهیم،
تقویت می شود و با  180درجه اختالف فاز در خروجی قابل
مشاهده است .هم چنین اگر سیگنالی را به ورودی  Vi+وصل
کنیم ،این سیگنال پس از تقویت بدون اختالف فاز در خروجی
ظاهر می شود.

شکل 4ــ7ــ طبقات ورودی و میانی تقویت کنندۀ عملیاتی
ورودی معکوس کننده

ورودی غیرمعکوس کننده

شکل 3ــ7ــ طبقۀ ورودی یک تقویت کنندۀ عملیاتی

2ــ2ــ7ــ طبقۀ میانی تقویتکنندۀ عملیاتی :برای
کننده عملیاتی ،میتوان بعد از
افزایش ضریب تقویت ولتاژ در تقویت ٔ
کننده امیتر مشترک
کننده تفاضلی از چند طبقه تقویت ٔ
طبقات تقویت ٔ
استفاده کرد ،لذا این طبقات را طبقات میانی مینامند .در شکل 4ــ7
کننده عملیاتی رسم شده است.
ٔ
طبقه ورودی و میانی یک نمونه تقویت ٔ
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3ــ2ــ7ــ تحلیل سادۀ یک نمونه مدار ورودی و
طبقه ورودی
میانی :در شکل 4ــ 7ترانزیستورهای  TR1و ٔ TR2
تقویتکننده تفاضلی را تشکیل میدهند که بهصورت کلکتور مشترک
بسته شدهاند .ترانزیستورهای  TR3و  TR4تقویتکنندههای بیس
مشترک هستند که بهمنظور تقویت بیشتر ولتاژ بهکار رفتهاند.
کننده تفاضلی را
ترانزیستورهای  TR5و  TR6منبع جریان تقویت ٔ
تشکیل میدهند .ترانزیستور  TR7دارای آرایش کلکتور مشترک
طبقه ورودی
است که ضمن تقویت جریان ،عمل تطبیق امپدانس بین ٔ
طبقه میانی را برعهده دارد .ترانزیستور  TR8دارای آرایش امیتر
و ٔ
مشترک است که برای تقویت ولتاژ و جریان به کار میرود.
4ــ2ــ7ــ طبقۀ خروجی تقویتکنندۀ عملیاتی:
کننده عملیاتی باید بتواند جریان مورد
ٔ
طبقه خروجی یک تقویت ٔ

برای هنرجویان عالقهمند
نیاز را برای بار تأمین کند و دارای امپدانس خروجی بسیار کم
طبقه خروجی یک op-Amp
نیز باشد .ترکیب معمول برای ٔ
مدار پوش پول با ترانزیستورهای مکمل است .به علت پیچیدگی
مدار داخلی تقویتکننده عملیاتی ،از بحث بیشتر در مورد مدار
داخلی آن صرفنظر میشود و فقط برای دانشآموزان عالقهمند،
کننده عملیاتی در شکل   5ــ 7رسم
مدار داخلی یک نمونه تقویت ٔ
شده است.
نکتۀ مهم  :از مدار شکل   5ــ 7سؤال امتحانی داده
نمی شود.
کننده عملیاتی نشان
در شکل   5ــ 7مدار کامل یک تقویت ٔ
داده شده است .در این شکل طبقات ورودی ،میانی و خروجی
از هم تفکیک شده اند.
تقویت کنندۀ انتهایی

تقویت کنندۀ ولتاژ

تقویت کنندۀ تفاضلی
ورودی ها

افست نول
شکل   5ــ7ــ مدار کامل یک تقویت کنندۀ عملیاتی

3ــ7ــ تقویت کنندۀ عملیاتی ایده آل

کننده عملیاتی ایده آل باید دارای مشخصاتی به
یک تقویت ٔ
شرح زیر باشد:
1ــ مقاومت ورودی بی نهایت؛

2ــ مقاومت خروجی صفر؛
بهره ولتاژ بی نهایت؛
3ــ ٔ
بهره جریان بی نهایت.
4ــ ٔ
در شکل   6ــ 7این مشخصات نشان داده شده است.
∞= AVبهرۀ ولتاژ بی نهایت

مقاومت ورودی
بی نهایت
امپدانس خروجی صفر
شکل   6ــ7ــ مشخصات تقویت کنندۀ عملیاتی ایده آل

1ــ3ــ7ــ مشخصات تقویتکنندۀ عملیاتی واقعی:
کننده عملیاتی ایدهآل ،در عمل وجود ندارد ولی کارخانههای
تقویت ٔ
سازنده سعی میکنند تا حد امکان به این ضرایب نزدیک شوند.
تقویتکنندههای عملیاتی بهصورت مدارهای مجتمع یک پارچه
( )ICساخته میشوند که معمولترین آنها آیسی  XX741است.
نکته  :به جای  XXمعموال ً دو یا چند حرف قرار می گیرد.
به عنوان مثال آی سی های  LM741و  µA741نمونه هایی از این
موارد است.
تقویتکنندههای سری  741غالباً دارای مشخصات تقریبی
به شرح زیر هستند:
 = 50Ωمقاومت خروجی = ZO
 = 2MΩمقاومت ورودی = Zi
5
بهره ولتاژ = AV
ٔ = 2*10
9
بهره جریان = Ai
ٔ = 5 *10
این مشخصات در شکل 7ــ 7نشان داده شده است.
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شکل 7ــ7ــ مشخصات تقویت کنندۀ عملیاتی واقعی

حداکثر ولتاژی که می توان بین پایه های  +Vو  -Vاعمال
برگه
کرد معموال ً  36ولت یا  ±18ولت است که این ولتاژ در ٔ
اطالعات  op-Ampمشخص می شود.
پایه خروجی op-Amp
2ــ4ــ7ــ پایۀ خروجیٔ :
به یک طرف مقاومت بار ( )RLوصل می شود و طرف دیگر RL
نقطه زمین اتصال می یابد .مقدار ( VOولتاژ خروجی) همیشه
به ٔ
نسبت به زمین اندازه گیری می شود.
شکل 9ــ7
نحوه اتصال مقاومت بار را به op-Amp
ٔ
نشان می دهد.

تحقیق کنید  :با مراجعه به سایت های اینترنتی از قبیل
کننده
 Datasheet.comمشخصات چند نمونه آی سی تقویت ٔ
عملیاتی را استخراج کنید.

4ــ7ــ پایه های تقویت کنندۀ عملیاتی و کمیت های
مربوط به آن

شکل 9ــ7ــ نحوۀ اتصال مقاومت بار به op-Amp

1ــ4ــ7ــ پایه های تغذیه :در op-Ampها پایه هایی
3ــ4ــ7ــ سطح ولتاژ خروجی :سطح ولتاژ خروجی
که با عالمت  +Vو  -Vمشخص شده اند به منبع ٔ
تغذیه متقارن  op-Ampدارای محدودیت است و این حد توسط ولتاژهای
وصل می شوند .منبع ٔ
تغذیه متقارن دارای سه پایه مثبت ،منفی و تغذیه و ترانزیستورهای خروجی مدار داخلی  op-Ampتعیین
مشترک (زمین) است .مقدار ولتاژ ٔ
تغذیه  op-Ampها معموال ً میشود .روی کلکتور ،امیتر ترانزیستورهای داخلی op-Amp
در
محدوده  ±6ولت ±12 ،ولت ±15 ،ولت و  ±18ولت قرار ولتاژی در حدود  1الی  2ولت افت میکند .بنابراین اگر ولتاژ
ٔ
دارد .ممکن است  op-Ampخاصی از طریق یک منبع تغذیه
پایه خروجی به (+)V-2
تغذیه را برابر با  ±Vدرنظر بگیریم ،ولتاژ ٔ
ساده و با ولتاژ بیش تر مثال ً  +30ولت (نسبت به زمین) نیز تغذیه ولت و یا ( -)V-2ولت میرسد .مقدار ماکزیمم  +VOرا ولتاژ
شود .شکل    8ــ7
نحوه اتصال منبع تغذیه و بار را به پایه های اشباع مثبت  )Saturation Voltage( +Vsatو ماکزیمم مقدار
ٔ
 op-Ampنشان می دهد.
منفی  VOرا ولتاژ اشباع منفی ( )-Vsatمینامیم .با داشتن ماکزیمم
تغذیه  op-Ampمیتوانیم ولتاژ اشباع مثبت و منفی را تعیین
ولتاژ ٔ
کنیم .بهعنوان مثال اگر در یک نمونه  op-Ampمانند ،μA741
تغذیه آن  ±15ولت و  RL=2KΩباشد ،مقدار ولتاژ اشباع
ولتاژ ٔ
مثبت آن برابر است با. +Vsat = +)V-2( = +15-2 = 13V :
ولت +Vsat = 13
به همین ترتیب ولتاژ اشباع منفی به شرح زیر محاسبه
می شود.
شکل   8ــ7ــ اتصال تغذیه به پایه های op-Amp
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-Vsat = -(V-2) = -(15 -2) = -13V
ولت
-Vsat = -13
اگر  RLرا به  10KΩبرسانیم  Voppبه  ±14ولت ،افزایش
می یابد.
4ــ4ــ7ــ جریان خروجی :معموال ً مقدار جریان
خروجی  op-Ampمحدود و با توجه به مقدار بار ،در حدود 5
تا  10mAاست .بعضی  op-Ampها نظیر  741دارای مدار
داخلی خاصی هستند که اگر مقدار مقاومت بار از حد معینی کمتر
شود ،جریان خروجی آنها بهطور خودکار محدود میشود .حتی
با اتصال کوتاه  ،RLمقدار جریان بهطور تقریبی در حد  25میلیآمپر
محدود میشود .این خاصیت باعث حفاظت آیسی میشود و
بهعبارت دیگر در هنگام بروز اتصال کوتاه در خروجی ،صدمهای به
 op-Ampنمیرسد.
  5ــ4ــ7ــ پایه های ورودی op-Amp :دارای
دو ورودی است که آن ها را با عالمت های  +و  -مشخص
می کنـند .ایـن دو ورودی را پـایـه های ورودی تـفـاضـلـی
) (Differential Input Terminalsنیز می نامند .زیرا در
صورت اعمال ولتاژ به ورودی ،مقدار ولتاژ خروجی ( )VOتابعی
بهره ولتاژ
از اختالف ولتاژ بین دو ٔ
پایه ورودی ( )Vdو ضریب ٔ
حلقه باز ( )AOLاست.
تقویت کننده در حالت ٔ
( )AOL=AOpen Loopبرای درک بهتر موضوع به شکل
10ــ 7توجه کنید.

پایه
پایه مثبت نسبت به ورودی ٔ
زمانی که پتانسیل ورودی ٔ
منفی ،مثبت باشد ،ولتاژ خروجی  op-Ampمثبت می شود .در
شکل 10ــ 7مقدار  Vd= +Eاست مقدار  VOدر این حالت برابر
است با:
VO =)+AOL(Vd
در صورتی که مانند شکل 11ــ 7ولتاژ  Eمعکوس شود،
پایه منفی،
مقدار ولتاژ ورودی پایه مثبت را نسبت به ولتاژ ورودی ٔ
منفی تر می کند .در این حالت مقدار  Vd = -Eاست و مقدار VO
نسبت به زمین منفی می شود.
)VO = -AOL (Vd

شکل 11ــ7ــ اتصال منبع  Eبا پالریته برعکس

پالریته
به طور خالصه می توانیم بگوییم در op-Amp
ٔ
پالریته منبع ولتاژ متصل
(قطب) ولتاژ خروجی نسبت به زمین با
ٔ
شده به ورودی مثبت  op-Ampنسبت به زمین یکسان است،
پالریته ولتاژ خروجی نسبت به زمین ،عکس
یا به عبارت دیگر
ٔ
پایه منفی  op-Ampنسبت به زمین
پالریته ولتاژ متصل شده به ٔ
ٔ
است ،به همین دلیل به ورودی منفی  op-Ampورودی وارونگر
(معکوس کننده =  )Inverting Inputو ورودی مثبت op-Amp
را ورودی ناوارونگر ( )non Inverting Inputمی نامند.

  5ــ7ــ بهرۀ ولتاژ حلقۀ باز AOL
)(Open Loop Voltage Gain

شکل 10ــ7ــ اتصال ولتاژ به پایه های ورودی

نکته مهم  Vd :مقدار ولتاژ تفاضلی بین ورودی مثبت
( )+و ورودی منفی ( )-است .در شکل 10ــ Vd= +E ،7و در
شکل 11ــ 7مقدار  Vd= -Eاست.

اگر هیچگونه اتصال فیدبک (بازخورد) بین خروجی و
ورودی  op-Ampوجود نداشته باشد ،در این حالت op-Amp
حلقه باز استفاده شده است .بهره ولتاژ را در این شرایط،
بهصورت ٔ
بهره حلقه باز را
بهره حلقه باز مینامند .همانطور که قبال ً اشاره شد ٔ
ٔ
حلقه
حالت
در
را
op-Amp
12ــ،7
شکل
دهند.
می
نشان
A
با OL
ٔ
باز (بدون فیدبک) نشان میدهد.
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شکل 12ــ7ــ تقویت کنندۀ عملیاتی به صورت حلقۀ باز

رابطه زیر به دست
در این حالت مقدار ولتاژ خروجی از
ٔ
می آید.
حلقه باز * ولتاژ ورودی تفاضلی = ولتاژ خروجی
بهره ولتاژ ٔ
ٔ
Vd
*
AOL
= VO
همان طور که در مشخصات  op-Ampذکر شد مقدار
 AOLبرای  op-Ampهای مختلف فوق العاده زیاد است و به
حدود  200000یا بیش تر می رسد.
مثال 1ــ :7اگر در شکل 13ــ 7مقدار ،Vd=100 mV
 AOL = 200000و ولتاژ خروجی در حالت اشباع  ±13ولت
باشد VO ،را محاسبه کنید.

شکل 13ــ7

حلقه
پاسخ :با توجه به
بهره ولتاژ ٔ
ٔ
رابطه ولتاژ خروجی و ٔ
باز ،داریم.
VO = Vd AOL = + E * AOL
)VO = (100*10-3)(200,000
VO = 20000V
آیا با توجه به محدودیت های  op-Ampو منبع تغذیه ،ولتاژ
خروجی می تواند برابر  20000ولت باشد؟ پاسخ منفی است.
در این مدار با توجه به محدودیت های موجود ،ولتاژ خروجی
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نمی تواند از مقدار ولتاژ اشباع مثبت ( )+13Vبیش تر شود.
بنابراین ولتاژ خروجی حداکثر برابر با  VO= +13ولت
خواهد شد.
1ــ    ٥ــ7ــ انتخاب مقدار مناسب ورودی تفاضلی
اندازه 100
( :)Vdدر مثال ١ــ ٧با انتخاب ولتاژ ورودی به
ٔ
میلی ولت op-Amp ،به اشباع می رود و خروجی را در اشباع
دامنه ولتاژ ورودی را در چه حدی انتخاب
قرار می دهد .حال ٔ
کنیم تا خروجی به اشباع نرود؟
چون  Vo=AOL*Vdاست لذا  Vdmaxبرای خروجی در
رابطه زیر به دست می آید.
شرایط اشباع مثبت از ٔ
+ Vsat
+13
=
= 65 µV
A OL 200000
,

=
Vd max

برای این که  op-Ampدر حالت ورودی مثبت به اشباع
نرود ،باید مقدار ولتاژ  Vdرا برابر  +65میکرو  ولت انتخاب کنیم.
برای خروجی در حالت اشباع منفی نیز مشابه حالت اشباع مثبت
عمل می کنیم.
−V
−13
=
−65 µV
= Vd max = sat
A OL 200000

همانطورکه مشاهده میشود ،با اعمال ولتاژی برابر +٦٥
یا  -٦٥میکروولت به ورودی  ،op-Ampخروجی در اشباع
مثبت یا منفی قرار میگیرد .پس باید ولتاژ ورودی را کمتر از ٦٥
میکرو  ولت انتخاب کنیم تا خروجی به اشباع نرود .از طرفی ولتاژ
 ٦٥میکروولت بسیار ناچیز و در حد پارازیتهای ایجادشده در
مدار یا حتی کمتر از آن است .برای مثال پارازیتهایی از قبیل
پارازیت موتورهای القایی ،نویز  ٥٠هرتز برق شهر و نویز ناشی از
جریانهای نشتی موجود در مدار به مراتب بیشتر از  ٦٥μVاست
و گاهی به حد  )1mV( =1000µVنیز میرسد .از طرف دیگر
 op-Ampها به دلیل مواردی مانند تولرانسهای مربوط به قطعات
مدار ،دارای عدم تقارن جزیی در ساختمان داخلی نیز هستند.
این عدم تقارن نیز ممکن است منجر به اشباع رسیدن خروجی
 op-Ampشود .بنابراین عمال ً استفاده از  op-Ampبهصورت
حلقه باز تقریباً غیرممکن است.
ٔ

شویم؟

فکر کنید  :چگونه می توانیم مانع اشباع شدن op-Amp

١ــ٧ــ٧ــ تقویتکنندۀ معکوسکننده (وارونگر)
کننده
( :)Inverting  Amplifierمدار شکل ١٥ــ ٧یک تقویت ٔ
معکوسکننده را نشان میدهد.

  6ــ7ــ  بهرۀ ولتاژ به صورت حلقۀ بسته ACL

()Closed Loop Voltage Gain

 op-Ampمانند سایر تقویت کننده ها باید بتواند سیگنال
دریافتی ورودی را تقویت کند و آن را بدون تغییر شکل (اعوجاج)
در خروجی ت حویل دهد ،برای رسیدن به خروجی بدون تغییر
شکل ١٥ــ٧ــ مدار یک تقویت کنندۀ معکوس کننده
بهره ولتاژ  op-Ampرا محدود کنیم تا خروجی به
شکل باید ٔ
همانطورکه در شکل میبینید سیگنال ورودی از طریق
اشباع نرود .برای این منظور مطابق شکل ١٤ــ ٧مقاومت هایی
را بین پایه خروجی  op-Ampو پایه ورودی منفی ( )-اتصال مقاومت  R1به ورودی معکوسکننده (ورودی منفی) اتصال دارد.
بهره ولتاژ همچنین خروجی توسط مقاومت  Rfبه همان ورودی فیدبک شده
می دهیم .در این حالت فید بک منفی به وجود می آید و ٔ
را کاهش می دهد .به این ترتیب تغییر شکل (اعوجاج) در موج است .ورودی غیر معکوسکننده (ورودی مثبت) به زمین وصل
شده است.
خروجی رخ نمی دهد.
بهره
ساده مدار و
تحلیل مدار :برای تحلیل
ٔ
محاسبه ٔ
ٔ
حلقه بسته ( ،)ACLمی توانیم از اطالعات مربوط به نقویت کننده
حلقه باز استفاده کنیم.
در مدار حلقه باز و در حالت ایده آل ∞   =   Zinو ∞    =    AOL
است.
∞   =   Zinبه مفهوم این است که جریان پایه های ورودی
بهره حلقه باز
 op-Ampصفر است .در ضمن با توجه به
ٔ
شکل ١٤ــ٧ــ ایجاد فیدبک منفی برای کاهش بهرۀ ولتاژ
رابطه ٔ
یعنی  AOL = VOمی توان نوشت:
حلقه بسته ( )ACLبه مقادیر مقاومتهای
بهره ولتاژ ٔ
مقدار ٔ
خارجی متصل شده به  op-Ampبستگی دارد و توسط این
مقاومتها میتوان مقدار بهره را کنترل کرد .در قسمتهای بعدی،
بحث بیشتری روی تقویتکنندههای با فیدبک خواهیم داشت.

٧ــ٧ــ کاربردهای تقویت کنندۀ عملیاتی

تقویت کننده های عملیاتی کاربردهای متنوعی دارند .در
این قسمت ،چند کاربرد مهم آن ها را بررسی می کنیم.

Vd

VO
VO
= =
0
A OL
∞

V
=
d

نکته مهم  :در حالت غیرایده آل ،جریان پایه های ورودی
بهره ولتاژ بسیار زیاد حدود 200000
 ،op-Ampمیکروآمپر و ٔ
و ماکزیمم  Vdبرای مقادیر تعریف شده در مثال های قبل یعنی چند
میکرو ولت است که می توان مقدار  Vdرا به طور تقریبی عمال ً
صفر در نظر گرفت.
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به شکل ١٦ــ ٧توجه کنید.
ورودی منفی

زمین مجازی

ورودی منفی زمین

مجازی است

شکل 18ــ٧ــ معادل خروجی مدار
ورودی مثبت

زمین شده است

 Edبرابر
صفر است

شکل 16ــ٧ــ تقویت کنندۀ معکوس کننده

چون ورودی مثبت  op-Ampبه زمین اتصال دارد،
ولتاژ ورودی مثبت صفر است ،از سوی دیگر به دلیل این که
 Ed =0است مقدار ولتاژ ورودی منفی نیز صفر می شود .ولتاژ
ورودی منفی صفر ،مانند حالتی است که این ورودی را به زمین
وصل کرده ایم .در این شرایط می گوییم ورودی منفی زمین
مجازی ( )Virtual Groundشده است .توجه داشته باشید که
ورودی منفی واقعاً به زمین اتصال کوتاه نیست ّاما در پتانسیل
صفر (پتانسیل زمین) قرار دارد .از نگاه منبع ورودی ( )Vinمدار
ورودی معادل شکل ١٧ــ ٧است.

مجازی است

شکل 17ــ٧ــ مدار معادل ورودی  op-Ampدر حالت حلقۀ بسته

با توجه به شکل می توانیم مقدار جریان عبوری از R1
Vin
R1

= I1

به دست آوریم .از طرفی چون

امپدانس ورودی  op-Ampبرابر با ∞ است ،تمامی جریان
عبوری از  (I1)R1از مقاومت  RFعبور می کند که سبب افت
پتانسیل  RFI1می شود .مدار معادل خروجی  op-Ampرا در
شکل ١٨ــ ٧مشاهده می کنید.
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نسبت

VO
Vin

Vin
)
R1

را محاسبه می کنیم

) VO = − R F

VO
R
= − F
Vin
R1
VO
حلقه بسته ( )ACLاست که مقدار آن
بهره ولتاژ ٔ
 Vinهمان ٔ
به نسبت بین مقاومت فیدبک ( )RFو  R1بستگی دارد .عالمت
منفی نشانگر این است که ولتاژ خروجی در مقایسه با ولتاژ
ورودی ١٨٠ ،درجه اختالف فاز دارد.
امپدانس ورودی این مدار از نگاه منبع ورودی برابر با R1

است.

ورودی منفی زمین

رابطه
را با استفاده از
ٔ

حلقه خروجی را بنویسیم ،داریم
اگر
معادله  KVLدر ٔ
ٔ
RFI1+VO =0
VO = -RFI1
معادله فوق قرار
بجای  I1مقدار معادل آن  Vinرا در
ٔ
R1
می دهیم.

Vin
= R1
I1

Zin
=

مثال٢ــ :٧مقادیر مقاومت  RFو  R1را برای یک
کننده معکوس کننده به گونه ای محاسبه کنید که امپدانس
تقویت ٔ
بهره ولتاژ آن  -25باشد.
ورودی آن  1KΩو ٔ
شکل مدار را رسم کنید.
پاسخ :ابتدا مدار را رسم می کنیم (شکل ١٩ــ.)٧

شکل 19ــ٧ــ تقویت کنندۀ معکوس کننده با بهرۀ ٢٥

چون امپدانس ورودی مدار  1KΩاست ،مقاومت    R1=1KΩ
خواهد شد.
R1  = Zi = 1KΩ
حلقه بسته ( )ACLرا می نویسیم:
بهره ٔ
ٔ
رابطه مربوط به ٔ
−R F
R1

= A CL

مقدار  RFرا محاسبه می کنیم:
) RF  = -ACL*R1= -(-25)(1KΩ
RF  =25KΩ
٢ــ٧ــ٧ــ تـقـویـتکننـدۀ غـیـرمـعـکوسکننـده
کننده
(ناوارونگر= :)Noninverting Amplifierمدار تقویت ٔ
غیرمعکوس کننده در شکل ٢٠ــ ٧رسم شده است .سیگنال ورودی
 Vinبه ورودی مثبت  op-Ampاتصال دارد و سیگنال خروجی
توسط مقاومت های  RFو  R1تقسیم ولتاژ شده است .ولتاژ دو
سر  R1به ورودی منفی اتصال دارد و فیدبک منفی را به وجود
می آورد.

شکل 20ــ٧ــ تقویت کنندۀ غیر معکوس  کننده

رابطه زیر
ولتاژ فیدبک همان ولتاژ دو سر  R1است که از
ٔ
به دست می آید.
VO R1
R1 + R F

= VF

در مدار شکل ٢١ــ ٧شرایط زیر برقرار است:
Vf = Vi−

Vin = Vi+

به دلیل عدم عبور جریان از ورودی  Vd = 0است.
= Vd
= Vi+ − Vi−
= 0 ⇒ Vi+
Vi−

شکل 21ــ٧ــ تقویت کنندۀ غیرمعکوس کننده

نتیجه می شود:
نسبت

VO
Vin

VO R1
R1 + R f

=V
=V
in
f

را به دست می آوریم.
Vin(R1  +Rf    )  = VOR1
VO R1 + R f
R
=
= 1+ f
Vin
R1
R1

= AV

کننده
بهره ولتاژ تقویت ٔ
همان طورکه مشاهده می شودٔ ،
غیرمعکوس کننده به  RFو  R1بستگی دارد و عالمت آن مثبت
دهنده هم فازبودن سیگنال خروجی با
است .عالمت مثبت نشان ٔ
سیگنال ورودی است.
کـننده غیـرمعکوس کـننده از
امپـدانس ورودی تقـویـت
ٔ
کننده معکوس کننده بسیار زیادتر است؛ چون تقریباً هیچ
تقویت ٔ
پایانه ورودی مثبت نمی گذرد .امپدانس ورودی یک
جریانی از ٔ
کننده عملی خیلی زیـاد ،در
کننده عملیاتی غیـرمعکوس ٔ
تقـویت ٔ
حدود چندین مگا اهم است.
  کننـده
مثـال ٣ــ :٧مـقـدار    RFرا بـرای یـک تقویـت
ٔ
بهره ولتاژی برابر  ١٠دارد محاسبه کنید.
غیرمعکوس کننده که ٔ
مقدار  R1برابر  1KΩاست .شکل مدار را رسم کنید.
رابطه بهره ولتاژ
پاسخ :با توجه به ٔ
داریم:

RF
R1

A V = 1+

RF
R
⇒ 10 − 1 = F
1KΩ
1KΩ

10 = 1+

=R
F 9KΩ
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مدار نهایی در شکل ٢٢ــ ٧نشان داده شده است.

چون  Vi− = VOو  Vi+ = Vinو  Vi− = Vi+است
می توان نتیجه گرفت  VO=Vinو  A V = VO = +1می شود.
Vin

بهره ولتاژ  +١است و ولتاژ
نکته  :به این مدار که دارای ٔ
خروجی از لحاظ دامنه و فاز عیناً برابر با ولتاژ ورودی است مدار
دنباله رو ولتاژ ( )Voltage followerنیز می نامند.
شکل 22ــ٧ــ تقویت کنندۀ غیر معکوس کنده با بهرۀ ولتاژ ١٠

کننده
  کننده معکوس ٔ
٣ــ٧ــ٧ــ مدار بافر منفی :تقویت ٔ
شکل ١٥ــ ٧را با شکل ٢٣ــ ٧مقایسه کنید .در این تقویت کننده
مقدار  RFمساوی  R1و برابر با  Rانتخاب شده است .اگر
بهره ولتاژ برابر با ( )-١می شود.
مقدار  AVرا محاسبه کنیمٔ ،
این تقویت کننده را ،تقویت کننده با ضریب تقویت منفی یک یا
دامنه
دامنه سیگنال خروجی با ٔ
بافر منفی می نامند .در بافر منفی ٔ
سیگنال ورودی برابر و در فاز مخالف آن است .از بافر برای
تطبیق امپدانس استفاده می کنند.

یکی از مشخصات مهم بافر مثبت ،ایجاد تطبیق بین
امپدانس بسیار زیاد با امپدانس کم است .زیرا عمال ً امپدانس
ورودی مدار بافر بسیار زیاد و امپدانس خروجی آن بسیار کم
است.
  5ــ7ــ7ــ مدار جمع کننده :یکی از مدار مفید
کننده عملیاتی ساخته می شود،
دیگری که با استفاده از تقویت ٔ
مدار جمعکننده است .این مدار دارای دو یا چند ورودی و یک
خروجی است.
شکل ٢٥ــ ٧یک جمـع کننـده بـا سه ورودی را نشـان
می دهد.

زمین مجازی

شکل 23ــ٧ــ مدار بافر منفی

٤ــ٧ــ٧ــ مدار بافر مثبت :بافر مثبت نوع خاصی
کننده غیرمعکوسکننده است .در این مدار مطابق شکل
از تقویت ٔ
٢٤ــ ٧تمام سیگنال خروجی به ورودی منفی فیدبک شده است.

شکل 25ــ٧ــ جمع کننده

هریک از ولتاژهای  V٢ ،V١و  V3به ترتیب ،باعث عبور
جریان هایی از داخل مقاومت های  R٢ ،R١و  R3می شوند .که
مقدار آن ها را از روابط زیر به دست می آید:
V3
R3

شکل 24ــ٧ــ مدار بافر مثبت
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= I3

و

V2
R2

= I2

و

V1
R1

= I1

طبق قانون کیرشهف ،مجموع جریان های ورودی به یک
گره باید مساوی جریان های خارج شده از آن باشد؛ بنابراین،

جریانی که از داخل  RFعبور می کند ،مساوی جمع جبری سه
جریان ورودی است.

کنید.

