
ون  دانشگاه صنعتی سهند 3 کیپروژه درس الکتر

 

 1صفحه 

 

  ساده تقویت کننده عملیاتیطراحی 

 مقدمه -1-7

رای این ب طراحی یک تقویت کننده عملیاتی مجتمع ساده، و اندازه گیری مشخصات آن است. پروژه یناز ا فهد

  واهد شد.خاستفاده  1-7منظور از مدار شکل 

 مهم:نکات 

 استفاده کنید.BC108 یا  BC107، و BC177زیستورهای در طراحی خود از تران -1

 

VCC

RE3

100Ω 100Ω 100Ω 100Ω 

Vo

Vin +Vin -

Qb1 Qb2 Qb3 Qb4

Qb5 Qb6

Qn1 Qn2

Qn3 Qn4

Qn5

Qp1 Qp2

Qp3

Qp4

VBC

Rref6

Rref1

RE1 RE2 RE4

VCC

 

 تقویت کننده مجتمعشمای : 1-7شکل 

 

 



ون  دانشگاه صنعتی سهند 3 کیپروژه درس الکتر

 

 2صفحه 

 

 شبیه سازیو  طراحی -2-7

 Rref6و  Rref1های مقاومت ، مقدارRE2=100Ωو  RE1= RE3=RE4=180Ω  هایمقاومت مقداربا انتخاب  -1

ولت در  10ولتاژ تغذیه را باشد.  200mWرا طوری انتخاب کنید که توان مصرفی تقویت کننده شما کمتر از 

 نظر بگیرید.

 ها و صفرهای تابع انتقال را محاسبه کنید.، قطبDCمقادیر بهره و  DC نقاط کار -2

 دهید.را با شبیه سازی اسپایس مورد بررسی قرار  2نتایج بدست آمده از مرحله  -3

سعی کنید مدار خود را به شیوه مناسب جبران سازی فرکانس کنید. در این مرحله الزم است ابتدا با -4

محاسبات دستی مقدار مناسب خازن جبران ساز را محاسبه کرده و با شبیه سازی صحت آن را مورد بررسی قرار 

 دهید. 

 .درجه است 60توجه: مقدار حاشیه فاز مورد انتظار 

 تکمیل کنید 1-7ای مربوطه را از جدول قسمت ه-5

تقویت کننده خود را به صورت فیدبک واحد بسته و یک سیگنال مربعی با دامنه و فرکانس مناسب به آن -3

 اعمال کرده و شکل موج خروجی را مشاهده و رسم نمایید.

 را تکرار کنید. 3مرحله رسانده و اندازه گیری  40با تغییر مقاومت فیدبک بهره فیدبک را به باالتر از -4

 اضافه کنید 1-7اندازه گرفته به جدول مجدد نرخ چرخش و زمان نشت سیگنال را  -5

 

 : رابطه بین بهره و پهنای باند1-7جدول 

 (PSPICEشبیه سازی ) محاسبه دستی پارامتر

   توان مصرفی

   بهره ولتاژ حلقه باز

   dB-3پهنای باند 

   فرکانس بهره واحد

   حاشیه فاز

   نرخ چرخش )در بهره واحد(

   زمان نشست )در بهره واحد(

   نرخ چرخش)در بهره باالتر(

   زمان نشست)در بهره باالتر(

 




