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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

1. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τρανζίστορ (MOSFET ή BJT) για την υλοποίηση ενός ενισχυτή. 

2.  Πώς επιτυγχάνεται γραμμική ενίσχυση από MOS και διπολικά τρανζίστορ, τα οποία είναι εγγενώς 
μη-γραμμικά στοιχεία.

3.  Πώς μοντελοποιείται η γραμμική λειτουργία ενός τρανζίστορ γύρω από ένα σημείο πόλωσης, μέσω 
ενός ισοδύναμου κυκλώματος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και σχεδίαση 
ενισχυτών με τρανζίστορ. 

4.  Τους τρεις βασικούς τρόπους σύνδεσης ενός MOSFET ή BJT, για την κατασκευή ενισχυτών με 
διαφορετικές ιδιότητες. 

5.  Πρακτικά κυκλώματα ενισχυτών, υλοποιημένων με διακριτά MOS και διπολικά τρανζίστορ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη των δύο βασικότερων τύπων τρανζίστορ, MOSFET (στο Κεφάλαιο 5) και 
BJT (στο Κεφάλαιο 6), είμαστε πλέον έτοιμοι να εξετάσουμε την εφαρμογή τους στην πράξη. Υπάρχουν 
δύο εντελώς διαφορετικές εφαρμογές του τρανζίστορ: ως διακόπτη, με εφαρμογή στη σχεδίαση ψηφιακών 
κυκλωμάτων (το θέμα των Κεφαλαίων 14 έως 16), και ως ελεγχόμενη πηγή, με εφαρμογή στη σχεδίαση 
ενισχυτών για αναλογικά κυκλώματα. Στο παρόν κεφάλαιο και στα επόμενα έξι θα εστιάσουμε την προ-
σοχή μας στη δεύτερη εφαρμογή – συγκεκριμένα, στη χρήση του τρανζίστορ (ως διακριτού στοιχείου) για 
τη σχεδίαση διάφορων, ευρέως γνωστών και χρησιμοποιούμενων τύπων ενισχυτών. 

Δεδομένου ότι οι βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση του MOSFET και του BJT για τη σχεδίαση ενι-
σχυτών είναι ίδιες, θα μελετήσουμε και τα δύο στοιχεία στο παρόν κεφάλαιο. Επιπρόσθετα με τη σχετική 
εξοικονόμηση χώρου, αυτή η ενοποιημένη μελέτη θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε σημαντικές 
συγκρίσεις μεταξύ των υλοποιημένων με MOS και διπολικά στοιχεία ενισχυτών. 

Το μεγαλύτερο μέρος του παρόντος κεφαλαίου πραγματεύεται τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές που 
αποτελούν τη βάση για τη χρήση των τρανζίστορ σε κυκλώματα ενισχυτών. Συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε 
λεπτομερώς τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση και των δύο τύπων τρανζίστορ, κατά 
την ανάλυση και σχεδίαση γραμμικών ενισχυτών ασθενών σημάτων. Θα εξετάσουμε επίσης τους τρεις 
βασικούς τρόπους (συνδεσμολογίες) με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί κάθε ένας από τους δύο τύπους 
τρανζίστορ για την υλοποίηση ενός ενισχυτή. 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με περιγραφές χαρακτηριστικών παραδειγμάτων διακριτών κυκλωμάτων 
ενισχυτών. Πρόκειται για κυκλώματα τα οποία μπορούν να «συναρμολογούνται» πάνω σε πλακέτες τυπω-
μένων κυκλωμάτων, χρησιμοποιώντας διακριτά τρανζίστορ, αντιστάσεις και πυκνωτές. Χρησιμοποιούν 
ως επί το πλείστον στοιχεία BJT και η σχεδίασή τους διαφέρει σημαντικά από τη σχεδίαση ενισχυτών σε 
μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος (OK). Οι ενισχυτές σε μορφή ΟΚ χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον 
MOSFET και η μελέτη τους ξεκινά από το Κεφάλαιο 8. Παρά ταύτα, οι θεμελιώδεις έννοιες και αρχές 
που θα παρουσιάσουμε σε αυτό το κεφάλαιο ισχύουν τόσο για τους διακριτούς όσο και για τους ολοκλη-
ρωμένους ενισχυτές. 
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7.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