مثال   5ــ :٧ولتاژ خروجی مدار شکل ٢٧ــ ٧را محاسبه

I F = I1 + I2 + I3
V1 V2 V3
+
+
R1 R 2 R 3

= IF

چون
VO    =   -RF  IF
است ،به جای  IFمساوی آن را در معادله قرار می دهیم.
V1 V2 V3
+
+
)
R1 R 2 R 3

= VO
) −R F

و تحت شرایط خاص ،چنان چه  RF    =   R1=   R2  = R3باشد،
خواهیم داشت.
= VO
) −)V1 + V2 + V3

بهره واحد
در این حالت مدار را  ،مدار جمع کننده با ٔ
( )SummingAmplifier with Unity Gainمی نامند.
مثال ٤ــ :٧ولتاژ خروجی مدار شکل ٢٦ــ ٧چه قدر
است؟

شکل 27ــ٧ــ جمع کننده با بهرۀ بیش تر از ()١

رابطه  VOرا می نویسیم.
پاسخ :ابتدا ٔ
V1 V2 V3
+
+
)
R1 R 2 R 3

= VO
) −R F

مقادیر را جایگزین می کنیم و مقدار VOرا به دست
می آوریم.
2
3
1
= VO
)−100
+
) +
100 25 50

2 + 12 + 2
)
100
16
= VO
)−100
=)
−16
100

)VO = −100

ولت

شکل 26ــ٧ــ جمع کنندۀ ولتاژ برای مثال ٤ــ٧

کلیه مقاومت ها برابرند مقدار  VOاز مجموع
پاسخ :چون ٔ
سه سیگنال به دست می آید .زیرا:
V1 V2 V3
+
+
)
R1 R 2 R 3

= VO
) −R F

V1 V2 V3
)
+
+
R R
R

= VO
)− R

R
= VO
) − )V1 + V2 + V3
R
= VO
) −)V1 + V2 + V3

ولت = -9

)VO =−)2 + 3 + 4

٦ــ٧ــ٧ــ تقویت کننده با ورودی تفاضلی :تاکنون
تقویت کننده های عملیاتی را با اعمال یک سیگنال ورودی مورد
بحث قرار دادیم .بسیاری از اوقات به تقویت کننده ای با ورودی
تفاضلی نیازمندیم زیرا یک تقویت کننده با ورودی تفاضلی
طبقه
میزان نویز را به حداقل می رساند .به عنوان مثال باید در ٔ
ورودی یک دستگاه الکتروکاردیوگراف میزان نویز مربوط به ٥٠
هرتز را به شدت کاهش داد .در این دستگاه دو الکترود به نقاط
مختلف بدن یک انسان متصل می شوند و ضربان های کوچک
قلب را دریافت می کنند .سپس این ضربان ها ،تقویت می شود
نتیجه به
و به بلند گو ،اسیلوسکوپ یا نوار ثبت کننده می رسد.
ٔ
دست آمده برای مطالعه و بررسی در اختیار پزشک قرار می گیرد.
متأسفانه عالوه بر جذب ضربان های قلب مقداری نویز  ٥٠هرتز
برق شهر نیز جذب می شود.
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با به کاربردن یک تقویت کننده با ورودی تفاضلی می توان
مقدار این نویز را به حداقل رساند .در شکل ٢٨ــ ٧تقویت کننده
با ورودی تفاضلی نشان داده شده است.

پاسخ:

RF
=
VO
))V2 − V1
R1

100
=
)3 mV) 300mv
1

=
VO

VO    =300mv

  ٨ــ٧ــ الگوی پرسش

شکل 28ــ٧ــ تقویت کننده با ورودی تفاضلی

تقویـت کننـده بـا ورودی تفاضلـی اصوال ً تـرکیبـی از
تقویت کننده های معکوس کننده و غیرمعکوس کننده است .اگر
 R1=   R2  =Rو  RF1=   RF2  =   RFباشد ،ولتاژ خروجی تقویت کننده
رابطه زیر تعیین می شود.
با استفاده از ٔ
RF
))V2 − V1
R

=
VO

به خاطر داشته باشید که خروجی تقویت کننده می تواند
نسبت به زمین ،مثبت یا منفی باشد .بنابراین VO ،ممکن است
متناسب با مقدار و جهت  V1و  V2مثبت یا منفی شود.
وقتی ورودی ها به صورت تفاضلی استفاده می شوند ،اگر
دو سیم  Aو  Bبه یک دیگر نزدیک باشند ،هیچ اتصال زمینی
مورد نیاز نیست .در هر صورت ،در الکتروکاردیوگراف ها گاه
ضرورت دارد که توسط سیم سومی زمین دستگاه را به بدن بیمار
متصل کنند .این سیم زمین بر روی نقاط مختلف بدن تغییر داده
می شود تا  ٥٠هرتز جذب شده در هر دو سیم مشابه شوند .به این
ترتیب با جابجایی سیم ها ،سیگنال خروجی مربوط به  ٥٠هرتز
صفر می شود .به محض این که نویز به صفر رسید تقویت کننده
می تواند سیگنال های ضعیف ضربان قلب را آشکار کند.
مثال ٦ــ :٧در مدار شکل ٢٨ــ ٧با توجه به شرایط زیر
مقدار  VOرا محاسبه کنید.
R1=   R2  =1KΩ
V2   -  V1  =3mV
RF1=   RF2  =  100KΩ
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صحیح یا غلط
١ــ    ٨ــ٧ــ یک  op-Ampایده آل امپدانس ورودی
صحیح غلط
بینهایت دارد.
٢ــ    ٨ــ٧ــ یک  op-Ampواقعی امپدانس خروجی
صحیح غلط
بسیار زیاد دارد.
کننده عملیاتی می تواند در دو حالت
3ــ    ٨ــ٧ــ تقویت ٔ
تفاضلی و سیگنال مشترک مورد استفاده قرار گیرد.
صحیح غلط
کننده با
4ــ    ٨ــ٧ــ اگر مقاومت فیدبک (   )RFدر تقویت ٔ
بهره تقویت کننده صفر می شود.
بهره منفی باز شودٔ ،
ٔ
صحیح غلط
کامل کردنی
کننده عملیاتی µA741دارای مقاومت
  5ــ    ٨ــ٧ــ تقویت ٔ
خروجی …………… اهم است.
  6ــ    ٨ــ٧ــ اگر هر دو ورودی  op-Ampایده آل به
زمین الکتریکی (ولتاژ صفر) وصل شود ولتاژ خروجی آن
…………… ولت است.
7ــ    ٨ــ٧ــ اگر در مدار شکل ٢٩ــ ٧مقدار  RFکاهش
بهره ولتاژ مدار …………… می یابد.
یابد ٔ

شکل 29ــ٧

کننده شکل 30ــ7
بهره ولتاژ تقویت ٔ
  8ــ    ٨ــ٧ــ میزان ٔ
برابر ………… و شکل 31ــ ٧برابر ……………… است.

رابطه VOکدام است؟
10ــ    ٨ــ٧ــ در مدار شکل ٣٣ــٔ ٧
10V1  -5V2   +  V3 )١
10V1  -5V2   -  V3 )٢
-10V1  -5V2   -  V3 )٣
V1  -5V2   +  V3 )٤

شکل 30ــ٧

شکل 33ــ٧

شکل 31ــ٧

چهارگزینه ای
کننده شکل
9ــ    ٨ــ٧ــ با توجه به چه شرایطی مدار تقویت ٔ
٣٢ــ ٧به بافر منفی تبدیل می شود.
R1  >  R2 )١
R1  =   R2 )٢
R2  =   R3 )٣
R1  =   R3 )٤

شکل 32ــ٧

تشریحی و ترسیمی و محاسباتی
11ــ    ٨ــ٧ــ شکل مدار بافر مثبت و منفی را با op-Amp
بهره ولتاژ را در آن ها بنویسید.
رسم کنید و ٔ
رابطه ٔ
کننده
1٢ــ    ٨ــ٧ــ در شکل ٣٤ــ ٧ولتاژ خروجی تقویت ٔ
عملیاتی چند ولت است؟ با ذکر دلیل بنویسید.

شکل 3٤ــ٧

13ــ    ٨ــ٧ــ در شکل ٣٥ــ ٧مقدار ولتاژ خروجی چند
ولت است؟ محاسبه کنید.

شکل 3٥ــ٧
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14ــ    ٨ــ٧ــ در شکل ٣٦ــ ٧مقدار ولتاژ خروجی چند
ولت است؟

17ــ    ٨ــ٧ــ در شکل 39ــ ٧مقدار ولتاژ خروجی چند
ولت است؟

شکل 3٦ــ٧
شکل 3٩ــ٧

15ــ    ٨ــ٧ــ در شکل ٣٧ــ ٧اگر ٔ
دامنه ولتاژ خروجی 9 ١ــ٧ــ مقایسه کننده ()Comparator

دامنه ولتاژ ورودی چند ولت است؟
ولت باشدٔ ،

شکل 3٧ــ٧

16ــ    ٨ــ٧ــ در شکل 38ــ ٧با توجه به مقادیر مقاومتها و
ولتاژهای ورودی ،مقدار ولتاژ خروجی چند ولت است؟

شکل 3٨ــ٧
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مقایسهکننده به مداری گفته میشود که ولتاژ یکی از
ورودی  های خود را با ولتاژ مبنا در ورودی دیگر مقایسه میکند.
ولتاژ مبنا میتواند مثبت ،منفی یا صفر باشد .در op-Amp
متناسب با مقدار ولتاژ مثبت یا منفی ورودی ،خروجی شکل
می گیرد.
درصورتی که مقدار ولتاژ ورودی مثبت بیش تر از ولتاژ
ورودی منفی باشد خروجی به ولتاژ اشباع مثبت و اگر مقدار
ولتاژ ورودی منفی بیش تر از ولتاژ ورودی مثبت باشد خروجی
به اشباع منفی می رود .این نوع مدار را مدار مقایسه  کننده
می نامند.
مقایسه کننده در مدارهای زیر کاربرد دارد:
١ــ اشمیت تریگر( )Schmitt  Triggerیا مدار
چهـارگـوش  کننـده:)Squaring Circuit(:اشمـیت  تـریگر
مداری است که یک شکل موج نامنظم را به شکل موج مربعی یا
پالس تبدیل می کند.
٢ــ آشکارساز عبور از صفر (مبنا) :مداری است
که زمان و جهت عبور سیگنال ورودی را از ولتاژ صفر (مبنا)
مشخص می کند.
٣ــ آشکارساز سطح ولتاژ :مداری است که شرایط
مساوی شدن ولتاژ ورودی را با یک ولتاژ مبنا مشخص می کند.

٤ــ نوسان ساز :مداری است که شکل موج سینوسی یا
مربعی یا مثلثی تولید می کند.

10ــ٧ــ آشکارساز عبور از صفر
()Zero Crossing Detector

در شکل 40ــ ٧مدار مقایسه کننده با ولتاژ مبنای صفر
(زمین) رسم شده است.

شکل 40ــ٧ــ مدار آشکارساز عبور از صفر

در این مدار زمین یا پتانسیل صفر به ورودی منفی ()-
اعمال شده است .ولتاژی که باید با مبنا مقایسه شود (  )Viبه
ورودی ( )+داده می شود .مدار ،ولتاژ  Viرا با ولتاژ مبنای صفر
شبکه
پالریته ورودی و نبودن
ولت مقایسه می کند و با توجه به
ٔ
ٔ
فیدبک ،آی سی به اشباع می رود.
در شکل ٤١ــ ٧شکل موج ورودی و خروجی مدار زیر
هم رسم شده است.

همانطورکه مشاهده می شود مبنای مقایسه ورودی منفی
است که به زمین (صفر) وصل شده است.
 Viدر مدت  ٠تا  t1مثبت است ،بنابراین در این فاصله
ورودی ) op-Amp  (+نسبت به ورودی منفی ( )-آن ،مثبت تر
است .لذا   VOدر وضعیت اشباع مثبت یعنی  +Vsatقرار می گیرد.
فاصله زمانی  t1تا  t2منفی می شود
هنگامی که  Viدر
اندازه VO
ٔ
ٔ
به اشباع منفی ( )-Vsatتغییر می یابد .زیرا ورودی ( )+نسبت به
ورودی ( )-منفی تر است.
١ــ10ــ٧ــ مدار آشکارساز عبور از صفر از طریق
اعمال سیگنال به ورودی منفی :در شکل ٤٢ــ ٧ولتاژ صفر
ولت مبنا (زمین) به ورودی مثبت و  Viبه ورودی منفی op-Amp
داده شده است.

شکل 42ــ٧ــ مدار آشکارساز عبور از صفر با اعمال سیگنال به ورودی منفی

در شکل 43ــ ٧شکل موج های ورودی و خروجی مدار
زیر هم رسم شده اند .این نوع مدارها را مدارهای مقایسه کننده
نیز می نامند.

شکل 41ــ٧ــ موج ورودی و خروجی مدار آشکارساز عبور از صفر

در این شکل هنگامی که  Viنیم سیکل مثبت را طی می کند
خروجی به اشباع مثبت و هنگامی که نیم سیکل منفی را طی
می کند خروجی به اشباع منفی می رود.

شکل 43ــ٧ــ شکل موج های ورودی و خروجی مدار
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نحوه عملکرد این مدار را تحقیق کنید و
تحقیق کنید ٔ :
نتایج آن را به کالس ارائه دهید.
تمرین کالسی  :به ازای مقادیر     Viبزرگتر از صفر
  VO   =    -Vsatو به ازای مقادیر  Viکوچکتر از صفر ولت VO   =    +Vsat
است( .چرا؟)
2ــ10ــ٧ــ آشکار ساز سطوح ولتاژ غیر صفر
) :(Nonzero Level detectorمدار آشکار ساز سطوح صفر
ولت را میتوان به آشکار ساز ولتاژ غیر صفر ولت تبدیل نمود .برای
این منظور به جای زمین کردن ورودی مثبت یا منفی ،ولتاژی را به
عنوان ولتاژ مقایسه (مبنا) انتخاب میکنیم .مثال ً در شکل 44ــ7
ولتاژمبنا را  +2ولت در نظر میگیریم و به ورودی منفی میدهیم.
این ولتاژ را ولتاژ مقایسه (مبنا) یا (    )Vrefمی نامیم.
ref  =  refrence

تا زمانی که ولتاژ ورودی مثبت از ولتاژ مبنا (    )Vrefکم تر
است (  ) Vi+ < Vrefخروجی  op-Ampدر اشباع منفی قرار
می گیرد .در حالتی که  Viاز  Vrefبیش تر شود ورودی مثبت
 op-Ampنسبت به ورودی منفی آن مثبت تر می شود و خروجی
 op-Ampبه اشباع مثبت می رود.
در شکل 46ــ 7شکل موج های ورودی و خروجی مدار
رسم شده است.

شکل 46ــ7ــ شکل موج های ورودی و خروجی

٣ــ10ــ٧ــ روش عملی تأمین ولتاژ مبنا :ولتاژ
کننده ولتاژ یا
مبنای مقایسه را می توان از طریق دو مقاومت تقسیم ٔ
توسط یک دیودزنر و یک مقاومت تأمین نمود .شکل های 47ــ7
و 48ــ 7مدارهای تأمین ولتاژ مبنا را نشان می دهد.

ولت
شکل 44ــ7ــ مدار آشکار ساز سطح ولتاژ غیر صفر

در حالتی که ولتاژ ورودی مثبت صفر است ،به دلیل
وجود ولتاژ  +2ولت در ورودی منفی ،خروجی مدار به اشباع
منفی می رود .شکل 45ــ 7این حالت را نشان می دهد.

شکل 47ــ7ــ تأمین ولتاژ ثابت مبنا با استفاده از دیود زنر و مقاومت

شکل 45ــ7ــ ولتاژ خروجی مدار در لحظه ای که Viبرابر  oاست.

شکل 48ــ7ــ تأمین ولتاژ مبنا توسط تقسیم کنندۀ ولتاژ مقاومتی

+
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مثال 7ــ :7مقدار ولتاژ مبنای مقایسه را در مدار شکل
49ــ 7محاسبه کنید.

برش   خورده در
اشباع مثبت
برش   خورده
در اشباع منفی

ولت
شکل   50ــ٧ــ مدار مبدل امواج سینوسی به مربعی

برای هنرجویان عالقهمند

12ــ7ــ محدود کردن ولتاژ خروجی

شکل 49ــ7

پاسخ :ولتاژ دو سر  R2ولتاژ مبنای مقایسه است که با
استفاده از قانون تقسیم ولتاژ به دست می آید.
VCC × R 2
R1 + R 2

ولت

15 × 3
= 3
3 + 12

= Vref

دامنه ولتاژ خروجی در
در بعضی موارد الزم است که ٔ
حدی کم تر از ولتاژ اشباع محدود شود .برای این منظور می توان
دامنه ولتاژ خروجی را
با استفاده از دیود زنر در مدار فیدبکٔ ،
روی یک مقدار دلخواه تنظیم کرد .شکل   51ــ 7این مدار را
نشان می دهد.

=
Vref

ولتاژ ورودی مثبت باید با ولتاژ ثابت  3ولت مقایسه شود.

11ــ7ــ تبدیل امواج سینوسی به امواج مربعی

یک مدار آشکار ساز صفر می تواند مبدل امواج سینوسی
بهره
به مربعی باشد .به عبارت ساده تر اگر یک تقویت  کننده با ٔ
دامنه بزرگ تحریک کنیم،
باال را توسط یک موج سینوسی با ٔ
خروجی در حد ولتاژ منبع تغذیه به اشباع مثبت و منفی می رود
و موج سینوسی به موج مربعی تبدیل می شود .شکل   50ــ7
یک  op-Ampرا نشان می دهد که ورودی آن توسط یک
دامنه زیاد در حدود حداقل یک ولت تحریک
موج سینوسی با ٔ
می شود .در این مدار از مقاومت فیدبک استفاده نشده است
حلقه باز مدار است که
بهره ٔ
بهره تقویت کننده مساوی ٔ
بنابراین ٔ
خیلی بزرگ می باشد .بنابراین با وجود این که مدار می خواهد
دامنه بسیار زیاد تولید کند اما به دلیل اشباع
یک موج سینوسی با ٔ
شدن  op-Ampقسمت زیادی از موج سینوسی بریده می شود و
به یک موج مربعی تبدیل می شود .مقاومت  R1از بروز آسیب به
ورودی مبدل جلوگیری می کند.

شکل   51ــ٧ــ مدار محدود کننده

در مدار شکل   51ــ ٧با توجه به مطالب بیان  شده در
مباحث گذشته چون ورودی مثبت  op-Ampزمین شده است،
ورودی منفی  op-Ampنیز زمین مجازی می شود و آند دیود زنر
حلقه خروجی معادل
در پتانسیل صفر قرار می گیرد به این ترتیب ٔ
شکل   52ــ 7در می آید.

زمین مجازی

شکل   52ــ٧ــ حلقۀ خروجی
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برای هنرجویان عالقهمند
همانطور که مشاهده می شود ولتاژ خروجی همان ولتاژ
فاصله زمان نیم سیکل
موجود بین کاتد ــ آند دیود زنر است .در
ٔ
مثبت سیگنال ورودی ،خروجی  op-Ampنیم سیکل منفی را
طی می کند و دیود زنز را در بایاس موافق قرار می دهد .در این
شرایط ولتاژ خروجی ،معادل ولتاژ دو سر دیود زنر در بایاس
موافق است که در حد  -0/7ولت محدود می شود.
فاصله زمانی نیم  سیکل منفی سیگنال ورودی ،ولتاژ
در
ٔ
خروجی  op-Ampنیم   سیکل مثبت را طی می کند.
دامنه سیگنال خروجی به مقداری بیش تر از
هنگامی که ٔ
ولتاژ شکست دیود زنر برسد ،دیود زنر هادی می شود و ولتاژ
خروجی را در حد ولتاژ شکست خود محدود می کند .وضعیت
مدار و شکل موج خروجی در این نیم سیکل در شکل   53ــ٧
نشان داده شده است.

شکل   53ــ٧ــ وضعیت مدار و شکل موج خروجی در نیم سیکل منفی

با توجه به شکل   53ــ ،٧این مدار یکی از نیم   سیکل  ها را
دامنه 0/7ولت
در حد ولتاژ زنر )    (VZو نیم   سیکل دیگر را در حد ٔ
محدود نموده است .اگر بخواهیم هر دو نیم   سیکل مثبت و منفی
موج خروجی محدود شود از مدار شکل 54ــ ٧استفاده می کنیم.
ولتاژ خروجی این مدار نیز رسم شده است.

تحقیق کنید  :با توجه به مطالبی که آموخته اید اصول و
نحوه عملکرد مدار شکل   54ــ ٧را تشریح کنید و پس از هماهنگی
ٔ
با مربی مربوط ،به صورت یک کنفرانس به کالس ارائه نمایید.

13ــ٧ــ یکسو ساز نیم موج ایده آل

  کننده
در شکل   55ــ ٧مدار یکسو  ساز نیم موج با تقویت ٔ
عملیاتی رسم شده است.

شکل   55ــ٧ــ مدار یکسو ساز نیم موج ایده آل

در نیم    سیکل مثبت سیگنال ورودی ،خروجی نیز به
مثبت می رود؛ دیود هادی می شود و نیم   سیکل مثبت سیگنال
ورودی در دو سر بار ظاهر می گردد .در نیم سیکل منفی سیگنال
کننده عملیاتی منفی است و دیود قطع
ورودی ،خروجی تقویت ٔ
می شود و هیچ ولتاژی در دو سر مقاومت بار ظاهر نمی گردد.
به همین دلیل ،در دوسر مقاومت بار ،یک سیگنال نیم موج و
هم دامنه با سیگنال ورودی را خواهیم داشت .چرا؟ توضیح
دهید .مزیت این مدار نسبت به یکسو ساز نیم موج معمولی این
بهره باالیی دارد ،سیگنال
کننده عملیاتی ٔ
است که چون تقویت ٔ
دامنه بسیار کم می تواند باعث هدایت دیود شود.
ورودی با
ٔ
بهره تقویت کننده
مثال ً اگر افت ولتاژ دیود برابر با  0/7ولت و ٔ A
مساوی  105باشد ،ولتاژ ورودی که می تواند دیود را هادی کند
برابر است با:
= 7µV

شکل   54ــ٧ــ مدار محدود کننده دو طرفه و شکل موج خروجی آن
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0/ 7
105

= Vin

یعنی ،وقتی ولتاژ ورودی بیش تر از  7µVبرسد دیود
هادی می شود.

١٤ــ٧ــ مدارهای تغییردهندۀ شکل موج

دهنده شکل موج مدارهایی هستند که
مدارهای تغییر
ٔ
می توانند شکل موج ورودی را تغییر دهند .به عنوان مثال موج
مثلثی را تبدیل به موج مربعی یا بالعکس نمایند .با توجه به تابع ایجاد
شده در خروجی ،این مدارها را مشتق گیر یا انتگرال گیر می نامند.
1ــ14ــ7ــ مدارهای مشتق گیر :مدارهای مشتق گیر
مدارهایی هستند که از شکل موج ورودی (تابع ورودی) مشتق
می گیرند .به عنوان مثال اگر به ورودی شکل   56ــ ٧ولتاژ مثلثی
داده شود در خروجی آن ولتاژ مربعی که همان مشتق ولتاژ ورودی
است ظاهر می شود .در شکل   57ــ ،٧شکل موج ورودی و
خروجی مدار مشتق گیر رسم شده است.

عمل انتگرال گیری را می توانیم توسط مدارهای الکترونیکی
انجام دهیم .شکل   58ــ ٧مدار انتگرال گیر را با شکل موج
ورودی و خروجی آن نشان می دهد.

شکل   58ــ٧ــ مدار انتگرال گیر

15ــ7ــ برخی تعاریف در تقویت کنندۀ عملیاتی

شکل   56ــ٧ــ مدار مشتق گیر

1ــ 15ــ٧ــ جــریــان هـای بــایـاس ورودی
) :(Input Bias Currentترانزیستورهای داخل  op-Ampباید
به  طور صحیح بایاس شوند .یعنی باید ولتاژ مناسب به پایه های
ترانزیستورها برسد و جریان  IBو  ICنیز در حد تعیین شده در
کننده  op-Ampایده آل
طراحی باشند .چون در یک تقویت ٔ
امپدانس ورودی بینهایت است .جریان ورودی که از پایه های
 op-Ampعبور می کند صفر فرض می شود .اما در تقویت کننده
عملیاتی واقعی ،عمال ً از پایه های ورودی  op-Ampجریان
 DCبسیار کوچکی برای تأمین جریان بیس ترانزیستورها عبور
می کند .این جریان ها در شکل   59ــ ٧با نمادهای  I1و  I2نشان
داده شده اند.

شکل   ٥٧ــ٧ــ شکل موج ورودی و خروجی مدار مشتق گیر

2ــ14ــ٧ــ   مدار انتگرال گیر :عکس عمل
مشتق گیری را انتگرال گیری می نامند .یعنی اگر مشتق یک تابع
معلوم باشد ،برای تعیین تابع اولیه ،باید از آن انتگرال بگیریم.

شکل   59ــ٧ــ جریان پایه های ورودی
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جریان های بایاس  I1و  I2معموال ً با هم برابر نیستند.
کارخانه های سازنده  op-Ampغالباً جریان میانگین بایاس
رابطه
ورودی ) (IBiasرا مشخص می کنند .مقدار این جریان از
ٔ
I +I

 IBias = 1 2قابل محاسبه است.
2
2ــ 15ــ  7ــ جــــریــــــان آفـست ورودی
) :)Input offset Currentتفاضل جریان  I1و  ،I2جریان
آفست ورودی ( ( IOSنام دارد.
جریان آفست IOS= I1 − I2
در بسیاری از موارد جریان  offsetورودی کم است،
لذا می توان از آن صرفنظر کرد .از طرفی چون امپدانس ورودی
بهره ولتاژ  op-Ampبسیار زیاد است ،جریان  offsetناچیز
و ٔ
می تواند ولتاژ قابل توجهی را در ورودی و ولتاژ خطای نسبتاً
زیادی را در خروجی ایجاد کند .شکل   60ــ ٧معادل ورودی
 op-Ampرا نشان می دهد.

شکل   60ــ7ــ معادل ورودی op-Amp

برای هنرجویان عالقه مند
رابطه
با توجه به مدار شکل 60ــ 7مقدار ولتاژ آفست از
ٔ
زیر محاسبه می شود:
)VOS  =   RinI1-  RinI2    = Rin  (I1-I2
VOS  =   RinIOS
رابطه زیر قابل محاسبه
مقدار ولتاژ خطای خروجی از
ٔ
است:
Vouterror = AVIOS Rin
3ــ15ــ٧ــ  جبراناثرجریانآفستدرتقویتکنندهها:
درتقویت کننده های   معکوس کننده   و   غیر  معکوس  کننده،برای به
حداقل رساندن خطای ناشی از جریان های بایاس روی ولتاژ
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خروجی ،مقاومت  Rرا مطابق شکل 61ــ 7به مدار اضافه می کنند.
کـنـنـده جـریـان
مـقـاومـت  Rرا     مـقـاومـت جـبـران
ٔ
) (Current Compensating Resistorمی نامند .مقدار
رابطه:
مقاومت  Rاز ٔ
به دست می آید.

R1R F
R1 + R F

=
=R R
1 || R F

شکل 61ــ٧ــ مدار تقویت کنندۀ معکوس کننده با مقاومت جبران کننده

توجه  :به دلیل محدودیت زمانی از بحث بیش تر در مورد
نحوه محاسبه مقاومت  Rدر این رابطه خودداری می کنیم .در
ٔ
صورت تمایل می توانید به منابعی که در ارتباط با این موضوع
وجود دارد مراجعه کنید .یاد آور می شود که در مقطع باالتر
تحصیلی به طور مفصل در این زمینه بحث خواهد شد.

کنید.

مثال   8ــ :٧مقدار Rرا در مدار شکل   62ــ ٧محاسبه

شکل   62ــ٧

پاسخ:

R1R F
R1 + R F

100× 10
= 9 / 1KΩ
100 + 10

=R

=
R

با قرار دادن مقاومت  9/1کیلواهم در مدار شکل   61ــ٧
مسئله آفست به مقدار قابل توجهی جبران می شود.
4ــ15ــ7ــ ولتاژ آفست ورودی
) :Input offset Voltage (VIOSاگر ولتاژ های
ورودی  op-Ampصفر باشد ،باید ولتاژ خروجی op-Amp
نیز صفر شود .به علت عدم تقارن جزئی در ساختمان داخلی
 op-Ampکه اجتناب  ناپذیر است ،ولتاژ   خروجی صفر نمی شود.
ولتاژ آفست ورودی ،ولتاژی است که باید بین ترمینال های
ورودی اعمال شود تا خروجی  op-Ampدر حال تعادل باشد
یعنی  VO  =0شود.
  5ــ  15ــ7ــ رانش ولتاژ آفست
) (Input offset Voltage Driftولتاژ آفست ورودی
تابع درجه حرارت است.نسبت تغییرات ولتاژ آفست ورودی به
درجه حرارت را رانش ولتاژ آفست ورودی می نامند.
تغییرات
ٔ
 = ΔVIOSتغییرات ولتاژ آفست ورودی
 = ΔTتغییر درجه حرارت بر حسب سانتی گراد
∆VIOS
∆T

=

رانش ولتاژ آفست

  6ــ١٥ــ٧ــ ولتاژ آفست خروجی
) :(outPut offset Voltageاگر ورودی های
 op-Ampمطابق شکل   ٦٣ــ ٧به زمین وصل شوند ،ولتاژ خروجی
باید صفر شود .در عمل مقداری ولتاژ خطا در خروجی وجود دارد.
مقدار ولتاژ خروجی در حالی که ورودی های op-Amp
زمین شده اند را ولتاژ افست خروجی می نامند.

شکل   63ــ٧ــ ورودی ها زمین شده اند.

بدنه اغلب
7ــ15ــ7ــ تنظیم ولتاژ آفست :در روی ٔ
تقویت کننده های عملیاتی جهت تنظیم ولتاژ آفست ،پایه هایی
بدنه آی سی  ،741پایه های 1و5
وجود دارد .مثال ً در روی ٔ

)(offset nullجهت تنظیم ولتاژ  offsetدر نظر گرفته شده
است .مطابق شکل   64ــ ،٧بدون آن  که به ورودی مدار ولتاژی
پایه 1و  5پتانسیومتری را اتصال داده و با تغییر آن،
وصل شود به ٔ
ولتاژ خروجی را روی صفر ولت تنظیم می کنند.

شکل   64ــ٧ــ شمارۀ پایه های آی سی  741و نحوۀ تنظیم ولتاژ آفست

  8ــ15ــ7ــ سرعت چرخش ) :(Slew Rateهرگاه
به ورودی مدار شکل   65ــ ٧که مدار بافر مثبت بوده و دارای
بهره ولتاژ  AV = +1است ولتاژی پله ای بدهیم ،شکل موج
ٔ
خروجی باید شبیه موج ورودی باشد.

شکل   65ــ ٧ــ مدار بافر مثبت و موج پله ای ورودی و خروجی

دامنه موج ورودی از مقدار مینیمم به
ولی در
لحظه تغییر ٔ
ٔ
مقدار ماکزیمم خود ،خروجی به سرعت از آن پیروی نمی کند و
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مدتی طول می کشد تا خروجی از مقدار مینیمم به مقدار ماکزیمم
فاصله زمانی
خود برسد .نسبت تغییرات موج خروجی )   (ΔVOبه
ٔ
پرش موج خروجی ) ،(Δtسرعت چرخش ) (SRنام دارد پس
∆VO
∆t

= SR

واحد سرعت چرخش ولت بر میکروثانیه است:
مثال ٩ــ :٧اگر موج ورودی یک  op-Ampبه صورت
پله ای ) (Step Waveو شکل ولتاژ خروجی به صورت شکل
  66ــ ٧باشد سرعت چرخش را محاسبه کنید.

شکل   66ــ٧ــ موج خروجی مدار
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پاسخ :چون ولتاژ خروجی ایده آل نیست ،حداکثر تغییرات
دامنه ماکزیمم آن یعنی  ±9ولت در
ولتاژ خروجی را در  90در صد ٔ
نظر میگیریم .تغییر زمان از  -9ولت تا  +9ولت برابر یک میکروثانیه
است لذا
تغییرات ولتاژ خروجی ولت ΔVO  =  +9- (-9) =18
تغییر زمان
		 Δt    =   1µsec
∆VO 18
= = 18 V µ sec
∆t
1

SR
=

برگه اطالعات زیر را
برای هنرجویان عالقمند ٔ :
ترجمه کنید و مقادیر را با اطالعات داده شده برای op-Amp
مقایسه کنید.

