ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 8: Ενιστστής κοινού εκπομπού
ύνουη
ην εξγαζηήξην απηό ρξεζηκνπνηείηαη έλα ακθηπνιηθό ηξαλδίζηνξ γηα ηελ πινπνίεζε ελόο εληζρπηή θνηλνύ
εθπνκπνύ. ε επίπεδν πξνζνκνίωζεο θαη πξωηνηππνπνίεζεο, δνθηκάδεηαη κηα απιή ζπλδεζκνινγία ρωξίο
αληίζηαζε ζηνλ εθπνκπό (ηεο νπνίαο ν ξόινο ζα ήηαλ ε αληηζηάζκηζε ζε ζεξκηθέο κεηαβνιέο γηα ηε
ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θέξδνπο). Ρπζκίδεηαη ε DC πόιωζε ηεο βάζεο, ώζηε ην θεληξηθό ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ
ηξαλδίζηνξ λα βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο γξακκηθήο ηνπ πεξηνρήο θαη ν εληζρπηήο ηξνθνδνηείηαη από έλα
εκηηνλνεηδέο ζήκα πιάηνπο 50 mV θαη ζπρλόηεηαο 1 kHz. Παξαηεξείηαη ην θέξδνο ηάζεο θαη ζπγθξίλεηαη ην
απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίωζεο κε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο.
τότος
Καηαλόεζε ηνπ θπζηθνύ κεραληζκνύ κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ελίζρπζε ζεκάηωλ κε ηε ρξήζε ηξαλδίζηνξ.

Προαπαιτούμενη γνώση
Αγωγηκόηεηα εκηαγωγώλ, ιεηηνπξγία θαη πόιωζε ηνπ ακθηπνιηθνύ ηξαλδίζηνξ, ηερληθή επζείαο θόξηνπ.

8.1 Θεφρητική εισαγφγή
Η ζεσξεηηθή εηζαγσγή απηήο ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο πεξηιακβάλεη ηε ζύλνςε ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο
ησλ εληζρπηώλ κε ηξαλδίζηνξ θαη ηελ παξάζεζε ησλ βαζηθώλ αλαιπηηθώλ εμηζώζεσλ ηνπ εληζρπηή θνηλνύ
εθπνκπνύ.
Όπσο αλαθέξζεθε, κηα από ηηο δύν βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπ ηξαλδίζηνξ είλαη ε δηάδνζε θαη ελίζρπζε
ζεκάησλ. ηα θπθιώκαηα ελίζρπζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα ηνπ ακθηπνιηθνύ ηξαλδίζηνξ λα ειέγρεη
ηελ αληίζηαζε κεηαμύ ζπιιέθηε θαη εθπνκπνύ, κέζσ ηεο ηάζεο (θαη επνκέλσο ηνπ ξεύκαηνο) πνπ
εθαξκόδεηαη ζηε βάζε ηνπ. Αλ εθαξκνζηεί έλα ζήκα ζηε βάζε, νη κεηαβνιέο ηνπ κεηαηξέπνληαη ζε
κεηαβνιέο ηεο ζπκπεξηθνξάο I-V ζπιιέθηε-εθπνκπνύ. Εθαξκόδνληαο κηα κεγαιύηεξε, DC ηάζε VCC ζηα
άθξα ζπιιέθηε – εθπνκπνύ κέζσ κηαο θαηάιιεια επηιεγκέλεο αληίζηαζεο RC, απηέο νη κεηαβνιέο
κεηαηξέπνληαη πάιη ζε κεηαβνιέο ηάζεο, αιιά κε εύξνο θαη ηζρύ πνπ εμαξηώληαη από ηηο ηηκέο VCC. RCθαη ηηο
ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ ηξαλδίζηνξ.
Έλα ζπλεζηζκέλν θύθισκα ελίζρπζεο είλαη ν εληζρπηήο θνηλνύ εθπνκπνύ πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα
8.1. Πεξηιακβάλεη ην ηξαλδίζηνξ, έλα θύθισκα πόισζεο ηεο βάζεο, ώζηε απηό λα ιεηηνπξγεί γύξσ από ην
θέληξν ηεο ελεξγνύο πεξηνρήο ηνπ, θαζώο θαη ηξνθνδνζία ηεο εμόδνπ κέζσ κηαο αληίζηαζεο ζηνλ ζπιιέθηε.
Σν ζήκα εθαξκόδεηαη ζηε βάζε θαη ιακβάλεηαη ζηνλ ζπιιέθηε, κέζσ ππθλσηώλ ζύδεπμεο πνπ ζπλδένληαη ζε
ζεηξά κε ηνλ εληζρπηή. Ο ξόινο ησλ ππθλσηώλ απηώλ, είλαη ε απνκόλσζε ηεο εθάζηνηε βαζκίδαο ελίζρπζεο
από πξνεγνύκελεο θαη επόκελεο βαζκίδεο, ζε όηη αθνξά ηηο DC ζηάζκεο ηάζεο. Απηό επηηξέπεη ζηε DC
ζρεδίαζε ηεο θάζε βαζκίδαο λα γίλεηαη αλεμάξηεηα από ηηο ππόινηπεο. Η ηηκή ησλ ππθλσηώλ ζύδεπμεο
επηιέγεηαη έηζη, ώζηε λα κελ επηδξά ζηελ πνξεία ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο θαη επνκέλσο, εμαξηάηαη από ηε
ζπρλόηεηα ηνπ ζήκαηνο απηνύ. Γηα ην εύξνο ζπρλνηήησλ ησλ ζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε
ζπλεζηζκέλα απιά θπθιώκαηα ειεθηξνληθήο, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηηκέο κεηαμύ 10 κF θαη 100 κF.
Αλ gmθαη rin είλαη ε δηαγσγηκόηεηα θαη ε αληίζηαζεεηζόδνπ ηνπ ηξαλδίζηνξ, ηόηε ε αληίζηαζε
εηζόδνπ, ε αληίζηαζε εμόδνπ θαη ην θέξδνο ηνπ εληζρπηή θνηλνύ εθπνκπνύ δίλνληαη από ηηο παξαθάησ
ζρέζεηο:

