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کاربری مدارهای ترانزیستوری
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فعا   لیت 
کارگاهی

سؤاالت پیشنهادی
1   انواع روش های تغذیه ترانزیستور )بایاس( را تجزیه و تحليل کند.

2   تأثير تغيير مقاومت های بایاس را روی نقطه کار ترانزیستور شرح دهد.
3   تقویت کننده های اميتر مشترک، بيس مشترک و کلکتور مشترک و کاربرد آنها 

را شرح دهد.
4   تقویت کننده ترانزیستوری را از نظر سيگنال تجزیه و تحليل کند.

5   مشخصات ویژه تقویت کننده بهره ولتاژ و بهره جریان را تجزیه و تحليل کند.
6   انواع تقویت کننده ها را از نظر مشخصات ویژه با یکدیگر مقایسه نماید.

با مشاهده چند ترانزیستور از روی بدنه ترانزیستور آنها را نام گذاری و جنس 
و نوع آنها را مشخص کنيد.

پاسخ:

ساختمان ترانزیستور
 N ترانزیستور معمولی یک المان سه پایه است که از سه کریستال نيمه هادی نوع
و P که در کنار هم قرار دارند، تشکيل شده است. ترتيب قرار گرفتن نيمه هادی ها 

در کنار هم، به دو صورت انجام پذیر است:
الف( دو قطعه نيمه هادی نوع N در دو طرف و نيمه هادی نوع P در وسط.
ب( دو قطعه نيمه هادی نوع P در دو طرف و نيمه هادی نوع N در وسط.

در حالت )الف(، ترانزیستور را NPN و در حالت )ب(، ترانزیستور را PNP می نامند. 
شکل زیر ترتيب قرار گرفتن نيمه هادی ها را کنار هم نشان می دهد.
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در شکل زیر، الیه های ترانزیستور را مشاهده می کنيد. پایه های خروجی ترانزیستور 
کلکتور  و   )Base = )پایه  بيس   ،)Emitter= )منتشرکننده  اميتر  ترتيب  به  را 

)جمع کننده =Collector( نام گذاری کرده اند.
اميتر را با حرف E، بيس را با حرف B و کلکتور را با حرفC نمایش می دهند.

به کار می رود، نسبت به الیه بيس و  اميتر  به عنوان  N که  یا   P نوع  نيمه هادی 
کلکتور، ناخالصی بيشتری دارد.

و  µm 200ـ20(  حدود   )عماًل  است  ميکرون  ده  چند  حدود  الیه  این  ضخامت 
سطح تماس آن نيز به ميزان فرکانس و قدرت ترانزیستور بستگی دارد.

الیه بيس، نسبت به کلکتور و اميتر، ناخالصی کمتری دارد و ضخامت آن نيز به 
مراتب از اميتر و کلکتور کمتر است و عماًل از چند ميکرون تجاوز نمی کند.

ناخالصی الیه کلکتور از اميتر کمتر و از بيس بيشتر است.
ضخامت این الیه به مراتب از اميتر بزرگ تر است، زیرا تقریباً تمامی  تلفات حرارتی 
ترانزیستور در کلکتور ایجاد می شود. شکل زیر تصویری از نسبت تقریبی الیه ها 
را نشان می دهد. سطح تماس کلکتور با بيس، حدوداً 9 برابر سطح تماس اميتر 

با بيس است.
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سطح تماس کلکتور 
با بیس از سطح تماس 
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ناخالصی کم   امیتر با 
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 الیۀ بیس 
فوق العاده 

باریک است.
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این نوع ترانزیستورها را به اختصار ترانزیستور دو قطبی تک پيوندی یا 
)Bipolar Junction Transistor( یا BJT می نامند.

به چه دليل این نوع ترانزیستور را Bipolar یا دو قطبی ناميده اند؟

 معادل دیودی ترانزیستور 
هرترانزیستور، دارای سه پایه و 2 پيوند است. هر پيوند را می توان به صورت یک 
دیود نشان داد. در نتيجه، معادل دیودی یک ترانزیستور به صورت شکل زیرنشان 

داده می شود.
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ساخته  تکی  به صورت  که  ترانزیستور  و  دیود  خازن،  مقاومت،  مانند  قطعاتی 
از  امروزه  می نامند.   )Discrete( دیسکریت  یا  هم  از  مجزا  قطعات  را  می شوند، 
یا  مجتمع  مدار  به صورت  اغلب  و  می شود  استفاده  کمتر  دیسکریت  قطعات 

آی سی)Integrated CircuitـIC ( به بازار عرضه می گردد.

اميتر  و  کلکتور  پایه های  نتوانيم  مولتی متر  از  استفاده  با  که  صورتی  در 
آنها را مشخص  با چه روش های دیگری می توانيم  ترانزیستور را پيدا کنيم، 

دهيد. شرح  کنيم؟ 

پاسخ:

 عملکرد ترانزیستور 

مانند  مدارهایی  عنوان  به  ترانزیستور  از  بتوان  اینکه  برای  ترانزیستور:  بایاس 
 DC ولتاژ  نظر  از  را  ترانزیستور  باید  ابتدا  نمود،  استفاده  سوئيچ  و  تقویت کننده 
ترانزیستور می نامند. بایاس  را  ترانزیستور  پایه های  ولتاژ  تغذیه  تغذیه کرد، عمل 

تحقیق

پرسش
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با توجه به اینکه ترانزیستور دارای سه پایه مجزا است می توانيم یکی از پایه ها را 
پایه مشترک و دو پایه دیگر را ورودی و خروجی آن در نظر بگيریم.

اتصال ولتاژ DC به پایه های ترانزیستور، نحوه عملکرد آن را در مدار بيان می کند. 
به  را   DC ولتاژ  می توانيم  است،  عدد   3 ترانزیستور  پایه های  تعداد  به اینکه  نظر 
فرم های مختلف به ترانزیستور متصل کنيم. در این قسمت به شرح انواع اتصال 
ولتاژ DC به ترانزیستور می پردازیم. با این توضيح که در اینجا بيس بين ورودی و 

خروجی، مشترک گرفته شده است.
الف( هر دو اتصال بيس اميتر و اتصال بيس کلکتور نيز در بایاس مستقيم است. 
شکل الف این نوع بایاس را نشان می دهد. مقاومت های R1 و R 2 در این شکل برای 

کنترل جریان به کار رفته است.
شکل ب مدار معادل شکل الف است.

IBIE IC

R RCE

B

R RCE

B

N NP

IBIE IC

بایاس، دو جریان  این حالت  از شکل مدار معادل پيداست، در  همان طوری که 
)IE جریانی که از اميتر عبور می کند( و )IC جریانی که از کلکتور عبور می کند( 
هر کدام مسير جداگانه ای در دو حلقه طی می کنند، فقط در پایه بيس با یکدیگر 

جمع می شوند و دوباره تقسيم می گردند.
ب( هر دو اتصال بيس ـ اميتر و اتصال بيس ـ کلکتور نيز در بایاس معکوس است. 
این نوع اتصال در شکل الف نشان داده شده است. شکل ب مدار معادل شکل الف 
است. همان طوری که از مدار معادل پيداست، هر دو دیود در بایاس معکوس قرار 

گرفته و قطع اند. لذا جریان IE و IC برابر صفر است.
البته جریان بسيار ضعيفی در اثر شکستن پيوندها در دمای معمولی از مدار عبور 

الف

ب
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می کند که از آن صرف نظر می کنيم. در این حالت نيز ترانزیستور هيچ عملی انجام 
نمی دهد.