16ــ7ــ الگوی پرسش

صحیح یا غلط
1ــ16ــ٧ــ در مدار شکل  7-67ولتاژ ورودی با ولتاژ
صفر ولت مقایسه می شود.
صحیح غلط
شکل   69ــ٧

شکل   67ــ٧

٢ــ16ــ٧ــ در مدار شکل   68ــ ٧ولتاژ خروجی در
صحیح غلط
اشباع منفی است.

ولت
شکل   68ــ٧

3ــ16ــ٧ــ سرعتچرخشتعیینمیکندخروجی op-Amp
در پاسخ به ورودی پله ای با چه سرعتی تغییرمی کند.
صحیح غلط
کامل کردنی
4ــ16ــ٧ــ یک مدار آشکار ساز عبور از صفر می تواند
موج سنیوسی را به موج  ......تبدیل کند.
چهار گزینهای
  5ــ16ــ٧ــ در مدار شکل   69ــ 7کدامیک از ولتاژهای
سطح مقایسه ) (VREFصحیح است؟
1ــ صفر ولت 2ــ 2ولت 3ــ  8ولت 4ــ 10ولت

  6ــ16ــ٧ــ اگر ولتاژ خروجی  op-Ampمشخصی در
مدت  12میکروثانیه  8ولت تغییر یابد مقدار سرعت چرخش چند
ولت بر میکروثانیه است؟
٢ــ ٣ 0/67ــ ٤ 1/5ــ 20
1ــ 96
ترسیمی
7ــ16ــ٧ــ در شکل 70ــ7
مشخصه VOرا برحسب
ٔ
 Viرسم کنید.

شکل 70ــ٧

  8ــ16ــ٧ــ در شکل 71ــ 7یک مدار مشتق گیر
با سیگنال ورودی آن نشان داده شده است .شکل موج ولتاژ
خروجی مدار را رسم کنید.

شکل 71ــ٧
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9ــ16ــ٧ــ در شکل 72ــ ٧یک مدار انتگرال گیر عملی
با سیگنال خروجی آن نشان داده شده است .شکل موج ولتاژ
ورودی را رسم کنید.

تشریحی
10ــ16ــ٧ــ شکل 73ــ 7مدار مقایسه کننده با استفاده
  کننده عملیاتی را نشان می دهد .طرز کار مدار را شرح
از تقویت ٔ
دهید.

شکل 73ــ٧

شکل 7٢ــ٧
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11ــ16ــ٧ــ ولتاژ آفست ورودی و خروجی را در op-Amp
شرح دهید.

فصل هشتم
تنظیم کننده های ولتاژ

Voltage Regulators

زمان اجرا 12 :ساعت آموزشی

هدف کلی:تحلیل مدارهای رگوالتور ساده ،با فیدبک و مجتمع
هدف های رفتاری :پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که:

کند.
کند.

1ــ رگوالتور ولتاژ را تعریف کند.
2ــ مدار رگوالتور ولتاژ زنری را تحلیل کند.
کننده جریان را تحلیل
3ــ مدار رگوالتور ولتاژ با تقویت ٔ
4ــ بلوک دیاگرام و مدار رگوالتور با فیدبک را تحلیل

  5ــ مدارهای محافظ رگوالتور را تحلیل کند.
  6ــ بلوک دیاگرام تثبیت کننده ولتاژ مجتمع سه  سر را
تحلیل کند.
7ــ مسائل مربوط به رگوالتور سه سر را حل کند.

پیش گفتار

در اکثر مدارها و دستگاه های الکترونیکی ،برای تأمین
انرژی و توان مصرفی سیستم ،نیاز به منابع تغذیه داریم .منابع
تغذیه ،ولتاژ  DCمورد نیاز خود را از طریق برق شهر تهیه
می کنند .حال اگر به هر دلیلی جریان بار یا ولتاژ برق شهر تغییر
کند ،آیا ولتاژ خروجی منبع تغذیه ثابت می ماند؟ جواب منفی است.
این مطلب را به خاطر بسپارید که اگر جریان بار ،ولتاژ ورودی
منبع تغذیه یا درجه حرارت محیط تغییر کند ،ولتاژ خروجی نیز
تغییر خواهد کرد .این تغییر ولتاژ روی دستگاه های مرتبط با
آن ،نظیر وسایل آزمایشگاهی ،مدارهای کامپیوتر و سیستم های

کند.

  8ــ مدار رگوالتور قابل تنظیم با مدار مجتمع را تحلیل

9ــ چگونگی افزایش جریان بار در تنظیم کننده های ثابت
را تحلیل کند.
10ــ مبدل  dcبه  dcرا تحلیل کند.
11ــ مدار تنظیم کننده با استفاده از کلیدزنی ( )Switching
را تحلیل کند.
12ــ مشخصات نمونه ای از آی سی رگوالتور کلیدزنی را
با استفاده از  data sheetشرح دهد.
13ــ به سؤال های الگوی پرسش پاسخ دهد.
صنعتی اثر می گذارد و سبب خطا در عملکرد آن می شود .برای
جلوگیری از این گونه خطاها باید ولتاژ خروجی منابع تغذیه
را ثابت نگهداریم .برای تثبیت ولتاژ خروجی منابع تغذیه از
رگوالتورهای ولتاژ استفاده می کنیم .در این فصل ابتدا به تشریح
مختصر رگوالتورهای ولتاژ زنری می پردازیم ،سپس رگوالتورهای
بدون فیدبک و با فیدبک را مورد بررسی قرار می دهیم .در ادامه
رگوالتورهای سه پایه با ولتاژ خروجی مثبت ،منفی ،ثابت و متغیر
را تحلیل می کنیم.در پایان بحث کوتاهی در مورد رگوالتورهای
مدرن مانند رگوالتورهای سوئیچینگ خواهیم داشت و آن ها را
با رگوالتورهای معمولی مقایسه خواهیم کرد.
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1ــ    8ــ رگوالتور ولتاژ

رگوالتور ولتاژ مداری است که می تواند با تغییر ولتاژ
ورودی یا تغییر جریان بار ،ولتاژ دوسر بار را ثابت نگه دارد .در
منابع تغذیه ،مدار رگوالتور بین صافی و بار قرار می گیرد به این

ولتاژ  DCکام ً
ال
صاف شده

ولتاژ صاف شده

رگوالتور

ترتیب تمامی تغییرات ولتاژ منبع تغذیه که به دوسر خازن صافی
می رسد را حذف کند و ولتاژ تثبیت شده ای به بار می رسد .در
شکل 1ــ    8بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه با رگوالتور نشان داده
شده است.

ولتاژ یکسو شده
ضربانی

صافی

یکسوساز

ولتاژ AC
کاهش یافته

ولتاژ  220ولت
 50هرتز برق شهر

ترانسفورماتور

منبع تغذیه DC
بار(مدار الکترونیکی)
شکل 1ــ       8ــ بلوک دیاگرام منبع تغذیه با رگوالتور و بار و شکل موج قسمت های مختلف آن

با توجه به سیگنال های ورودی و خروجی نشان داده شده
در شکل 1ــ    8کار هر بلوک به شرح زیر است:
الف ) ترانسفورماتور :ترانسفورماتور در ورودی
مدار قرار می گیرد و برای کاهش یا افزایش ولتاژ برق شهر (220
اندازه مورد نیاز به کار می رود .معموال ً در
ولت و  50هرتز) به
ٔ
دستگاه های الکترونیکی که امروزه کاربرد بسیاری دارند ،از
ترانسفورماتورهای کاهنده استفاده می شود.توجه داشته باشید
دامنه ولتاژ سیگنال را تغییر می دهد و روی
که ترانسفورماتور ٔ
فرکانس آن اثری ندارد .به عبارت دیگر در ترانسفورماتورها،
فرکانس سیگنال های اولیه و ثانویه ثابت است.
ب) یکسوساز :عمل یک طرفه کردن جریان متناوب
عهده دیود یا
ثانویه ترانسفورماتور را انجام می دهد .این عمل بر
ٔ
ٔ
دیودهای یکسوساز است .تعداد این دیودها متناسب با نوع مدار
بین یک تا چهار عدد است .معموال ً یکسوسازها به سه صورت
نیم موج ،تمام موج یا پل بسته می شوند.
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پ) صافی :صافی عمل صاف کردن و یک نواخت کردن
ولتاژ یکسو شده را به عهده دارد .ساده ترین صافی شامل یک
خازن الکترولیت با ظرفیت نسبتاً زیاد است .استفاده از فیلترهای
پایین گذر در صافی ها نیز متداول است.
ت) رگوالتور ولتاژ :رگوالتور ولتاژ از تغییرات ولتاژ
دوسر بار جلوگیری می کند و آن را ثابت نگه می دارد.
ث) بار :هر نوع مصرف کننده ای که به خروجی رگوالتور
متصل می شود بار نام دارد.بار ممکن است یک کامپیوتر ،قسمتی
از مدار یک تلویزیون یا یک دستگاه الکترونیکی باشد .ولتاژ
صاف شده و تثبیت شده خروجی رگوالتور به بار داده می شود
همه طراحی های منبع تغذیه براساس
تا آن را فعال کند .در عملٔ ،
مشخصات بار انجام می گیرد.
ترانسفورماتور ،یکسوساز ،صافی و رگوالتور چهار بلوک
تغذیه  DCهستند که در شکل 1ــ    8با ترام مشخص
اصلی منبع ٔ
شده اند.

2ــ     8ــ ضرایب تثبیت رگوالتور ولتاژ:

در شکل 2ــ   8مدار بلوکی رگوالتور ولتاژ نشان داده
شده است .در ورودی این رگوالتور ،ولتاژ رگوله نشده  Viو در
خروجی آن ولتاژ رگوله شده  VOوجود دارد.
رگوالتور
رگوله شده

ولتاژ

رگوله نشده

شکل 2ــ        8ــ بلوک دیاگرام رگوالتور ولتاژ و شکل موج  های ورودی و خروجی آن

درجه تثبیت ولتاژ خروجی VOیا میزان تغییرات آن به سه
ٔ
عامل اساسی زیر بستگی دارد.
الف ــ میزان تغییرات مقاومت بار یا جریان بار.
ب ــ تغییرات ولتاژ ( Viبه دلیل تغییرات احتمالی ولتاژ
ورودی به منبع تغذیه).
پ ــ تغییرات درجه حرارت.
با توجه به سه عامل ذکر شده ،در باال ،برای رگوالتورها،
سه نوع ضریب تثبیت تعریف می شود .هنگام تحلیل هر یک از
ضرایب تثبیت ،دو ضریب دیگر را ثابت فرض می کنند.
1ــ2ــ 8ــضریب تثبیت خط یا ضریب تثبیت ولتاژ:
( )Line Regulation factorچنان چه ولتاژ  acورودی منبع
تغذیه به هر دلیلی تغییر کند ،مدار الکتریکی رگوالتور باید بتواند
ولتاژ خروجی نسبتاً ثابت و قابل   قبولی را به بار بدهد .معموال ً
در ولتاژ خروجی رگوالتور مقداری تغییر به وجود می آید که این
تغییرات باید اندازه گیری و میزان آن تعیین شود .این اندازه گیری
از طریق ضریب تثبیت انجام می شود .برای مثال ضریب تثبیت
ولتاژ ( )SVبه صورت زیر تعریف می شود.
نسبت تغییرات ولتاژ خروجی به تغییرات ولتاژ ورودی در
صورت ثابت بودن جریان بار و دما را ضریب تثبیت ولتاژ می نامند
و آن را با  SVنمایش می دهند.

∆ VO
×100 %
∆ Vin

=
SV

مثال 1ــ   :  8در صورتی که ولتاژ ورودی رگوالتوری 2
ولت تغییر کند ،ولتاژ خروجی رگوالتور  0/4ولت تغییر خواهد
کرد .مقدار  SVرا محاسبه کنید .جریان بار و دما ثابت فرض
شده اند.
پاسخ:
∆ VO
×100%
∆ Vin

SV
=

0/ 4
×100%
2

=S
V

SV =20%

 SVبه ما می گوید که  20درصد تغییرات ولتاژ ورودی
رگوالتور به خروجی رگوالتور منتقل شده است .گاهی ضریب
تثبیت ولتاژ را برای تغییرات یک ولت در ورودی منبع تغذیه نیز
محاسبه می کنند.
مثال 2ــ   :  8اگر ولتاژ ورودی رگوالتوری از  14ولت
به  15ولت برسد ولتاژ خروجی رگوالتور از  10ولت به 10/005
ولت تغییر می کند .ضریب تثبیت ولتاژ را محاسبه کنید( .جریان
بار و دما ثابت فرض شده اند).
پاسخ :ابتدا تغییرات ولتاژ خروجی رگوالتور را به دست
می آوریم:
=∆
=VO 10 / 005 −
10 0 / 005V

تغییرات ولتاژ ورودی رگوالتور برابر است با :
∆ Vin = 15 − 14 = 1V

مقدار  SVرا محاسبه می کنیم.
∆ VO
×100%
∆ Vin
0 / 005
×100
= 0/ 5 %
1

SV
=
=SV

عدد  0/5درصد به این مفهوم است که اگر ولتاژ ورودی
رگوالتور1ولت تغییر کند (کاهش یا افزایش یابد) 0/5 ،درصد
ضریب تثبیت و ل ت ا ژ ( )SVمعموال ً برحسب درصد بیان تغییرات ولتاژ ورودی (یک ولت) به خروجی منتقل می شود .در
شکل های 3ــ    8و 4ــ   8بلوک دیاگرام رگوالتورهایی را مشاهده
رابطه زیر محاسبه میشود:
میشود و مقدار آن از ٔ
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می کنید .با وجود تغییرات در ولتاژ ورودی ،ولتاژ خروجی تقریباً
ثابت مانده است .این رگوالتور از ضریب تثبیت ولتاژ خوبی
برخوردار است.

ولتاژ ثابت

جریان بار کم
رگوالتور ولتاژ

مقاومت بار زیاد
شکل    5ــ           8ــ جریان بار و ولتاژ خروجی رگوالتور
ولتاژ ثابت

جریان بار زیاد
رگوالتور ولتاژ

شکل 3ــ         8ــ ولتاژ ورودی و خروجی رگوالتور
مقاومت بار کم
تغییر محسوسی در ولتاژ
خروجی وجود ندارد

کاهش در ولتاژ ورودی
( یا افزایش)

شکل    6ــ      8ــ مقاومت بار کاهش یافته و جریان بار زیاد شده است.

ضریب تثبیت جریان عبارت است از نسبت درصد تغییرات
ولتاژ خروجی رگوالتور به تغییرات جریان بار در صورتی که ولتاژ
ورودی و دما ثابت نگه داشته شود.
شکل 4ــ        8ــ ولتاژ ورودی رگوالتور کم شده است.

هر قدر ضریب تثبیت  SVکوچک تر باشد ،رگوالتور از
کیفیت مطلوب تری برخوردار است.
2ــ 2ــ  8ــ ضریـب تـثـبـیـت بـار یـاجـریـان
) : (Load Regulation Factorبا تغییرات بار (مصرف کننده)
جریان عبوری از آن تغییر می کند و سبب تغییر در افت ولتاژ
مقاومت داخلی دستگاه می شود و در نهایت ولتاژ خروجی را
تغییر می دهد .رگوالتورهای ولتاژ باید به گونه ای طراحی شوند
که بتوانند ولتاژ خروجی را در صورت تغییر بار ،ثابت نگه دارند.
در شکل های   5ــ   8و   6ــ   8آمپرمترها نشان می دهند که در اثر
تغییر بار مقدار جریان بار افزایش می یابد ،ولی ولت متر همواره
ولتاژ خروجی ثابتی را نشان می دهد .لذا تثبیت این رگوالتور در
مقابل تغییر جریان بار مطلوب و قابل قبول است.
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×100

تغییرات ولتاژ خروجی
= SI = _______________*100%
تغییرات جریان بار

گاهی عدد ضریب تثبیت جریان را به صورت نسبت درصد
تغییرات ولتاژ خروجی به ازای تغییرات یک میلی آمپر جریان بار
نیز بیان می کنند .مثال ً ضریب تثبیت  0/01درصد بر میلی آمپر به
مفهوم این است که اگر جریان بار  1 mAتغییر یابد (افزایش یا
کاهش یابد) ولتاژ خروجی  0/01درصد تغییر می کند .هرقدر
ضریب تثبیت جریان کوچک تر باشد ،رگوالتور از نظر تثبیت
جریان ،مطلوب تر است.
3ــ 2ــ  8ــ ضـریــب تـثــبـیـت حــرارت
):(Temperature  R egulation  F actorحرارت نیز
می تواند سبب تغییر ولتاژ خروجی رگوالتور شود .درصد نسبت
تغییرات ولتاژ خروجی به تغییرات دما در شرایط ثابت بودن ولتاژ
ورودی و جریان بار را ضریب تثبیت دما می گویند .ضریب تثبیت
دمارا با  STنشان می دهند و از رابط ٔه زیر تعیین می شود.

∆ VO
× 100%%
∆T

تغییرات ولتاژ خروجی
=
%%
١٠٠
ST = ________________ ×100
تغییرات دما

در طراحی رگوالتورها همیشه سعی می کنند  STرا به صفر
نزدیک کنند .به عبارت دیگر اثر حرارت روی ولتاژ خروجی را
از بین ببرند.

درصد تنظیم ولتاژ :VR
( )Voltage Regulation Percentدر یک منبع تغذیه با

رگوالتور ،درصد تنظیم ولتاژ از رابط ٔه زیر به دست می آید:
ولتاژ خروجی با بار کامل  -ولتاژ خروجی بدون بار

VR = _____________________________ * 100%
ولتاژ خروجی با بار کامل

VONL − VOFL
×100%
VOFL

شکل     8ــ      8

=
VR

رابطه  VRعددگذاری می کنیم:
در ٔ

در این رابطه  )No load output Voltage( VONLولتاژ
خروجی بدون بار است .یعنی در این حالت جریان بار صفر و RL
مساوی بی نهایت است.
 )Full Load Output Voltage( VOFLولتاژ خروجی با
بار کامل است .یعنی جریان بار بیش ترین و  RLکم ترین مقدار را
دارد .شکل 7ــ   8ــ الف و ب بلوک دیاگرام منبع تغذیه را بدون
بار و در بار کامل نشان می دهد.
منبع تغذیه با

منبع تغذیه با

رگوالتور

رگوالتور

(الف)

(ب)

شکل 7ــ          8ــ منبع تغذیه در حالت بدون بار و بار کامل

در یک رگوالتور خوب باید مقدار  VRهمواره نزدیک به
صفر باشد.
مثال 3ــ     :8درصد تنظیم ولتاژ منبع تغذیه  DCشکل
  8ــ   8را حساب کنید .این منبع تغذیه در حالت بی باری  14ولت
و در حالت بار کامل 13/8ولت را به مدار می دهد.
پاسخ :ولتاژ خروجی در حالت بی باری برابر با VONL=14V
و در بار کامل برابر با  VOFL =13/8Vاست.

VONL − VOFL
14 − 13 / 8
=×100
%
× 100
VOFL
13 / 8
0 / 2 × 100
=
% 1 / 44 %
13 / 8

است.

=V
R

=
VR

درصد تنظیم ولتاژ این منبع تغذیه 1/44 ،درصد

بررسیکنید  :مقدار  VRباید چه قدر باشد تا بهترین درصد
تنظیم ولتاژ را داشته باشیم .با تحلیل روی
رابطه   VRموضوع را
ٔ
تشریح کنید.

3ــ      8ــ رگوالتور زنری

یک روش ساده برای تثبیت ولتاژ ،استفاده از رگوالتور
زنری است .در شکل 9ــ    8مدار یک رگوالتور زنری نشان داده
شده است.
منبع تغذیۀ
تنظیم نشده
شکل 9ــ          8ــ رگوالتور زنری
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تغذیه تنظیم نشده به عنوان ولتاژ
ولتاژ خروجی یک منبع ٔ
کننده زنری وارد می شود .تا زمانی
ورودی ( )Vinبه مدار تنظیم ٔ
که  Vinاز  VZبزرگ تر است .جریان در مدار زنر برقرار می شود
ناحیه شکست قرار می گیرد.
و دیود زنر در ٔ
مقاومت
محدودکننده  RSاز افزایش جریان زنر به بیش از
ٔ
حداکثر مجاز ( )IZmaxجلوگیری می کند .در شرایط ایده آل می توانیم
بگوییم که دیود زنر مانند یک باتری عمل می کند ،بنابراین ،ولتاژ
دوسر بار ثابت می ماند .توجه داشته باشید که وقتی ولتاژ خروجی
تغذیه تنظیم نشده تغییر کند ،تا زمانی که این ولتاژ از ولتاژ
یک منبع ٔ
ناحیه شکست کار می کند و
شکست زنر بیشتر است ،دیود زنر در ٔ
دامنه ولتاژ
ولتاژ در دو سر مقاومت بار ثابت باقی می ماند .ولی اگر ٔ
خروجی منبع تغذیه از ولتاژ شکست زنر کم تر شود ،دیود زنر از
نشده منبع تغذیه مستقیماً به بار
مدار خارج می گردد و ولتاژ تثبیت ٔ
می رسد .هنگام استفاده از دیود زنر باید به مقدار توان مجاز دیود
زنر و مقاومت سری با آن توجه داشت.
ناحیه شکست
چون توان و جریان ماکزیمم دیود زنر در
ٔ
محدود است ،لذا برای جریان بار زیاد نمی توانیم از دیود زنر به
عنوان رگوالتور استفاده کنیم .در این گونه موارد ولتاژ شکست
دیود زنر به عنوان ولتاژ مرجع مورد استفاده قرار می گیرد و جریان
کننده جریان تأمین می شود.
بار توسط یک تقویت ٔ

4ــ     8ــ رگوالتور ولتاژ با تقویت کنندۀ جریان

می دانیم ترانزیستور در حالت های امیتر مشترک و کلکتور
مشترک می تواند جریان را تقویت کند .اگر به تقویت ولتاژ نیاز
نداشته باشیم ،مدار کلکتور مشترک مناسب ترین مدار برای
تقویت جریان است؛ زیرا ضریب تقویت جریان آن زیاد و مقاومت
ورودی آن باالست .در شکل 10ــ    8مدار یک رگوالتور ولتاژ
کننده کلکتور مشترک نشان داده شده است.
با تقویت ٔ
دراینمدار ،جریان عبوری از بار با جریان امیتر ترانزیستور
مساوی و برابر با  (1+ β)IBاست .لذا در این مدار جریان بار در
ساده زنری افزایش مییابد .همچنین با توجه به
مقایسه با رگوالتور ٔ
اندازه
قانون کیرشهف در ٔ
حلقه دیود زنر و مقاومت بار ،ولتاژ خروجی به ٔ
 VBEاز ولتاژ دوسر زنر کمتر میشود یعنی  VO=VZ-VBEاست.
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شکل 10ــ        8ــ رگوالتور ولتاژ با تقویت کنندۀ کلکتور مشترک(تقویت کنندۀ جریان)

کننده جریان
مثال 4ــ     : 8در رگوالتور ولتاژ با تقویت ٔ
شکل 11ــ      ،8اگر  VZ=12Vو  Vin=30vو  VBE=0/7Vباشد
محاسبه VO )1
مطلوبست
ٔ

IL )2

IS )3

شکل 11ــ          8ــ رگوالتور ولتاژ

پاسخ :چون  VO=VZ-VBEاست لذا:

VO =12-0/7=11/3

ولت می شود.
برای
رابطه زیر را می نویسیم.
ٔ
محاسبه ٔ IL

VRL VO
=
RL RL

=
IL

سپس مقادیر را جایگزین می کنیم.

11 / 3
= 11 / 3 mA
1KΩ

=
IL

برای به دست آوردن  ISمعادل ٔه  KVLرا در حلق ٔه ورودی
(مطابق شکل 12ــ    )8می نویسیم.

شکل 12ــ         8ــ حلقۀ ورودی

-V
in ++RR
SIsSIs+V
− Vin
+ ZV=0
0
= Z
−30++  (1K
(1kΩ
==12
Ω)I)IsS   +
  +12
00
  -30
30 − 12
= 18 mA
1KΩ

=
Is

تمرین کالسی  :در صورتی که مقاومت  RLرا به 500
اهم کاهش دهیم ،مقادیر  ILو  ISرا محاسبه کنید.

   5ــ    8ــ رگوالتور ولتاژ با تقویت کنندۀ جریان به
صورت زوج دارلینگتون
برای دریافت جریان بیش تر از رگوالتور نشان داده
شده در شکل ١٠ــ ،٨می توانیم طبق شکل 13ــ    8از زوج
دارلینگتون استفاده کنیم.

شکل 14ــ       8ــ رگوالتور ولتاژ با زوج دارلینگتون

پاسخ :برای محاسب ٔه  VOاز رابط ٔه
)VO = VZ - (VBE1+VBE2
استفاده می کنیم.
VO=12-(0/7+0/7)=12-1/4
ولت VO=10/6
با استفاده از رابط ٔه:

دست می آوریم:

=مقدار  ILرا به
IL

VRL VO
=
RL RL

10 / 6
=
I L = 1 / 06A
10Ω

چون در مدار زوج دارلینگتون  IE  β1β2 IBاست با
استفاده از این رابطه می توانیم مقدار  IBرا محاسبه کنیم:

شکل 13ــ       8ــ رگوالتور ولتاژ با زوج دارلینگتون

در این مدار اگر هر یک از ترانزیستورها به ترتیب دارای
بهره جریان  β 1و  β 2باشند ،جریان عبوری از بار از رابط ٔه تقریبی
ٔ
زیر به دست می آید:

IE
IL
=
β1β2 β1β2

=
IB

1 / 06 1 / 06
= = 1 / 06mA
50× 20 1000

=
IB

معادله  KVLرا می نویسیم و  ISرا
حلقه شکل 15ــ   8
ٔ
در ٔ
به دست می آوریم.

I L = β1β2I B

است:

هم چنین ولتاژ خروجی رگوالتور از رابط ٔه زیر قابل محاسبه
= VO
) VZ − (VBE1 + VBE2

مثال   5ــ     :8در رگوالتور ولتاژ با زوج دارلینگتون
شکل 14ــ    8اگر  Vin=30Vو  VZ =12Vو  RS =1KΩو
 VBE1=VBE2=0/7vو  β 1 = 50و  β 2 = 20باشد مطلوبست:
IZ )4
IB )3
IL )2
VO )1

شکل 15ــ      8ــ حلقۀ ورودی

= −Vin + R s Is + Vz
0
Vin − VZ 30 − 12
=
RS
1KΩ

Is
=

IS = 18 mA
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چون  IS=IZ+IBاست لذا

IZ=IS-IB
IZ=18-1/06=16/94mA

تمرین کالسی  :در صورتی که در مدار شکل  14ــ    8
مقاومت  RLرا به  20اهم افزایش دهیم ،مقادیر  IS ،ILو  IZرا
محاسبه کنید.

   6ــ       8ــ رگوالتور سری با مدار فـیـدبک
( ) Basic Linear Series Regulator

تاکنون رگوالتورهای بدون فیدبک را شرح دادیم .برای
تثبیت بیش تر ولتاژ می توانیم از رگوالتور با فیدبک استفاده کنیم.
این رگوالتورها به دو نوع سری و موازی تقسیم بندی می شوند.
بلوک دیاگرام کلی رگوالتور سری و بخش های مختلف آن در
شکل 16ــ    8و 17ــ    8رسم شده است.
رگوالتور سری

شکل 16ــ        8ــ بلوک دیاگرام کلی رگوالتور سری

عنصرکنترل کننده
و عبوردهنده جریان

مدار نمونه گیر

آشکارساز خطا
(مقایسه کننده)

ولتاژ مبنا

ب) نمونه گیر :مداری است که قسمتی از ولتاژ خروجی
را به مدار مقایسه کننده برمی گرداند .مدار نمونه گیراغلب از چند
مقاومت ثابت و متغیر تشکیل می شود.
پ) مقایسه کننده و تقویت کنندۀ ولتاژ خطا :این مدار،
ولتاژ نمونه گیر را که جزئی از ولتاژ خروجی است ،با ولتاژ مبنا
مقایسه می کند .سپس ولتاژ خروجی خود را طوری تغییر می دهد
که این دو ولتاژ با هم برابر شوند.
ت) عنصر کنترل کننده و عبور دهندۀ جریان    :این
کننده کلکتور مشترک یا زوج دارلینگتون است
مدار یک تقویت ٔ
و از مدار مقایسه کننده فرمان می گیرد .با تنظیم افت ولتاژ در
دوسر این عنصر ،ولتاژ خروجی ثابت می ماند .چون جریان
مصرف کننده از این عنصر عبور می کند؛ قدرت زیادی در آن تلف
می شود .بنابراین همیشه ولتاژ خروجی با یک ولتاژ ثابت که همان
ولتاژ مبنا است مقایسه می شود و در صورت هرگونه تغییر در ولتاژ
خروجی ،فرآیند زیر به صورت مداوم اتفاق می افتد .برای مثال
اگر در اثر افزایش جریان بار ،ولتاژ خروجی کاهش یابد بالفاصله
این کاهش ولتاژ سبب تغییر ولتاژ خروجی مقایسه کننده می شود و
عبوردهنده جریان می دهد و
فرمان الزم را به عنصر کنترل کننده و
ٔ
کاهش ولتاژ خروجی را جبران می کند .به این ترتیب همیشه ولتاژ
خروجی ثابت می ماند.
ولتاژ خروجی به هر دلیلی تغییر کند.
ولتاژ خروجی با ولتاژ مرجع مقایسه می شود.
(در مدار مقایسه کننده)
ولتاژ اصالح  کننده تولید می شود.
ولتاژ اصالح کننده به عنصر کنترل کننده فرمان می دهد.
ولتاژ خروجی اصالح می شود.

شکل 17ــ          8ــ بلوک دیاگرام رگوالتور با فیدبک سری

کار هر قسمت این بلوک دیاگرام به شرح زیر است:
الف) ولتاژ مبنا :ولتاژ مبنا یا مرجع یک ولتاژ ثابت است
که معموال ً توسط دیود زنر تولید می شود.
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در شکل 18ــ    8مدار یک منبع تغذیه با رگوالتور فیدبک
نشان داده شده است .ورودی مدار رگوالتور ،یک ولتاژ DC
رگوله نشده است که توسط ترانس تغذیه ،یکسوکننده و خازن
صافی از برق شهر تهیه می شود.