7.1.1  Η Βάση για τη Λειτουργία Ενός Τρανζίστορ ως Ενισχυτή
Το χαρακτηριστικό στο οποίο βασίζεται η χρήση του τρανζίστορ (είτε MOSFET είτε BJT) για τη σχεδί-
αση ενισχυτών έγκειται στο γεγονός ότι όταν το στοιχείο λειτουργεί στην ενεργό περιοχή του, ουσιαστικά 
συμπεριφέρεται ως ελεγχόμενη από τάση πηγή ρεύματος. Συγκεκριμένα, όταν ένα MOSFET λειτουργεί 
στον κορεσμό, ή στην περιοχή στραγγαλισμού (pinch-off region), η οποία σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρε-
ται επίσης ως ενεργός περιοχή (active region), η τάση ανάμεσα στην πύλη και στην πηγή, vGS , ελέγχει 
το ρεύμα στην υποδοχή, iD , βάσει της σχέσης που απορρέει από τον νόμο τετραγώνων, η οποία, για ένα 
τρανζίστορ NMOS, εκφράζεται ως 
 iD = 1

2
kn(vGS −Vtn)

2  (7.1)

Σε αυτό το πρώτης-τάξης μοντέλο λειτουργίας του MOSFET, παρατηρούμε ότι το ρεύμα υποδοχής iD 
δεν εξαρτάται από την τάση υποδοχής vDS , επειδή το κανάλι είναι στραγγαλισμένο στο άκρο της υποδο-
χής,1 γεγονός το οποίο «απομονώνει» την υποδοχή από το υπόλοιπο κύκλωμα. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν ένα BJT λειτουργεί στην ενεργό περιοχή, η τάση βάσης-εκπομπού, vBE , 
ελέγχει το ρεύμα συλλέκτη iC σύμφωνα με την εκθετική σχέση η οποία, για ένα npn BJT, εκφράζεται ως 

 iC = IS e
vBE/VT  (7.2)

Εδώ, αυτό το πρώτης-τάξης μοντέλο της λειτουργίας του BJT υποδεικνύει ότι το ρεύμα συλλέκτη iC δεν 
εξαρτάται από την τάση συλλέκτη, vCE , επειδή η ένωση συλλέκτη-βάσης (CBJ) είναι ανάστροφα πολωμένη 
και, ως εκ τούτου, «απομονώνει» τον συλλέκτη. 

Το Σχήμα 7.1 παρουσιάζει ένα NMOS και ένα npn BJT τρανζίστορ, υπό την παραδοχή ότι λειτουργούν 
στην ενεργό περιοχή. Παρατηρήστε ότι για το τρανζίστορ NMOS, η συνθήκη στραγγαλισμού διασφαλίζεται 
διατηρώντας τη σχέση vDS  vOV . Εφόσον η τάση υπεροδήγησης vOV = vGS – Vtn , αυτή η συνθήκη υποδη-
λώνει ότι vGD  Vtn , γεγονός το οποίο διασφαλίζει πράγματι τον στραγγαλισμό του καναλιού στο άκρο της 
υποδοχής. 

Παρόμοια, για το npn τρανζίστορ του Σχ. 7.1(β), η συνθήκη ανάστροφης πόλωσης της CBJ διασφαλί-
ζεται διατηρώντας τη σχέση vCE  0.3 V. Επειδή η τιμή της vBE βρίσκεται συνήθως στην περιοχή των 0.7 V, 
η σχέση αυτή διατηρεί την vBC σε τιμή μικρότερη από 0.4 V, η οποία επαρκεί για να αποτρέψει την αγωγή 
ρεύματος διαμέσου αυτής της ένωσης (η οποία έχει σχετικά μεγάλη επιφάνεια). 