IB

IE ICR RCE

B

R RCE
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N NP

IE IC

IB

پ( اتصال بيس ـ اميتر در بایاس مستقيم و اتصال بيس کلکتور در بایاس معکوس 
است. شکل الف و ب این حالت بایاس را نشان می دهد.
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همان طوری که از شکل پيداست، اتصال بيس اميتر در بایاس مستقيم است، لذا 
باید یک جریان در مدار بيس ـ اميتر داشته باشيم. )در این قسمت استثنائاً جهت 

جریان را در جهت واقعی الکترون ها در نظر می گيریم.(

R RCE

B

N NP

الف

ب

دفع الکترون ها
 به سمت بیس
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 ،N همان طوری که از شکل صفحۀ قبل پيدا است، الکترون های نيمه هادی نوع
توسط ولتاژ منفی باتری به سمت بيس رانده می شوند. گفتيم که الیه بيس نسبت 
به اميتر و کلکتور ناخالصی کمتری دارد و ضخامت آن نيز، نسبت به دو الیه دیگر 
الکترون ها  این جریان  آیا  که  پيش می آید  اینجا سؤالی  در  است.  فوق العاده کم 

مسير خود را از طریق اميتر بيس می بندد یا اتفاق دیگری می افتد؟
در نگاه اول چنين به نظر می آید که جریان الکترون ها مسير خود را باید از طریق 
بيس اميتر ببندد، ولی عماًل این طور نيست و قسمت اعظم این جریان از طریق 

کلکتور بسته می شود. دليل این عمل به شرح زیر است:
به کلکتور ولتاژ مثبت وصل شده است و این ولتاژ قادر است، الکترون ها را به طرف 
وارد شدن  به محض  الکترون ها  و  است  نازک  بسيار  بيس  خود جذب کند. الیه 
به الیه بيس به دليل کم بودن این فاصله با کلکتور جذب می شوند. ثالثاً، سطح 
کلکتور حدود 9 برابر بزرگ تر از سطح اميتر است، لذا نسبت به ورود الکترون ها به 

الیه بيس احاطه کامل دارد و تقریباً تمام آنها را جذب می کند.
ناخالصی بيس کم است و الکترون ها با حفره ها کمتر ترکيب می شوند. لذا تقریباً 
بيش از 95 % الکترون هایی که به الیه بيس وارد می شوند، مدار خود را از طریق 
کلکتور می بندند. شکل زیر، نسبت تقسيم تقریبی الکترون ها بين کلکتور و بيس 

را نشان می دهد.

N NP

بایاس کرد،  را  ترانزیستور  باید  ابتدا  ترانزیستوری  تقویت کننده  بررسی یک  برای 
یعنی دیود بيس اميتر را در بایاس موافق و دیود کلکتور بيس را در بایاس مخالف 
اميتر  آرایش  سه  از  یکی  می تواند  تقویت کننده  عنوان  به  ترانزیستور  داد.  قرار 
مشترک، بيس مشترک و کلکتور مشترک را داشته باشد. مقادیر امپدانس ورودی، 
با  امپدانس خروجی، بهره ولتاژ و بهره جریان ترانزیستور در آرایش های مختلف 

یکدیگر متفاوت است. 

جریان الکترون 
کلکتور

پیوند بیس 
ا    میتر

پیوند بیس 
کلکتور

ناحیه تهی 
از بار

جریان الکترون 
بیس

جریان الکترون 
ا    میتر

ناحیه تهی 
از بار
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دانش افزایی

 روش های مختلف تغذیۀ ترانزیستور 
برای آنکه ترانزیستور به عنوان تقویت کننده درست عمل کند و در سيگنال ورودی 
اعوجاج به وجود نياورد، باید به طور صحيح تغذیه شود. تغذیه ناکافی و نيز تغذیه بيش 
از حد، ممکن است در سيگنال خروجی تغيير شکل )اعوجاج( به وجود آورد. به عالوه، 
تغذیه بيش از حد موجب اتالف توان می شود و با )Efficiency( تقویت کننده را 
پایين می آورد. تغذیه جریان مستقيم ترانزیستور را بایاسينگ )Biasing( می گویند. 
بایاسينگ، ترانزیستور را از نظر ولتاژ DC در یک وضعيت ثابت قرار می دهد، به این 
وضعيت ثابت حالت آرامش یا سکون )Quiescent Point( یا نقطه کارترانزیستور 
می گویند.یک ترانزیستور باید طوری بایاس شود که همواره پيوند بيس اميتر آن در 
گرایش مستقيم )Forward Bias( و پيوند کلکتور بيس آن در گرایش معکوس 
)Reverse Bias( قرار گيرد. در این شرایط است که از ترانزیستور می توانيم به عنوان 

تقویت کننده رگوالتور و... استفاده نمایيم.

فقط در بعضی کاربردهای ویژه است که ترانزیستور به عنوان یک کليد ایده آل 
در دو حالت اشباع و قطع عمل می کند. در این شرایط پيوند کلکتور بيس در 

گرایش مستقيم قرار می گيرد.

بایاس ترانزیستور جهت تأمين نقطه کار مناسب با یکی از سه روش زیر انجام می گيرد.
تغذیۀ ثابت )Fixed Bias(: در این نوع بایاس که مدار آن در شکل زیر نشان داده 

شده است، مقدار جریان بيس یعنی IB همواره ثابت باقی می ماند.

نکته

+VCC

RCRB
ICIB

در صورتی که اگر در شکل صفحۀ بعد معادله KVL را در حلقه ورودی بنویسيم، 
مقدار جریانی که از بيس ترانزیستور می گذرد از رابطه زیر به دست می آید:  

CC BE
B

B

V VI R
−

=
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در این معادله مقدار VCC ثابت و مقدار VBE تقریباً ثابت است، بنابراین در صورتی 
که بپذیریم VBE تقریباً ثابت است، می توانيم بگویيم که تنها عامل تعيين کننده 
جریان بيس مقدار مقاومت RB است و با انتخاب یک مقدار معين برای RB  مقدار 
جریان بيس با تقریب قابل قبول تعریف می شود. در این مدار معادله جریانی که از 

IC=βIB کلکتور ترانزیستور می گذرد برابر است با معادله
با توجه به معادلۀ باال مقدار جریان IC به مقدارβ ترانزیستور بستگی دارد. چون 
مقدار β برای ترانزیستورهای مختلف )حتی از یک نوع( تغيير می کند، در صورت 
نگه داشتن  ثابت  برای  تغيير خواهد کرد.  نيز  نقطه کار مدار  ترانزیستور  تعویض 
نقطه کارترانزیستور، پتانسيومتر R2 را مطابق شکل زیر با R1 سری می کنيم. حال 
تغيير کند،  ترانزیستور  تعویض  یا  ترانزیستور در صورت فرسودگی  نقطه کار  اگر 

می توانيم با تنظيم پتانسيومتر مقدار جریان را به حالت اوليه برگردانيم.
+VCC

RCRB{ R1

R2

IC

IB

تغذیۀ خودکار)Automatic Bias(: در مدار شکل زیر نقطه کار تا حد زیادی به 
مقدار βی ترانزیستور وابسته است و با تغيير، β نقطه کار جابه جا می شود. برای 
اینکه مدار فوق در برابر تغييرات β ثبات بيشتری داشته باشد، می توانيم به جای 
آنکه تغذیه بيس ترانزیستور را مستقيماً از VCC تأمين کنيم، طبق شکل زیر ولتاژ 
تغذیه بيس را از کلکتور ترانزیستور دریافت نمایيم. به این ترتيب، با افزایش مقدار 
کم  بيس  ولتاژ  کلکتور،  ولتاژ  کاهش  با  می یابد.  کاهش  کلکتور  جریان،  ICولتاژ 
می شود و جریان بيس را کاهش می دهد. بنابراین هرگونه تغيير در، IC اثر معکوس 

روی جریان IB می گذارد.

IC VC VB IB IC

کاهش 
می یابد

کاهش 
می یابد

کاهش 
می یابد

کاهش 
می یابد

اگر 
افزایش 

یابد
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+VCC

C

RC

RB IC

IB+IC
IB

برای درک بهتر موضوع، معادله حلقه خروجی را با توجه به شکل زیر می نویسيم و 
ولتاژ کلکتور ترانزیستور یعنی ولتاژ نقطه C را به دست می آوریم.

