
–   מגבר הפרש 5 1 פרוייקט  ' ניסוי מס

 1.  מטרת הניסוי

 1.1.  .ללמוד ולהכיר את הנושא של מגברים ומגברי הפרש

 2.  ספרות

[1] A. Sedra and K. Smith, Microelectronic circuits, pp. 484-583, Oxford 

University Press, New York, 1998. 

[2] P. Gray and C. Searle, Electronic Principles Physics, Models, and Circuits, pp. 

521-589, John Willey & sons, inc., New York1969. 

 3.  ציוד לניסוי

  :יכולים להשתמש ברכיבים הבאים

2N2907  2 וN2222 טרנזיסטורים , נגדים
פוטנציומטרים∗

רכיבים נוספים לפי הצורך*

  מטריצה

 4.  שאלות הכנה

  ):ולהעזר במודל אברס מ(נתח והסבר את פעולת החוליות הבאות  4.1.

                                                 

  .כים לפחות יומיים לפני המעבדהינא למסור ערכים רצויים לאחד המדר. ןמחסה רכיבים מסומנים בכוכבית יש להזמין מ∗
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 4.1.1.  חולית מגבר הפרש

Re Re

I

V2

Vo

Vcc

V1

  

    1ציור  

  . חשב את ערך התנגדות הכניסה בתלות בערך הזרם של מקור הזרם

  ?כיצד אפשר להגדיל את התנגדות הכניסה

  .חשב את הגבר המתח של החוליה בתלות בנגד הקולקטור ובזרם מקור הזרם

בתלות בנגד הקולקטור ובזרם מקור ) ולקטורים כשהכניסות מקוצרותמתח הק(חשב את נקודת העבודה 

  .הזרם

  .חשב את הגבר המתח בתלות בנקודת העבודה

  .הסבר כיצד בעזרת עומס לא ליניארי אפשר להגדיל את ההגבר בלי לשנות את נקודת העבודה

  .צייר את המעגל עם עומס דינמי

  ?כיצד אפשר להגדיל את התנגדות הכניסה

.  cascode בור חולית חי .4.1.2 

Vcc

R1

Vin

VoCcb

  

  אמיטר משותף  2ציור  
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V'

Vin

Vo

R1

Vcc

Ccb

  

  Cascode  3ציור  

  .  עם דרגת אמיטר משותףדרגת קסקודהשווה את 

: מזר(?  על רוחב הסרט של הדרגותהבדל בקיבולמה ההבדל בקיבול הכניסה של הדרגות ומה השפעת 

   ) התייחס לקשר עם אפקט מילר על קיבול הכניסה

  ?  מה ההבדל בהתנגדות היציאה של הדרגות

 4.1.3.  חולית ראי זרם 

R2R1

Q1

Q2

V1 V2

  

    4ציור  

R2  . קטן מדי  הסבר מה עלול לקרות במידה נגד העומס
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 4.1.4.  חולית מגבר מהפך

R11

R12

R3

R2

R1

Vcc

V1

V2

  

    5ציור  

  ?מה התנגדות הכניסה והיציאה של הדרגה

 4.1.5.  פול-חולית דרגת יציאה טוטם

+Vcc

Vdd

Vin Vo

R1

R2

Rin Rout

  

    6ציור  

הנח שאופיין זרם מתח של הדיודות זהה לאופיין Ie Vbe   .של הטרנזיסטורים

  ?מה תפקיד הדיודות

(  Vdd=-Vcc מה התנגדות הכניסה והיציאה של הדרגה?)  הנח

50Ω?  מה הוא הזרם המינימלי שחייב לעבור דרך הטרנזיסטורים לקבלת התנגדות יציאה קטנה מ 

DCהספק ה(מה ההספק שמתפתח אל הטרנזיסטורים בזרם זה   ?) ללא עומס

R מה גודלו המקסימלי שלRמה יקרה אם ?  שיספק את הזרם הנחוץR יהיה גדול בהרבה מהערך 

  ? המקסימלי

R
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 4.2.  :מגבר צריך לעמוד בדרישות הבאותה. תכנן מגבר הפרש

10v ±.   מתחי ספק

 -הגבר מתח הפרשי גדול מ  .50

 -הגבר מתח משותף קטן מ  .0.1

20KΩ.  התנגדות כניסה גדולה מ- 

50Ω.  התנגדות יציאה קטנה מ- 

10mA.  זרם יציאה גדול מ- 

5v ±  .   טווח מתח יציאה לפחות

2v ± .   טווח מתח כניסה משותף לפחות

10mv.  מתח היציאה קטן מ, סה אפס בשתי הכניסותעבור מתח כני- 

(  DC מגבר הפרש חייב להגביר גם  ( 10 kHz  רוחב פס לפחות

.  10%  -עיוותים פחות מ

  

  

 4.3.  :הסבר תפקיד כל רכיב וחשב. נתח את המעגל

  נקודות עבודה של כל הרכיבים

  כולוהתנגדות כניסה ויציאה של כל דרגה והתנגדות כניסה ויציאה של המגבר 

  .בר כל דרגה וההגבר הכולל של המגברהג

SPICE בצע סימולציות transient - ב ציין בעזרת .  למעגל שתכננת ובדוק עמידה בדרישות 4.4.