1 Προκειμένου να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη της λειτουργίας των στοιχείων, θα αγνοήσουμε προς το παρόν το φαινό-
μενο Early, το οποίο θα υπεισέλθει στο προσκήνιο παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

Σχήμα 7.1  Λειτουργία (α) ενός 
τρανζίστορ NMOS και (β) ενός npn 
τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή. 
Σημειώστε ότι vGS = Vtn + vOV και vDS 
 vOV , οπότε vGD  Vtn , συνθήκη η 
οποία εξασφαλίζει τον στραγγαλισμό 
του καναλιού στο άκρο της υποδο-
χής. Κατά παρόμοιο τρόπο, επειδή 
vBE ≃ 0.7 vBC και vCE  0.3 V, προ-
κύπτει vBC  0.4 V, η οποία επαρκεί 
για να αποτρέψει την αγωγή ρεύμα-
τος διαμέσου της ένωσης CBJ.

iC = IS e
vBE/VT

vBE 

v ≥ 0.3 VCE

v ≤ 0.4 V

CBJ reverse
biased

BC iC

iD =    kn (vGS – Vtn)21
2

v =GS vOVVtn 

v ≥DS vOV

v ≤ Vtn

Channel pinched off
at drain

GD iDΚανάλι στραγγαλισμένο 
στο άκρο της υποδοχής

Ένωση CBJ ανάστροφα
                πολωμένη

(α) (β)
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Αν και χρησιμοποιήσαμε NMOS και npn τρανζίστορ για να παρουσιάσουμε τις συνθήκες που πρέπει 
να ισχύουν για λειτουργία στην ενεργό περιοχή, αντίστοιχες συνθήκες ισχύουν για τα PMOS και pnp τραν-
ζίστορ, όπως μάθαμε στα Κεφάλαια 5 και 6, αντίστοιχα. 

Τέλος, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι σχέσεις ελέγχου των Εξ. (7.1) και (7.2) είναι μη-γραμμικές. 
Παρά ταύτα, πολύ σύντομα θα περιγράψουμε μία τεχνική διά της οποίας μπορούμε να λαμβάνουμε «σχε-
δόν γραμμική» ενίσχυση από αυτά τα εγγενώς μη-γραμμικά στοιχεία. 

7.1.2  Υλοποίηση ενός Ενισχυτή Τάσης
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι το τρανζίστορ είναι ουσιαστικά ένας ενισχυτής διαγωγιμότητας 
(transconductance amplifi er): δηλαδή, ένας ενισχυτής του οποίου το σήμα εισόδου είναι τάση και το 
σήμα εξόδου είναι ρεύμα. Συνηθέστερα, ωστόσο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ενισχυτές τάσης (voltage 
amplifi ers). Ένας απλός τρόπος για τη μετατροπή ενός ενισχυτή διαγωγιμότητας σε ενισχυτή τάσης συνίστα-
ται στο πέρασμα του ρεύματος εξόδου διαμέσου μιας αντίστασης και στη λήψη τάσης, ως εξόδου, στα άκρα 
της αντίστασης. Για ένα MOSFET, η τεχνική αυτή οδηγεί στο απλό κύκλωμα ενισχυτή που απεικονίζεται στο 
Σχ. 7.2(α). Σε αυτό, η vGS είναι η τάση εισόδου, η αντίσταση RD (αναφέρεται ως αντίσταση φορτίου [load 
resistance]) μετατρέπει το ρεύμα υποδοχής iD σε τάση (iD RD ) και η VDD είναι η τάση που τροφοδοτεί το 
κύκλωμα του ενισχυτή και η οποία, σε συνδυασμό με την RD , δημιουργεί τις συνθήκες για λειτουργία του 
στοιχείου στην ενεργό περιοχή, όπως θα δούμε σύντομα. 

Στο κύκλωμα ενισχυτή του Σχ. 7.2(α), η τάση εξόδου λαμβάνεται ανάμεσα στην υποδοχή και στη γεί-
ωση και όχι στα άκρα της RD . Αυτό γίνεται λόγω της ανάγκης να υπάρχει ένα κοινό σήμα αναφοράς (ως 
προς τη γείωση) ανάμεσα στην είσοδο και στην έξοδο. Η τάση εξόδου, vDS , δίνεται από τη σχέση

 vDS = VDD − iDRD  (7.3)

από την οποία βλέπουμε ότι, πρακτικά είναι μία αρνητική «εκδοχή» της τάσης iD RD , μετατοπισμένη κατά 
τη σταθερή τιμή της τάσης τροφοδοσίας VDD. 