VCC=VRC+VC⇒ VC=VCC  ـVCR

 
 VC=VCE=VCC  ـ  (IB+IC)RC

یعنی   RC مقاومت  سر  دو  ولتاژ   C جریان  مقدار  افزایش  با  باال  معادله  براساس 
IB+IC(RCC( بيشتر می شود و ولتاژ نقطه C کاهش می یابد. کاهش پتانسيل نقطه 

امر مقدار  این  RB می شود و  موجب کاهش اختالف پتانسيل دو سر مقاومت   C
جریان IB را کاهش می دهد زیرا: 

 C BERB
B

B B

V VVI R R
−

= =  VBEـ  VRB= VC است، پس می توانيم بنویسيم: 

 IC از مقدار جریان IB ،بنابراین، مدار به گونه ای عمل می کند که با کم شدن مقدار
 RC است. این کاهش جریان افت ولتاژ دو سر مقاومت IC=βIB کاسته می شود، زیرا
را نسبت به حالت فرضی اوليه کمتر می کند و ولتاژ نقطه C را دوباره باال می برد. 
 VBE را افزایش می دهد. با افزایش VBE و RB ولتاژ دوسر مقاومت C افزایش ولتاژ
مقدار جریان IB زیاد می شود. این نوع تغذیه را که به طور خودکار ولتاژ روی کلکتور، 
ترانزیستور را کنترل می کند، تغذیه خودکار می نامند. به علت آنکه تغذیه بيس از 
کلکتور ترانزیستور گرفته می شود تغذیه کلکتورس نيز نام گذاری شده است. می توان 

چرخه کنترل تغييرات جریان IC و اثر آن روی IB را به صورت زیر خالصه کرد.

IC RCIE VC IB IC RC(IC+IB) VC

زیاد 
می شود

کم 
می شود

اگر زیاد 
شود

کم 
می شود

کم 
می شود

کم 
می شود

زیاد 
می شود
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بایاس با مدارتقسیم کنندۀ ولتاژ مقاومتی) Voltage divider Bias( یا تغذیۀ 
سرخود) Self Bias(:  در مواردی  که حتی تغييرات جزئی VCE و VCC نيز بر 

عملکرد مدار اثر نامطلوب می گذارد، می توان از مدار شکل زیر استفاده کرد.
در  و  است  شده  تثبيت  قبول  قابل  حد  در  ترانزیستور  کار  نقطه  مدار  این  در 
شرایط خاص تا حدودی مستقل ازβی ترانزیستور است. در این مدار مقاومت های 
تقسيم کننده ولتاژ R1 و R 2 ولتاژ تغذیه بيس ترانزیستور را تأمين می کند. برای 
 I 2 ،در مقایسه با مقدار جریان IB ،تقریباً ثابت بماند، باید مقدار جریان VB آنکه
 R 2 قابل چشم پوشی باشد. برای تحقق این امر، باید مقاومت تقسيم کننده ولتا
پایه بيس  از  استاتيکی،  )مقاومت  ترانزیستور  از مقاومت ورودی  خيلی کوچک تر 

ترانزیستور نسبت به شاسی( انتخاب شود.

+VCC

VB

RC

RE

R1

R2

IC

I1

I2

IB
VCE
+

−

VRC
+

−

VRE
+

−

VE

VC

در عمل معموالً مقدار I 2 را 5 تا 10برابر IB در نظر می گيرند. در این شرایط با 
با )تقریب قابل قبول( می توان  I 2 عماًل  با،  توجه به کوچک بودن IB در مقایسه 

معادله VB را از تقسيم ولتاژ VCC بين دو مقاومت R1 و R 2  به دست آورد.

CC
B

V RV R R= +
2

1 2
 

اميتر  پایه  از  که  جریانی  طرفی  از   VE= VB  ـ VBE با  است  برابر   VE می دانيم 
ترانزیستور خارج می شود برابر است با: 

E
E

E

VI R=
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چون IB خيلی کوچک تر از IC است با تقریب قابل قبول می توان نوشت IC=  IE . با 
توجه به کم بودن جریان IB در مقایسه با IE و IC مالحظه می شود که مقدار جریان 
IC بيشتر VCC و مقاومت های مدار وابسته است و تقریباً بهβی ترانزیستور وابستگی 

ندارد. در صورتی که شرایط تقریب قابل قبول حاکم باشد، با تعویض ترانزیستور 
این  از  می توان  راحتی  به  و  بود  نخواهد  توجه  قابل   VCE و   IC جریان  تغييرات 

تغييرات صرف نظر کرد 
 مدار معادل تونن بایاس سرخود 

ابتدا  پایداری حرارتی در مدار،  ایجاد  R 2  بررسی نحوه  برای تشریح نقش R1 و 
معادل تونن ورودی مدار را با توجه به تقریب های قابل قبول از نقطه B در مدار 

شکل زیر به دست می آوریم.

+VCC

RC

B

RE

R1

R2

در این حالت مجموعه ترانزیستور، مقاومت RE و مقاومت RC به عنوان بار فرض 
می شود. 

بنابراین با توجه به شکل زیر مقاومت معادل تونن )Rth( از موازی شدن دو مقاومت 
R1 و R2 به دست می آید.

B

R1

R2

th
R RR R || R R R= = +

1 2
1 2

1 2
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با قرار دادن باتری VCC در مدار مطابق شکل زیرولتاژ معادل تونن )Vth(را به دست 
می آوریم.

B

R1

R2

VCC

می توانيم  پس  است،   R2مقاومت سر  دو  ولتاژ  افت  تونن،  معادل  ولتاژ  مقدار 

 CC
th

V RV R R= ++
2

1 2
بنویسيم... 

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

RC

RE

RTH

VTH

VCC

IB

IC

VCE
+

−

VRC +−

بيس  دیود  بایاس   )Vth(تونن معادل  ولتاژ  به  مربوط  باتری  تونن،  معادل  مدار  در 
در  که  به کار می رود  مدار  در  پایداری حرارتی  RE جهت  دارد.  عهده  بر  را  اميتر 
مورد نقش آن توضيح داده خواهد شد. برای افزایش پایداری حرارتی در مدار فوق، 
افزایش  از طرفی  انتخاب شود.  زیاد  نسبتاً   Rth مقدار  با  مقایسه  در  مقاومت  باید 
کاهش  همچنين  می آورد.  پایين  به شدت  را  مدار  ولتاژ  بهره   RE مقاومت  مقدار 
مقدار مقاومت،Rth امپدانس ورودی مدار را کاهش می دهد.کاهش امپدانس ورودی 

موجب اتالف زیاد توان DC در مدار و پایين آمدن بازده آن می شود.
بنابراین در تعيين مقدار RE باید یک حد متعادلی رعایت شود. برای محاسبه مقدار 

RE می توانيم بنویسيم: 

 
VE=VB  ـ  VBE=IERE
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نکته

B BE
E

E

V VR I
−=

افت ولتاژ VE در مقایسه با تغييرات احتمالی VBE باید آنقدر بزرگ باشد که نتواند 
IE را تحت تأثير نوسانات ناخواسته VBE در اثر حرارت قرار دهد. از سه نوع بایاس 

گفته شده، تغذیه سرخود مناسب ترین نوع آن است، زیرا با انتخاب مناسب مقادیر 
مقاومت های R1 ،RE و R 2 می توان به درجه پایداری حرارتی مورد نياز رسيد.

محاسبات مربوط به R1 ، RC ، RE و R2 با در نظر گرفتن IB قابل اجرا است. 
 IB یادآور می شود که محاسبات دقيق تقریبی ذکر شده که بر مبنای حذف
صورت گرفته است، در سطح هنرستان قابل قبول و از نظر عملی قابل اجرا 

می باشد. 

پایه های ترانزیستور:  بایاس روی ولتاژ و جریان  تأثیر تغییر مقاومت های 
پایه های  جریان  و  ولتاژ  روی  را  بایاس  مقاومت های  تغيير  تأثير  مرحله،  این  در 

ترانزیستور مورد بررسی قرار می دهيم.
تغییرات RB1: افت با افزایش مقدار RB1 ولتاژ دوسر RB2 یعنی VB کاهش می یابد. 

با استفاده از رابطه VB چگونگی کاهش ولتاژ VB اثبات می شود.

CC B
B

B B

V RV R R= +
2

1 2

اگر RB1 افزایش یابد مخرج کسر زیاد می شود و VB را کم می کند.
کاهش VB سبب کاهش IB و به تبع آن IE و IC و در نهایت کاهش VE می شود. 

رابطه IE و VE نيز این تغييرات را نشان می دهد.
ثابت VBEـ   VE=VB     با کاهش VE ،VB کاهش می یابد

E      کاهش VE سبب کاهش IE و IC می شود
E

E

VI R=

با کاهش IC ، افت ولتاژ در دوسر مقاومت RC کم می شود و ولتاژ کلکتور ترانزیستور 
را افزایش می دهد.