ترانزیستور کنترل

مدار
نمونه گیر

آشکارساز خطا

شکل 18ــ          8ــ مدار رگوالتور ولتاژ با فیدبک

در این مدار  VZولتاژ مبنا op-Amp ،مدار مقایسه کننده
و آشکارساز خطا است .مقاومت های  R2و  R3مدار نمونه گیر را
تشکیل می دهند .ترانزیستور  TR1کنترل جریان را برعهده دارد
و از  op-Ampفرمان می گیرد.
1ــ       6ــ      8ــ مدار رگوالتور با فیدبک چگونه عمل
می کند؟ چگونگی عملکرد رگوالتور با فیدبک را می توانیم در 7
مرحله به شرح زیر خالصه کنیم:
چنان چه ولتاژ خروجی رگوالتور به هر دلیلی افزایش یا
کننده ولتاژ مقاومتی
کاهش یابد ،این تغییر ولتاژ توسط مدار تقسیم ٔ
رابطه زیر به دست
 R2و  R3احساس می شود ،زیرا مقدار  VR3از ٔ
می آید:
VO R 3
R2 + R 3

= VR 3

فرض کنیم ولتاژ خروجی مدار رگوالتور در اثر عواملی
مانندکاهش ولتاژ ورودی ( ) Vinو یا افزایش جریان بار ( )ILکاهش
یابد ،در این صورت ولتاژ دوسر مقاومت  R3نیز کم می شود.
کننده
چون ولتاژ دوسر  R3همان ولتاژ ورودی معکوس ٔ
کننده
 op-Ampاست و ولتاژ مبنا ( )VZولتاژ ورودی غیرمعکوس ٔ
 op-Ampاست ،این دو ولتاژ در ورودی مثبت و منفی ،با هم
مقایسه می شوند.
در حالت عادی باید  VR3=VZباشد ،در این شرایط
 Vi+ =Viاست .لذا با کاهش  ،VR3مقدار  Vi-در  op-Ampکممی شود و اختالف ولتاژ بین ورودی مثبت و منفی  op-Ampرا
زیاد می کند.
این اختالف ولتاژ توسط  op-Ampتقویت می شود و

ولتاژ مثبتی را در خروجی آن به وجود می آورد.
ولتاژ خروجی  op-Ampبه بیس ترانزیستورNPN ،
( )TR1داده شده و ولتاژ بیس  TR1را زیاد می کند و هدایت
ترانزیستور  TR1را افزایش می دهد.
با هادی تر شدن ترانزیستور  ،TR1جریان امیتر آن
افزایش یافته و  VOرا زیاد می کند و سبب تثبیت  VOمی شود.
مراحل تغییر را می توان به صورت زیر نیز نشان داد.

oP-AmP
کم می شود

کم می شود

زیاد می شود

oP-AmP
زیاد می شود

زیاد می شود

TR1

زیاد می شود

اگر
کم شود

TR1

زیاد می شود

هدایت TR1
زیاد می شود

نحوه عمل کرد مدار را بهتر تشریح می کند .به
مثال زیر
ٔ
شکل 19ــ    8توجه کنید .در این شکل که یک مدار رگوالتور با
فیدبک سری است .مراحل زیر صدق می کند.

شکل 19ــ      8ــ رگوالتور با فیدبک سری

ولتاژ ورودی از طریق مقاومت  ،R1دیود زنر را در
بایاس مخالف قرار می دهد و ولتاژ دوسر آن را به عنوان ولتاژ مبنا
به ورودی مثبت  op-Ampمی رساند .به این ترتیب  Vi+را در
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 5/1ولت تثبیت می کند.
در شرایط عادی ولتاژ ورودی منفی  op-Ampنیز برابر
با ولتاژ ورودی مثبت آن یعنی  5/1ولت استVi+=Vi-=5/1V .
با استفاده از ولتاژ خروجی و تقسیم آن بین مقاومت های
 R2و  R3ولتاژ دوسر  ،R3یعنی ولتاژ ورودی منفی  op-Ampرا
نیز می توانیم محاسبه کنیم.
VO R 3
10 / 2 × 10
=
= 5 / 1V
R2 + R 3
10 + 10

=Vi − V
=
R3

فرض کنیم مقدار  VOکم شود و به  10ولت برسد ،در این
صورت  VR3نیز کم می شود و به  5ولت می رسد زیرا:
VO R 3
10× 10
= = 5V
R 2 + R 3 10 + 10

=
VR 3

کم شدن ولتاژ دوسر  ،R3ولتاژ ورودی منفی op-Amp
را کم می کند و اختالف ولتاژ بین ورودی مثبت و منفیop-Amp
را افزایش می  دهد.
زیرا :
Vi + − Vi −= 5 / 1− 5= 0 / 1 V

این اختالف ولتاژ توسط  op-Ampتقویت می شود و
ولتاژ خروجی آن را افزایش می دهد.
با افزایش ولتاژ خروجی  op-Ampولتاژ بیس  TR1زیاد
می شود و جریان امیتر را زیاد می کند.
با زیاد شدن جریان امیتر ،مقدار  VOافزایش می یابد .به
این ترتیب کاهش  VOبه صورت خودکار جبران می شود.
توجه کنید  :عیب یابی در یک دستگاه همواره یک
فرآیند علمی است .زمانی می توانید عیب یابی کنید که فرآیند
عملکرد دستگاه را بدانید .فراگیری این فرآیند با همین آموزش ها
شروع می شود.
2ــ     6ــ       8ــ رابطۀ ولتاژ خروجی و اجزای مدار:با
توجه به شکل 20ــ    8ولتاژ زنر که به عنوان ولتاژ مبنا به ورودی
مثبت  op-Ampاتصال دارد را ولتاژ مقایسه ( )VREFمی نامیم.
184

ترانزیستور کنترل

مدار
نمونه گیر

آشکارساز خطا

شکل 20ــ             8ــ مدار رگوالتور با فیدبک

در  op-Ampهمواره  Vi+=Vi-است .لذا Vi -=VZ
است .ولتاژ ورودی منفی همان افت ولتاژ دوسر مقاومت R3
است که از تقسیم ولتاژ خروجی بین مقاومت های  R2و  R3به
دست می آید یعنی:
VO R 3
R2 + R 3

=Vi − V
=
R3

به جای  Vi-ولتاژ دوسر زنر یعنی  VZرا قرار می دهیم:
مقدار  VOرا محاسبه می کنیم
رابطه را ساده می کنیم.


 VZ


VO R 3
R2 + R 3

= VZ

 R + R3
VO =  2
 R3

 R 
VO= 1+ 2  VZ
 R3 

مثال    6ــ    :   8در شکل 20ــ    8اگر  Vin=15 Vو
 VZ=5/1 Vو  R2=R3=10KΩباشد VO ،را محاسبه کنید.
پاسخ :با استفاده از رابط ٔه  VOو اجزاء مدار ،مقدار  VOرا
محاسبه میکنیم .ابتدا رابطه     را    مینویسیم.
 R 
VO= 1+ 2  VZ
 R3 

مقادیر را جایگزین می کنیم و  VOرا به دست می آوریم:
= 1+ 10  5 / 1
= VO
2× 5 / 1
 10 



ولت VO =10/2

مثال 7ــ    :  8در شکل 20ــ    8در صورتی که Vin=15
ولت و  VZ=4/7ولت باشد نسبت  R 2را طوری انتخاب کنید
R3
تا  VO=8 Vشود.
 R 
پاسخ:ابتدارابط ٔهVOرامی نویسیمVO= 1+ 2  VZ :
 R3 

مقادیر  VOو  VZرا در رابط ٔه  VOقرار می دهیم.

 R 
)8= 1+ 2  (4 / 7
 R3 

طرفین تساوی رابر  4/7تقسیم می کنیم.

R
8
= 1+ 2
R3
4/7

مقدار نسبت

R2
R3

R2
R3

1 / 7 = 1+

را به دست می آوریم.
R2
= 1/ 7 − 1
R3

تا زمانی که افت ولتاژ در دوسر مقاومت  RSبه حدود
 0/7ولت نرسد؛ ترانزیستور  TR2هدایت نمی کند .پس از این که
ولتاژ دوسر مقاومت  RSنیز از  0/7ولت بیش تر شد ،چون ولتاژ
بیس امیتر ترانزیستور  TR2نیز از  0/7ولت بیش تر می شود ،این
ترانزیستور هدایت می کند .در این حالت ،به دلیل عبور جریان
از کلکتور  ،TR2جریان بیس ترانزیستور  TR1نیز کم می شود و
جریان بار ،دیگر نمی تواند افزایش یابد .به این ترتیب ،جریان بار
محدود می گردد و ترانزیستور  TR1محافظت می شود .جریان بار
ماکزیمم در حد

0/ 7
RS

= IL max

مثال     8ــ      :8چنان چه در شکل 21ــ    8ترانزیستور
 TR2با ولتاژ بیس امیتر  0/7ولت هادی شود و بخواهیم جریان
بار را در حد  200میلی آمپر محدود کنیم ،مقدار مقاومت  RSرا
محاسبه کنید.
پاسخ:

R2
=0/ 7
R3

3ــ    6ــ          8ــ مدار محافظ در مقابل اتصال کوتاه
یا افزایش جریان بار
 )   :(   Short Circuit or Over Load Protection
اگر  خروجی رگوالتور اتصال کوتاه شود جریان زیادی از
کننده جریان می گذرد و باعث خرابی آن می شود.
ترانزیستور کنترل ٔ
کننده جریان،
به همین دلیل برای محافظت از ترانزیستور کنترل ٔ
معموال ً محافظ پیش بینی می کنند .ساده ترین نوع محافظ در شکل
21ــ     8نشان داده شده است .ترانزیستور  TR2و مقاومت  ،Rsمدار
محافظ در مقابل اتصال کوتاه بار یا افزایش جریان بار هستند.

محدودکنندۀ
جریان

شکل 21ــ      8ــ مدار رگوالتور همراه با مدار محافظ

محدود می گردد.

0/ 7
RS
0/ 7
RS

= IL max

= 200mA

0/ 7
0/ 7
= = 3 / 5Ω
200mA 0 / 2

R
=
S

مثال 9ــ      :8اگر  RS=1 Ωانتخاب شود حداکثر جریان
عبوری از بار چند آمپر است؟ ولتاژ بیس امیتر را برای هدایت
 0/7 TR2ولت در نظر بگیرید.
پاسخ:
R I =V
BETR 2

S L

VBETR 2
RS

= I L max

0/ 7
= 0 / 7A
1Ω

I L max
=

  
برای هنرجویان عالقه مند

7ــ     8ــ رگوالتور با فیدبک موازی
()Basic Linear Shunt Regulator

در شکل 22ــ    8بلوک دیاگرام کلی رگوالتور ولتاژ موازی
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رسم شده است .همان طور که در شکل مشاهده می شود ،رگوالتور
وظیفه تثبیت ولتاژ خروجی را به عهده دارد.
موازی هم
ٔ

رگوالتور موازی

شکل 22ــ      8ــ بلوک دیاگرام کلی رگوالتور موازی

در شکل 23ــ    8بخش های مختلف رگوالتور با فیدبک
موازی را به صورت بلوکی مالحظه می کنید .اجزاء بلوک دیاگرام
رگوالتور با فیدبک موازی کامال ً مشابه رگوالتور با فیدبک سری
کننده جریان بار به صورت
است .با این تفاوت که عنصر کنترل ٔ
موازی با بار قرار می گیرد.
عنصر کنترل کنندۀ
موازی

آشکارساز خطا

کاهش ولتاژ بار

کاهش
ولتاژ VB
افزایش
VC

 VEBکم می شود

کاهش Vi+

شکل 25ــ       8ــ تغییرات در نقاط مختلف مدار در کاهش ولتاژ ورودی

شکل 24ــ    8مدار رگوالتور با فیدبک موازی را نشان
می دهد.

چنانچه ولتاژ ورودی به هر دلیلی افزایش یابد ،تغییرات در
نقاط مختلف مدار برعکس تغییرات مدار شکل 25ــ    8خواهد بود.
در این حالت ولتاژ خروجی مطابق شکل 26ــ    8تثبیت میشود.
افزایش ولتاژ ورودی

آشکارساز خطا

افزایش IC
ولتاژ مرجع

نمونه گیر

افزایش VO
افزایش
VB

شکل 24ــ      8ــ مدار رگوالتور ولتاژ موازی

عبوردهنده جریان،
در این مدار عنصر کنترل کننده و
ٔ
ترانزیستور  TR1است که با بار به صورت موازی قرار گرفته است.
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کاهش جریان کلکتور

احساس کاهش
ولتاژ توسط R4

شکل 23ــ      8ــ بلوک دیاگرام رگوالتور موازی

کنترل کننده

کاهش ولتاژ ورودی

ولتاژ مرجع

مدار نمونه گیر

عنصر

اگر به هر دلیلی ولتاژ ورودی کاهش یابد ،ولتاژ خروجی نیز تمایل
به کاهش پیدا می کند ،این تمایل کاهش ولتاژ توسط مقاومت های
 R3و  R4حس می شود و ولتاژ ورودی مثبت ) Vi+( op-Amp
را کاهش می دهد .با کاهش  ، Vi+ولتاژ خروجی  op-Ampکم
می شود و هدایت ترانزیستور  TR1را کاهش می دهد و جریان
کلکتور  TR1را کم می کند .با کم شدن ( IC)TR1ولتاژ کلکتور
امیتر  TR1افزایش می یابد .این ولتاژ همان ولتاژی است که به
بار می رسد .به این ترتیب ولتاژ خروجی در حد تعیین شده تثبیت
می شود .شکل 25ــ   8کاهش ولتاژ ورودی و اثر آن در تغییر
ولتاژ و جریان در نقاط مختلف مدار را نشان می دهد.

افزایش ولتاژ
در سطح R4

افزایشVi +

شکل 26ــ       8ــ تغییرات در نقاط مختلف مدار در اثر افزایش ولتاژ ورودی

   8ــ      8ــ رگوالتور جریان

رگوالتور جریان مداری است که جهت ثابت نگهداشتن
جریان مصرف کننده به کار می رود .ثابت نگهداشتن جریان بار
از طریق تغییر ولتاژ دوسر مقاومت بار صورت می گیرد .یعنی،
در صورت افزایش مقاومت بار ،ولتاژ بار نیز افزایش و با کاهش
همه
مقاومت بار ،ولتاژ بار نیز کاهش می یابد .به این ترتیب در ٔ
حاالت جریان بار ثابت می ماند.
مدار رگوالتور جریان شامل یک رگوالتور ولتاژ است
که ولتاژ دوسر یک مقاومت را ثابت نگه می دارد .در نتیجه،
جریان عبوری از مقاومت ثابت است .در صورت سری کردن
یک مقاومت با این مجموعه ،جریان عبوری از مقاومت سری
نقشه کلی رگوالتور جریان
شده ثابت خواهد ماند .شکل 27ــ   ٔ 8
را نشان می دهد.
رگوالتور ولتاژ

اگر  IL=ICبه هر دلیلی کاهش یابد ،جریان  IE ≅ ICنیز کم
می شود .کم شدن  IEافت ولتاژ دوسر  REرا کاهش می دهد .از
سوی دیگر  VZ=VRE+VEBاست .می دانیم  VZدارای مقداری
ثابت است .بنابراین با توجه به رابط ٔه  ، VEB=VZ-VREبا کاهش
 VREمقدار  VEBزیاد می شود و هدایت ترانزیستور را باال می برد
و  ILرا در سطح ثابتی قرار می دهد.
مراحل تثبیت جریان  ILرا می توان به صورت زیر نیز
نمایش داد:

مثال 10ــ    :8در شکل 29ــ   8چنان چه  VEBبرابر 0/7
ولت باشد مطلوبست :الف) محاسب ٔه  ، ILب) محاسب ٔه VO

شکل 27ــ      8ــ شمای کلی رگوالتور جریان

در این مدار مقاومت  RSدر خروجی رگوالتور ولتاژ
قرار  دارد و مقاومت  RLبا
مجموعه رگوالتور ولتاژ و  RSسری
ٔ
شده است.
یک نمونه مدار رگوالتور جریان در شکل 28ــ    8نشان
داده شده است.

شکل 29ــ      8ــ مدار رگوالتور جریان

پاسخ :می دانیم REIE+ VEB= VZ
با استفاده از رابط ٔه فوق مقدار  IEرا برحسب سایر مقادیر
به دست می آوریم:
VZ − VEB
RE

= IE

مقادیر را جایگزین می کنیم:
شکل 28ــ       8ــ مدار رگوالتور جریان

mA

6 / 7 0/ 7
=

=
I
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چون  IE  IC = ILاست بنابراین IL=6mA :می شود.
مقدار ولتاژ خروجی از رابط ٔه زیر به دست می آید:
)VO=RLIL=(2/5)(6
ولت VO = 15

 )3دو برابر می شود.

 )4چهار برابر می شود.

9ــ       8ــ الگوی پرسش

صحیح یا غلط
1ــ9ــ       8ــ تغییرات ولتاژ خروجی رگوالتور فقط در اثر
تغییر بار یا تغییر ولتاژ ورودی ایجاد می شود.
غلط
صحیح
رابطه درصد تنظیم ولتاژ به صورت
2ــ9ــ   8ــ ٔ
VONL − VOFL
×100%
VOFL

 VRاست.
=
صحیح

غلط

کامل کردنی
3ــ9ــ      8ــ در رگوالتور با فیدبک ،نمونه گیر ........
را به مدار  .........برمی گرداند.
4ــ9ــ     8ــ مدار رگوالتور جریان شامل یک رگوالتور
 .....است که جریان مصرف کننده را . ..........
   5ــ9ــ      8ــ در شکل 30ــ      8اگر   VBE=0/7ولت و IL=0/2
آمپر باشد ولتاژ زنر چند ولت است؟
 5 )2ولت
 4/3 )1ولت
 6/2 )4ولت
 5/7 )3ولت

شکل 31ــ      8

تشریحی و محاسباتی
7ــ9ــ      8ــ درصد تنظیم ولتاژ یک منبع  dcرا حساب
کنید که ولتاژ  100ولت در حالت بی باری را به  95ولت در بار
کامل می رساند.
   8ــ9ــ      8ــ در شکل 32ــ    8اگرR=5KΩ ، RL=1KΩ
 VBE=0/7 V ،VZ=10Vو  Vi=20Vباشد ،مقادیر زیر را تعیین
کنید.
الف)  VLو IL؛
ب) جریان کلکتور ترانزیستور؛
پ) جریان عبوری از مقاومت R؛
ت) جریان منبع.

شکل 32ــ   8

شکل 30ــ      8

   6ــ9ــ      8ــ در شکل 31ــ    8اگر  RLاز  100 Ωبه
200Ωتغییر کند .جریان بار چه تغییری می کند؟  VEBبرابر 0/7
ولت در نظر گرفته شود.
 )1نصف می شود )2 .تغییر نمی کند.
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9ــ9ــ    8ــ در شکل 33ــ    8اگر ،RS=2KΩ ،RL=4K Ω
 β =50 ،VBE=0/7 V ،VZ=10 Vو  Vi=20Vباشد ،مقادیر
زیر را تعیین کنید.
الف) ولتاژ VL؛ ب) جریان  IL؛
پ) جریان منبع که از  RSمی گذرد:
ت) جریان زنر.

10ــ       8ــ تنظیم کننده های مجتمع سه سر

شکل 33ــ      8ــ منبع تغذیۀ تثبیت نشده

10ــ9ــ      8ــ نام بلوک های  C ،B ،Aو  Dرا در رگوالتور
ولتاژ سری شکل 34ــ    8بنویسید.

شکل 34ــ  8

11ــ9ــ    8ــ مقـدار مقاومت  RSرا در رگـوالتور
شکـل 21ــ     8طوری محاسبه کنـید که جریان بار در 2A
محدود شود .ولتاژ بیس امیتر  TR2در حال هدایت برابر با 0/6
ولت است.
R
12ــ9ــ      8ــ در شکل 35ــ    8نسبت  2را طوری
R3

محاسبه کنید که ولتاژ خروجی رگوالتور روی  12ولت تثبیت
شود.

مدار نمونه گیر

آشکارساز خطا

شکل 35ــ      8ــ مدار نمونه گیر

در اواخر سال های  1960سازندگان مدارهای مجتمع
کننده ولتاژ را بر روی تراشه آغاز کردند.
( ،)ICتولید تنظیم ٔ
نسل ا ّول این قطعات الکترونیکی آی سی هایی مانند µA723
و  LM300بودند که در آن ها یک دیود زنر ،یک تقویت کننده
کننده جریان و چند مدار مفید دیگر
بهره باال ،یک محدود ٔ
با ٔ
تعبیه شده بود .عیب تنظیم کننده های مجتمع ا ّولیه این بود که به
اجزای خارجی زیادی نیاز داشتند .باید  8پایه یا بیش تر برای
بسته بندی آن ها پیش بینی می شد ،زیرا با اتصال پایه های این
قطعات به اجزای مختلف خارجی می توانستند به مشخصاتی
مطلوب برسند.
جدیدترین نسل تنظیم کننده های ولتاژ مجتمع ،فقط سه پایه
برای اتصال به مدار دارند .یکی از این پایه ها برای اتصال به
شده
نشده ورودی ،اتصال دیگری برای ولتاژ تنظیم ٔ
ولتاژ تنظیم ٔ
خروجی و سومی هم برای اتصال به زمین است.
تنظیم کننده های سه  سرکه به صورت قطعاتی با پوشش
پالستیکی یا فلزی به بازار آمده اند بسیار عمومیت دارند و بسیار
ارزان عرضه می شوند و استفاده از این آی سی ها به دلیل سه پایه
بودن آسان است .مدار تنظیم کننده های ولتاژ سه سر تنها به وسیل ٔه
حداکثر سه عدد خازن بای پاس خارجی کامل می شود .خازن ها
در ورودی و خروجی رگوالتور نصب می شوند تا تغییرات
ولتاژی را که در اثر نفوذ و دخالت فرکانس های ناخواسته به
وجود می آید ،از بین ببرند.
رگوالتورهای ولتاژ به صورت زیر دسته بندی می شوند:
دسته ای از رگوالتورهایی که ولتاژ مثبت تهیه می کنند؛
رگوالتورهای سری  78 XXدر این بسته بندی قرار دارند.
شماره 78 XX
نکتۀمهم  :معـمو ًال در ابتـدا یا بعد از
ٔ
کننده
تعدادی حرف انگلیسی قرار می گیرد که این حروف مشخص ٔ
کارخانه سازنده است .مانند آی سی LM7805
در شکل 36ــ    8چگونگی قرار گرفتن رگوالتور در مدار
به صورت بلوک دیاگرام نشان داده شده است.
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ولتاژ مثبت خروجی

ولتاژ مثبت ورودی
مشترک
(زمین)

شکل 36ــ      8ــ مدار استاندارد قرار گرفتن آی سی

دو رقم آخر در شماره آی سی ولتاژ خروجی آن را مشخص
شده
می کند .مث ًال آی سی رگوالتور  7805ولتاژ خروجی رگوله ٔ
 +5ولت را فراهم می کند .ولتاژ خروجی این سری آی سی ها
معمو ًال  ± 4درصد خطا دارند .برای مثال ولتاژ خروجی آی سی
 7805ممکن است  4/8ولت تا  5/2ولت باشد .یادآور می شود
که مقدار ولتاژ در این محدوده کام ًال ثابت و تنظیم شده است .در
جدول 1ــ    8سایر شماره های این نوع آی سی های رگوالتور و
ولتاژ خروجی هر یک از آن ها مشخص شده است.

در شکل 38ــ    8مدار این نوع آی سی ها به صورت بلوک
دیاگرام رسم شده است.
ولتاژ منفی خروجی

ولتاژ ورودی منفی
مشترک
(زمین)

شکل 38ــ    8ــ بلوک دیاگرام آی سی رگوالتور منفی

در جدول 2ــ     8سایر شماره های این نوع آی سی های
رگوالتور و ولتاژ خروجی هر یک از آن ها مشخص شده است.
جدول 2ــ    8

جدول 1ــ    8

در شکل 37ــ     8دو نمونه بسته بندی این سری آی سی ها
را مشاهده می کنید.
 :1پایۀ ورودی
 :٢پایۀ زمین
 :٣پایۀ خروجی
گرماگیر به پایۀ ٢
اتصال دارد

سطح گرماگیر با پایۀ شمارۀ ٤
مشخص شده است و به پایۀ ٢
اتصال دارد
شکل 37ــ     8ــ دو نمونه بسته بندی

••

تنظیم کننده هایی که فقط ولتاژ منفی تهیه می کنند؛ رگوالتورهای
سری  79XXدر این بسته بندی قرار دارند.
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1ــ   10ــ        8ــ بلوک دیاگرام مدار داخلی آی سی
سری (  :)78XXدر شکل 39ــ     8بلوک دیاگرام مدار داخلی
سری  78XXرا مشاهده می کنید.
ترانزیستور سری

خروجی
نمونه گیر و
مدار تنظیم

آشکارسازی
و تقویت خطا

ورودی
ولتاژ مبنا

مدار محافظ حرارتی
و اتصال کوتاه

شکل 39ــ     8ــ بلوک دیاگرام مدار داخلی آی سی

در این مدار جریان بار از ترانزیستور سری می گذرد.
چنان چه دمای داخلی رگوالتور تا حد خطرناکی باال رود ،به
دلیل وجود مدار محافظ حرارتی و اتصال کوتاه ،مدار به طور
خودکار به حالت خاموش می رود .این عمل یک اقدام احتیاطی
برای جلوگیری از اتالف بیش از حد توان مجاز و آسیب رسیدن
به رگوالتور است .درجه حرارتی که مدار در آن عمل می کند
بستگی به دمای محیط ،ظرفیت گرماگیر و سایر متغیرها دارد.
سایر قسمت ها مشابه رگوالتور سری با فیدبک است.

این آی سی می تواند به بار بدهد  1/5آمپر است.
1ــ11ــ      8ــ نحوۀ عملکرد مدار :همان طوری که در
وسیله آی سی رگوالتور ،ولتاژ
شکل 41ــ    8مشاهده می شود ،به ٔ
پایه قابل تنظیم
مبنای ثابتی برابر با  1/25ولت بین ٔ
پایه خروجی و ٔ
آی سی ایجاد می شود.
ولتاژ منهای ثابت

فعالیت خارج از کالس  :بلوک دیاگرام شکل 39ــ٨
را تحلیل کنید و نتایج به دست آمده را به کالس ارائه دهید.

11ــ     8ــ رگوالتور ولتاژ خطی قابل تنظیم مثبت

()Adjustable Positive Linear Voltage Regulator
آی سی  LM317یک نمونه آی سی رگوالتور مثبت قابل
تنظیم سه پایه است که ولتاژ خروجی آن می تواند بین  1/25ولت
نقشه مدار استاندارد این آی سی در شکل
تا  +37ولت تغییر کندٔ .
40ــ    8رسم شده است.

ولتاژ مثبت خروجی

پایۀ تنظیم ولتاژ
خروجی

ولتاژ مثبت ورودی

شکل 40ــ      8ــ نقشۀ مداری رگوالتور قابل تنظیم

پایه ورودی ( ،)Inputخروجی ()outPut
آیسی دارای سه ٔ
و پایه قابل تنظیم ( )Adjustmentاست .مقاومت ثابت  R1و مقاومت
بیشینه ولتاژ خروجی در
متغیر  R2برای تنظیم سطح و تعیین مقدار
ٔ
مدار بهکار میروند.
همان طور که اشاره شد ولتاژ خروجی آی سی LM 317
می تواند بین  1/2ولت تا  37ولت تغییر کند .حداکثر جریانی که

شکل 41ــ      8ــ مقدار ولتاژ مقایسه (مرجع) در مدار آی سی رگوالتور متغیر

این ولتاژ را ولتاژ مرجع ( )VREFمی نامیم.
VREF = VREFRENCE = 1/25 V
مقدار ولتاژ مبنای ثابت ( )VREFجریان ثابتی را از مقاومت
 R1که آن را  IREFمی نامیم ،عبور می دهد .مقدار این جریان از
رابطه زیر محاسبه می شود.
ٔ
VREF 1 / 25
=
R1
R1

=
I REF

در شرایط عادی جریان بسیار ناچیزی در  حدود  50تا
پایه قابل تنظیم آی سی رگوالتور و مقاومت
 100میکرو  آمپر از ٔ
 R2عبور می کند .این جریان را  IADJمی نامیم .با توجه به شکل
مجموع جریان های  IADJو  IREFاز مقاومت  R2عبور می نماید.
IR2= IREF + IADJ
جریان  IR2در دو سر مقاومت  R2افت ولتاژی را به وجود
می آورد.
مجموعه این افت ولتاژ و  VREFولتاژ خروجی را
ٔ
تشکیل می دهد.
2ــ11ــ      8ــ رابطۀ ولتاژ خروجی و اجزای مدار:
با توجه به شکل می توانیم بنویسیم:
Vout= VREF + VR2
191

رابطه زیر محاسبه
افت ولتاژ دو سر مقاومت  R2از
ٔ
می شود.
VR2 = (IREF + IADJ)R2
رابطه باال به جای  IREFمعادل آن را قرار می دهیم:
در ٔ
VREF
R1

= I REF

رابطه نهایی به صورت زیر در می آید:
ٔ
VREF
× R 2 + I ADJ R 2
R1

=VR 2

با جمع کردن مقادیر  VREFو  VR2می توان ولتاژ خروجی را
رابطه زیر محاسبه کرد:
از ٔ
VREF
× R 2 + I ADJ R 2
R1

Vout= VREF +

پاسخ:
R2
) + I ADJ R 2
R1

VO= VREF (1+

2 / 4K
)) + 50µA(2 / 4 KΩ
240Ω

V
=
O 1 / 25 (1 +

ولت

VO=13/75 + 0/12 = 13/87

تمرین کالسی  :در مدار شکل 42ــ    8مقدار بیش ترین
و کم ترین ولتاژ خروجی چند ولت است؟
مثال 12ــ    :8ولتاژ خروجی مینیمم و ماکزیمم رگوالتور
ولتاژ شکل  43ــ    8را محاسبه کنید .مقدار  IADJ= 50µAو
 VREF  =1/25Vدر نظر گرفته میشود.

رابطه را ساده می کنیم:
R2
) + I ADJ R 2
R1

Vout= VREF (1+

اگر از  IADJصرفنظر کنیم رابطه به صورت زیر در می آید:
R2
)
R1

=
Vout VREF (1+

چنانچه مقدار  R2را تغییر دهیم می توانیم ولتاژ خروجی را
بین  1/25 Vو مقدار حداکثر تغییر دهیم.
مثال 11ــ    :8در شکل 42ــ    8با فرض IADJ = 50µA،
R1=240Ω ،VREF=1/25Vو  R2=2/4KΩمقدار ولتاژ  VOرا
محاسبه کنید.

شکل 43ــ      8ــ مدار با آی سی رگوالتور LM317

پاسخ :ولتاژ دو سر مقاومت  R1برابر است با:
VR1 = VREF =1/25
وقتی    R2در مقدار مینیمم خود یعنی  ٠Ωتنظیم است ولتاژ
خروجی مینیمم مقدار خود را دارد ،زیرا:
R2
) + I ADJ × R 2
R1

Vout= VREF (1 +

0
) + I ADJ ×0
R1
()Max

شکل 42ــ   8
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VREF (1 +

=Vout

ولت Vout = VREF=1/25
چنانچه مقدار  R2در ماکزیمم مقدار خود یعنی  5KΩقرار
گیرد ،ولتاژ خروجی ماکزیمم می شود.