Ίδια κυκλωματική διάταξη ισχύει και για τον υλοποιημένο με BJT ενισχυτή, όπως απεικονίζεται στο 
Σχ. 7.2(γ). Σε αυτό το κύκλωμα, η τάση εξόδου vCE δίνεται από τη σχέση 

 vCE = VCC − iCRC  (7.4)

Σχήμα 7.2  (α) Ένας ενισχυτής NMOS και (β) η χαρακτηριστική μεταφοράς τάσης του (VTC). (γ) Ένας ενισχυτής 
με npn BJT και (δ) η χαρακτηριστική μεταφοράς τάσης του.
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7.1.3 Η Χαρακτηριστική Μεταφοράς Τάσης
Ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο μπορεί να μας διαφωτίσει όσον αφορά στη λειτουργία ενός κυκλώματος 
ενισχυτή είναι η χαρακτηριστική μεταφοράς τάσης του (voltage-transfer characteristic, ή εν συντομία 
VTC). Η VTC είναι απλώς μία γραφική παράσταση (ή ένα πιο πρόχειρο σχέδιο αλλά με σαφώς τιτλοφορη-
μένα τα εμπλεκόμενα μεγέθη) της τάσης εξόδου. ως συνάρτηση της τάσης εισόδου. Για τον ενισχυτή MOS 
του Σχ. 7.2(α), η VTC είναι το διάγραμμα της vDS συναρτήσει της vGS , όπως απεικονίζεται στο Σχ. 7.2(β). 

Παρατηρήστε ότι για vGS < Vt , το τρανζίστορ βρίσκεται σε αποκοπή, το ρεύμα iD = 0 και, από την 
Εξ. (7.3), vDS = VDD . Όταν η vGS υπερβεί την τάση κατωφλίου Vt , το τρανζίστορ ενεργοποιείται και η vDS 
μειώνεται. Ωστόσο, επειδή τουλάχιστον στην αρχή η vDS θα εξακολουθεί να έχει υψηλή τιμή, το MOSFET 
θα λειτουργεί στον κορεσμό ή στην ενεργό περιοχή του. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται καθώς αυξάνεται 
η vGS , έως ότου να φτάσει σε μία τιμή η οποία υποχρεώνει την vDS να γίνει μικρότερη από την vGS κατά Vt 
volt [το σημείο B στην VTC του Σχ. 7.2(β)]. Για τιμές vGS μεγαλύτερες από αυτή στο σημείο B, το τρανζί-
στορ λειτουργεί στην περιοχή τριόδου και η vDS μειώνεται, αλλά με πιο αργό ρυθμό. 

Η VTC του Σχ. 7.2(β) υποδεικνύει ότι το τμήμα με τη μέγιστη κλίση (και, κατ’ επέκταση, αυτό που 
δυνητικά αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος που μπορεί να αποδώσει ο ενισχυτής) είναι αυτό 
που χαρακτηρίζεται ως AB και αντιστοιχεί σε λειτουργία στην ενεργό περιοχή. Όταν ένα MOSFET λειτουρ-
γεί ως ενισχυτής, το σημείο λειτουργίας του είναι διαρκώς περιορισμένο εντός του τμήματος AB. Μπο-
ρούμε να διατυπώσουμε μία έκφραση για το τμήμα AB αντικαθιστώντας το iD στην Εξ. (7.3) με την τιμή 
του στην ενεργό περιοχή, από την Εξ. (7.1), οπότε λαμβάνουμε

 vDS = VDD − 1
2

knRD(vGS −Vt)
2  (7.5)