VE=VCC   ـ RCIC

کاهش IC سبب کاهش افت پتانسيل RCIC می شود.
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با کاهش RCIC مقدار VC زیاد می شود.
مراحل چگونگی افزایش RB1 روی شکل زیرنشان داده شده است.

در صورتی که RB1 کاهش یابد روند این تغييرات به طور معکوس انجام می شود. 
مراحل تأثير کاهش RB1 روی نقطه کار ترانزیستور در شکل زیر نشان داده شده 

است.

افزایش   VB یعنی  آن  پتانسيل دوسر  افت   RB2 مقدار  افزایش  با   :  RB2 تغییرات 
زیاد  را   ICIE  ،VE افزایش  IB می شود.  و   VE افزایش  VB سبب  افزایش  می یابد. 
می کند. با افزایش، IC افت پتانسيل دوسر مقاومت RC افزایش می یابد و پتانسيل 
شده  گفته  تغييرات  روند   RB2 کاهش  با  می دهد.  کاهش  را  کلکتورترانزیستور 

معکوس می شود.

شروع

RB1افزايش

موجب كاهش
     مي شود

   كاهش
مي يابد    كاهش

مي يابد

    افزايش
مي يابد

   و   
كاهش مي يابند

      كاهش
مي يابد

VE

+VCC

RC

ICIE
IB

VB

VE

RE

RB1

RB2

VCVCE

VRC

VB
0.7V

VRC

VCE

VE

+VCC

RC

RE

RB1

RB2

VCVCE

VRC

VB
0.7V

شروع

RB1كاهش

موجب افزايش
VB مي شود

IB افزايش
مي يابد VE افزايش

مي يابد

VCE كاهش
مي يابد

IC و IE
افزايش مي يابند

 VRCافزايش
مي يابد
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مراحل تأثير تغيير RB2 روی نقطه کار ترانزیستور در شکل های زیر نشان داده شده است.

VE

+VCC

RC

RE

RB1

RB2

VCVCE

VRC

VB
0.7V

شروع

افزايش2

موجب افزايش
    مي شود

    افزايش
مي يابد      افزايش

مي يابد

     كاهش
مي يابد

 و 
افزايش مي يابند

      افزايش
مي يابد

IC IE

VE

IB

RB

VB

VRC

VCE

VE

+VCC

RC

RE

RB1

RB2

VCVCE

VRC

VB
0.7V

شروع

كاهش2

موجب كاهش
    مي شود

     كاهش
مي يابد     كاهش

مي يابد

     افزايش
مي يابد

   و   
كاهش مي يابند

      كاهش
RBمي يابد

IEIC
IB

VB

VE

VRC

VCE

معادله  طبق  زیرا  نمی گذارد،  اثر   VB بر   RC مقدار  افزایش   :  RC تغییرات 

CC مقدار VB به RC بستگی ندارد. B
B

B B

V RV R R= +
2

1 2

نتيجه  در  نمی شود.  تغييری حاصل  نيز   VE مقدار  در  نمی کند،  تغيير   VB چون 
مقدار جریان IE و همين طور مقدار IC تقریباً تغيير نمی کند. چون RC زیاد شده 
 VC کاهش  موجب  و  می یابد  افزایش   RCIC یعنی  آن  دوسر  پتانسيل  افت  است، 

می شود. زیرا
VC=VCC   ـ RCIC

VC: کاهش می یابد.

VCC: ثابت است.
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RC : افزایش RC موجب افزایش RCIC می شود.

IC : با توجه به تقریب های در نظر گرفته شده تقریباً ثابت است.

در صورتی که RC کاهش یابد، افت پتانسيل دوسر این مقاومت کاهش می یابد و 
سبب افزایش VC می شود. روند تأثير کاهش RC را در روی نقطه کار ترانزیستور 

در شکل زیر مشاهده می کنيد.

 VE=VB  ـVBE و CC B
B

B B

V RV R R= +
2

1 2
تغییرات RE : با توجه به معادالت 

با تقریب های در نظر گرفته شده مشاهده می شود که این دو معادله به RE  بستگی 
ندارند. لذا تغيير RE تقریباً تأثيری بر VB و VE ندارد VB و VE تقریباً ثابت خواهند 
 RE کاهش و با کاهش IE مقدار RE تقریباً ثابت می ماند، با افزایش VE ماند. چون
مقدار IE افزایش می یابد. افزایش یا کاهش IE سبب افزایش یا کاهش IC می شود. 
افت ولتاژ دوسر مقاومت RC با افزایش IC زیاد و با کاهش IC کم می شود و ولتاژ 
کلکتور ترانزیستور را کاهش یا افزایش می دهد. روند تأثير تغييرات RE روی نقطه 

کار ترانزیستور در شکل های زیر نشان داده شده است.

VE

+VCC

RC

RE

RB1

RB2

VCVCE

VRC

VB
0.7V

RE افزايش

تقريبا اثري
بر VB ندارد

تقريبا اثري
بر VE ندارد

VCE افزايش
مي يابد

موجب كاهش
IE و ICمي شود

 VRCكاهش
مي يابد

شروع

VE

+VCC

RC

RE

RB1

RB2

VCVCE

VRC

VB
0.7V

شروع

RC كاهش

بر VB اثري
ندارد

بر VE اثري
ندارد

VCE افزايش
مي يابد

IC و IE بر
اثري ندارد

 VRC كاهش
مي يابد



131

پودمان سوم: کاربری مدارهای الکتریکی 

تحقیق

برحسب اینکه تقویت کننده چه مقدار از یک پریود کامل )T( سيگنال AC ورودی 
را تقویت کند، آن را در یکی از کالس های B ،AB وA یا C بایاس می کنند.

 A تقویت کننده کالس 
در این نوع آمپلی فایر سيگنال الکتریکی از دو طرف مثبت و منفی, به یک اندازه 
قسمتی  هيچ  که  انتخاب شود  طوری  باید  ترانزیستور  کار  نقطه  می شود,  تقویت 
اعوجاج  تقویت کنندگی  این کالس  در  نشود.  منفی( حذف  یا  )مثبت  از سيگنال 

سيگنال تقویت شده در خروجی بسيار کم است. 

در مورد انواع کالس کار ترانزیستورها تحقيق کرده و نتيجه را به کالس ارائه 
دهيد.

پاسخ:
برحسب اینکه تقویت کننده چه مقدار از یک پریود کامل )T( سيگنال AC ورودی 

را تقویت کند، آن را در یکی از کالس های B ،AB وA  یا C بایاس می کنند.
 A تقویت کننده کالس 

در این نوع آمپلی فایر سيگنال الکتریکی از دو طرف مثبت و منفی، به یک اندازه 
قسمتی  هيچ  که  انتخاب شود  طوری  باید  ترانزیستور  کار  نقطه  می شود،  تقویت 
اعوجاج  تقویت کنندگی  این کالس  در  نشود.  منفی( حذف  یا  )مثبت  از سيگنال 

سيگنال تقویت شده در خروجی بسيار کم است.

VE

+VCC

RC

RE

RB1

RB2

VCVCE

VRC

VB
0.7V

RE كاهش تقريبا اثري
بر VE ندارد

VCE كاهش
مي يابد

موجب كاهش
IE و ICمي شود

        افزايش
مي يابد

شروع

VRC
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فعالیت 
کارگاهی

B تقویت کننده کالس 
از سيگنال متناوب ورودی تقویت می شود، زیرا دیود  این کالس کمی کمتر  در 
بيس اميتر را بایاس نمی کنند، به علت بایاس نشدن دیود بيس اميتر قسمت کمی  
)حدود 6/0 ولت در ترانزیستور سيليسيم از سيگنال تقویت نخواهد شد، در این 

کالس اعوجاج سيگنال تقویت شده خروجی زیاد است.
 A/B تقویت کننده کالس 

معموالً  می گيرد،  قرار   B و   A کالس  بين  کالس  این  در  فایر  آمپلی  کار  نقطه 
دیود بيس اميتر آمپلی فایر را در آستانه هدایت سيليسيم حدود 0/6 ولت بایاس 
می کنند، در این صورت این تقویت کننده فقط نيم سيکل های مثبت یا منفی را 
تقویت می کند، تقویت کننده نيم سيکل مثبت یا منفی بستگی به نوع ترانزیستور 
NPN یا PNP دارد. اعوجاج سيگنال خروجی در این کالس اندکی کمتر از کالس 