R2
) + I ADJ × R 2
R1

Vout(max)= VREF (1 +

5 KΩ
) + (50µA) × 5 KΩ
220Ω

)Vout(max
= 1 / 25 (1 +

Vout(max) = 29/66V + 0/25V=29/9V
بنابراین ولتاژ خروجی بین  1/25ولت تا  29/9ولت تغییر
می کند.
3ــ11ــ      8ــ رگوالتور ولتاژ خطی قابل تنـظیم منفی
(:)AdJustable Negative Linear Voltage Regulator
آیسی  ،LM337یک آیسی رگوالتور ولتاژ منفی است که
ولتاژ خروجی آن میتواند بین  1/2ــ ولت تا  37ــ ولت تغییر کند.
نقشه مدار استاندارد آن
پایه های این آی  سی و یک نمونه ٔ
در شکل 44ــ    8رسم شده است:
خروجی منفی			

پایۀ تنظیم ولتاژ

ورودی منفی

خروجی

شکل 44ــ      8ــ آی  سی رگوالتور با ولتاژ خروجی منفی

این آی  سی نیز مانند آی  سی  LM317برای تنظیم ولتاژ
خروجی به دو مقاومت  R1و  R2نیاز دارد .محاسبات ولتاژ
خروجی این مدار مشابه محاسبات آی سی رگوالتور LM317
است.
برای هنرجویان عالقه مند

12ــ      8ــ افزایش جریان بار به بیش از جریان حد
آی سی رگوالتور

ماکزیمم جریان خروجی آی سیهای رگوالتور ولتاژ محدود
است و چنانچه بار به جریان بیشتری نیاز داشته باشد میتوانیم از
مدار شکل 45ــ    8استفاده کنیم .در این مدار ترانزیستور TR1
جریان بیشتری را برای بار تأمین میکند.

تنظیم کننده

شکل 45ــ      8ــ مدار تأمین جریان اضافی بار

اگر جریان حد تأمین شده توسط آی سی را  IREGبنامیم
جریان بار ( )ILاز دو جریان  IREGو  I1به دست می آید .با اتصال
ولتاژ  Vinبه ورودی مدار و برقراری جریان  ،IREGافت ولتاژی در
دو سر مقاومت  R2پدید می آید که این ولتاژ با ولتاژ دو سر دیود
 ،Dولتاژ هدایت ترانزیستور  TR1را فراهم می کند .مقدار جریانی
که از امیتر  TR1عبور می کند توسط مقاومت  R1و افت ولتاژ دو
سر آن تعیین می شود .افت ولتاژ دو سر مقاومت  R1توسط ولتاژ
دو سر  R2کنترل می گردد زیرا
مجموعه مقاومت  R1و امیتر بیس
ٔ
 TR1با
مجموعه مقاومت  R2و دیود  Dموازی است .بنابراین
ٔ
می توانیم بنویسیم:
R1I1+VEB(TR1) = R2IREG + VD
چون جنس دیود بیس امیتر با جنس دیود  Dمشابه است
لذا ولتاژ موافق دیود ( )VDبا ولتاژ موافق ( )VEBبرابر می شود:
VEB(TR1) = VD
معادله فوق اگر ) VEB(TR1و  VDرا حذف کنیم
از طرفین
ٔ
رابطه به صورت زیر در می آید:
R1I1 = R2 IREG
با انتخاب مقادیر  R1و  R2می توانیم  I1و جریان مورد نیاز
بار را تنظیم کنیم زیرا:
R2
× I REG

R1

I1
=

چون توان مجاز مقاومت  R1بسیار زیاد می شود لذا این
مدار کاربرد عملی ندارد.
مثال 13ــ    :  8در مدار شکل 45ــ    R1 8را طوری
انتخاب کنید که جریان بار مساوی  2آمپر باشد IREG =0/5 A .و
 R2 =   10Ωدر نظر بگیرید.
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پاسخ :جریان عبوری از امیتر  TR1که همان جریان
عبوری از مقاومت  R1است .باید برابر 2-  0/5 = 1/5Aباشد.
با داشتن  IREGو  I1و  ،R2می توانیم مقدار  R1را محاسبه
کنیم:
I REG
0/ 5
×=
10
I1
1/ 5

  5ــ13ــ     8ــ در شکل 47ــ    8اگر  V1= 1/25ولت و
 IADJ=100میکروآمپر باشد حداکثر  VOچند ولت است؟
2ــ 16/25V
1ــ 15V
4ــ 30V
3ــ 16/55V
آی سی
رگوالتور

= R1
× R2

R1 = 3/3 Ω

13ــ      8ــ الگوی پرسش

صحیح یا غلط
1ــ13ــ      8ــ آی  سی های سری  78XXرگوالتورهای
ولتاژ ثابت مثبت هستند.
غلط
صحیح
2ــ13ــ      8ــ ولتاژ خروجی آی  سی رگوالتور  7915برابر
 +15ولت است.
غلط
صحیح
چهار گزینه ای
3ــ13ــ      8ــ ولتاژ خروجی کدام آی  سی رگوالتور بین
 -1/2ولت تا  -37ولت قابل تنظیم است؟
2ــ LM317
1ــ LM337
4ــ AN7915
3ــ AN7805
برای هنرجویان عالقه مند
4ــ13ــ      8ــ اگر در شکل 46ــ    Ireg = 0/5A 8باشد IL
چند آمپر است؟
2ــ 1A
1ــ 0/5A
4ــ 2A
3ــ 1/5A

 30ولت

شکل 47ــ   8

محاسباتی
  6ــ13ــ      8ــ در شکل 48ــ    8ولتاژ خروجی چند ولت
است؟ آی سی از نوع رگوالتور  5ولتی مثبت است.
رگوالتور  ٥ولتی

 RPروی 1KΩ
تنظیم شده است.
شکل 4٨ــ   8

است؟

7ــ13ــ     8ــ در شکل 49ــ    8ولتاژ خروجی چند ولت
VZ=12V
رگوالتور ٥

آی سی
رگوالتور

شکل 46ــ   8
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ولتی مثبت

شکل 4٩ــ   8

   8ــ13ــ      8ــ اگر در شکل    50ــ    R1 = 240Ω ،8و
 R2 = 30Ωو VReg  =12Vباشد ،با تغییر  R2مقادیر حداقل و
حداکثر  VOچند ولت است؟
تنظیم کننده ولتاژ

9ــ13ــ      8ــ مدار شکل    51ــ   8مربوط به منبع تغذیه
متغیر عملی با آی سی  7809است:
شده خروجی آی  سی رگوالتور چند
الف) ولتاژ تثبیت ٔ
ولت است؟
ب) حداقل و حداکثر ولتاژ خروجی مدار را محاسبه
کنید IQ = 0 .درنظر گرفته شود.

شکل   50ــ   8

شکل   51ــ   8

14ــ      8ــ مبدل  dcبه dc

گاهی نیاز داریم که یک ولتاژ  dcرا به ولتاژ  dcدیگری
تغذیه مثبت +5V
تبدیل کنیم .برای مثال اگر سیستمی با یک منبع ٔ
داشته باشیم ،به کمک یک مبدل  dcبه  dcمی توانیم ولتاژ خروجی
 +١٥VDCرا تولید کنیم در این صورت می توانیم دو منبع تغذیه
با ولتاژهای  +5Vو  +15Vرا داشته باشیم .طرح های گوناگونی
درباره یک طرح
برای مبدل های  dcبه  dcوجود دارد .این بخش،
ٔ
ویژه به طور اجمالی بحث می کنیم تا بتوانیم ایده ای از چگونگی
کار مبدل های  dcبه  dcکسب کنیم.
1ــ14ــ      8ــ ایدۀ اولیه :در اکثر مبدلهای  dcبه ،dc
ولتاژ  dcورودی به یک نوسانساز موج مربعی داده میشود که
خروجی آن سیم پیچ ّاولیه یک ترانسفورماتور را تحریک میکند.
شکل   52ــ    8بلوک دیاگرام مبدل  DCبه  DCرا نشان
می دهد.

یکسوساز

و صافی

نوسان ساز

شکل   52ــ      8ــ بلوک دیاگرام مبدل  DCبه DC

معموال ً مقدار فرکانس نوسانساز بین  1KHzتا 100KHz
است .هر چه فرکانس بیشتر باشد ،ترانسفورماتور و اجزای صافی آن
کوچک میشوند .از سوی دیگر ،اگر فرکانس خیلی باال باشد ،تولید
زاویه 90درجه)
موجی مربعی کامل (لبههای باالرونده یا پایین رونده با ٔ
دشوار میشود .تجربه نشان داده است که فرکانس  20KHzبهترین
حالت برای تولید موج مربعی است .با انتخاب نسبت مناسب برای
ثانویه ترانسفورماتور میتواند کوچکتر یا
ترانسفورماتور ،ولتاژ ٔ
بزرگتر شود .برای باال بردن کارآیی ترانسفورماتور ،معموال ً از
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هسته چنبرهای دارد .با این
ترانسفورماتوری استفاده میشود که ٔ
روش ولتاژ ثانویه به شکل موجی مربعی کامل در میآید .در این
حالت ولتاژ مربعی ثانویه را یکسو و صاف میکنند و آن را به ولتاژ
 dcتبدیل مینمایند .صاف کردن این سیگنالها نسبتاً آسان است.
یکی از متداولترین انواع مبدلهای  DCبه  ،DCمبدل  +5Vبه
تغذیه استاندارد برای اکثر
 +15Vاست .ولتاژ  +5ولت ،ولتاژ منبع ٔ
مدارهای مجتمع و سامانههای دیجیتالی است .تعدادی از مدارهای
مجتمع ،مانند تقویتکنندههای عملیاتی نیز وجود دارند که ولتاژ
تغذیه آنها  +15Vاست .برای این نوع مدارها ،معموال ً از یک
ٔ
مبدل  DCبه  DCتوان کم و ولتاژهای خروجی  +15Vو -15V
استفاده میکنیم.
برای این که از چگونگی کارکرد این نوع مبدل ایده ای
به دست آورید به مدار شکل   53ــ    8که طرح کلی مبدل  DCبه
 DCرا نشان می دهد ،توجه کنید.
یکسو ساز تمام موج

تر ا نز یستو ر ها ی
کلیدزنی کالس B

مدار جداکنندۀ فاز

آیا می دانید  :امروزه اکثر منابع تغذیه از نوع کلیدزنی
(سوئیچینگ) است زیرا استفاده از این نوع منابع عالوه بر کم
حجم شدن دستگاه ،از میزان تلفات آن می کاهد و کارآیی آن را
باال می برد.

15ــ   8ــ  اسـاس     کـار  رگوالتورهـای    کلیدزنـی
(سوئیچینگ) ()Basic Switching Regulators

تنظیم کنندۀ
سه سر

خازن صافی

نوسان ساز موج مربعی
شکل   53ــ      8ــ طرح کلی مبدل  DCبه DC

حال ببینیم این مدار چگونه کار می کند؟ موج مربعی توسط
یک نوسان ساز مربعی تولید می شود که فرکانس آن را مقادیر  R3و
 C2تعیین می کنند .معموال ً این فرکانس برحسب کیلوهرتز است.
جداکننده فاز  TR1می رسد .خروجی های
این موج مربعی به مدار
ٔ
دامنه مساوی و فاز مخالف هم
ترانزسیتور  TR1دو موج مربعی با ٔ
است .این موج های مربعی به ترانزیستورهای کلیدزنی کالس B
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) TR٣و  (TR٢داده می شود .ترانزیستور TR٢یک نیم پریود و
ثانویه
 TR٣در نیم پریود دیگر هدایت می کنند .موجی که از سیم پیچ ٔ
ترانسفورماتور  Tخارج می شود ،ابتدا به یکسو ساز پل و سپس به
صافی خازنی می رسد .چون سیگنال خروجی ترانسفورماتور به
شکل مربعی و فرکانس آن برحسب کیلوهرتز است یکسو سازی و
صاف کردن آن آسان صورت می گیرد.
به این ترتیب ولتاژ  DCتنظیم نشده ،برای ورود به یک
کننده سه سر آماده می شود .در این حالت ولتاژ خروجی
تنظیم ٔ
نهایی ولتاژی  DCاست که مقدار آن با مقدار ورودی تفاوت
دارد.

تغذیه خطی ،توان زیادی تلف میشود که درصد
در منابع ٔ
باالیی از این تلفات بهصورت حرارت است .تلفات زیاد توان سبب
کاهش راندمان درحدی کمتر از  40درصد میشود .در حالت کلی
این منابع تثبیت خوبی دارند ،میزان نویز و ضربان ولتاژ خروجی آنها
کم است و اکثر ًا نیازهای ما را برآورده میکنند .راندمان پایین منابع
تغذیه خطی موجب شده است که عالوه بر مصرف انرژی الکتریکی
ٔ
زیاد ،در توانهای نسبتاً باال نیاز به وسایل خنککننده مانند رادیاتور
و پروانه (فن) داشته باشند .همچنین ابعاد و حجم ترانسفورماتور
بهکار رفته در این منابع تغذیه بزرگ است .بنابراین با توجه به کوچک
و فشرده شدن دستگاههای مدرن الکتریکی در عصر حاضر ،منابع
تغذیه خطی،
تغذیه خطی نمیتوانند مناسب باشند .جایگزین منابع ٔ
ٔ
تغذیه خطی
تغذیه سوئیچینگ هستند که تا حدودی معایب منابع ٔ
منابع ٔ
ساده یک نوع
را برطرف مینمایند .در شکل   54ــ    8بلوک دیاگرام ٔ
تغذیه سوئیچینگ را مالحظه میکنید.
منبع ٔ

بوبین یا

عنصر کلید زنی

ترانسفورماتور

مانند ترانزیستور

یکسوساز و

فیدبک و

یکسوساز و
صافی

شده آن را مشاهده
در شکل   56ــ    8مدار معادل ساده ٔ
می کنید.

ترانزیستور معادل یک کلید عمل می کند.

صافی

کنترل

ولتاژ مرجع
کنترل کننده

شکل   54ــ      8ــ بلوک دیاگرام سادۀ یک نوع منبع تغذیه سوئیچینگ

در این بلوک دیاگرام ،ابتدا ولتاژ متناوب ورودی یکسو و
صاف میشود تا ولتاژ  DCمورد نیاز را تولید کند .این ولتاژ به
عنصر کلیدزنی (سوئیچینگ) داده میشود تا موج مربعی با فرکانس
زیاد را بهوجود آورد .موج مربعی از یک بوبین یا ترانسفورماتور
کاهنده عبور میکند و پس از یکسوسازی و عبور از صافی ولتاژ
 DCمورد نیاز را تهیه مینماید .برای کنترل و تثبیت ولتاژ خروجی،
بخشی از این ولتاژ نمونهبرداری و با ولتاژ مرجع مقایسه میشود.
پس از مقایسه ،سیگنال خطای ایجاد شده ،زمان قطع و وصل
سوئیچ را کنترل میکند .با توجه به اینکه سوئیچ بهطور دائم در حال
قطع و وصل است تلفات مدار بسیار کم میشود و راندمان منبع
تغذیه را افزایش میدهد و به حدود  70تا  80درصد میرساند.
همچنین به سبب کار در فرکانس باال (حدود ًا  )20KHzحجم بوبین
یا ترانسفورماتور بسیار کوچک میشود.
1ــ  15ــ      8ــ ایده اصلی دربارۀ چگونگی کار مدار
منبع تغذیۀ سوئیچینگ :در شکل   55ــ    8بخش های اساسی
تغذیه سوئیچینگ رسم شده است.
یک منبع ٔ

اسیالتور با
عرض پالس
متغیر

شکل   55ــ      8ــ یک نمونه مدار منبع تغذیۀ سوئیچینگ

شکل   56ــ      8ــ مدار ساده شدۀ منبع تغذیۀ سوئیچینگ

در این شکل یک نوسانساز با عرض پالس متغیر ،قطع و
وصل ترانزیستور کلیدی را کنترل میکند .به این ترتیب رشتهای از
دامنه پالسهای
پالس متغیر به بیس ترانزیستور وارد میشود .هرگاه ٔ
ورودی ،در تراز باال باشد ،ترانزیستور به اشباع میرود .همچنین
هنگامی که ولتاژ پالسهای ورودی به بیس ،در تراز پایین قرار گیرد،
ترانزیستور به حالت قطع میرود.
ایده اصلی این است که ترانزیستور مانند کلید عمل میکند.
ٔ
در شرایط ایدهآل ،هنگامی که کلیدی بسته یا باز (وصل یا قطع)
باشد ،هیچگونه توانی تلف نمیشود .یادآور میشود که در عمل
کلید ترانزیستوری نمیتواند بهطور کامل عمل کند .بنابراین همیشه
مقداری توان تلف میشود .اما توان تلف شده خیلی کمتر از توانی
تغذیه خطی تلف میکند .همانطور که مالحظه
است که یک منبع ٔ
میشود دیود  D1بین امیتر و زمین قرار دارد .به علت ایجاد ولتاژ
القایی معکوس توسط سیمپیچ  ،Lاتصال این دیود ضروری است.
بوبین  Lجریان مدار را ثابت نگه می دارد .هنگامی که
ترانزیستور قطع می شود ،دیود  D1مسیری را برای عبور جریان
القایی مخالف در بوبین ،آماده می سازد .بدون دیود ولتاژ معکوس
آن قدر باال می رود که ترانزیستور را تخریب می کند.
2ــ  15ــ      8ــ چرخۀ کار ( :)Duty Cycleدر یک
پالس مطابق شکل   57ــ    8نسبت زمان وصل پالس (یا پهنای
چرخه کار یا Duty Cycle
پالس) ( )Wبه زمان تناوب ( )Tرا
ٔ
(دیوتی سایکل) می گویند و آن را با  Dنشان می دهند.
پهنای پالس
W
ــــــــــــــــــــــ
=
= D
T
زمان متناوب
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چرخه کار متفاوت و زمان شارژ و
ب و پ چند حالت پالس را با
ٔ
دشارژ خازن مشاهده می کنید.

خاموش روشن کنترل خاموش و روشن

شکل   57ــ      8ــ پالس و زمان قطع و وصل آن

چرخه کار پالس ،می توان ولتاژی را که به صافی
با تغییر
ٔ
 LCوارد می شود و در نهایت ولتاژ  DCخروجی را کنترل نمود.
ولتاژ خروجی صافی  LCکه یک ولتاژ  DCبا ضربان بسیار کم
رابطه زیر به دست می آید.
است ،از ٔ
Vout =DVin
رابطه فوق ،هر تغییری که در  Vinبهوجود
بنابراین با توجه به ٔ
چرخه
میآید میخواهد سبب تغییر در  Voutشود .به دلیل تغییر
ٔ
کار ( ،)Dاین تغییر به خروجی منتقل نمیشود و در نهایت  Voutرا
تثبیت میکند.
مثال 14ــ    :8اگر ولتاژ ورودی  DCبرابر  20ولت و
چرخه کار برابر  0/25باشد ولتاژ  DCخروجی چند ولت است؟
ٔ
پاسخ:
Vout = DVin
Vout = 0/25 * 20 = 5 V
مثال 15ــ    :8اگر ولتاژ ورودی به  25ولت تغییر یابد
و ولتاژ خروجی بخواهد روی  5ولت ثابت بماند ،چرخه کار باید
چه قدر انتخاب شود؟
پاسخ:
Vout = DVin
Vout
Vin

=D

5
= 0/ 2
25

=
D

همان طور که مشاهده می شود ،اگر ولتاژ ورودی زیاد شود
چرخه کار به  0/2کاهش می یابد تا ولتاژ خروجی روی 5
مقدار
ٔ
چرخه کار
ولت ثابت بماند .طبیعی است با کاهش ولتاژ ورودی،
ٔ
زیاد شده و  Voutرا ثابت نگه می دارد .در شکل   58ــ    8ــ الف،
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الف) ولتاژ خروجی به چرخۀ کار پالس بستگی دارد.

کنترل خاموش و روشن

ب) افزایش چرخۀ کار پالس ،ولتاژ خروجی را افزایش می دهد .کنترل خاموش و روشن

پ) کاهش چرخۀ کار پالس ،ولتاژ خروجی را کاهش می دهد.
شکل   58ــ      8ــ پالس های با چرخۀ کار متفاوت و میزان ولتاژ خروجی

در پالسهای نشان داده شده در شکل   58ــ      8ــ ب ،در زمان
( )TON = T1ترانزیستور  TR1وصل و خازن  Cشارژ میشود .در
زمان ( )Toff = T2ترانزیستور  TR1قطع و خازن  Cتخلیه میگردد.
مشاهده میشود زمان روشن بودن ترانزیستور ()ON Time = T1
بیشتر از زمان خاموش بودن ترانزیستور ( )Off Time = T2است.
چرخه کار بیشتر است و خازن بیشتر شارژ
یعنی در این حالت
ٔ
میشود و ولتاژ خروجی را افزایش میدهد.
در  شکل   58ــ      8ــ پ ،زمان روشن بودن ترانزیستور
( )TONنسبت به زمان خاموش بودن ( )Toffآن کم تر است (یعنی
چرخه کار  کم تر) .در این حالت خازن بیش تر تخلیه می شود و
ٔ
ولتاژ خروجی را کاهش می دهد .با توجه به توضیحات باال تغییر
چرخه کار ،ولتاژ خروجی را کم و زیاد می کند و در نهایت ولتاژ
ٔ
خروجی را تثبیت می نماید.

3ــ  15ــ      8ــ نحوۀ فرمان دادن به نوسان ساز
برای تنظیم چرخۀ کار :در شکل   55ــ    8ولتاژ خروجی،
کننده ولتاژ  R2و  R3تقسیم می شود.
توسط مقاومت های تقسیم ٔ
مقایسه  کننده ،ولتاژ دو سر  R3را با ولتاژ مبنا ( )VZ = VREFمقایسه
مقایسه این دو ولتاژ به صورت ولتاژ کنترل در
می کند .حاصل
ٔ
خروجی مقایسه کننده ظاهر می شود .ولتاژ کنترل به ورودی مدار
موج مربعی که عرض پالس آن قابل تغییر است داده می شود .به
این ترتیب
چرخه کار پالس خروجی نوسان ساز تغییر می کند ،مثال ً
ٔ

اگر ولتاژ خروجی به هر دلیلی تمایل به کم شدن پیدا کند ،مقدار
چرخه کار پالس را زیاد می کند .با
ولتاژ کنترل افزایش می یابد و
ٔ
زیاد شدن
چرخه کار پالس ،ولتاژ خروجی زیاد می شود .چنان چه
ٔ
ولتاژ خروجی تمایل به زیاد شدن داشته باشد ،ولتاژ کنترل کم
چرخه کار پالس را کاهش می دهد و در نهایت ولتاژ
می شود و
ٔ
نحوه تثبیت
خروجی را کم می کند .در شکل   59ــ    8و   60ــ   ٔ 8
چرخه کار نشان داده شده است.
ولتاژ خروجی در اثر تغییر
ٔ

مدار نوسانساز با
پهنای پالس متغیر

شکل   59ــ      8ــ نحوۀ تثبیت ولتاژ خروجی در اثر تغییر چرخۀ کار

مدار نوسانساز با
پهنای پالس متغیر

شکل   60ــ      8ــ نحوۀ تثبیت ولتاز خروجی در اثر تغییر چرخۀ کار
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4ــ  15ــ      8ــ تنظیمکنندههای کلیدزنی مجتمع:
تنظیمکنندههای سوئیچینگ کم توان را بر روی تراشه میسازند.
نمونه خوبی از این تنظیمکننده ،آی سی  µA78S40است .این
کننده سوئیچینگ است که با کاربری عام
مدار مجتمع یک تنظیم ٔ
شناخته میشود .در این آی سی مدار نوسانساز ،مدار مقایسهگر،
یک ترانزیستور راهانداز ،یک ترانزیستور سوئیچ یک ولتاژ مرجع،
کننده عملیاتی و تعدادی مدار دیگر وجود دارد .برای
دو تقویت ٔ
آن که به طرز کار این تنظیمکننده پی ببرید باید تا اندازهای با اصول
کار مدارهای دیجیتال آشنا باشید ،زیرا این تراشه شامل مدارهای
دریچه  ANDو فلیپ فالپ  RSاست .در شکل
منطقی از نوع
ٔ
  61ــ    8ساختمان داخلی این تنظیمکننده کلیدزنی و شماره پایهها و
کار هریک از پایههای آن نشان داده شده است .توجه داشته باشید
که به تحلیل این مدار نپرداختهایم و فقط آی سی را معرفی کردهایم.

این تنظیم کننده میتواند ولتاژی کمتر و یا بیشتر از ولتاژ
پالریته مخالف با ولتاژ ورودی ایجاد نماید.
ورودی و   یا ولتاژی با
ٔ
در شکل  62ــ    8مدار این رگوالتور سوئیچینگ با اجزای
خارجی متصل شده به پایه های آن برای ایجاد ولتاژی کم تر از
ولتاژ ورودی ،رسم شده است.

برای هنرجویان عالقه مند   :
شکل   62ــ      8ــ رگوالتور سوئیچینگ با آی سی 78S40

فعالیت فوق برنامه ریزی هنرجویان عالقه مند   :

نحوه عملکرد آی سی  فوق را جست وجو و    تحقیق کنید و
ٔ
نتایج را به کالس ارائه دهید.

    

16ــ      8ــ الگوی پرسش

شکل   61ــ      8ــ ساختمان داخلی تنظیم کننده کلید زنی 78S40
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کامل کردنی
1ــ16ــ      8ــ بهترین فرکانس کار نوسان ساز در مدار مبدل
 DCبه  DCبرابر …………… است.
صحیح یا غلط
تغذیه کلیدزنی تمایل
2ــ16ــ      8ــ اگر ولتاژ خروجی منبع ٔ
چرخه کار پالس ،کم می شود و ولتاژ
به کم شدن داشته باشد
ٔ
خروجی را زیاد می کند.
غلط
صحیح

چهارگزینه ای
3ــ16ــ      8ــ در مبدل  DCبه  DCاغلب می خواهیم ولتاژ
……… را به ولتاژ ……… تبدیل کنیم.
1ــ بیش تر ــ کم تر 2ــ کم تر ــ بیش تر
3ــ کم تر ــ دو برابر 4ــ بیش تر ــ نصف
تغذیه سوئیچینگ
4ــ16ــ      8ــ اگر
چرخه کار در یک منبع ٔ
ٔ
برابر  0/75و ولتاژ ورودی برابر  20ولت باشد ولتاژ خروجی چند
ولت است
2ــ 20
1ــ 15
4ــ 5
3ــ 10
چرخه کار در پالس شکل   63ــ    8کدام است؟
  5ــ  16ــ      8ــ
ٔ
1
4
1
3ــ ــــ
3
1ــ ــــ

1
2
2
4ــ ــــ
3
2ــ ــــ

ببرید.

تشریحی
  6ــ16ــ      8ــ ِاشکال اساسی رگوالتورهای خطی را نام

محدوده فرکانس نوسانسازهای رگوالتورهای
7ــ16ــ      8ــ
ٔ
سوئیچینگ چند کیلوهرتز است؟
7ــ   16ــ      8ــ شکل   64ــ    8اساس کار یک رگوالتور
سوئیچینگ را نشان می دهد ،طرز کار مدار را شرح دهید.
   8ــ  16ــ       8ــ در شکل ٦٤ــ     ٨کار دیود  Dرا شرح دهید.
سوئیچ
کنترل کننده
شکل   64ــ     8

 5ولت

شکل    63ــ   8
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فصل نهم
الکترونیک صنعتی
زمان اجرا 20 :ساعت آموزشی

هدف کلی :آموزش کاربردی قطعات الکترونیک صنعتی
هدف های رفتاری :پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که:

کند.

دهد.

1ــ ساختمان دیود چهار الیه را شرح دهد.
مشخصه ولت آمپر دیود شاکلی را تحلیل کند.
2ــ
ٔ
3ــ یک نمونه کاربرد دیود شاکلی را شرح دهد.
4ــ ساختمان  SCRرا شرح دهد.
  5ــ مدار معادل ترانزیستوری  SCRرا تحلیل کند.
نحوه تریگرکردن  SCRرا تحلیل کند.
  6ــ ٔ
7ــ روش های مختلف خاموش کردن  SCRرا تحلیل
مشخصه ولت آمپر  SCRرا تحلیل کند
   8ــ
ٔ
9ــ مدار محافظ بار  SCRرا تحلیل کند.
10ــ طرز کار مدار دیمر با  SCRرا تحلیل کند.
11ــ کلید استاتیکی نیم موج با  SCRرا تحلیل کند.
12ــ ساختمان  LASCRرا شرح دهد.
13ــ یک نمونه مدار کاربردی  LASCRرا تحلیل کند.
14ــ به سؤاالت مربوط به دیود چهار الیه و  SCRپاسخ
15ــ ساختمان دایاک را شرح دهد.
مشخصه ولت آمپر دایاک را تحلیل کند.
16ــ منحنی
ٔ

پیش گفتار

کلمه یونانی به مفهوم (در)
تریستور ( )thyristorیک ٔ
است .تریستورها به مجموعه ای از عناصر الکترونیکی نیمه هادی
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کند.

کند.

17ــ ساختمان ترایاک را توضیح دهد.
مشخصه ولت آمپر ترایاک را تحلیل کند.
18ــ
ٔ
19ــ کاربرد دایاک و ترایاک را در مدار کنترل فاز تحلیل
20ــ ساختمان  SCSرا توضیح دهد.
21ــ کاربردهای  SCSرا نام ببرد.
22ــ به سؤاالت الگوی پرسش پاسخ دهد.
23ــ ساختمان ترانزیستور  UJTرا تحلیل کند.
24ــ منحنی ولت آمپر  UJTرا تحلیل کند.
25ــ مدار معادل  UJTرا تحلیل کند.
26ــ مدار نوسان ساز  UJTرا تحلیل کند.
نحوه راه اندازی  SCRبا استفاده از  UJTرا تحلیل
27ــ ٔ
28ــ ساختمان ترانزیستور  PUTرا شرح دهد.
مشخصه  PUTرا تحلیل کند.
29ــ منحنی
ٔ
30ــ مدار نوسان ساز  PUTرا تحلیل کند.
31ــ به سؤاالت مربوط به  UJTو  PUTپاسخ دهد.

گفته می شود که در مدارهای کنترل قدرت به کار می روند و مانند
یک کلید الکترونیکی عمل می کنند .برخی از این عناصر قادر
هستند ولتاژهای زیاد تا حدود هزار ولت و جریان های زیاد تا

حدود چند صد آمپر را با سرعت زیاد قطع و وصل کنند .این
موضوع سبب شده است که تریستورها به جای کنتاکتورها و
رله های الکترومکانیکی در صنعت به کار گرفته شوند .این عناصر
برای کنترل دور موتورهای الکتریکی ،کنترل دمای المان های
حرارتی ،سیستم های روشنایی و وسایلی از این نوع در حد
گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.
در این فصل موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:
ــ دیود چهار الیه FLD
()Four Layer Diode
شده سیلیکونی SCR
ــ یکسوساز کنترل ٔ
()Silicon Controlled Rectifier
ــ  SCRقابل کنترل با نور LASCR
()Light Activated SCR
ــ ترایاک یا عنصر سه قطبی قابل کنترل با جریان متناوب
()Triac-Triode Alternating Current
ــ دیاک یا دیود جریان متناوب
()Diac -Diod Alternating Current
ــ ترانزیستور تک اتصالی UJT
()Uni junction Transistor
ــ ترانزیستور تک اتصالی قابل برنامه ریزی
()Put- Programable uni junction transistor
یادآوری می شود که  LASCR ،SCS، SCR، FLDو
ترایاک به  عنوان عناصر قدرت و دایاک UJT ،و  PUTبه عنوان
عناصر فرمان به کار می روند.