Προφανώς, η παραπάνω σχέση είναι μη-γραμμική. Παρά ταύτα, μπορούμε να επιτύχουμε γραμμική 
(ή σχεδόν γραμμική) ενίσχυση χρησιμοποιώντας την τεχνική της πόλωσης του MOSFET. Ωστόσο, πριν 
ασχοληθούμε με την πόλωση είναι χρήσιμο να προσδιορίσουμε τις συντεταγμένες του σημείου B, το οποίο 
βρίσκεται στο όριο ανάμεσα στις περιοχές λειτουργίας κορεσμού και τριόδου του στοιχείου. Μπορούμε 
να υπολογίσουμε αυτές τις συντεταγμένες κάνοντας, στην Εξ. (7.5), τις αντικαταστάσεις vGS = VGS

∣∣
B
 και 

vDS = VDS
∣∣
B
= VGS

∣∣
B
−Vt . Το αποτέλεσμα είναι 

 VGS
∣∣
B
= Vt +

√
2knRDVDD + 1 − 1

knRD
 (7.6)

Σχήμα 7.2  συνέχεια
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Εναλλακτικά, το σημείο B μπορεί να χαρακτηριστεί μέσω της τάσης υπεροδήγησης 

 VOV
∣∣
B
≡ VGS

∣∣
B
−Vt =

√
2knRDVDD + 1 − 1

knRD
 (7.7)

και 
 VDS

∣∣
B
= VOV

∣∣
B

 (7.8)

ΑΣΚΗΣΗ

7.1  Θεωρήστε τον ενισχυτή του Σχ. 7.2(α), με VDD = 1.8 V, RD = 17.5 k και με το MOSFET να έχει, 
βάσει προδιαγραφών, Vt = 0.4 V,  kn = 4 mA/V2 και  = 0. Βρείτε τις συντεταγμένες των τελικών 
σημείων του τμήματος της VTC που αντιπροσωπεύει την ενεργό περιοχή λειτουργίας. Επίσης, 
υπολογίστε την VDSC υποθέτοντας ότι VGSC = VDD . 

 Απ. A: 0.4 V, 1.8 V· B: 0.613 V, 0.213 V· VDSC = 18 mV

Το ίδιο σκεπτικό ισχύει και για τη χρήση του BJT ως ενισχυτή, η οποία παρουσιάζεται στα Σχ. 7.2(γ) 
και (δ). Σε αυτή την περίπτωση, για όλη την έκταση του τμήματος AB που αντιπροσωπεύει την ενεργό 
περιοχή –δηλαδή, λειτουργία του στοιχείου ως ενισχυτή– η τάση εξόδου vCE σχετίζεται με την τάση εισό-
δου vBE ως εξής: 
 vCE = VCC −RCIS e

vBE/VT  (7.9)

Κι εδώ επίσης, η σχέση μεταξύ εισόδου και εξόδου είναι μη-γραμμική. Παρά ταύτα, μπορούμε να λάβουμε 
γραμμική (ή σχεδόν γραμμική) ενίσχυση, χρησιμοποιώντας την τεχνική της πόλωσης που θα εξετάσουμε 
στη συνέχεια. 

7.1.4 Γραμμική Ενίσχυση Μέσω Πόλωσης του Τρανζίστορ
Η πόλωση (bias) μας δίνει τη δυνατότητα να λάβουμε σχεδόν γραμμική ενίσχυση τόσο από το MOSFET 
όσο και από το BJT. Η τεχνική παρουσιάζεται για την περίπτωση των MOSFET στο Σχ. 7.3(α). Επιλέγεται 
μία dc τάση VGS τέτοια ώστε να επιφέρει λειτουργία του τρανζίστορ σε ένα σημείο Q εντός του τμήματος 
AB της VTC. Ο τρόπος διά του οποίου θα επιλέξουμε μία κατάλληλη θέση για το σημείο πόλωσης Q θα 
εξεταστεί σύντομα. Προς το παρόν, παρατηρήστε ότι οι συντεταγμένες του Q αντιστοιχούν στις dc τάσεις 
VGS και VDS , οι οποίες σχετίζονται βάσει της 

 VDS = VDD − 1
2

knRD(VGS −Vt)
2  (7.10)

Το σημείο Q αναφέρεται ως σημείο πόλωσης (bias point) ή dc σημείο λειτουργίας (dc operating 
point). Επίσης, δεδομένου ότι στο σημείο αυτό δεν υπάρχει συνιστώσα σήματος, το Q είναι επίσης γνωστό 
ως σημείο ηρεμίας (quiescent point, εξ ου και η χρήση του συμβόλου Q). 