B است.
 C تقویت کننده کالس 

در این نوع تقویت کننده فقط قسمت کمی  از نيم سيگنال مثبت یا منفی بسته به 
نوع ترانزیستور NPN و PNP تقویت می شود بایاسينگ بيس اميتر معموالً به طور 

معکوس انجام می گيرد.
بسته به طراح و کيفيت ترانزیستورها و دیگر قطعات به کار رفته کيفيت سيگنال 
خروجی در کالس های B ،AB وA  می تواند نتيجه معکوس داشته باشد! این طور 
نيست یک آمپلی فایر کالس B در خروجی اعوجاج بيشتری از کالس A داشته 
بلندگو  توسط  تا  می گذرد  مختلفی  فيلترهای  از  فایر  آمپلی  یک  صدای  باشد، 
فيلتر منفی  بزرگ ترین  بلندگو و کراس آور آن گاهی  ما می رسد، خود  به گوش 
با  به دست آمده در زیر اسکوپ خيلی متفاوت  نتيجه سيگنال  به حساب می آید، 

آنچه است که در نهایت از بلندگو شنيده می شود.

 تقویت کننده اميتر مشترک

پاسخ:

)CE(تحلیل تقویت کنندۀ امیتر مشترک
تقویت کننده اميتر مشترک، بيشترین کاربرد در انواع تقویت کننده ها را دارد.

تقویت کننده اميتر مشترک عالوه برتقویت جریان، تقویت ولتاژ را نيز انجام می دهد 
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و به همين دليل، در بسياری از موارد، نسبت به تقویت کننده های دیگر برتری دارد.
را مشاهده  بایاس سرخود  با  اميتر مشترک  تقویت کننده  زیر یک  مدار شکل  در 

می کنيد. 
+VCC

RC

RE

R1

Ri

R2

C1

C3

C2

RS

RO

Ii IB

I1

I2Vi

+

−
Vi

+

−

VO

دوسر  در  متناوب  ولتاژ  افت  از  جلوگيری  برای  می شود  مالحظه  که  همان طور 
مقاومت RE، دوسر مقاومت را توسط خازنC2 که خازن بای پاس ناميده می شود، 
این خازن ها  C2C 1 خازن های کوپالژ هستند.  اتّصال کوتاه می کنند. خازن های 
مانع ورود سيگنالDC ازیک طبقه به طبقه دیگر می شوند. مجموعه مقاومت های 
قرار می دهند. نظر  مورد   DC کار  نقطۀ  در  را  ترانزیستور   RC و   RE  ،  R2  ،  R1

تثبيت  بر  RE عالوه  مقاومت  تأمين می کنند.  را  بيس  بایاس   R2 و   R1 مقاومت 
ترانزیستور در مقابل حرارت، در تعيين نقطۀ کار DC نيز دخالت دارد. مقاومت 
RC نيز ضمن دخالت داشتن در تنظيم نقطه کار، به عنوان مقاومت بار کلکتور 

عمل نموده و جریان کلکتور را محدود می کند.
 مقاومت RS کنترل کننده جریان ورودی است. 

 R1 ، R2 ، RE ، RC محاسبۀ مقاومت 
بایاس ترانزیستور در مباحث قبل توضيح داده شده  درباره محاسبه مقاومت های 
است. نکته ای که در اینجا برای محاسبه مقاومت های فوق باید در نظر گرفت توّجه 
به نقطه کار DC مفروضاتی است که معموالً برای تقویت کننده های اميتر مشترک 

در نظر می گيرند.
این مفروضات عبارت اند از: 

 
I2=5IB
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C
E

RR = 5  

CC
CE

VV = 2
با معلوم بودن مختصات نقطه کار و با توجه به مفروضات فوق، می توان مقاومت های 
بایاس را محاسبه نمود. از بيان مثالی در این مورد صرف نظر می شود و از این پس 
از مدار بایاس سرخود با مقاومت های بایاس معلوم برای تجزیه و تحليل استفاده 

خواهيم کرد.
بهرۀ جریان: در تقویت کننده اميتر مشترک جریان ورودی، جریان بيس خروجی 
جریان  شد،  گفته  قباًل  که  همان طور  است.  کلکتور  جریان  و  بی باری  حالت  در 
کلکتور، چندین برابر جریان بيس است؛ بنابراین، مدار اميتر مشترک، جریان را 
تقویت می کند. نسبت جریان خروجی به جریان ورودی را بهرۀ جریان می گویند و 

آن را با حرف Ai نشان می دهند. 

O C
i

I B

I IA I I= ≈ = β

حرف β را برای بهره جریان DC به کار می برند. متناوب، برای به دست آوردن 
بهره جریان از پارامتر دیگری به نام hfe استفاده می شود که مقدار آن از رابطه 

زیر به دست می آید.

C
i fe

B

iA hi
∆

= =∆

در بسياری موارد مقدار hfe تقریباً با مقدار β برابر می شود β تابعی از جریان، درجه 
حرارت و مقدار ولتاژ VCE است.

قرار  مصرف کننده  اختيار  در   IC برحسب  را   hfe تغييرات  سازنده،  کارخانه های 
می دهند

شکل زیر منحنی تغييرات hfe را برحسب IC برای مقادیرVCE = 10 V در درجه 
حرارت های C°65 و C°25 و C°10 رابرای ترانزیستور 2N2221 نشان می دهد.
در برگه های اطالعات معموالً مقدارβ را با نام hfe در جریان DC نيز می شناسند.
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 منحنی تغییراتhfe برحسب IC درسه درجه حرارت 
همان طور که در منحنی شکل مشاهده می شود در یک درجه حرارت معين با افزایش 
مقدار جریان،IC مقدار hfe افزایش می یابد تا به یک مقدار ماکزیمم می رسد. سپس 
مقدار hfe با افزایش IC شروع به کاهش می نماید، به عنوان مثال در درجه حرارت 
محيط که مقدار آن 25 درجه سانتی گراد است، در جریان مقدار IC= 1 mA  مقدار 
hfe  و درic =30mA و hfe =108 و IC=100MA و مقدارhfe تقریبا100ً   84

است.

بهرۀ ولتاژ: اگر به ورودی تقویت کننده اميتر مشترک ولتاژ متناوبی اعمال کنيم 
با توجه به محدودیتVBE تغييرات ولتاژ ورودی یعنی تغييرات ولتاژ بيس اميتر 
ولتاژ  تغييرات  همان  که  متناوب خروجی  ولتاژ  اما  است.  کم  دامنه  با  و  محدود 
کلکتور اميتر است، دامنه زیادی دارد. لذا تقویت کننده اميتر مشترک ولتاژ را نيز 

تقویت می کند و بهره ولتاژ آن زیاد است.
در  خروجی  جریان  و  ورودی  جریان  خروجی:  و  ورودی  ولتاژ  بین  فاز  اختالف 
تقویت کننده اميتر مشترک، هم فازند، زیرا با افزایش جریان بيس )جریان ورودی(، 
اميتر  تقویت کننده  در  اما  می یابد.  افزایش  نيز  خروجی(  )جریان  کلکتور  جریان 
مشترک ولتاژ ورودی و خروجی به  اندازه 180 درجه با یکدیگر اختالف فاز دارند؛ 
زیرا با افزایش ولتاژ ورودی، جریان خروجی افزایش می یابد. و مقدار VCE را که 
همان ولتاژ خروجی است کاهش می دهد. عکس این روند نيز صادق است؛ یعنی، 

با کاهش ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی افزایش می یابد.
مقاومت ورودی: برای تعيين مقاومت ورودی، باید مقادیر جریان و ولتاژ ورودی 
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را داشته باشيم. با توجه به شکل زیر جریان ورودی Ii و ولتاژ ورودی Vi است. 
مقاومت ورودی، از تقسيم ولتاژ ورودی به جریان ورودی به دست می آید.

i
i

i

VR V=

به مدار ساده معادل ac تقویت کننده شکل توجه کنيد.