[8.1]
[8.2]
[8.3]
8.2 Προετοιμασία
Η πξνεηνηκαζία γηα ην εξγαζηήξην απηό πεξηιακβάλεη ηε ζρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε ελόο θπθιώκαηνο
εληζρπηή θνηλνύ εθπνκπνύ ζην πξόγξακκα PSPICE.
8.2.1 Να ζρεδηαζηεί ην θύθισκα ηνπ ρήκαηνο 8.1, παξαιείπνληαο ηνλ ππθλσηή C2, ζην PSPICE. Οη ηάζεηο
VBB θαη VCC είλαη 5 V θαη νη αληηζηάζεηο έρνπλ ηηκέο R1 = 4.7 kΩ θαη RC = 100 Ω. Ρπζκίδνληαο πξνζσξηλά
ηελ πεγή ηνπ ζήκαηνο Vin, έηζη ώζηε λα έρεη πιάηνο κεδέλ, θαη δνθηκάδνληαο δηάθνξεο ηηκέο γηα ηελ R2, λα
ξπζκηζηεί ε R2, έηζη ώζηε ε ηάζε ζηνλ ζπιιέθηε λα είλαη 2.5 V (±0.1 V). Να θαηαγξαθεί ε ηηκή ηεο
αληίζηαζεο θαη λα κεηξεζεί ην δπλακηθό ζηε βάζε, ην ξεύκα ζηε βάζε θαη ην ξεύκα ζην ζπιιέθηε.
8.2.2 Να ππνινγηζηεί ην θέξδνο ξεύκαηνο ηνπ ηξαλδίζηνξ πνπ παξαηεξείηαη (β = IC / IB).
8.2.3 Να ξπζκηζηεί ε Vin ζε πιάηνο 50 mV, ζπρλόηεηα 1 kHz θαη κεδεληθή DC ζπληζηώζα (VOFFSET). Να
πξνζνκνησζεί ην θύθισκα γηα δηάξθεηα 3 ms, λα παξαηεξεζνύλ θαη λα ζρεδηαζηνύλ νη θπκαηνκνξθέο ζηε
βάζε (είζνδνο) θαη ζηνλ ζπιιέθηε (έμνδνο) ηνπ εληζρπηή. Να ππνινγηζηεί ην θέξδνο ηάζεο πνπ παξαηεξείηαη:
AV = vout/vin.

ρήκα 8.1: Εληζρπηήο θνηλνύ εθπνκπνύ ρωξίο αληηζηάζκηζε.