1ــ    9ــ دیود چهار الیه (Four Layer Diode) FLD

دیــود چهــار الیــه را اغلــب   بــه نــام    دیود       شــاکلی
( )Shockley Diodeیا (SuS )Silicon universal Switch
می شناسند .این قطعه نوعی تریستور است که با استفاده از چهار
الیه نیمه هادی  PNPNساخته می شود .دیودهای چهار الیه مانند
ٔ
دیودهای معمولی دارای یک آند و یک کاتد هستند.
در شکل 1ــ9ــ الف ساختمان کریستالی و در شکل

1ــ9ــ ب نماد دیود شاکلی نشان داده شده است.
آند

آند

کاتد

کاتد

(الف)

(ب)

شکل 1ــ9ــ ساختمان کریستالی و نماد FLD

1ــ1ــ9ــ مدار معادل دیودی  :FLDدر دیود چهار
الیه  FLDمی توان هر اتصال  PNرا معادل یک دیود در نظر
ٔ
گرفت ،لذا دیود چهار الیه مطابق شکل 2ــ 9به سه اتصال PN
تقسیم می شود.

شکل 2ــ9ــ هر اتصال  PNمعادل یک دیود است.

به این ترتیب مدار معادل دیودی  FLDبا استفاده از سه
دیود به صورت شکل 3ــ 9در می آید.

شکل 3ــ9ــ مدار معادل دیودی FLD

2ــ1ــ9ــ نحوۀ بایاس کردن دیود چهار الیه :اتصال
ولتاژ به دو سر دیود چهار الیه به دو صورت امکان پذیر است.
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الف) آند به قطب مثبت و کاتد آن به قطب منفی باتری
وصل شود ،در این شرایط اصطالحاً می گویند دیود چهار الیه
در بایاس موافق قرار دارد ،زیرا با توجه به شکل 4ــ 9دو دیود
( D1و  )D3در بایاس موافق و تنها یک دیود ( )D2در بایاس
مخالف قرار می گیرد .در این حالت فقط جریان نشتی از دیود
عبور می کند.

الیه بیش تر از ولتاژ شکست  D2در شکل 4ــ 9باشد .تشریح
دقیق تر عملکرد مدار ،در مدار معادل ترانزیستوری دیود چهار
الیه بیان خواهد شد.
3ــ1ــ9ــ مدار معادل ترانزیستوری دیود چهار
الیه :می توان دیود چهار الیه را به صورت شکل   6ــ9ــ الف
برش داد و آن را به دو بخش مطابق شکل   6ــ9ــ ب تقسیم نمود.
آند

آند

شکل 4ــ9ــ دیود چهار الیه در بایاس موافق

ب) اگر آند به قطب منفی و کاتد به قطب مثبت باتری وصل
شود ،در این حالت اصطالحاً می گویند دیود چهار الیه در بایاس
مخالف قرار دارد ،زیرا با توجه به شکل   5ــ 9در این شرایط ،دو
دیود ( D1و  )D3در بایاس مخالف و تنها یک دیود ( )D2در بایاس
موافق قرار می گیرد.
در این حالت نیز تنها جریان نشتی از دیود عبور می کند.

کاتد

کاتد

ب ــ برش معادل از هم جدا شدۀ کریستال ها

الف ــ محل برش

شکل   6ــ9ــ نحوۀ برش دیود چهار الیه

نیمه سمت
همان طور که در شکل   6ــ 9مشاهده می شود ٔ
نیمه سمت راست یک
چپ معادل یک ترانزیستور  PNPو ٔ
ترانزیستور  NPNاست .لذا طبق شکل 7ــ 9دیود شاکلی از دو
ترانزیستور  PNPو  NPNتشکیل می شود .این دو ترانزیستور به
یکدیگر کوپالژ مستقیم شده اند .این مجموعه به قفل ترانزیستوری
( )Latchمعروف است.
آند

شکل   5ــ9ــ دیود چهار الیه در بایاس مخالف

پیوند اول PN

توجه داشته باشید که اصطالح بایاس موافق و بایاس
مخالف برای دیود  4الیه مشابه دیود معمولی نیست و تنها تعداد
دیودهایی که در بایاس موافق یا مخالف قرار دارند شرایط مدار
را تعیین می کند.
در زمانی که دیود چهار الیه در بایاس موافق قرار دارد،
زمانی جریان در دیود برقرار می شود که ولتاژ دو سر دیود چهار
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پیوندسوم PN
کاتد
شکل 7ــ9ــ معادل  FLDبه صورت قفل ترانزیستوری

→
→

→

IB1      → IC1   → IB2   → IC2
→

همان طور که در شکل 7ــ 9مشاهده می کنید ،کلکتور
 TR1به بیس  TR2و کلکتور  TR2به بیس  TR١اتصال دارد .این
نوع اتصال باعث فیدبک مثبت می شود و می تواند شرایطی را
به وجود آورد تا عمل قفل شدن ترانزیستوری انجام پذیرد .در این
حلقه فیدبک ،تقویت
حالت هر تغییری در جریان در هر نقطه ای از ٔ
نقطه شروع برمی گردد .به
می شود و پس از تقویت با همان فاز به ٔ
شکل    8ــ 9توجه کنید.

(قطع) عمل می کند.

روند کاهش تداوم می یابد تا دیود قفل می شود و به صورت
یک کلید قطع عمل می کند.
آند
کلید بسته

آند
کلید باز

کاتد
(الف)

(ب)

کاتد

شکل 9ــ9ــ قفل ترانزیستوری معادل کلید بسته و کلید باز

4ــ1ــ9ــ منحنی مشخصۀ ولت آمپر دیود
چهارالیه :هرگاه مطابق شکل 10ــ 9ولتاژ مثبتی را به آند
(نسبت به کاتد) بدهیم ،پیوند «بیس امیتر»  TR1و  TR2در
بایاس موافق و پیوند «بیس کلکتور» آن ها در بایاس مخالف

شکل    8ــ9ــ عمل قفل ترانزیستوری

مثال ً اگر جریان بیس  TR2افزایش یابد ،جریان کلکتور
 TR2افزایش می یابد و منجر به جاری شدن جریان بیش تری در
بیس  TR1می شود و در ادامه جریان کلکتور  TR1بیش تری را
ایجاد می کند .در نتیجه ،بیس  TR2با شدت بیش تری راه اندازی
می شود .این روند یعنی باال رفتن جریان ها ادامه می یابد تا این که
هر دو ترانزیستور به اشباع می رسند .در این حالت دیود چهار
الیه قفل می شود و طبق شکل 9ــ9ــ الف مانند یک کلید بسته یا
وصل عمل می کند.
→

→

→

→

IB2  ⇒ IC2 ⇒ IB1 ⇒ IC1
حلقه فیدبک و قفل شدن ترانزیستور
تداوم عملیات در ٔ
حال اگر عاملی باعث کاهش جریان بیس  TR2شود،
جریان کلکتور  TR2کاهش می یابد و جریان بیس  TR1را نیز
کم می کند .کاهش جریان بیس  TR1جریان کلکتور کم تری
را به وجود می آورد و در ادامه ،جریان بیس  TR2را به مقدار
بیش تری کاهش می دهد .این عمل ادامه می یابد تا این که هر دو
ترانزیستور به حالت قطع می روند .در این شرایط دیود شاکلی
مجدد ًا قفل شده و طبق شکل 9ــ9ــ ب شبیه به یک کلید باز

شکل 10ــ9ــ دیود چهار الیه در بایاس موافق

قرار می گیرند ،چنانچه ولتاژ بایاس ( )VAKکم باشد ،جریان
بسیار کمی در دیود چهار الیه برقرار می شود و دیود در حالت
قطع ( )off Stateقرار می گیرد .این ناحیه را ناحیه قطع موافق
( )Forward Blocking Regionمی نامند.در این حالت
مقاومت دیود چهار الیه زیاد است و تقریباً مانند یک کلید باز
عمل می کند .اگر ولتاژ آند ،کاتد ( )VAKبه تدریج افزایش یابد،
جریان آند ( )IAنیز افزایش می یابد .در صورتی که  VAKرا باز
هم افزایش دهیم ،به نقطه ای می رسیم که دیود مانند کلید بسته
عمل می کند این ولتاژ را ولتاژ شکست موافق دیود چهار الیه
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می نامند و با  VBRFنشان می دهند.
)(VBRF=Forward Breakover Voltage
در این ولتاژ ،مقدار جریان آند برابر با جریان سوئیچ
دیود ( )Switching Current = ISمی شود .با توجه به مدار
معادل ترانزیستوری دیود چهار الیه ،در ولتاژ  VBRFهر دو
پدیده
ترانزیستور به اشباع می روند و در دیود چهار الیه،
ٔ
شکست رخ می دهد.
هنگامی که دیود چهار الیه وصل می شود ،مانند یک
کلید بسته عمل می کند و به طور طبیعی جریان زیاد  ISاز آن عبور
می نماید .با توجه به اشباع شدن ترانزیستورها ،در این حالت ولتاژ
بایاس موافق دو سر دیود چهار الیه ( )VAKبه شدت افت می کند و
ناحیه کار دیود چهار الیه
به مقدار بسیار کمی کاهش می یابد .این ٔ
ناحیه هدایت موافق ()Forward Conduction Region
را
ٔ
مشخصه شکل
می نامند .نواحی کار دیود چهار الیه در منحنی
ٔ
11ــ 9نشان داده شده است.

ناحیه هدایت موافق

2ــ9ــ کاربرد دیود چهارالیه به عنوان نوسان ساز
لَخت ()Relaxation oscillator

طبق شکل 12ــ 9با استفاده از دیود چهارالیه مدار
نوسان ساز لخت تشکیل می شود.

شکل 12ــ9ــ مدار نوسان ساز لخت

لحظه بستن کلید ( )SWچون خازن در حالت تخلیه
در
ٔ
قرار دارد ،به صورت اتصال کوتاه عمل می کند .در این حالت
ولتاژ دو سر خازن با ولتاژ  VAKدیود چهارالیه برابر است و
دیود مانند کلید باز عمل می کند .با گذر زمان خازن از طریق
مقاومت  Rدر مسیر نشان داده شده در شکل 13ــ 9شروع به
شارژ می کند.

ناحیۀ قطع موافق

مسیر شارژ خازن
شکل 11ــ9ــ منحنی مشخصۀ ولت آمپر دیود چهار الیه

هرگاه جریان عبوری از دیود به کم تر از مقدار معینی که به
نام جریان نگهدارنده ( )Holding Current( )IHمشهور است،
برسد .قطعه به سرعت به حالت کلید باز ( )off switchیعنی به
ناحیه قطع موافق برمی گردد.
ٔ
همان طوری که از منحنی مشخصه مشاهده می کنید مقدار
مشخصه ولت آمپر دیود
 ISمعموال ً کم تر از  IHاست .منحنی
ٔ
مشخصه ولت آمپر یک دیود
چهار الیه در بایاس مخالف ،مانند
ٔ
معمولی در بایاس مخالف است.
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دیود چهار الیه مانند
کلید باز

شکل 13ــ9ــ مسیر شارژ خازن در لحظ ٴه بستن کلید

اندازه ولتاژ
شارژ خازن ادامه می یابد تا مقدار آن به
ٔ
شکست موافق ( )VBRFدیود چهارالیه برسد ،در این حالت دیود
هدایت می کند و باعث دشارژ سریع خازن مطابق شکل 14ــ  9از
طریق دیود می شود.

مسیر  دشارژ خازن

شکل 14ــ9ــ مسیر دشارژ خازن

دشارژ خازن آن قدر ادامه می یابد تا جریان عبوری از دیود
به مقداری کم تر از جریان نگهدارنده ( )IHبرسد ،در این لحظه دیود
به حالت قطع برمی گردد و خازن دوباره شروع به شارژ می کند و
این دوره (سیکل) تکرار می شود .به این ترتیب می توانیم موجی
مشابه شکل 15ــ  9را از دو سر خازن دریافت کنیم .فرکانس
موج ایجاد شده به مقادیر  Rو Cبستگی دارد.

شده سیلیکونی SCR
3ــ9ــ یکسوساز کنترل ٴ
()Silicon Controlled Rectifier

شده
در بین قطعات چهارالیه ،یکسوساز کنترل
ٔ
سیلیکونی یکی از پرمصرف ترین قطعات است .این قطعه اولین
بار در سال  1956در آزمایشگاه تلفن بل ساخته شد .از موارد
کاربردهای  SCRمی توان مدارهای کنترل رله ،تأخیر زمان،
کننده فاز را
تغذیه تثبیت شده ،کلید استاتیک و کنترل
منبع
ٔ
ٔ
نام برد.
در سال های اخیرSCR ،هایی طراحی و ساخته شده اند که
قادرند توان های بسیار باالیی را کنترل کنند.
   قطعه چهارالیه
1ــ3ــ9ــ   ساختمان  SCR    :SCRیک ٔ
پایانه آند و کاتد
 PNPNشبیه دیود چهارالیه است که عالوه بر دو ٔ
پایانه گیت را نیز در اختیار دارد .در شکل 16ــ9ــ الف و ب
یک ٔ
ساختمان کریستالی و نماد  SCRنشان داده شده است.

آند
آند
شکل 15ــ9ــ شکل موج دو سر خازن
گیت

کار با نرم افزار  :عملکرد مدار نوسان ساز لخت را با
یکی از نرم افزارها اجرا کنید ،سپس آن را برای دانش آموزان به
برنامه کالسی روی
نمایش درآورید و از آنان بخواهید در خارج از ٔ
آن تمرین کنند.

گیت
کاتد

کاتد

(ب)

(الف)
شکل 16ــ9ــ ساختمان کریستالی و نماد SCR

برای هنرجویان عالقه مند :
کمی فکر کنید :شکل موج ولتاژ دو سر مقاومت R
چگونه است؟ در مورد آن با دوستان خود بحث کنید و به نتیجه
برسید.

نحوه بسته بندی متعارف ( )Typical packageو شکل
ٔ
ظاهری چند نمونه  SCRرا در شکل 17ــ 9مشاهده می کنید.
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مانند شکل 19ــ   9یک نیمه از  SCRمعادل یک
نیمه دیگر آن معادل یک ترانزیستور NPN
ترانزیستور  PNPو ٔ
است که کلکتور و بیس آن ها به هم کوپالژ مستقیم شده اند.

شکل 19ــ9ــ مدار معادل ترانزیستوری SCR

شکل 17ــ9ــ بسته بندی انواع SCR

2ــ3ــ 9ــ مـدار معادل  SCRو عـملـکرد آن
( :)SCR Equivalent Circuitبرای درک بهتر عملکرد
 SCRمی تـوان ساخـتـمـان کـریستالـی آن را مـطابـق شکـل
نیمه جداگانه مانند شکل
18ــ9ــ الف ،برش داد و آن را به دو ٔ
18ــ9ــ ب تقسیم نمود.
آند

آند

گیت

گیت

کاتد

(الف)

ساختمان کریستالی

کاتد
(ب)
دو نیمۀ جدا شدۀ کریستال

خورده SCR
شکل 18ــ9ــ ساختمان کریستالی برش
ٴ

208

3ــ3ــ  9ــ روشن کردن  :SCRبرای روشن کردن
ترانزیستور باید آند آن را نسبت به کاتد در بایاس موافق قرار دهیم
پایه گیت آن اعمال
و به طور هم زمان یک سیگنال راه انداز به ٔ
کنیم .به منظور تشریح کار  SCRچند حالت را مورد بررسی قرار
می دهیم.
حالت اول ــ جریان و ولتاژ گیت صفر است :در
این حالت جریان بیس  TR2مساوی صفر و جریان  IC2تقریباً
معادل  ICOمی شود .از طرفی چون جریان  ICOبسیار ناچیز است،
نمی تواند ترانزیستور  TR1را روشن کند .در این شرایط هر دو
ترانزیستور در حالت خاموش باقی می مانند و طبق شکل 20ــ  9
بین آند و کاتد امپدانس باالیی قرار می گیرد .که به معنای باز بودن
مدار است.

شکل 20ــ9ــ گیت  SCRتحریک نشده است

حالت دوم ــ اعمال پالس مثبت به گیت :هرگاه یک
اندازه
دامنه  VGرا به
پالس مثبت  VGرا به گیت اعمال کنیم و ٔ
ٔ
کافی بزرگ انتخاب نماییم .به طوری که بتواند  TR2را روشن
کند ،شرایط زیر رخ می دهد.
الف) با اعمال  VGمقدار جریان بیس ترانزیستور TR2
یعنی  IB2افزایش می یابد.
ب) با زیاد شدن  IB2مقدار  IC2زیاد می شود.
پ) چون  IC2=IB1است ،با افزایش  IC2مقدار  IB1زیاد
می شود.
ت) با زیاد شدن  IB1مقدار جریان  IC1افزایش می یابد.
ث) چون  IC1=IB2است با زیاد شدن  IC1مقدار  IB2مجدد ًا
دوره عملیات تکرار می گردد.
زیاد می شود و ٔ
فرآیند عملیات را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

حالت سوم ــ قطع پالس تحریک (تریگر) :VG

با قطع پالس تحریک (تریگر) VGمطابق شکل 22ــSCR ،9
ناحیه فعال باقی می ماند و آند و کاتد آن مانند یک
هم چنان در
ٔ
کلید بسته عمل می کند.

شکل 22ــ9ــ با قطع پالس تریگر  SCRوصل باقی می ماند

بحث کنید  :دلیل روشن ماندن  SCRرا با دوستان
خود به بحث بگذارید و نتایج آن را به کالس ارائه دهید.

4ــ3ــ9ــ روش های خاموش کردن  :SCRدر یک
 SCRروشن ،اگر ولتاژ و جریان تحریک گیت  SCRرا قطع
ناحیه هدایت موافق،
در شکل 21ــ   9ــ الف هدایت ترانزیستورهای  TR1و کنیم SCR ،خاموش نمی شود و هم چنان در ٔ
 TR2در شکل 21ــ  9ــ ب مدار معادل آن به صورت یک کلید باقی می ماند .زیرا هر دو ترانزیستور  TR1و TR2در حالت اشباع
بسته ،نشان داده شده است.
قرار دارند و برای خاموش کردن هر یک از آن ها باید جریان
بیس را قطع کنیم .چون به بیس ترانزیستورها دسترسی نداریم،
تغییر جریان بیس امکان پذیر نیست ،بنابراین زمانی می توانیم
 SCRرا خاموش کنیم که جریان آند را به مقداری کم تر از جریان
نگه دارنده ( )IHبرسانیم .لذا برای خاموش کردن  ،SCRابتدا
ولتاژ و جریان تحریک گیت را قطع می کنیم ،سپس با استفاده از
یکی از روش های زیر  SCRرا خاموش می کنیم.
الف) در زمانی که  VGقطع است ولتاژ آند را برای
(ب)
(الف)
لحظه ای به صفر می رسانیم.
ب) مطابق شکل 23ــ   9کلیدی را با آند  SCRبه صورت
نحوه وصل نمودن  SCRو معادل آن به صورت یک کلید وصل
شکل 21ــ9ــ ٴ
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سری می بندیم و با باز نمودن کلید ،جریان آند را برای لحظه ای به
صفر می رسانیم(.در این حالت باید  VGقطع باشد)

شکل 25ــ9ــ ایجاد جریانی بر خالف جریان اصلی در  SCRروشن
شکل 23ــ9ــ با باز کردن کلید جریان آند صفر می شود.

پ) مطابق شکل 24ــ   9پس از قطع ولتاژ  ،VGکلید K
را بین آند و کاتد  SCRبه صورت موازی قرار می دهیم .با وصل
کردن کلید ،آند  SCRبه کاتد آن اتصال کوتاه می شود و  IAرا به
صفر می رساند .با صفر شدن  SCR،IAخاموش می شود.

با توجه به شکل 25ــ   9هنگامی که  SCRروشن است
کلید ( SWکه معموال ً یک کلید ترانزیستوری است) قطع و
خازن  Cاز طریق  Rتا ولتاژ منبع ( )+Vشارژ می شود .با بسته
شدن کلید  SWخازن  Cمطابق شکل 26ــ   9از طریق SCR
تخلیه می شود و جریانی بر خالف جریان اصلی در  SCRایجاد
می کند.

شکل 24ــ9ــ با بستن کلید  Kمقدار  VAو  IAصفر می شود.

فکر کنید  :در این حالت اگر کلید  Kرا دوباره باز کنیم،
چه اتفاقی می افتد؟
ت) راه دیگر برای خاموش کردن  ،SCRایجاد جریانی
بر خالف جریان اصلی عبوری از  SCRاست .این جریان سبب
می شود ،جریان آند ( )IAبه مقداری کم تر از جریان نگه دارنده
( )IHبرسد .در شکل 25ــ 9مدار مربوط به این روش رسم شده
است.
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شکل 26ــ9ــ مسیر تخلی ٴه خازن پس از بستن کلید SW

جریان دشارژ خازن ،جریان آند ( )IAرا به کم تر از جریان
نگه دارنده  (IH) SCRمی کشاند و  SCRرا خاموش می کند.
نکته  :روشن شدن  SCRرا اصطالحاً آتش کردن SCR
می نامند.

  5ــ3ــ  9ــ منحنی مشخص ٴه ولت آمپر SCR :SCR
می تواند مانند یک دیود چهارالیه ( )FLDعمل کند و بدون تحریک
گیت و از طریق افزایش ولتاژ آند ــ کاتد روشن شود .توجه داشته
باشید زمانی  SCRروشن می شود که ولتاژ بین آند و کاتد آن به
حد ولتاژ شکست موافق ( )VBRFبرسد در این حالت منحنی
مشخصه یک
مشخصه  SCRمطابق شکل 27ــ   9شبیه منحنی
ٔ
ٔ
دیود چهارالیه است .نواحی مختلف روی این منحنی نام گذاری
شده است.

شکل 28ــ9ــ منحنی مشخص ٴه ولت آمپر  SCRبه ازای IGهای متفاوت

4ــ9ــ کاربردهای SCR

ناحی ٴه هدایت موافق
ناحیۀ بهمنی مخالف

ناحی ٴه قطع موافق

ناحی ٴه قطع مخالف

شکل 27ــ9ــ منحنی مشخص ٴه ولت آمپر SCR

مقدار ولتاژ شکست موافق  SCRرا می توان با افزایش
پایه گیت و
مقدار  ،IGکاهش داد .با اعمال یک ولتاژ معین به ٔ
افزایش جریان گیت به مقدار  ،IGمقدار  VBRFمورد نیاز برای
هدایت  ،SCRبه طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد .هم چنین
با افزایش  ،IGمقدار جریان نگه
دارنده  IHنیز کم می شود .اگر
ٔ
جریان گیت را تا  IG2افزایش دهیم SCR ،با مقادیر ولتاژ خیلی
مشخصه دیود معمولی
مشخصه آن به
کم تری آتش خواهد شد و
ٔ
ٔ
نزدیک تر می شود.
مشخصه ولت آمپر  SCRرا
در شکل 28ــ   9منحنی
ٔ
مشخصه
به ازای مقادیر مختلف  IGمالحظه می کنید .منحنی
ٔ
مشخصه معکوس یک دیود
معکوس  SCRشبیه به منحنی
ٔ
معمولی است با این تفاوت که ولتاژ شکست معکوس آن ()VBRR
به مراتب بیش تر از ولتاژ شکست معکوس دیود معمولی است.

 SCRدر مدارهای  DCو ACکاربردهای زیادی دارد.
در این بخش چند کاربرد آن را معرفی خواهیم کرد.
1ــ4ــ9ــ مدار کنترل قطع و وصل جریان توسط
 :)ON-Off Control of current)   SCRشکل 29ــ  9
مداری از  SCRرا نشان می دهد که با وصل لحظه ای کلید
فشاری  ،SW1جریان در بار برقرار می شود و برای قطع جریان
بار ،کافی است کلید فشاری  SW2را به صورت لحظه ای وصل
کنیم.

شکل 29ــ9ــ مدار کنترل قطع و وصل جریان

فرض می کنیم  SCRدر ابتدای کار قطع باشد  .کلید
فشاری  SW1را برای لحظه ای وصل می کنیم ،پالس تحریک به
گیت  SCRاعمال می شود و  SCRرا روشن می کند .با روشن
شدن  SCRجریان از بار  RLعبور می نماید .با قطع کلید فشاری
ناحیه هدایت باقی می ماند.
 SCR، SW1هم چنان در ٔ
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فعالیت کالسی  :به چه دلیل با قطع شدن کلید ،SW1
 SCRهم چنان روشن باقی می ماند ،بحث کنید و در مورد آن
توضیح دهید.
هرگاه برای لحظه ای کوتاه کلید  SW2وصل شود ،جریان
از بار و سوئیچ مطابق شکل 30ــ   9عبور می کند و ولتاژ آند
 SCRرا به شدت کاهش می دهد.

پاسخ :در هنگام وصل سوئیچ  SW1جریان تحریک گیت
رابطه
از ٔ

V
− VGK
IG = TRIG
RG

به دست می آید.

3 −0 / 7 2 / 3
=
= 410µA
5 / 6KΩ 5 / 6

=
IG

با وصل  SCRجریان آند برابر است با
VA − VAK 15 −0 / 2
= = 448 mA
RA
33 Ω

=
IA

بحث کنید  :در صورتی که  SCRرا با پالس منفی
تحریک کنیم چه اتفاقی در مدار شکل 31ــ 9رخ می دهد؟ نتایج
را به کالس ارائه دهید.
2ــ4ــ9ــ کلید استاتیکی :در شکل 32ــ   9یک
کلید استاتیک سری نیم موج نشان داده شده است.
شکل 30ــ9ــ مسیر عبور جریان از بار و سوئیچ SW2

به این ترتیب جریان  SCRکاهش می یابد و از جریان
نگه دارنده ( )IHکم تر می شود و  SCRبه حالت قطع می رود .در
حالتی که کلید  SW2در حالت قطع قرار داشته باشد جریان بار
نیز صفر می شود.
مثال 1ــ9ــ در شکل 31ــ 9در صورتی که VAK=0/2
ولت و  VGK=0/7ولت و  IHبرابر  5mAباشد.
اگر برای لحظه ای شستی فشاری  SW1را وصل کنیم،
جریان تحریک گیت  SCRو جریان عبوری از بار را محاسبه
کنید.

شکل 31ــ9
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شکل 32ــ9ــ مدار کلید استاتیکی سری نیم موج

اگر طبق شکل 33ــ  9کلید  SWرا ببندیم جریان گیت در
نیم سیکل مثبت سیگنال ورودی جاری می شود و  SCRرا روشن
می کند .مقاومت  R1جریان گیت را محدود می سازد .وقتی که
 SCRروشن می شود ،ولتاژ بین آند و کاتد آن ( )VFافت می کند،
وجریان بار که همان جریان عبوری از  SCRاست افزایش می یابد.
برای قسمت منفی سیگنال ورودی SCR ،خاموش خواهد شد؛
زیرا آند نسبت به کاتد منفی است .دیود  D1برای ممانعت از عبور
جریان گیت معکوس به کار رفته است .در شکل 33ــ   9شکل

موج های ولتاژ و جریان به دست آمده در عنصر مصرف کننده
نتیجه کار این مدار سیگنال یکسو
(بار) نشان داده شده است.
ٔ
شده نیم موجی است که از بار می گذرد .اگر هدایتی کم تر از 180
ٔ
درجه مورد نظر باشد ،در هنگام عبور نیم سیکل مثبت سیگنال
ورودی ،کلید در هر نقطه ای از فاز سیگنال می تواند بسته شود.
نوع کلید استفاده شده در مدار می تواند الکترونیکی ،مکانیکی یا
الکترومغناطیسی باشد.

ثابت زمانی شارژ خازن توسط  R1و  C1تعیین می شود.
ولتاژ به وجود آمده در دو سر خازن  ،C1توسط پتانسیومتر R2
و مقاومت  R3تقسیم ولتاژ می شود و ولتاژ تحریک گیت SCR
را تعیین می کند.
وقتی کلید  K1را می بندیم خازن  C1در مسیر نشان داده
شده در شکل 35ــ 9شروع به شارژ می کند.

شکل 35ــ9ــ مسیر شارژ خازن C1

شکل 33ــ9ــ شکل موج ولتاژ و جریان دو سر بار

فکر کنید  :آیا می توانیم زاویه ی کم تر از  180درجه از
نیم سیکل مثبت را از بار عبور دهیم؟
3ــ4ــ9ــ مولد موج دندانه اره ای توسط     SCR
) SCR :(SawtoothGeneratorمانند       دیود چهارالیه
میتواند با اتصال به یک مدار  ،RCموج دندانه ارهای تولید نماید.
مدار این مولد در شکل 34ــ 9رسم شده است.

شکل 34ــ9ــ مدار مولد موج دندانه اره ای توسط SCR

افزایش ولتاژ دو سر خازن ،موجب افزایش ولتاژ تحریک
گیت  SCRمی شود و به حدی می رسد که  SCRرا روشن
می کند .با روشن شدن  ،SCRخازن با سرعت از طریق آند ــ
کاتد  SCRدر مسیر نشان داده شده در شکل 36ــ 9شروع به
تخلیه می کند.

شکل 36ــ9ــ مسیر تخلی ٴه خازن

با تخلیه شدن خازن ،جریان عبوری از) IA) SCRکاهش
می یابد .وقتی جریان  IAبه مقداری کم تر از جریان نگه دارنده ()IH
برسد SCR ،خاموش می شود .از این لحظه خازن دوباره شروع
دوره ذکر شده تکرار می گردد .در شکل 37ــ  9
به شارژ می کند و ٔ
شکل موج خروجی که از دو سر  SCRدریافت شده است را
مشاهده می کنید .با تغییر پتانسیومتر می توان فرکانس موج دندانه
اره ای را تغییر داد.
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شکل 37ــ9ــ موج خروجی مدار

4ــ4ــ9ــ  محافظ بار( : )Load   protectorاکثر
مدارهای مجتمع دیجیتالی قادر به تحمل افزایش ولتاژ تغذیه
نیستند .برای جلوگیری از خراب شدن این نوع مدارهای
مجتمع ،که اغلب گران قیمت نیز هستند ،می توانیم از محافظ
 SCRاستفاده کنیم .در شکل 38ــ 9یک نمونه مدار
محافظ بار  SCRبا استفاده از مدار مقایسه گر نشان داده
شده است .این مدار دارای سرعت عمل نسبتاً باالیی است.

بار
مقایسه گر

اگر به هر دلیلی ولتاژ خروجی منبع تغذیه ( )Viافزایش یابد ،ولتاژ
ورودی مثبت مقایسه کننده از  VZبیش تر می شود .از آن جا که در
کننده عملیاتی
این حالت ولتاژ خطا مثبت است ،خروجی تقوی ت ٔ
(مقایسه گر) می تواند  SCRرا هادی کند .با هادی شدن ،SCR
دو سر بار اتصال کوتاه می شود و منبع تغذیه را خاموش می کند.
محدودکننده جریان
تغذیه مجهز به محافظ  SCRبه نوعی
منابع ٔ
ٔ
نیاز دارند تا در هنگام هدایت  ، SCRجریان به مقدار بیش از حد
افزایش نیابد.
برای هنرجویان عالقه مند
  5ــ4ــ9ــ مدار محافـظ ولتـاژ اضافی بار:
(  )Over Voltage protection Circuitشکل 39ــ 9مدار
ساده ای از یک منبع تغذیه و مدار محافظ اضافه ولتاژ خروجی
را نشان می دهد.