R2 R1

RS

VS
RC

Rin

+

−
VO

 مدار سادۀ معادل ac تقویت کنندۀ امیتر مشترک
مقاومت ورودی از سه مقاومت موازی R1 و R2 و مقاومت ترانزیستور )rπ( تشکيل 
می شود. در صورتی که مقاومت معادل R1 و R2 در مقایسه با rπ زیاد باشد مقاومت 
ورودی به سوی مقاومت rπ )مقاومت دیود بيس اميتر( که مقدار آن کوچک است، 

ميل می کند.
Rin=R1||R2||rπ

مقاومت خروجی: به مدار ساده معادل ac تقویت کننده اميتر مشترک، از خروجی 
توجه کنيد.

 مدار سادۀ معادل ac تقویت کننده 
همان طور که مشاهده می شود مقاومت خروجی از موازی شدن دو مقاومت RC و 
مقاومت داخلی کلکتور اميتر ترانزیستور به دست می آید. چون دیود کلکتور بيس 
دیده می شود  اميتر  از کلکتور  مقاومتی که  بنابراین  دارد.  قرار  بایاس مخالف  در 
بسيار بزرگ است. هنگامی  که مقاومت بسيار بزرگ کلکتور اميتر با RC )بار( موازی 

R2 R1

RS

VS
RC

RO

+

−
VO
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می شود مقاومت معادل )مقاومت خروجی( به سمت مقاومت RC )بار( ميل خواهد 
کرد. مقدار مقاومت RC در مقایسه با مقاومت کلکتور اميتر در حد متوسط قرار 

دارد. مقاومت خروجی را با RO نمایش می دهند. 
اندازه گیری عملی مقاومت خروجی: برای اندازه گيری و بار دیگر RO باید یک بار 
ولتاژ خروجی را بدون بار RL و بار دیگر با بار RL اندازه بگيریم و سپس مقاومت 
خروجی را با روش زیر محاسبه نمایيم. ولتاژ خروجی در حالت بدون با )RL( را 
No load(VONL( ولتاژ خروجی در حالت بارداری )حالت طبيعی کار دستگاه( را 

ابتدا مدار معادل تونن خروجی   RO می نامند. برای محاسبه )Full load( VOFL

تقویت کننده را مانند شکل زیر رسم می کنيم.

RO

RLVONL

IL

+

−
VOFL

 مدار معادل تونن تقویت کننده 
می خواهيم مقدار RO را با توجه به مقدار ولتاژ خروجی در حالت بی باری و بارداری 

به دست آوریم
از تقسيم ولتاژ VONL بين RO و RL استفاده می کنيم.

VONL=ROIL+VOFL

ONL OFL
O

L

V VR I
−

=

ONL OFL
O

OFL

L

V VR V
R

−
=

OFL ONL
O L

OFL

V VR RV
−

= ×
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فعالیت 
تقویت کننده بيس مشترککارگاهی

پاسخ:
مشترک،  بيس  تقویت کننده  در   :)CB( مشترک  بیس  تقویت کنندۀ  بررسی 
ورودی مدار، اميتر بيس و خروجی آن کلکتور بيس است. شکل یک تقویت کننده 

بيس مشترک با تغذیه سرخود را نشان می دهد.

Vi

+VCC

RC

RE

R1

R2

C3

C1

C2
Ri

RO

+

−

VO

 یک تقویت کنندۀ بیس مشترک 
اگر به مدار ساده معادل ac و DC شکل ها توجه کنيم، بایاس DC این مدار کاماًل 
مشابه مدار آرایش اميتر مشترک است و محاسبه مقاومت های بایاس، با توجه به 
نقطه کار DC و مفروضاتی که برای مدار اميتر مشترک در نظر گرفته شده است، 
می شود  داده  اميتر  به   C1 کوپالژ  خازن  نظر  از   ac سيگنال  می پذیرد.  صورت 
خروجی از طریق خازن کوپالژ C3 از کلکتور گرفته می شود، و بيس نيز از طریق 
خازن C2 به زمين اتصال کوتاه است. به عبارت دیگر سيگنال ac به اميتر بيس 
دریافت  ترانزیستور  بيس  کلکتور  از  و سيگنال خروجی  داده می شود  ترانزیستور 

می گردد.
+VCC

RC

RE

R1

R2
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 مدار سادۀ معادل DC تقویت کنندۀ بیس مشترک 

Vi RE RC VO

بهرۀ جریان: جریان ورودی، جریان اميتر 
)IE(و جریان خروجی در حالت بی باری، جریان کلکتور )IC( است. می دانيم بين 

جریان های اميتر، کلکتور و بيس رابطه زیر برقرار است: 
IE = IC + IB

طبق این رابطه، جریان خروجی )IC( هميشه از جریان ورودی )IE(، کوچک تر است 
و از طرفی بهره جریان از تقسيم جریان خروجی به جریان ورودی، طبق رابطه زیر 

به دست می آید. 
O C

I
i E

I IA I I= = = α

بنابراین، در تقویت کننده بيس مشترک، تقویت جریان وجود ندارد. به تعبير دیگر، 
ضریب تقویت جریان در تقویت کننده بيس مشترک کوچک تر از )1( است. 

است؛  زیاد  ولتاژ  تقویت  ضریب  مشترک  بيس  تقویت کننده  در  ولتاژ:  تقویت 
زیرا تقریباً تمام جریان ورودی )IE( به خروجی )IC( می رسد. این جریان، پس از 
گذشتن از مقاومت RC )بار(، ولتاژ نسبتاً بزرگی را در مقایسه با ولتاژ ورودی در 
دوسر بار ایجاد می کند. بنابراین، در این مدار ضریب بهره ولتاژ خيلی بزرگ تر از 

)1( است و از رابطه زیر به دست می آید.
O

V
I

VA V=

جریان  مشترک  بيس  تقویت کننده  در  و خروجی:  ولتاژ ورودی  بین  فاز  اختالف 
ورودی با جریان خروجی و همچنين ولتاژ ورودی و خروجی هم فاز هستند. 

)Ri( مقاومت ورودی: همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود مقاومت ورودی
مجموعه موازی مقاومت های RE و مقاومت دیود بيس اميتر به دست می آید.

RE RC VO

RORi



140

تحقیق

مقدار مقاومت RE و مقدار مقاومت دیود بيس اميتر که در ولتاژ موافق قرار دارد 
)re( کم است، مقدار مقاومت ورودی مدار بيس مشترک در مقایسه با مدار اميتر 

مشترک کوچک تر است. 
مقدار مقاومت ورودی از رابطه زیر قابل محاسبه است: 

i E e E
rR R || r R || π= = β

مقاومت خروجی: با توجه به شکل صفحۀ قبل که مدار ساده معادل ac تقویت کننده 
بيس مشترک است، مقاومت خروجی )RO( از درگاه خروجی یعنی از کلکتور بيس 
مقدار  دارد.  قرار  مخالف  بایاس  در  بيس  کلکتورـ  دیود  چون  می شود.  محاسبه 
مقاومتی که از درگاه کلکتور بيس دیده می شود، بسيار بزرگ است از طرفی چون 
مقاومت RC با مقاومت کلکتور بيس موازی می شود، مقاومت معادل آن دو به سمت 
مقاومت RC ميل می کند. محاسبه عملی RO شبيه محاسبه عملی مقاومت RO در 

مدار اميتر مشترک است. 

 )CC( بررسی تقویت کنندۀ کلکتور مشترک

پاسخ:
اگر ورودی مدار تقویت کننده ای بيس ـ کلکتور و خروجی آن اميتر ـ کلکتور باشد. 
تقویت کننده در حالت کلکتور مشترک کار می کند. شکل زیر یک تقویت کننده 

CC با تغذیه سرخود را نشان می دهد. 