8.3 Βοηθητικές πληρουορίες
Ο εμνπιηζκόο θαη νη δηαηάμεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην εξγαζηήξην απηό ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.1.
Γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νινθιεξσκέλνπ ηξαλδίζηνξ BC547 κπνξείηε λα αλαηξέμεηε
ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν. Η αληηζηνίρηζε αθξνδεθηώλ, θαζώο θαη
θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο δίλνληαη ζην
Παξάξηεκα Β1 απηνύ ηνπ ζπγγξάκκαηνο.
Σύπνο

ύκβνιν /Σύπνο

Σηκή

Πνζόηεηα

Αληίζηαζε

R1

4.7 kΩ

1

Μεηαβιεηή αληίζηαζε

R2

0 – 10 kΩ

1

Αληίζηαζε

RC

100 Ω

1

Ππθλσηέο

C1, C2

10 κF

2

Ακθηπνιηθό Σξαλδίζηνξ

BC547C

β ~ 500

1

Πηλαθίδα Πξνηππνπνίεζεο

-

-

-

Παικνγξάθνο

-

-

-

Πνιύκεηξν

-

-

-

Πίλαθαο 8.1: Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο άζθεζεο.

8.4. Πειραματικό Μέρος
8.4.1 Να πινπνηεζεί ην θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 7.1, κε πεγή ζήκαηνο πιάηνπο 50 mV θαη ζπρλόηεηαο 1 kHz .
Να ρξεζηκνπνηεζνύλ αληηζηάζεηο: R1 = 4.7 kΩ, R2 = 0 - 10 kΩ, ηξνθνδνζία VDC = VCC = VBB = 5 V θαη
ππθλσηέο C1 = C2 = 10 κF.
8.4.2 Απνζπλδένληαο πξνζσξηλά ηελ πεγή ζήκαηνο, λα ξπζκηζηεί ε R2, ώζηε ην ηξαλδίζηνξ λα ηνπνζεηεζεί
ζην κέζν ηεο ελεξγνύ πεξηνρήο ηνπ (VC = 2.5 V). Να κεηξεζεί ην ξεύκα ζηε βάζε θαη ζηνλ ζπιιέθηε θαη λα
ππνινγηζηεί ην θέξδνο ξεύκαηνο (β = IC / IB). Να ζπγθξηζεί ην απνηέιεζκα κε ην αληίζηνηρν ηεο
πξνζνκνίσζεο, θαζώο θαη κε ηελ ηηκή πνπ δίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο.
8.4.3 Να επαλαζπλδεζεί ε πεγή ζήκαηνο, λα παξαηεξεζνύλ θαη λα ζρεδηαζηνύλ νη θπκαηνκνξθέο ζηε
βάζε (είζνδνο) θαη ζηνλ ζπιιέθηε (έμνδνο) ηνπ εληζρπηή. Να ππνινγηζηεί ην θέξδνο ηάζεο πνπ παξαηεξείηαη:
AV = vout/vin. Να ζπγθξηζεί ε ηηκή πνπ πξνθύπηεη κε ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο.
8.4.4 Να κεηξεζεί ην θέξδνο ηάζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ ζήκαηνο εηζόδνπ, από 1 Hz έσο
1 MHz, δεθαπιαζηάδνληαο θάζε θνξά ηελ ηηκή (1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, ….). Να ζρεδηαζηεί ε ηηκή ηνπ θέξδνπο
ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλόηεηαο, κε ινγαξηζκηθή θιίκαθα ζηνλ νξηδόληην άμνλα θαη ζε dB (20logAV) ζηνλ
θαηαθόξπθν άμνλα. Σν δηάγξακκα απηό νλνκάδεηαη δηάγξακκα Bode θαη είλαη ελδεηθηηθό ηεο ηζρύνο
ελίζρπζεο (γηα ηνλ ζσζηό πξνζδηνξηζκό ηεο ηζρύνο ελίζρπζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη αληηζηάζεηο
εηζόδνπ θαη εμόδνπ).
8.4.5 Να ηξνπνπνηεζεί ν εληζρπηήο, έηζη ώζηε λα δίλεη δηπιάζην θέξδνο ηάζεο. Πσο κεηαβάιιεη απηή ε
ηξνπνπνίεζε ηελ αληίζηαζε εμόδνπ θαη ηελ κέγηζηε ηζρύ εμόδνπ ηνπ εληζρπηή;