منبع

تغذیه

شکل 38ــ9ــ مدار محافظ بار

در این مدار با استفاده از دیود زنر  D1و مقاومت ،R2
ولتاژ مرجع  VZبرای ورودی منفی مقایسهکننده تأمین میشود.
پتانسیومتر Pو مقاومت  R1نیز ولتاژ ورودی مثبت مقایسهکننده را
تأمین میکند .به کمک پتانسیومتر Pمیتوان سطح ولتاژ مقایسه را
تغییر داد .اگر ولتاژ ورودی مثبت مقایسهکننده از  VZبیشتر باشد؛
خروجی آن مثبت میشود و گیت  SCRرا تحریک میکند .در
وسیله پتانسیومتر ولتاژ ورودی
حالت عادی  SCRقطع است؛زیرا به ٔ
مثبت مقایسه کننده روی مقداری کمتر از ولتاژ  VZتنظیم شده
است .در نتیجه ،ولتاژ خطای ظاهر شده در ورودی مقایسهکننده
یعنی ( )Vi+-VZمنفی میشود و ولتاژ خروجی مدار مقایسهکننده را
نیز منفی می کند .این خروجی نمی تواند  SCRرا به کار اندازد.
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شکل 39ــ9ــ مدار محافظ اضافه ولتاژ بار

کننده ولتاژ R1
توسط دیود زنر  D1و مقاومت های تقسیم ٔ
شاخه موازی را با ولتاژ خروجی منبع تغذیه ایجاد
و  ،R2یک
ٔ
کرده ایم .در حالت کار عادی منبع تغذیه ،هنگامی که ولتاژ
خروجی در حد طبیعی است دیود زنر در حالت قطع قرار دارد.
در این شرایط ولتاژ خروجی منبع تغذیه از ولتاژ شکست دیود زنر
کم تر است .چنان چه به هر دلیلی ولتاژ خروجی افزایش یابد و از
ولتاژ شکست زنر بیش تر شود ،دیود زنر هدایت می کند و جریان
عبوری از
شاخه  R1، R2و  D1را افزایش می دهد .این افزایش
ٔ
جریان ،افت ولتاژ دو سر  R2یعنی ولتاژ گیت  SCRرا افزایش

می دهد و آن را به حالت روشن می برد .با وصل شدن ،SCR
جریان عبوری از آن زیاد می شود و فیوز مدار را می سوزاند.
به  این ترتیب ولتاژ ورودی منبع تغذیه قطع می شود و بار را در
مقابل اضافه ولتاژ محافظت می کند.
6ــ4ــ9ــ کنترل قدرت نیم موج توسط SCR
) :(Half    Wave   power  Controlیکی از کاربرد های
عمومی  ،SCRکنترل قدرت درالمپ ها (مدار تاریک کننده یا
دیمر) ،در هیترهای برقی و موتورهای الکتریکی است .یک
نمونه مدار کنترل فاز با مقاومت متغیر در شکل 40ــ 9نشان
داده شده است.

نقطۀ تحریک

شکل 41ــ9ــ زاویه تحریک  SCRدر حدود صفر درجه

وقتی مطابق شکل 42ــ   SCR ،9در نزدیک قله نیم سیکل
مثبت (حدود 90درجه) تحریک شود ،قدرت کم تری به بار
زاویه حدود 90درجه تحریک
می رسد .در این حالت  SCRدر ٔ
شده است.
نقطۀ تحریک

شکل 40ــ9ــ مدار کنترل فاز توسط SCR

شکل 42ــ9ــ لحظۀ تحریک  SCRحدود 90°

همان طوری که در شکل مشاهده می شود ولتاژ  220ولت
پایانه  Aو  Bاتصال دارد .مقاومت بار می تواند مقاومت
به دو ٔ
المنت حرارتی یک هیتر برقی یا مقاومت فیالمان یک المپ
باشد .مقاومت  R1برای محدود کردن جریان گیت در مدار قرار
دارد .برای تنظیم سطح تحریک گیت  ،SCRاز پتانسیومتر R2
استفاده شده است.
با تنظیم  SCR ، R2می تواند در هر نقطه از نیم سیکل
زاویه  0تا  90درجه ،تحریک شود.
مثبت موج ورودی ،بین
ٔ
همان طوری که در شکل 41ــ   9نشان داده شده است وقتی SCR
زاویه صفر درجه تحریک
در نزدیکی شروع سیکل یعنی حدود ٔ
شود ،تقریباً تمام نیم سیکل ورودی (حدود  )180°در دو سربار
افت می کند و ماکزیمم قدرت به بار می رسد.

وسیله تنظیم  ،R2می توان در هر نقطه از
به این ترتیب به ٔ
سیگنال وروی ،بین صفر تا  90درجه ،گیت  SCRرا تحریک
نمود و قدرت مورد نیاز را به بار انتقال داد .برای درک بهتر
زاویه فاز (45°یعنی لحظه ای
زاویه آتش  45°یا ٔ
عمل کرد مدار در ٔ
از سیگنال متناوب ورودی که  SCRوصل می شود) به تشریح
عملکرد مدار می پردازیم .به شکل 43ــ 9توجه کنید.
نقطۀ تحریک

شکل 43ــ9ــ لحظۀ تحریک در زاویه فاز 45°
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چون ولتاژ ورودی ،توسط  R1و پتانسیومتر  R2تقسیم
ولتاژ می شود و بخشی از افت ولتاژ دو سر پتانسیومتر،
گیت  SCRرا تحریک می کند ،پتانسیومتر  R2را طوری
تنظیم می کنیم که در
زاویه  45°از سیگنال متناوب ورودی،
ٔ
ولتاژ الزم را جهت تحریک گیت  SCRفراهم کند .بنابراین
زاویه
اندازه ولتاژ در
دامنه سیگنال ورودی به
تا زمانی که
ٔ
ٔ
ٔ
 45 °افزایش نیابد ،گیت  SCRتحریک نمی شود و  SCRدر
حالت خاموش باقی می ماند .در این فاصله جریان عبوری از
بار و ولتاژ دو سر آن صفر است.
در
دامنه سیگنال ورودی به حدی می رسد
زاویه ،45°
ٔ
ٔ
که ولتاژ تحریک ،قادر به هدایت دیود  Dو تحریک گیت SCR
می شود و در این لحظه  SCRروشن می شود و جریان از بار RL
عبور می کند .در این حالت مطابق شکل 44ــ  SCR 9مانند یک
کلید بسته است.

آند به کاتد
مانند کلید
بسته

ولتاژ مناسب برای

تحریک گیت SCR

لحظۀ تحریک SCR
پس از تحریک SCR
ولتاژ دو سر بار با ولتاژ
ورودی برابر است

تمام سیکل منفی SCR
قطع و جریان بار صفر است

لحظۀ تحریک SCR

تا  SCR 45°قطع و
جریان بار صفر است

شکل 45ــ9ــ شکل موج ورودی و دو سر بار لحظ ٴه تحریک در زاویه فاز 45°

7ــ4ــ9ــ مدار دیمر یا تاریککننده (:)Dimmer
به مدارهایی که میتوانند نور المپ را کنترل کنند ،تاریککننده
یا دیمر میگویند .در شکل 4٦ــ ٩مدار یک دیمر نشان داده شده
زاویه برش ولتاژ
است .در این مدار با تغییر پتانسیومتر  Rمیتوان ٔ
را کنترل کرد .درنتیجه ،قدرت داده شده به المپ کنترل میشود.
ولتاژ ورودی مدار ،ولتاژ  ٢٢٠ولت برق شهر است .المپ نیز
 ٦٠وات  ٢٢٠ولت درنظر گرفته شده است.

شکل 44ــ9ــ  SCRپس از تحریک مانند یک کلید بسته است.

با پایان نیم سیکل مثبت و صفر شدن سیگنال متناوب
ورودی (در
لحظه  ،)180°ولتاژ آند به کاتد  SCRصفر شده و
ٔ
 SCRبه حالت خاموش می رود .در تمام نیم سیکل منفی چون
ولتاژ آند به کاتد  SCRمنفی است SCR ،در حالت خاموش نگه
دوباره  ،SCRدر
داشته می شود .روشن شدن
لحظه  45°از
ٔ
ٔ
نیم سیکل مثبت بعدی اتفاق می افتد .در شکل 45ــ   9شکل موج
ولتاژ دو سر بار و شکل موج ولتاژ ورودی که با هم مقایسه شده اند
را مالحظه می کنید.
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شکل ٤٦ــ٩ــ مدار دیمر

در نیمپریود مثبت برق ورودی ،خازن  Cاز طریق پتانسیومتر
 Rو المپ  RLشارژ م یشود .وقتی ولتاژ دوسر خازن به 1/4
ولت میرسد ،دیود  D1هادی میشود و جریان را هدایت میکند
تا از گیت  SCRبگذرد .از این لحظه به بعد  SCRبه صورت کلید
بسته عمل میکند.

شده تمام موج دردو سر المپ ٦ولتی بهوجود می آید
زمان رسیدن ولتاژ خازن به  1/4ولت به مقدار مقاومت ولتاژ یک  سو ٔ
پایه منفی خازن  ،Cولتاژ دوسر  R2وصل
پتانسیومتر ( )Rو ظرفیت خازن ( )Cبستگی دارد .پس از و آن را روشن میکند .به ٔ
پایه مثبت خازن  Cولتاژ خروجی یکسوساز تمام موج
گذشت  180درجه از نیمپریود مثبت ،ولتاژ دو  سر  SCRابتدا است .به ٔ
اندازه تفاضل ولتاژ پیک
صفر می شود ،سپس در جهت عکس افزایش مییابد .درست وصل شده است .بنابراین خازن  Cبه
ٔ
لحظه صفر شدن ولتاژ نیمپریود مثبت SCR ،قطع میگردد .خروجی یکسوساز و ولتاژ دوسر  ،R2شارژ میشود .بنابراین در
در
ٔ
لذا در نیمپریود منفی  SCRخاموش است .در این نیمسیکل از این شرایط ولتاژ کاتد  SCRنسبت به آند آن مثبت استSCR ،
طریق دیود  ،D2خازن  Cدر جهت عکس شارژ میشود تا در نیم هدایت نمیکند و در حالت قطع قرار دارد.
پریود مثبت بتوانیم با استفاده از مقاومت  ،Rشارژ خازن را در
باتری   ٦ولتی از طریق  R1و  D3شارژ میشود .مقدار R1
زاویه برشهای بزرگتری داشته با توجه به جریان شارژ برای باتری انتخاب میشود .بدیهی است
محدوده وسیعی کنترل کنیم و ٔ
ٔ
باشیم .دیود  D1مانع اتصال ولتاژ منفی به گیت  SCRمیشود .وقتی آند  D3از کاتد آن مثبتتر باشد شارژ باتری انجام میگیرد.
زمانی که برق شهر وصل است ،سطح  dcولتاژ یکسو شده
این مدار میتواند جریان عبوری از بار را تقریباً بین صفر تا ١٨٠
درجه کنترل کند.
در خروجی یکسوساز المپ را روشن نگه میدارد .چنان چه برق
شهر قطع شود ،خازن  Cاز طریق  R1 ،D3و  R3تخلیه میشود تا
زاویه برش زاویه ای است که در آن ولتاژ مثبت کاتد  SCRاز آند آن کمتر شود .به عبارت دیگر ولتاژ
نکته  :منظور از
ٔ
زاویه ،قسمتهایی از نیمسیکل مثبت از  SCRعبور نمیکند و آند را نسبت به کاتد مثبت میکند .در همین لحظه ولتاژ محل
اتصال  R2و  R3نیز مثبت میشود .و ولتاژ کافی را برای تحریک
عمال ً حذف میشود.
گیت  SCRتأمین مینماید و  SCRرا روشن میکند.
با روشن شدن  ،SCRولتاژ باتری از طریق  ،SCRبه
المپ میرسد و انرژی مورد   نیاز را برای روشن کردن آن تأمین
برای هنرجویان عالقه مند
 ٨ــ٤ــ٩ــ برق اضطراری :در شکل ٤٧ــ ٩یک میکند .شکل ٤٨ــ ٩مسیر برقراری جریان در المپ را توسط
مدار برق اضطراری تک  منبعی نشان داده شده است .در این باتری   ٦ولتی در هنگام قطع برق شهر ،نشان میدهد.
مدار SCR ،شارژ یک باتری  ٦ولتی را برعهده دارد .همچنین
انرژی  DCالمپ  Lرا در زمان قطع برق شهر تأمین میکند.

شکل ٤٨ــ٩ــ مسیر برقراری جریان در المپ هنگام قطع برق شهر

زمانی که برق شهر وصل میشود ،خازن  Cدوباره شارژ
شکل ٤٧ــ٩ــ مدار برق اضطراری
مرحله قبل SCR ،دوباره
میشود و با توجه به فرآیند ذکر شده در
ٔ
با توجه به مدار تشکیلشده توسط دیودهای  D1و  ،D2به حالت خاموشی میرود.
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5ــ٩ــ  SCRنوری LASCR
))Light Activated SCR

میاندازد .همانطور که مشاهده میشود منبع ورودی با سایر
قسمتهای مدار ارتباط الکتریکی ندارد.

 SCRنوری( )LASCRیک نیمههادی چهارالیه (تریستور)
فکرکنید    :در مدار شکل ٥٠ــ ٩به چه دلیل از رله
است که مانند یک  SCRمعمولی عمل میکند ،با این تفاوت که
هشداردهنده باز شدن در را
تغذیه مدار
توسط نور تحریک میشود LASCR .در صورتی که بهطور استفاده کردهایم؟ چرا ٔ
ٔ
صحیح بایاس شده باشد ،چنانچه توسط نور کافی تحریک شود ،مستقیماً از آند  SCRدریافت نکردهایم؟ با دوستان خود بحث
به حالت روشن میرود و در یک جهت جریان را از خود عبور کنید و نتیجه را به کالس ارائه دهید.
میدهد .هدایت  LASCRتا زمانی که جریان آن به حدی کمتر از
مقدار تعریف شده برسد ،ادامه مییابد .نماد  LASCRدر شکل
کار با نرمافزار    :در صورت امکان ،مدارهای محافظ
٤٩ــ ٩نشان داده شده است.
بار ،کلید استاتیکی ،مدار نشان
مشخصه ،SCR
دهنده منحنی
ٔ
ٔ
دیود چهارالیه ،مدار دیمر و برق اضطراری را شبیهسازی کنید
و برای هنرجویان به اجرا درآورید و از آنان بخواهید ،خارج از
ساعات کالس درس نیز بهطور مستقل مدارهای نرمافزاری را
اجرا کنند.
شکل ٤٩ــ٩ــ نماد LASCR
چنان چه گیت  LASCRباز باشد (آزاد باشد) نسبت به

٦ــ٩ــ کلید قابل کنترل سیلیکونی ()SCS
شدت نور حساسیت بیشتری دارد .اگر گیت  LASCRرا به کاتد
Silicon controlled Switch

اتصال دهیم ،میزان حساسیت آن در مقابل نور کاهش می یابد.
١ــ٥ــ٩ــ یک نمونه کاربرد  :LASCRشکل ٥٠ــ٩
مدار  LASCRرا برای راهاندازی یک رله نشان می دهد.
سیستم هشداردهنده

پایه SCS
 SCSتریستوری است که چهار    پایه دارد .دو ٔ
را گیت مینامند .با تحریک یکی از گیتها میتوان  SCSرا
وصل و یا قطع نمود .نماد این قطعه و نام پایههای آن در شکل
  ٥١ــ ٩نشان داده شده است.

بازشدن در و غیره

آند

گیت کاتدی
گیت آندی
شکل ٥٠ــ٩ــ مدار کاربردی LASCR

کاتد

با وصل کلید  ،SWالمپ    Lروشن میشود .نور المپ
١ــ٦ــ٩ــ مدار معادل ترانزیستوری  SCSو طرز
سبب تحریک  LASCRم یشود و آن را روشن میکند با روشن
شدن  IA ،LASCRبرقرار میشود .جریان عبوری سبب تحریک کار آن :مدار معادل ترانزیستوری  SCSدر شکل  ٥٢ــ ٩رسم
رله و بستن کنتاک ت ه ای آن م ی شود ک ه مدار دیگری را بهکار شده است.
شکل ٥١ــ٩ــ نماد SCS
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شکل ٥٢ــ٩ــ معادل ترانزیستوری SCS

شکل ٥٣ــ٩ــ خاموش کردن  SCSبا پالسهای مثبت و منفی

عملکرد معادل ترانزیستوری  SCSشباهت بسیار زیادی
به عملکرد معادل ترانزیستوری  SCRدارد .فرض میکنیم در
شروع کار ترانزیستورهای  TR1و  TR2هردو در حالت خاموش
باشند در این شرایط  SCSهدایت نمیکند .هرگاه پالس مثبتی به
گیت کاتدی ( )GKبدهیم TR2 ،هادی شده و جریان کلکتور آن
وارد بیس  TR1میشود و  TR1را نیز هادی مینماید .جریان
کلکتور  ،TR1جریان بیس  TR2را تأمین میکند و دو ترانزیستور
یک دیگر را اشباع نموده و  SCSروشن میشود.
توسط گیت آندی ( )GAنیز میتوان  SCSرا روشن کرد،
برای این منظور الزم است ،پالسی منفی به گیت آندی ()GA
بدهیم تا  TR1هادی شود ،جریان کلکتور  ،TR1جریان بیس TR2
را تأمین مینماید و سرانجام دو ترانزیستور یکدیگر را به حالت
اشباع میبرند.
٢ــ٦ــ٩ــ رو شهای خاموش کردن  :SCSبرای
خاموش کردن  SCSمیتوان پالس مثبتی را به گیت آندی ()GA
متصل کرد .این پالس پیوند بیس امیتر  TR1را به بایاس مخالف
میبرد و  TR1را خاموش مینماید .با قطع شدن  ،TR1جریان
بیس  TR2قطع میشود و  SCSرا به حالت خاموش میبرد.
همچنین م یتوان با اعمال پالسی منفی به گیت کاتدی (،)GK
ترانزیستور  TR2را قطع کرد و  SCSرا به حالت خاموش بُرد.
نحوه خاموش کردن  SCSرا از طریق گیتها
شکل ٥٣ــ٩
ٔ
نشان میدهند.

عالوه بر روشهای فوق ،روش دیگری نیز برای خاموش
نمودن  SCSوجود دارد .مثال ً میتوان مطابق شکل ٥٤ــ٩ــ الف
و ب از ترانزیستوری که به عنوان کلید ،بهصورت سری یا موازی
با  SCSقرار میگیرد استفاده کرد.

الف) استفاده از سوئیچ سری

ب) استفاده از سوئیچ موازی

شکل ٥٤ــ٩ــ روش دیگری جهت خاموش نمودن SCS

در شکل ٥٤ــ٩ـ ـ الف ،با قطع ترانزیستور  IA  ،TR1در
 SCSقطـع مـ یشود و  SCSبـه خامـوشی مـیرود .در شکـل
 ٥٤ــ٩ــ ب ،با وصل ترانزیستور  TR2و عبور جریان از کلکتور
آن ،جریان آند  SCSکاهش مییابد و  SCSخاموش میشود.
٣ــ٦ــ٩ــ کاربردهای  :SCSعملکرد  SCSو SCR
شباهتهای زیاد به هم دارند .با این تفاوت که  SCSروشن را
می توان با اعمال پالسهای مناسبی به گیت آن خاموش نمود.
از  SCSدر مدارهای دیجیتال مانند شمارندهها ،ثباتها و
مدارهای زمانسنج استفاده میشود.
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٧ــ٩ــ الگوی پرسش

کاملکردنی
١ــ٧ــ٩ــ تریستور به مفهوم ……… است
٢ــ٧ــ٩ــ  FLDو ………………… ،………… ،
و ……… ،به عنوان عناصر قدرت و …… …… ،به عنـوان
عناصر مدار فرمان بهکار میروند.
صحیح یا غلط
٣ــ٧ــ٩ــ با اتصال پالس منفی به گیت  SCRروشن می توان
آن را خاموش نمود.
صحیح غلط
٤ــ٧ــ٩ــ اگر ولتاژ تحریک گیت  SCRروشن را قطع کنیم
و آند به کاتد آن را برای لحظهای ،اتصال کوتاه کنیم ،SCR ،خاموش
(قطع) میشود.
صحیح غلط
5ــ٧ــ٩ــ  SCSروشن را میتوان با اتصال پالس مثبت و
یا پالس منفی به گیت آن خاموش نمود.
صحیح غلط
چهارگزینهای
٦ــ٧ــ٩ــ نماد ساختمان کریستالی شکل ٥٥ــ ٩کدام است؟

مشخصه شکل ٥٦ــ ٩مربوط به کدام
٧ــ٧ــ٩ــ منحنی
ٔ
قطعه است؟

شکل ٥٦ــ٩

١ــ
٢ــ
٣ــ
٤ــ

است؟

مربوط به کدام قطعه است؟
 ٨ــ٧ــ٩ــ نماد
٢ــ SCR
١ــ دیود شاکلی
٤ــ SCS
٣ــ LASCR
٩ــ٧ــ٩ــ شکل موج خروجی مدار شکل ٥٧ــ ٩کدام

شکل ٥٥ــ٩
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١ــ

٢ــ

٣ــ

٤ــ

شکل ٥٧ــ٩

١١ــ٧ــ٩ــ در شکل ٥٩ــ ٩یک پتانسیومتر ٥٠کیلواهم
با مقاومت  Rسری شده است .با تغییر پتانسیومتر چه کمیتی از
سیگنال خروجی تغییر میکند؟

١ــ

٢ــ
شکل ٥٩ــ٩ــ مدار مولد موج دندانه ارهای با پتانسیومتر قابل تنظیم

١٢ــ٧ــ٩ــ در شکل ٦٠ــ ٩آیا با وصل کلید  Kالمپ
روشن میشود؟ پتانسیومتر  R1چه تأثیری بر کار مدار دارد؟

٣ــ

المپ  12ولتی

٤ــ

تشریحی و محاسباتی
١٠ــ٧ــ٩ــ در شکل  ٥٨ــ ٩مدار مولد موج دندانه اره ای
با استفاده از دیود چهارالیه نشان داده شده است .طرز کار این
مدار را شرح دهید و شکل موج خروجی آن را رسم کنید.

شکل ٥٨ــ٩ــ مدار مولد موج دندانه ارهای

شکل ٦٠ــ٩

١٣ــ٧ــ٩ــ در شکل ٦١ــ ٩حداقل مقدار مقاومت متغیر
 Rرا چه مقدار تنظیم کنیم تا  SCRروشن ،قطع شود؟ جریان
نگهدارنده  IH = 10mA ، SCRو  VAK = 0/7ولت است.

شکل ٦١ــ٩
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مقاومت بار

14ــ٧ــ٩ــ نماد  SCSرا رسم کنید و پایه های آن را
نام گذاری نمایید.
١٥ــ٧ــ٩ــ روش های خاموش کردن  SCSروشن را
شرح دهید.
١٦ــ٧ــ٩ــ در شکل ٦٢ــ ٩برای جلوگیری از افزایش
ولتاژ دو سربار از یک تریستور محافظ بار استفاده شده است.
طرز کار مدار را بنویسید.
شکل ٦٤ــ٩ــ مدار کنترل زاویۀ برش توسط SCR
منبع تغذیه

شکل ٦٢ــ٩ــ مدار محافظ بار

برای هنرجویان عالقمند  :
١٩ــ٧ــ٩ــ در شکل ٦٥ــ ٩با توجه به پالسهای  Vin1و
 Vin2وضعیت روشن یا خاموش بودن  LASCRرا از
لحظه t1
ٔ
تا  t5بررسی کنید.

١٧ــ٧ــ٩ــ در شکل ٦٣ــ ٩با توجه به شکل موج VA
و پالسهای تحریک  ،VGشکل موج دوسر  VRرا در مقایسه با
ورودی با مقیاس مناسب رسم کنید.

شکل ٦5ــ٩

٢٠ــ٧ــ٩ــ با توجه به شکل ٦٦ــ ٩با بسته شدن کلید
( )SWطرز کار مدار را شرح دهید.
شکل ٦٣ــ٩

زاویه برش توسط
 ١٨ــ٧ــ٩ــ در شکل ٦٤ــ ٩مدار کنترل ٔ
 SCRبهصورت تمام موج نشان داده شده است .طرز کار مدار را
شرح دهید.
شکل ٦6ــ٩
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 ٨ــ٩ــ دایاک DIAC
()Diode Alternating Current

دایاک یک قطعه نیمه هادی چهارالیه است که دو پایه
دارد .این قطعه در هر دو جهت تحریک میشود و حالت روشن
به خود میگیرد .لذا بزرگترین مزیت کاربرد آن در ولتاژ ،AC
هدایت از هردو سوی این قطعه است.
در شکـل ٦٧ــ٩ــ الف ساختمان کریستالی و در شکل
٦٧ــ٩ــ ب نمادهای آن نشان داده شده است.
آند ١

آند ١

آند ١

آند 2

آند 2

اگر مطابق شکل ٦٩ــ ٩پتانسیل  A1نسبت به  A2مثبتتر
چهارالیه
شود و ولتاژ بایاس به ولتاژ شکست دایاک برسد ،دیود
ٔ
 D1روشن میشود و دایاک را به حالت هدایت (روشن) میبرد.

شکل ٦٩ــ٩ــ  A1نسبت به  A2مثبتتر است و  D1میتواند هادی شود

آند 2

(الف)

(ب)

همچنین اگر مطابق شکل ٧٠ــ ٩پتانسیل  A1نسبت به  A2منفی
چهارالیه  D2روشن میشود و دایاک را روشن میکند.
شود ،دیود
ٔ

شکل ٦٧ــ٩ــ ساختمان کریستالی و نمادهای دایاک

در دایاک پایهای به نام کاتد وجود ندارد .در عوض دارای
شماره ( ٢الکترود  )٢است.
شماره ( ١الکترود  )١و آند
آند
ٔ
ٔ
مشاهده  ساختمان کریستالی پی  میبریم   دو انتهای کریستال،
با
ٔ
دارای هر دو نیمه هادی  Nو  Pاست .ساختمان کریستالی سمت
راست ،معادل یک دیود چهارالیه بهصورت  PNPNو ساختمان
کریستالی سمت چپ معادل یک دیود چهارالیه بهصورت NPNP
است .لذا میتوان دایاک را معادل دو دیود چهارالیه بهصورت
شکل  ٦٨ــ ٩درنظر گرفت.

شکل ٦٨ــ٩ــ معادل دایاک بهصورت دو دیود چهارالیه

شکل ٧٠ــ٩ــ  A1نسبت به  A2منفیتر است و  D٢میتواند هادی شود

میتوان معادل هردیود چهارالیه  PNPNرا به صورت
یک قفل ترانزیستوری درنظر گرفت و دایاک را معادل دو قفل
ترانزیستوری بهصورت شکل ٧١ــ ٩نشان داد.

شکل ٧١ــ٩ــ معادل دایاک بهصورت دو مدار قفل ترانزیستوری
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١ــ     ٨ــ٩ــ مشخصۀ ولت  آمپر دایاک :در شکل
مشخصه ولتآمپر دایاک در بایاس موافق و مخالف نشان
٧٢ــ٩
ٔ
داده شده است .ولتاژ شکست دایاک بین  ٣٠تا  ٤٠ولت است.

پایه سومی نیز به نام گیت دارد .نماد ترایاک همراه با نام
تفاوت که ٔ
پایه های آن و ساختمان کریستالی ترایاک در شکل ٧٤ــ٩ــ الف
و ب نشان داده شدهاند.
آند ١

گیت
آند 2
(ب)

(الف)

شکل ٧٤ــ٩ــ ساختمان کریستالی و نماد ترایاک

شکل ٧٢ــ٩ــ منحنی مشخصۀ ولت آمپر دایاک

٢ــ    ٨ــ٩ــ شکل ظاهری دایاک :دایاک از    نظر
شکل ظاهری مانند دیودهای معمولی استوانهای است .در شکل
٧٣ــ ٩شکل ظاهری دایاک دیده میشود.

١ــ٩ــ٩ــ مدار معادل ترایاک و نحوۀ تحریک آن:
اساساً میتوان ترایاک را معادل دو  SCRکه بهطور موازی و در جهت
مخالف بههم وصل شدهاند ،درنظر گرفت که گیتهای آنها بههم متصل
هستند .شکل ٧٥ــ ٩ترایاک را معادل دو  SCRنشان میدهد.
آند ٢

آند ١
شکل ٧٥ــ٩ــ معادل ترایاک بهصورت دو  SCRبه هم متصل شده

برای هنرجویان عالقمند  :
شکل ٧٣ــ٩ــ شکل ظاهری یک نمونه دایاک

٩ــ٩ــ ترایاک TRIAC
()Triode Alternating current

ساختمان کریستالی ترایاک مانند دایاک است با این
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میتوان هر  SCRرا معادل قفل ترانزیستوری آن درنظر
گرفت .لذا ترایاک نیز مانند دو قفل ترانزیستوری بههم متصل
نحوه
شده است .در شکل ٧٦ــ ٩این دوقفل ترانزیستوری و
ٔ
تحریک آن را مشاهده میکنید.

٢ــ٩ــ٩ــ منحنی مشخصۀ ولت آمپر ترایاک :در
مشخصه ولتآمپرترایاک رسم شده است.
شکل 78ــ٩ــ منحنی
ٔ
همانطور که مشاهده م یشود ترایاک در هر  دو جهت تحریک
گشته و روشن میشود .البته با افزایش جریان گیت ،ولتاژ عبور
از شکست کاهش مییابد و ترایاک زودتر روشن میشود .در
صورتی میتوانیم ترایاک روشن را خاموش کنیم که جریان عبوری
از گیت آن را کاهش دهیم و به مقدار کمتر از   جریان نگهدارنده
برگه مشخصات ترایاک ،معموال ً ولتاژ تحریک
( )IHبرسانیم .در ٔ
گیت و جریان الزم گیت برای روشن شدن آن را مینویسند.
شکل ٧٦ــ٩ــ معادل قفل ترانزیستوری ترایاک و نحوۀ تحریک آن

اگر مدار را بهگونهای اتصال دهیم که پتانسیل  A1نسبت به
وسیله پالس مثبتی تحریک
 A2مثبت باشد و گیت (نسبت به  )A2به ٔ
شود ،مدار معادل قفل ترانزیستوری  TR1و  TR2وصل میشود
و جریان در مدار برقرار میگردد.
اگر مطابق شکل ٧٧ــ A2 ٩نسبت به  A1بایاس مثبت شود
و گیت نسبت به  A1توسط پالس مثبتی تحریک گردد ،مدار معادل
قفل ترانزیستوری  TR3و  TR4وصل شده و جریان در مدار
برقرار میشود .لذا ترایاک در هر دو جهت هدایت میکند.

شکل ٧٨ــ٩ــ منحنی مشخصۀ ولتآمپر ترایاک

٣ــ٩ــ٩ــ شکل ظاهری ترایاک :در شکل ٧٩ــ٩
شکل ظاهری چند نمونه ترایاک نشان داده شده است.