VO

VCC

RE

R1

R2

C1

Vi

C2
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مدار معادل ساده DC و ac تقویت کننده کلکتور مشترک

RE

R1

R2

+VCC

IB

I2

I1

 مدل سادۀ DC تقویت کننده 

R1
RE

R2VS

+

−

VO

مشترک،  کلکتور  تقویت کننده   acساده مدار  در  می شود  مالحظه  که  همان طور 
سيگنال ورودی بين بيس و کلکتور و سيگنال خروجی بين اميتر و کلکتور قرار 
مقدار  است.  مشترک  خروجی  و  ورودی  بين  کلکتور  پایه  دیگر  عبارت  به  دارد. 
کلکتور  خاص  مفروضات  با  را  مشترک  کلکتور  تقویت کننده  بایاس  مقاومت های 
مشترک که معموالً I2IB = است، محاسبه می کنند. چون جریان I2 بسيار کم است، 
مقدار مقاومت های بایاس R 2 و R 1 نسبتاً زیاد به دست می آیند، از این رو مقاومت 
 CB و CE افزایش می یابد و در مقایسه با تقویت کننده هایCC ورودی تقویت کننده

بيشتر است. 
به  عيناً  ورودی  متناوب  سيگنال   ac شرایط  در  ندارد  وجود   RC مقاومت  چون 
پایه های )بيس کلکتور(اتصال می یابد و سيگنال متناوب خروجی از پایه های )اميتر 

کلکتور( دریافت می شود.
بهرۀ جریان: در مدار کلکتور مشترک، جریان ورودی، جریان بيس و جریان خروجی، 
جریان اميتر است. از طرفی چون جریان اميتر خيلی بيشتر از جریان بيس است، 
از  مدار کلکتور مشترک  بهره جریان  دارد.  زیادی  تقویت جریان  مدار ضریب  این 

نسبت جریان اميتر به جریان بيس به دست می آید و مقدار آن برابر است با: 

O E
i

i B

I IA I I= = = + β = γ1
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γ بهره جریان DC مدار کلکتور مشترک در حالت بی باری ناميده می شود. 
بهرۀ ولتاژ: با مراجعه به شکل صفحۀ قبل مشاهده می شود که ولتاژ خروجی برابر 
با تغييرات ولتاژ )اميتر کلکتور( )VEC( و ولتاژ ورودی برابر با تغييرات ولتاژ )بيس 
کلکتور( )VBC( است. با توجه به حلقه خروجی، مقدار ولتاژ خروجی از رابطه زیر 

به دست می آید: 
VEC = VEB + VBC

در صورتی که مقدار VEB را که برابر با VBE که با عالمت مخالف است، در نظر 
بگيریم رابطۀ زیر به دست می آید:

VBC = VEC - VEB = VEC + VBE

با مقایسه دو رابطه فوق مشاهده می شود که تغييرات VBCهمواره بيشتر از تغييرات 
VEC است. بنابراین در مدار CC مقدار AV کمتر از )1( می باشد. 

به شيوه دیگری نيز می توان اثبات نمود که در آرایش کلکتور مشترک بهره ولتاژ 
کوچک تر از واحد است. به مدار ساده معادل AC تقویت کننده کلکتور مشترک 

در شکل زیر توجه کنيد. 

R1
RE

R2VS

Vi
VBE

++
+

−

−

−

+

−

VO

با نوشتن معادله KVL در مسير مشخص شده می توان نوشت: 
 

Vi+VBE+Vo=0ـ
 

Vi=VBE+Vo

مشاهده می شود سيگنال ورودی به اندازه VBE )تغييرات ac سيگنال بيس اميتر( 
از VOبيشتر است لذا: 

o o
V

i o BE

V VA V V V= = +

بنابراین در مدار کلکتور مشترک مقدار AV کوچک تر از واحد به دست می آید. 
BE
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اختالف فاز بین سیگنال های ورودی و خروجی: در مدار کلکتور مشترک، ولتاژ 
ولتاژ خروجی  بين  آرایش  این  در  بنابراین،  است؛  ورودی  ولتاژ  از  تابعی  خروجی 
و ولتاژ ورودی اختالف فازی وجود ندارد. همچنين، اختالف فاز بين جریان های 

ورودی و خروجی صفر است. 
مقاومت ورودی: با توجه به شکل زیر که مدل ساده ac تقویت کننده است مشاهده 

می شود که از درگاه ورودی، مقاومت های R2 R1 و RT با هم موازی هستند. 
مقدار مقاومت ورودی از رابطه زیر به دست می آید: 

Ri   R1||R2||RT

RT مقاومت دیود بيس کلکتور است که در ولتاژ مخالف قرار دارد و در مقایسه با 

R 2 قابل توجه و بزرگ است لذا مقاومت ورودی به سمت  مقاومت معادل R 1 و 
مقاومت معادل R 1 و R 2 ميل می کند.

Ri   R1||R2

R1
RE

R2VS

RORi RT

+

−

VO

 مدار سادۀ معادل ac تقویت کننده 
مقاومت خروجی: مقاومت خروجی تقویت کننده کلکتور مشترک از موازی شدن 
از  این مقاومت  به دست می آید.  ترانزیستور  اميتر کلکتور  با مقاومت   RE مقاومت 
RE کوچک تر است. با تقریبی قابل قبول می توان RO را از رابطه زیر به دست آورد:

RO = RE || re

rπ مقاومت دیناميکی دیود بيس اميتر از نگاه بيس و مقاومت دیناميکی دیود اميتر 
بيس از نگاه اميتر است.

 CC انجام بعضی اصالحات در مدار تقویت کنندۀ 
چون   :)Boot strap(استراپ بوت  خازن  با  بایاس  مقاومت های  اثر  خنثی کردن 
یعنی  ترانزیستور  ورودی  مقاومت  با   R 2 و   R 1 ولتاژ  تقسيم کننده  مقاومت های 
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مقاومتی که از بيس کلکتور دیده می شود موازی است، مقاومت ورودی ترانزیستور 
کاهش می یابد. برای خنثی کردن اثرگذاری مقاومت های بایاس R 1و R 2 بر مقاومت 

ورودی ترانزیستور از روشی به نام بوت استراپ کردن استفاده می کنند. 

R

VA

VB

i

مقاومت R و پتانسيل دوسر آن مقدار جریانی که از انتهای سر A وارد آن می شود 
طبق قانون اهم برابر است با:

A BV Vi R
−=

در صورتی که دو سر این مقاومت کاماًل هم پتانسيل، یعنی VA = VBباشد، هيچ 
جریانی از مقاومت R نخواهد گذشت. به عبارت دیگر، مقاومت R در مسير سيگنال 
به صورت مدار باز ظاهر می شود و مقدار آن به سمت بي نهایت )∞ → R( ميل 
افزایش  برای  دارد،  نام  مقاومت  کردن  استراپ  بوت  که  این خاصيت  از  می کند. 
مقدار مقاومت ورودی تقویت کننده ها در برابر سيگنال ac استفاده می کنند. در 
این  در  را مشاهده می کنيد.  کلکتور مشترک  تقویت کننده  زیر یک طبقه  شکل 

تقویت کننده به منظور افزایش مقاومت ورودی R3 بوت استراپ شده است. 

R3

R4R2

A

R1

Vout

Vin

C2

CB

C1

+VCC
9V

BC107

10KΩ

10KΩ

4.7KΩ18KΩ

10µF

10µF

100µF
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نکته

در این مدار، سيگنال ac موجود روی پيوند اميتر ترانزیستور با سيگنال ac ورودی 
انتهای  CB به یک  از طریق خازن  این سيگنال  هم فاز و تقریباً هم دامنه است. 
 C 1 از خازن کوپالژ  مقاومت R 3 برگردانده شده است. همچنين سيگنال ورودی 
به انتهای دیگر مقاومت R 3 یعنی پایه بيس ترانزیستور می رسد. به این ترتيب دو 
انتهای مقاومت R3 همواره هم پتانسيل باقی می ماند. این موضوع باعث می شود 
که جریان ac ناچيزی از مقاومت بگذرد. به عبارت دیگر، این مقاومت که در برابر 
جریان مستقيم مقداری برابر با kΩ 10 دارد، در مقابل سيگنال ac مقاومت خيلی 

بيشتری از خود نشان می دهد. 
مقدار مقاومت بوت استراپ به ضریب تقویت ولتاژ ترانزیستور بستگی دارد و مقدار 
آن ممکن است تا یک مگا اهم برسد. توجه داشته باشيد که در این مدار از نوعی 
اثر   R 3 شدن  استراپ  بوت  با  ترتيب  این  به  است.  شده  استفاده  مثبت  فيدبک 
تا حدودی خنثی شده و مقاومت ورودی به   R 3 R1، R 2 و  مجموعه مقاومت های 

شدت افزایش می یابد.