  .איזו סימולציה תוכל לבדוק את התנגדות הכניסה והיציאה

SPICE ם התוצאות עבדוק התנגדות הכניסה והיציאה והשווה .  למעגל 4.5. בצע סימולציות AC - ב

transient  .בדוק רוחב סרט של המגבר. לציות סימובשקבלתה 

 4.6.  :תכנן מערך בדיקה למגבר

  ?משותף בו המגבר עובד בצורה תקינהה כיצד תבדוק את תחום המתח 

  ?כיצד תבדוק התנגדות כניסה

  ?כיצד תבדוק התנגדות יציאה
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 5.  מהלך הניסוי

 5.1.  .וןדרגה ובדוק התאמה של ביצועי כל דרגה לתכנ אחרי בנה את המעגל שתכננת דרגה

בדוק עמידה בדרישות בהתאם למערך הבדיקה מסעיף 4.6.  .5.2 

(  offset  5.2.1. (עבור מתח כניסה אפס בשתי הכניסותמתח מוצא 

  תוצאות מדידה) 1(יש להדפיס 

  ; )הגבר בתדר נמוך מתדר ברך(מתח כניסה ומתח מוצא עבור אות כניסה קטן ) 2(וגם 

AVG) ( בעזרת מדידת ממוצה בסקופשניהםשל כל אחד מציין ממוצא 

 5.2.2.   ורוחב פסהגבר מתח הפרשי

  .מספר מדידות עבור תדרים שונים ולמלות תוצאות לטבלהיש לעסות 

 

 7  ציור

  

                   fתדר 

הגבר                  

 5.2.3.  הגבר מתח משותף

  .יש לעסות מספר מדידות עבור תדרים שונים ולמלות תוצאות לטבלה

 

  8  ציור

  

                   fתדר 
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הגבר                   

משותף

 5.2.4.  התנגדות כניסה

  . מספר מדידות עבור תדרים שונים ולמלות תוצאות לטבלהלבצועהיש 

 

 9  ציור

  Rprob
2Ch1

2Ch

in −ChI
V

Z in
in ==  )1(

 

                   fתדר 

Ch1 

(Vpp/2)

                  

Ch2 

(Vpp/2)

                  

Zin                    

 התנגדות יציאה

 

.5.2.5 

 10  ציור

  SSL IRVV −=  )2(

  
L

L

R
V

I =  )3(
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  עבור נגדי מוצא שונים יש למלות טבלה

RL                  

VL                  

)שיפוע(ולמדוד עליו התנגדות מוצא )  VL vs. I (יש לבנות גרף 

 י מקסימאלזרם יציאה

 

.5.2.6 

 11  ציור

יש להקטין RL  טרנזיסטורים במוצאא או עד להתחממות של  עד לקבלת עיוותים באות מוצ

  התנגדות של עומס וזרם מוצה לטבלה, יש לציין מתח על העומס

RL                  

VL                  

IL                  

  

טווח מתח   יציאה .5.2.7 

  יש להגדיל מתח בקניסה עד לקבלת קטימה בצורת גל במוצא

)יש להדפיס את בצורת גל עם קטימה(

 (4Vpp (טווח מתח כניסה משותף .5.2.8 

 4  Vpp  עבור אות בכניסה  5.2.3יש לחזור על סעיף 

  

 6.  ח מסכם"דרישות בדו

  . ועם תוצאות סימולציהתתיאורטיוהצג תוצאות מהמגבר שבנית והשווה עם תוצאות  6.1.
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 6.2.  :אסוף תוצאות לטבלה

  

תוצאות סימולציה תוצאות חישוב תוצאות ניסוידרישות

עבור מתח מתח מוצא    

כניסה אפס בשתי 

offset) (הכניסות

הגבר מתח הפרשי   

רוחב פס   

הגבר מתח משותף   

התנגדות כניסה   

התנגדות יציאה   

י מקסימאלזרם יציאה   

טווח מתח יציאה   

טווח מתח כניסה    

4Vpp)(משותף

 6.3.  ם במעגל יחסית למעגל סימולציה יתן הסבר לכל השינוי
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