گیت

شکل ٧٧ــ٩ــ معادل قفل ترانزیستوری ترایاک و نحوۀ تحریک آن

آند ١
گیت

آند 2

آند ١

آند 2

شکل ٧٩ــ٩ــ شکل ظاهری چند نمونه ترایاک
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٤ــ٩ــ٩ــ کنترل فاز توسط ترایاک (Phase
 :)controlترایاک نیز مانند  SCRقادر است از طریق کنترل فاز
سیگنال ورودی ،معدل توانی را که به بار میرساند ،کنترل نماید ،البته
ترایاک در هر دو نیم سیکل مثبت و منفی سیگنال ورودی ،تحریک
شده و روشن میشود .به شکل  ٨٠ــ ٩توجه کنید .در   لحظاتی
از نیمسیکل مثبت سیگنال  ACورودی ،ترایاک قطع است سپس
گیت ترایاک توسط پالس ،تحریک شده و ترایاک روشن میشود
و جریان را از بار عبور میدهد .لحظهای که ترایاک وصل میکند
زاویه هدایت نام دارد.
ٔ

زاویه هدایت

زاویه تأخیر

پالس تحریک گیت

شکل  ٨٠ــ٩ــ نحوۀ کنترل فاز توسط ترایاک

در نیمسیکل منفی ،عملکرد ترایاک شبیه نیمسیکل مثبت
است .یک نمونه مدار کنترل فاز در شکل  ٨١ــ ٩رسم شده
است.

 A1و گیت نسبت به  A2مثبت است.
در نیمسیکل منفی  D1قطع و  D2هدایت میکند و سیگنال
تحریک به گیت ترایاک اعمال شده و ترایاک را روشن میکند.
درنیمسیکل منفی  A2و گیت نسبت به  A1مثبت است .در مدارهای
کنترل فاز ،در انتهـای هر نیمسیکل مثبت و منفی ترایاک خاموش
میشود زیرا همانطور که در شکل  ٨٢ــ ٩نشان داده شده است ،در
نزدیکی عبور سیگنال از صفر ،جریان عبوری از ترایاک از مقدار
جریان نگهدارنده ( )IHکمتر شده و ترایاک خاموش میشود.

فاصله ای که جریان از  IHکمتر می شود
شکل  ٨٢ــ٩ــ در نزدیکی عبور سیگنال از صفر ترایاک خاموش می  شود

٥ــ٩ــ٩ــ مدار کنترل فاز (توان) توسط دایاک و
ترایاک :مدار کنترل فاز توسط دایاک و ترایاک در شکل   ٨٣ــ  ٩
رسم شده است.

نقطۀ تحریک

نقطۀ تحریک قابل تنظیم
به وسیلۀ R1

دایاک

شکل  ٨١ــ٩ــ مدار کنترل فاز توسط ترایاک

تهیه سیگنال تحریک گیت به   کار
دیودهای  D1و  D2برای ٔ
رفتهاند D1 .در نیمسیکل مثبت هدایت میکند و مقاومت R1
زاویه روشن شدن ترایاک را تنظیم مینماید .در نیمسیکل مثبت
ٔ
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شکل  ٨٣ــ٩ــ مدار کنترل فاز توسط دایاک و ترایاک

در نی مسیکل مثبت خازن  Cاز طریق مقاومت  Rشارژ
اندازه ولتاژ شکست دایاک
میشود .وقتی ولتاژ شارژ خازن به
ٔ

چهارگزینهای
٦ــ١٠ــ٩ــ کدام منحنی مشخصه مربوط به نماد

رسید ،دایاک وصل نموده و گیت ترایاک را تحریک مینماید و
ترایاک روشن میشود و جریان از بار عبور مینماید .در طول
نیم سیکل منفی س یگنال ورودی ،خازن در جهت من فی شا رژ است.
میشود و دایاک را وصل نموده و ترایاک را در مسیر معکوس
روشن مینماید .شکل موج بهدست آمده برای جریانی که از بار
١ــ
 RLمی گذرد ،در شکل نشان داده شده است .با تغییر مقاومت ،R
زاویه هدایت میتواند کنترل شود.
ٔ

١٠ــ٩ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
١ــ ١٠ــ ٩ــ     DIACاول کلمات انگلیسی …………
……… است.
٢ــ١٠ــ٩ــ اساساً میتوان ترایاک را معادل …………
که بهطور موازی و در جهت …………… بههم وصل شدهاند
درنظر گرفت.
جورکردنی
٣ــ١٠ــ٩ــ قطعات ستون الف را با خط به نماد آنها در
ستون ب اتصال دهید.
الف

ب

دایاک

ترایاک

صحیح یا غلط
قطعه سه پایه است.
٤ــ١٠ــ٩ــ دایاک یک ٔ
صحیح غلط
٥ــ١٠ــ٩ــ نماد
مربوط به ترایاک است.
صحیح غلط

٢ــ

٣ــ

٤ــ
تشریحی و محاسباتی
٧ــ١٠ــ٩ــ با توجه به منحنی ولتآمپر دایاک در شکل
٧٢ــ ٩آیا ولتاژ شکست دایاک در دو جهت یکسان است؟
 ٨ــ١٠ــ٩ــ در شکل  ٨٤ــ ٩از دایاک  به عنوان نوسانساز
استفاده شده است .طرز کار مدار را بنویسید.

شکل  ٨٤ــ٩ــ نوسانساز با دایاک
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٩ــ١٠ــ٩ــ در شکل   ٨٥ــ ٩مدار تحریک یک ترایاک
نشان داده شده است.

١3ــ١٠ــ٩ــ در شکل   ٨٧ــ ٩اگر به جای پتانسیومتر،
یک فتورزیستور قرار گیرد ،با زیاد شدن نور تابیده بر آن ،نور
المپ چه تغییری میکند؟ توضیح دهید.

١١ــ٩ــ ترانزیستور تک اتصالی ()UJT
Uni Junction Transistor

الف) کلید  S2را ببندید و کلید  S1را لحظهای فشار دهید.
آیا المپ روشن میشود؟
ب) کلید  S2را باز کنید؛ آیا المپ خاموش میشود؟
پ) اگر
پالریته  V١و  V2هر   دو معکوس شوند ،چند حالت
ٔ
برای روشن کردن المپ وجود دارد؟ شرح دهید.
١٠ــ١٠ــ٩ــ تفاوت  SCRرا در مقایسه با ترایاک شرح
دهید.
١١ــ١٠ــ٩ــ در شکل     ٨٦ــ ٩اگر با بستن کلید ،ترایاک
هادی شود از مقاومت  ٢٢اهم چه جریانی عبور میکند؟ (در
حالت هدایت ترایاک را ایدهآل فرض کنید).

پیوند p-n
اتصال اهمی بیس

شکل  ٨٥ــ٩ــ مدار تحریک ترایاک

ترانزیستور تکاتصالی یا تکپیوندی اولین بار در سال
 ١٩٤٨طراحی شد اما تا سال  ١٩٥٢بهصورت تجارتی در دسترس
عموم قرار نگرفت .قیمت ارزان و نیز
مشخصه بسیار خوب آن،
ٔ
کاربردهای مختلف از این قطعه را تضمین کرده است.
قطعه سه پایه است که ساختمانی کریستالی و
 UJTیک ٔ
نمادی مطابق شکل   ٨٨ــ ٩الف و ب دارد .ترمینالهای آن امیتر
( )Eبیس  )B1( ١و بیس  )B2( ٢نامگذاری شدهاند.

میلۀ آلومینیم
باریکۀ سیلیکونی نوع  nبا مقاومت باال
(الف)

(ب)

شکل  ٨٨ــ٩ــ ساختمان کریستالی و نماد UJT

شکل  ٨٦ــ٩

وسیله
١2ــ١٠ــ٩ــ شکل   ٨٧ــ ٩مدار دیمر المپ به
ٔ
ترایاک است .طرز کار مدار را شرح دهید.

ترایاک

دایاک

شکل  ٨٧ــ٩ــ مدار دیمر المپ بهوسیلۀ ترایاک
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همانطور که در شکل   ٨٨ــ ٩مشاهده میشود میلهای از
کریستال سیلیکونی با ناخالصی کم و مقاومت زیاد ساختار اصلی
دومیله آلومینیومی
 UJTرا تشکیل میدهد .به دوطرف این میله
ٔ
اتصال دارد که پایانههای بیس  )B1( ١و بیس  )B2( ٢را تشکیل
میله آلومینیومی
میدهد .در قسمت وسط و طرف دیگر آن یک ٔ
متصل است که آن را امیتر ( )Eمینامند .به این ترتیب ،یک
میله سیلیکونی نوع
میله آلومینیمی و ٔ
پیوند  PNدر محل اتصال ٔ
 Nب ه  وجود میآید .وجود همین پیوند  PNدلیل نامگذاری این
قطعه به عنوان ترانزیستور تک پیوندی  UJTاست .با دقت در
میله آلومینیومی ( )Eبه
شکل  ٨٨ــ ٩درمییابیم که محل اتصال ٔ
پایه
میله سیلیکونی به بیس  ٢نزدیکتر از بیس  ١است .درضمن ٔ
ٔ

امیتر به خط عمودی به صورت زاویهدار وصل شده است .پیکان
(فلش) روی امیتر جهت جریان قراردادی را نشان میدهد.
١ــ١١ــ٩ــ مدار معادل  :UJTمدار معادل UJT
در شکل  ٨٩ــ ٩نشان داده شده است .یک مقاومت ثابت ،یک
مقاومت متغیر و یک دیود مدار معادل آن را تشکیل میدهد.

شکل ٩٠ــ٩ــ اتصال منبع ولتاژ و نحوۀ بایاس نمودن UJT

 RB1را با  r B1و
اگر به شکل توجه کنیم ،در مسیر امیتر و  B1دو ولتاژ وجود
 RB2را با  rB2نیز
دارد .یکی افت ولتاژ دوسر  RB1و دیگری ولتاژ پتانسیل سد دیود
نشان میدهند.
 EBاست .اگر این ولتاژ را با Vpnنشان دهیم ،مقدار ولتاژ مورد
شکل  ٨٩ــ٩ــ مدار معادل UJT
رابطه زیر بهدست می آید.
نیاز برای هدایت دیود  EBاز ٔ
Vp = VRB1 + Vpn
دهنده اتصال بین کریستالهای
دیود در مدار معادل نشان ٔ
نقطه
 Vpولتاژ هدایت دیود  EBاست .این ولتاژ را ولتاژ ٔ
میله سیلیکو نی
 Pو  Nاست RB1 .مقاومت دا خلی دینامیکی ٔ
اوج نیز مینامند.
است که بین امیتر ( )Eو ب یس  )B1( ١ایجاد می شود .چ ون
وقتی ولتاژ امیتر   بیس  )VEB1( ١به    Vpمیرسد ،اتصال
مقدار مقاومت  RB1با جریان امیتر ( )IEتغییر میکند لذا در شکل
 PNهادی شده و جریان امیتر ( )IEبرقرار میشود در این حالت
به  صورت متغیر نشان داده شده است.
حفرهها از امیتر (کریستال  ) Pبه داخل کریستال  Nتزریق شده و
متناسب با مقدار  IEمقدار  RB1بین چند کیلواهم تا چند
سبب برقراری جریانی از الکترون آزاد در کریستال  Nمیشوند.
دهنده مقاومت دینامیکی بین امیتر
اهم متغیر است RB2 .نیز نشان ٔ
به این ترتیب هدایت بین امیتر و بیس ( )١افزایش مییابد و مقاومت
( )Eو بیس  )B2( ٢است .مقاومت کل بین دو بیس ()B2 ، B١
 RB1را کاهش میدهد.
از مجموع  RB1و  RB2بهدست میآید .مقاومت بین دو بیس را
3ــ١١ــ٩ــ نـسـبـت ایـسـتـادگـی ذاتـی در UJT
رابطه
( )Inter Base Resistanceمینامند .و مقدار آن را از
ٔ
R B1
R
( :)Stand of Ratioدر  UJTنسبت = B1
زیر بهدست میآید:
R B1 + R B2 R BB
RBB = RB1 + RB2
را نسبت ایستادگی ذاتی ( )SRمینامند و آن را با  ηنشان می دهند.
٢ــ١١ــ٩ــ بایاس  :UJTهرگاه مطابق شکل ٩٠ــ٩
R B1
IE = 0
=  = ηایستادگی ذاتی
منبع ولتاژ  VBBرا بین دو بیس اتصال دهیم ،ولتاژ  VBBبین دو
R B1 + R B2
مقاومت  RB1و  RB2تقسیم ولتاژ میشود و در دوسر مقاومت RB1
رابطه زیر بهدست میآید:
ولتاژی افت میکند که مقدار آن از ٔ
برگه اطالعات
 ηیکی از مشخصات  UJTاست که در ٔ
VBB R B1
VBB R B1
= مقدار آن نوشته میشود.
= VRB1
R BB

R B1 + R B2
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در اصل  ηضریب تقسیم ولتاژ مدار معادل  UJTاست.
محدوده  ηبین  0/5تا  0/8تغییر میکند .مثال ً برای  UJTاز نوع
ٔ
نقطه اوج
 η ،2N2646برابر  0/65است .پس در  UJTولتاژ ٔ
رابطه زیر بهدست میآید:
برحسب  ηاز ٔ
Vp = ηVBB + Vpn
٤ــ١١ــ٩ــ منحنی مشخصۀ  :UJTدر شکل ٩١ــ٩
مشخصه ولتآمپر  UJTرسم شده است .این منحنی دارای
منحنی
ٔ
ناحیه مقاومت منفیNegative Resistance
ناحیه قطع (ٔ )cut off
سه ٔ
ناحیه اشباع ( )saturationاست.
و ٔ
ناحیۀ اشباع

saturation

ناحیۀ مقاومت منفی
نقطۀ پیک

قطع

نقطۀ دره
ولتاژ دره

جریان دره

جریان

ناحیه مقاومت منفی است که بهقدر کافی ثبات دارد تا
دارای یک ٔ
با ضریب اطمینان زیاد مورد استفاده قرار گیرد .افزایش جریان
 IEتا مقدار  IE = IVادامه مییابد.
کلمه
در ای ن نقطه ولتاژ امیتر برابر  VVاست V .اول ٔ
نقطه دره (،)Valley point
 Valleyبه مفهوم دره است؛بعد از ٔ
ناحیه اشباع افزایش IE
ناحیه اشباع قرار میگیرد .در ٔ
قطعه در ٔ
افزایش کمی را در  VEایجاد میکند.
نکتۀ مهم    :هنگامی که  VEبرابر  VPمیشود ،جریان مدار
نقطه  IPبه
 IPمقدار مشخصی دارد که از جریان  IVکمتر است .از ٔ
بعد ولتاژ  VEشروع به کم شدن میکند ولی جریان افزایش مییابد
این حالت ویژه را اصطالحاً مقاومت منفی مینامند.
٥ــ١١ــ٩ــ مدار معادل ترانزیستوری  UJTو طرز
کار آن :برای بهتر روشن شدن طرز کار  UJTمدار معادل آن را با
دو ترانزیستور معمولی مطابق شکل ٩٢ــ ٩درنظر می گیریم.

جریان

شکل ٩١ــ٩ــ منحنی مشخصۀ ولت آمپر UJT

تا هنگامی که  VEکمتر از  Vpاست جریان ناچیز میکروآمپر
از امیتر میگذرد .این جریان را به  IEOنشان میدهند.
جریان  IEOشباهت بسیار زیادی با جریان نشتی معکوس
( )ICOیک ترانزیستور دوقطبی معمولی دارد .این ناحیه ،همان  گونه
که در شکل نشان داده شده است ،ناحیۀ قطع نامیده می شود .به
محض این که  V E = VPو  IE = IPشد UJT ،هادی شده و IE
افزایش مییابد .با افزایش  ،IEپتانسیل امیتر ( )V Eافت خواهد
کرد .این امر مقاومت منفی ( )Negative Resistanceرا ایجاد
میکند.
هما نطوری که قبال ً گفته شد ،این درست شبیه به کاهش
مقاومت  RB1در راستای افزایش جریان  IEاست .بنابراین UJT
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شکل ٩٢ــ٩ــ مدار معادل UJT

ولتاژ  V2در حالت عادی بین دو مقاومت  R1و  R2تقسیم
میشود .ولتاژ دوسر مقاومت  R1که  VR1نام دارد به بیس TR2
رابطه زیر بهدست میآید.
اعمال میشود .مقدار این ولتاژ از ٔ
V2 × R1
R 1 + R2

= VR1

اگر ولتاژ  V1را از صفر کم کم زیاد کنیم ،تا زمانی که
 VR1از  V1بیشتر است ،امیتر  TR2نسبت به بیس آن منفیتر

بوده و  TR2هیچ هدایتی ندارد .به محض این که ولتاژ  V1به
اندازه تقریبی  0/٦ولت از  VR1بیش تر شد ،ترانزیستور TR2
ٔ
هادی می شود .در  نتیجه ،جریانی از کلکتور آن میگذرد و وارد
بیس  TR١می  شود در نهایت  TR١را هم هادی میکند .با هادی
شدن  TR1جریان کلکتور آن وارد بیس  TR2میشود و آن را به
اشباع میبرد این عمل بسیار سریع اتفاق میافتد و  TR1و TR2
یکدیگر را به اشباع کامل می برند .در این حالت VR1 ،تقریباً به
صفر میرسد.
مثال ٢ــ :٩در شکل ٩٣ــ ٩با فرض  η = 0/85و
 ،Vi = 20Vجریان امیتر در حالت ایدهآل چهقدر است؟

 1Vمیشود و  UJTتقریباً در وضعیت قطع شدن قرار میگیرد.
تغذیه امیتر در این حالت برابر است با:
ولتاژ ٔ
Vi = 1V + (7mA * 400 Ω)= 3/8V
وقتی  Vاز  3/8ولت کمتر شود ،ترانزیستور تکپیوندی
قطع میگردد .پس از آن ،الزم است  Vرا تا بیشتر از  8/5 Vباال
ببریم تا ترانزیستور تکپیوندی وصل شود.

١٢ــ٩ــ کاربردهای UJT

از ترا ن زی ستور  UJTدر ن وسان سازها ،مدارهای تریگر،
کنترلکنندههای فاز و مدارهای تایمر استفاده میشود ،در این
قسمت دو مورد از کاربردهای مهم  UJTرا توضیح میدهیم.
١ــ١٢ــ٩ــ نوسانساز  :UJTدر شکل ٩٤ــ ٩مدار
یک نوسانساز با ترانزیستور  UJTنشان داده شده است.

شکل ٩٣ــ٩

پاسخ :در حالت ایدهآل ،وقتی  UJTآتش میشود ،ولتاژ
امیتر را مساوی صفر درنظر میگیریم .لذا
20V
=
50mA
400Ω

است؟

≅ IE

مثال ٣ــ :٩در شکل ٩٣ــ ٩ولتاژ آتش امیتر چند ولت

پاسخVE = ηVBB = 0/85 * 10 = 8/5V :
در عمل ،باید  VEاندکی از  8/5ولت بیشتر باشد تا دیود
امیتر روشن شود.
مثال ٤ــ :٩در شکل ٩٣ــ ٩جریان دره  IV = 7mAو
تغذیه امیتر
ولتاژ امیتر متناظر با این نقطه برابر  ١ولت است .ولتاژ ٔ
چهقدر باید باشد تا ترانزیستور تک پیوندی قطع شود؟
تغذیه امیتر ،جریان امیتر کاهش
پاسخ :با کاهش دادن ولتاژ ٔ
پیدا مـیکند .در نقطهای که این جریان مساوی  7mAاست = VE

شکل ٩٤ــ٩ــ مدار نوسانساز UJT

طرز  کار مدار با توجه به مطالب گفته شده به شرح زیر است.
تغذیه  ،Vجریان از طریق مقاومت  ،R1خازن C
با وصل شدن خط ٔ
را به آهستگی شارژ میکند .با شارژ خازن ،ولتاژ امیتر ( UJTولتاژ
دوسر خازن) افزایش مییابد .به محض این که  VEبه حدی میرسد
که بتواند  UJTرا هادی کند ،خازن  Cاز طریق  EB1و مقاومت
 R2به سرعت خالی م یشود .این جریان ممکن است ترانزیستور
را بسوزاند لذا مقاومت  R 2جریان ناشی از خالی شدن خازن را
محدود میکند .ثابت زمانی شارژ خازن مساوی  R1Cو ثابت زمانی
دشارژ آن مساوی  (RB1 + R 2)Cاست .فرکانس موج های ایجاد
شده با مقادیر  RB١، R2 ،C ،R1و  RB2بستگی دارد.
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شکل موج پایههای  E، B1و  B2در شکل ٩٥ــ ٩نشان
داده شده است .مقاومت  R2در تغییر فرکانس نقش کمی دارد که
به علت کم بودن این نقش ،از آن صرفنظر شده است.

بار

شکل ٩٦ــ٩ــ مدار راهانداز  SCRبا ترانزیستور UJT

١٣ــ٩ــ ترانزیستور تک     قطبی قابل برنامهریزی PUT
):(Programmable UniJunction Transistor

 PUTیک ترانزیستور تکقطبی قابل برنامهریزی ،تریستوری
چهارالیه نیمههادی نوع  Pو N
با سهپایه است .ساختمان داخلی آن از
ٔ
تشکیل شده است .برخالف تشابه اسمی که بین  PUTو  UJTوجود
شیوه کار آنها کامال ً متفاوت و تا حدودی
دارد ساختمان داخلی و ٔ
مشا به دیو دها ی ٤الیه ا ست .در شکل ٩٧ــ٩ــالف ساخت مان
کریستالی  PUTنشان داده شده است .در شکل ٩٧ــ٩ــ ب نماد
(عالمت اختصاری)  PUTرا مشاهده می کنید.

شکل ٩٥ــ٩ــ شکل موج امیتر ،بیس  ١و بیس ٢

2ــ١٢ــ٩ــ را ه اندازی  SCRبا ترانز یستور
تک پیوندی :در شکل ٩٦ــ ٩مدار تحریک  SCRبا نوسان ساز
 UJTنشان داده شده است .بار این مدار ممکن است موتور،
المپ ،گرمکن یا وسیلهای دیگر باشد .با تغییر دادن مقاومت ،R
میتوان ثابت زمانی  RCو نقطهای را که  UJTدر آنجا بهکار
زاویه آتش  SCRکنترل می شود.
می افتد ،تغییر داد .بدین ترتیبٔ ،
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(الف)

(ب)

شکل ٩٧ــ٩ــ ساختمان کریستالی و نماد PUT

همانطوری که در شکل ٩٧ــ ٩مشاهده میشود ،این
الیه  Nمیانی
قطعه چهارالیه  PNPNو یک گیت دارد که گیت به ٔ
ٔ
متصل است .این قطعه در واقع نوعی  SCRاز نوع گیت آندی

نحوه بایاس کردن  PUTدر شکل  ٩٨ــ ٩نشان داده شده
است ٔ
است.

شکل ٩٩ــ٩
شکل ٩٨ــ٩ــ روش تغذیه در PUT

١ــ١٣ــ 9ــ تـنـظیـم ولـتــاژ تــحـریــک PUT
( :)Setting the trigger Voltageمنبع ولتاژ  VBBتوسط
 RB1و  RB2تقسیم ولتاژ شده و ولتاژ دوسر  RB1پتانسیل گیت را
تشکیلمیدهد.

پاسخ :ولتاژ گیت از تقسیم ولتاژ  VBBبین  RB1و RB2
به  دست میآید.
VBB R B1
10× 4
= = 4V
R B1 + R B2 6 + 4

=
VG

ولتاژ روشن شدن  PUTبرابر است با:
ولت VP = VA = VG + VPN = 4 + 0/7 = 4/7
VBB R B1
= VG = VRB1
= ηVBB
٢ــ ١٣ــ٩ــ منحنی مشخصۀ ولت آمپر :PUT
R B1 + R B2
مشخصه ولت آمپر UJT
مشخصه  PUTشبیه منحنی
همان طور که مشاهده می شود پتانسیل گیت نسبت به منح نی
ٔ
ٔ
کاتد همواره مثبت است .وقتی ولتاژ آند حدود  0/7ولت بیشتر است  .در شکل ١٠٠ــ ٩این منحنی را مشاهده می کنید .تا
از پتانسیل گیت شود ،اتصال  PNموجود بین آند و گیت هادی زمانی  که  VAKبه مقدار ولتاژ  VPنرسد PUT ،در حالت قطع
قرار دارد .هنگامی که  VAK > VPشود PUT ،هادی میشود و
می  شود و  PUTرا روشن میکند.
جریان آند ( )IAافزایش مییابد و باعث کاهش  VAKم یشود .به
رابطه زیر محاسبه میشود:
ولتاژ وصل  PUTاز ٔ
ناحیه مقاومت منفی در  VAK > VVو  IA < IVبهوجود
این ترتیب ٔ
VBB R B1
V
=
=V
+ VPN
P
A
ناحیه روشن کار میکند.
R B1 + R B2
می آید .در  PUT ، IA > IVدر ٔ

است.

VP = VA = ηVBB + VPN
نقطه اوج نام دارد و  VPNحدود  0/7ولت
 VPولتاژ ٔ

زمانی که ولتاژ آند  PUTکاهش مییابد و اتصال  PNبین
آند و کاتد در حالت قطع قرار میگیرد PUT ،خاموش میشود.
اصطالح «قابلبرنامهریزی» از آن روبهکار میرود که مقادیر RBB،
تغذیه  VBBتعیین
وسیله مقاومتهای  RB1و  RB2و منبع ٔ
 ηو  VPبه ٔ
میشود و قابل برنامهریزی است.
مثال ٥ــ :٩در مدار شکل ٩٩ــ ٩اگر ولتاژ اتصال PN
بین آند و گیت  0/7ولت باشد VA ،به چه مقداری برسد PUT
روشن میشود؟

ناحیۀ ناپایدار ()-R

حالت خاموش

حالت روشن

شکل ١٠٠ــ٩ــ مشخصههای PUT
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3ــ١٣ــ٩ــ نوسان ساز  :PUTدر شکل ١01ــ٩
نوسانساز  PUTرا مشاهده میکنید .کار مدار به این ترتیب است
که با وصل کردن منبع تغذیه ،خازن  Cاز طریق  Rشروع به شارژ
میکند .وقتی ولتاژ دوسر خازن به  VPمیرسد PUT ،روشن
می شود و جریان  IPدر  PUTبرقرار میگردد.

الف) موج A

ب) موج K

شکل ١٠١ــ٩ــ مدار نوسانساز PUT

با روشن شدن  ،PUTخازن به سرعت از طریق PUT
و  R Kتخلیه میشود .وقتی ولتاژ خازن به یک سطح پایین نزول
کرد ،PUT ،بار دیگر خاموش میشود و سیکل شارژ دوباره
تکرار می گردد .پریود نوسانات مدار به  R ،Cو  RB1و RB2
ارتباط دارد.
رابطه زیر قابل محاسبه است:
ولتاژ  VPاز ٔ
R B1
VBB
R B1 + R B2

= VP = ηVBB + 0 / 7 ⇒ ηVBB

در شکل ١٠٢ــ ٩شکل موج پایههای  PUTنشان داده
شده است.

پ) موج G
شکل ١٠٢ــ٩ــ شکل موجهای قسمتهای مختلف نوسانساز PUT

١٤ــ٩ــ الگوی پرسش

کامل کردنی
١ــ١٤ــ٩ــ  UJTاول کلمات انگلیسی ………………
………………است.
2ــ١٤ــ٩ــ  UJTرا میتوان معادل یک ………… و
دو مقاومت درنظر گرفت.
جورکردنی
٣ــ١٤ــ٩ــ نام هر قطعه را به نماد آن اتصال دهید.
UJT

PUT
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صحیح یا غلط
٤ــ١٤ــ٩ــ در  UJTنسبت I =0
را نسبت
ایستادگی ذاتی مینامند.
صحیح غلط
چهارگزینهای
٥ــ١٤ــ٩ــ مدار معادل ترانزیستوری  UJTکدام است؟
E

R B1
R B1 + R B2

)1

)2

شکل ١٠٣ــ٩

تشریحی و محاسباتی
٧ــ١٤ــ٩ــ ساختمان کریستالی و معادل ترانزیستوری
 UJTرا رسم کنید.
 ٨ــ١٤ــ٩ــ نسبت ایستادگی ذاتی در  UJTرا شرح دهید.
٩ــ١٤ــ٩ــ در یک  RB2 =   2/5  kΩ ،UJTو RB1 = 4kΩ
است ،مقدار  ηرا محاسبه کنید.

١٠ــ١٤ــ٩ــ در شکل ١٠٤ــ ٩فرض کنید = 0/63
است .اگر  0/7ولت در دوسر دیود امیتر افت کند ،حداقل مقدار
 Vکه ترانزیستور  UJTرا روشن میکند ،چهقدر است؟
η

)3

شکل ١٠4ــ٩

)4

٦ــ١٤ــ٩ــ اگر  VEدر مدار شکل ١٠٣ــ ٩برابر  4/7ولت
شود  UJTروشن میشود .ضریب تقسیم (η) UJTکدام است؟
ولت VPN = 0/7
0/7 )٤
0/6 )٣
0/5 )٢
0/4 )١

مشخصه شکل ١٠٥ــ٩
١١ــ١٤ــ٩ــ با توجه به منحنی
ٔ
ناحیه ناپایدار  PUTچیست؟
منظور از ٔ

شکل ١٠5ــ٩
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١٢ــ١٤ــ٩ــ در شکل ١٠٦ــ ٩ولتاژ خازن ( )VAبه چند
ولت برسد PUT ،وصل میکند؟ VD = 0/7ولت است.

 VD = 0/7ولت است.
ب) در نیمسیکل منفی  PUTوصل است یا قطع؟

شکل ١٠6ــ٩

شکل ١٠7ــ٩

١٣ــ١٤ــ٩ــ با توجه به شکل ١٠٧ــ٩
   دامنه سیگنال سینوسی ورودی  ٥ولت باشد،
الف) اگر ٔ
دامنه ولتاژ ورودی وصل میکند؟
 PUTبه ازای چه مقدار از ٔ

١٤ــ١٤ــ٩ــ یکی از تفاوتهای دو ترانزیستور  PUTو
 UJTرا شرح دهید.

236

منابع و مآخذ
ردیف
١
2

مؤلف

ناشر

Tomas Floyd

Mac grow hill

٢٠٠٥

Prentice - Hall

٢٠٠5

Cambridge University Press

2001

Robert Boilstad
luis Nashlasky

3

Marthin H Jones

4

بهزاد رضوی و …

باستان

سال چاپ

ــ

نام کتاب
Electronic Devices and
circuit theory
Apractical introduction to
electronic circuits
روشهای الکترونیک از تئوری تا عملی

٥

خلیل مافینژاد

آستان قدس

١٩٧٦

طراحی مدارهای عملی الکترونیک

٦

غالمحسین نصری

شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران

١٣٧٨

الکترونیک عمومی ٢

٧

محمود همتایی و … مجتمع آموزشی عالی شهید شمسیپور

١٣٧٨

الکترونیک عملی

237