اميتر  تقویت کننده های  برای  را   φ و   AV،Ai،Ri،RO کميت های  مقادیر 
مشترک، بيس مشترک و کلکتور مشترک بررسی کنيد و آنها را با هم مقایسه 

نموده و نتيجه را در کالس روی پرده نگار نمایش دهيد. 

پاسخ:

 مقایسۀ سه نوع آرایش تقویت کننده ها از نظر مشخصات 
سه نوع آرایش تقویت کننده ها )CC،CB و CE( از نظر ميزان بهره ولتاژ و جریان و 
مقاومت های ورودی و خروجی کاماًل باهم متفاوت هستند. همچنين بهره توان این 
تقویت کننده ها که از رابطه AP = AV×AI محاسبه می شود نيز باهم متفاوت است. 
تقویت کننده اميتر مشترک به علت داشتن بهره ولتاژ و بهره جریان نسبتاً زیاد، بهره 
توان بسيار زیاد دارد به همين دليل کاربرد آن در مدارهای مختلف الکترونيکی بسيار 

زیاد است .

واژه های کم،  قالب  تقویت کننده ها در  به مشخصه های  مقادیر مربوط  مقایسه 
)تا حد  بایاس مشابه  ترانزیستور خاص و در شرایط  برای یک  زیاد و متوسط 
امکان( استفاده می شود. به عنوان مثال اگر مقاومت خروجی یک تقویت کننده 
اميتر مشترک برابر با 1kΩ باشد مقدار 1kΩ حد متوسط درنظر گرفته می شود 
و مقاومت خروجی تقویت کننده بيس مشترک اگر 1/5 کيلواهم باشد حد زیاد و 

مدار کلکتور مشترک اگر کمتر از 1kΩ باشد حد کم تعریف می شود. 

تحقیق
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در جدول زیر مشخصات این سه نوع آرایش را برای یک نوع ترانزیستور که از نظر 
بایاس تا حد امکان باهم تشابه دارند، آورده ایم.

)CC(کلکتور مشترک )CB( بیس مشترک )CE( امیتر مشترک کمیت ها

زیاد کم و کوچک تر از واحد متوسط بهره جریان

کم و کوچک تر از واحد زیاد متوسط بهره ولتاژ

زیاد و تقریباً برابر بهره 
جریان

زیاد و تقریباً برابر بهره 
ولتاژ خيلی زیاد بهره توان

زیاد کم متوسط مقاومت ورودی

کم زیاد متوسط مقاومت خروجی

0° 0° 180° اختالف فاز

کاربرد آرایش های مختلف تقویت کننده 
کاربرد تقویت کنندۀ امیتر مشترک: تقویت کننده اميتر مشترک در مقایسه با 
این  )مقاومت( ورودی و خروجی متوسطی است.  امپدانس  آرایش ها دارای  سایر 
تقویت کننده هم جریان و هم ولتاژ را تقویت می کند. بنابراین از این مدار می توان 
در تقویت کننده های انتهایی، ميانی و ابتدایی مدارهای الکترونيکی استفاده کرد. 
ولتاژ  بين  همچنين  است.  خوب  نسبتاً  مشترک  اميتر  تقویت کننده  باند  پهنای 
ورودی و خروجی این نوع تقویت کننده 180 درجه اختالف فاز به وجود می آید. 

یک  مشترک،  بيس  تقویت کننده  مشترک:  بیـس  تقویت کنندۀ  کاربرد 
باند فرکانسی وسيع تری نسبت به تقویت کننده اميتر  تقویت کننده ولتاژ است و 
مشترک دارد. این تقویت کننده در مواردی به کار می رود که امپدانس ورودی کم 

مورد نياز باشد. در این آرایش، ولتاژهای ورودی و خروجی هم فاز هستند. 
ولتاژ  بهره  دارای  تقویت کننده  این  مشترک:  کلکتور  تقویت کنندۀ  کاربرد 
کم، بهره جریان زیاد، امپدانس ورودی زیاد و امپدانس خروجی کم است. از این 
تقویت کننده به عنوان تقویت کننده جریان در رگوالتورها و تقویت کننده انتهایی 
بودن  دارا  علت  به  تقویت کننده  این  می کنند.  استفاده  صوتی  تقویت  طبقه  در 
امپدانس  تطبيق دهنده  عنوان  به  امپدانس خروجی کم  و  زیاد  ورودی  امپدانس 
قرار  استفاده  مورد  کم  امپدانس  به  زیاد  امپدانس  تطبيق  برای  و  می رود  به کار 

می گيرد.
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ارزشیابی مرحله ای

عنوان پودمان
)فصل(

تکالیف عملکردی 
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کاربری 
مدارهای 
الکترونيکی

کاربری مدارهای 
ترانزیستوری

چگونگی 
ساخت و 

عملکرد و بایاس 
ترانزیستورها را 
به صورت عملی 

انجام دهد.

باالتر از 
حد انتظار

نام گذاری  و  آزمایش  عملی،  بررسی     1
BJTانواع ترانزیستور

2   نحوۀ هدایت ترانزیستور BJT و بررسی 
منحنی های مشخصۀ خروجی آن

تقویت کنندۀ  مدارهای  عملی  اجرای     3
ترانزیستوری

٭ هنرجو توانایی بررسی همۀ شاخص های 
فوق را داشته باشد.

3

در حد 
انتظار

نام گذاری  و  آزمایش  و  عملی  بررسی     1
BJTانواع ترانزیستور

2   نحوۀ هدایت ترانزیستور BJT و بررسی 
منحنی های مشخصه خروجی آن

تقویت کنندۀ  مدارهای  عملی  اجرای     3
ترانزیستوری

از  مورد  دو  بررسی  توانایی  هنرجو  ٭ 
شاخص های فوق را داشته باشد.

2

پایين تر از 
حد انتظار

نامگذاری  و  آزمایش  عملی،  بررسی     1
BJT انواع ترانزیستور

2   نحوۀ هدایت ترانزیستور BJT و بررسی 
منحنی های مشخصۀ خروجی آن

تقویت کنندۀ  مدارهای  عملی  اجرای     3
ترانزیستوری

از  مورد  یک  بررسی  توانایی  هنرجو  ٭ 
شاخص های فوق را داشته باشد.

1

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ شایستگی پودمان از 3

نمرۀ پودمان از 20
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ارزشیابی شایستگی کاربری مدار های ترانزیستوری

1ـ شرح کار:
.BJT بررسی، تجزیه و تحليل و نام گذاری ترانزیستورهای 

 چگونگی هدایت ترانزیستور BJT و بررسی منحنی های مشخصۀ خروجی آن.
 اجرای عملی مدارهای تقویت کنندۀ ترانزیستوری اميتر مشترک.
 اجرای عملی مدارهای تقویت کنندۀ ترانزیستوری بيس مشترک.

 اجرای عملی مدارهای تقویت  کنندۀ ترانزیستوری کلکتور مشترک. 

2ـ استاندارد عملکرد:
  بررسی، آزمایش وکار با مدارهای کاربردی ترانزیستوری .

3ـ شاخص ها:
 تشریح کامل تجهيزات، قطعات و دستگاه های الکترونيکی.

4ـ شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
شرایط: مکان دارای کف عایق یا آنتی استاتيک و مناسب برای انجام کار وکارگاه مجهز به لوازم ایمنی باشد.

ابزار و تجهیزات: کليۀ دستگاه های الکترونيکی و قطعات الکترونيکی و ميز آزمایشگاهي الکترونيک با تجهيزات استاندارد.

4ـ معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1BJT 2بررسی و نام گذاری ترانزیستورهای

بررسی 2 و   BJT ترانزیستور  هدایت  چگونگی  و  بررسی 
1منحنی های مشخصه خروجی آن

ترانزیستوری 3 تقویت کنندۀ  مدارهای  بستن سخت افزاری 
1اميتر مشترک

ترانزیستوری 4 تقویت کنندۀ  مدارهای  بستن سخت افزاری 
1بيس مشترک

ترانزیستوری 5 تقویت کنندۀ  مدارهای  سخت افزاری  بستن 
1کلکتور مشترک

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و...

1ـ رعایت نکات ایمنی دستگاه ها؛
2ـ دقت و تمرکز در اجرای کار؛

3ـ شایستگی تفکر و یادگيری مادام العمر؛
4ـرعایت اصول و مبانی اخالق حرفه ای.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.