Στη συνέχεια το προς ενίσχυση σήμα, vgs , το οποίο αποτελεί συνάρτηση του χρόνου t, υπερτίθεται 
(superimposed) στην τάση πόλωσης VGS , όπως απεικονίζεται στο Σχ. 7.4(α). Συνεπώς, η ολική στιγμιαία 
τιμή της vGS γίνεται 

 vGS(t) = VGS + vgs(t)

Η προκύπτουσα vDS (t ) μπορεί να ληφθεί με αντικατάσταση της vGS (t ) στην Εξ. (7.5). Διά της γραφικής 
μεθόδου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την VTC για να υπολογίσουμε την vDS (t ) σημείο προς σημείο, 
όπως παρουσιάζεται στο Σχ. 7.4(β). Σε αυτό υποθέτουμε ότι η vgs είναι ένα τριγωνικό κύμα με «μικρό» 



372 ΜΕΡΟΣ  I:  Βασικά Στοιχεία και Κυκλώματα

πλάτος. Συγκεκριμένα, το πλάτος του σήματος vgs είναι επαρκώς μικρό ώστε να περιορίζει την παρέκκλιση 
του στιγμιαίου σημείου λειτουργίας σε ένα μικρού μήκους, «σχεδόν γραμμικό» τμήμα της VTC γύρω από 
το σημείο πόλωσης Q. Όσο μικρότερο μήκος έχει αυτό το τμήμα, τόσο μεγαλύτερη γραμμικότητα επιτυγ-
χάνεται και τόσο περισσότερο θα προσεγγίζει το ιδανικό τριγωνικό κύμα η συνιστώσα σήματος στην έξοδο, 
vds . Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η ουσία της επίτευξης γραμμικής ενίσχυσης από το εγγενώς μη-γραμμικό 
στοιχείο MOSFET. 

Όσον αφορά στο Σχ. 7.4(β), θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή του αναγνώστη στο επακόλουθο που 
έχει η αύξηση του πλάτους του σήματος vgs . Εφόσον το στιγμιαίο σημείο λειτουργίας δεν θα περιορίζεται 
πλέον στο «σχεδόν γραμμικό» τμήμα της VTC, το σήμα εξόδου, vds , θα αποκλίνει από το ιδανικό τριγω-
νικό σχήμα· δηλαδή, θα επιδεικνύει μη-γραμμική παραμόρφωση. Ακόμα χειρότερα, εάν το πλάτος του 
σήματος εισόδου γίνει επαρκώς μεγάλο, το στιγμιαίο σημείο λειτουργίας ενδεχομένως να βγει εκτός του 
τμήματος AB. Εάν αυτό συμβαίνει στις αρνητικές κορυφές [μέγιστα] του σήματος vgs, το τρανζίστορ θα 
αποκόπτεται για ένα μέρος του κύκλου λειτουργίας του και οι θετικές κορυφές της vds θα «ψαλιδίζονται». 
Εν αντιθέσει, εάν συμβαίνει στα θετικά μέγιστα του σήματος vgs , το τρανζίστορ θα εισέρχεται στην περιοχή 
τριόδου για ένα μέρος του κύκλου λειτουργίας του και οι αρνητικές κορυφές της vds θα «ψαλιδίζονται» σε 
μία στάθμη. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή της θέσης του σημείου πόλωσης Q μπορεί να έχει εντονότατη 
επίδραση στο μέγιστο επιτρεπτό πλάτος του σήματος vds , το οποίο αναφέρεται ως επιτρεπτό περιθώριο 
μεταβολής του σήματος στην έξοδο (allowable signal swing at the output ). Θα πούμε περισσότερα γι’ αυτό 
το πολύ σημαντικό θέμα σε μία επόμενη ενότητα. 

Πανομοιότυπη ανάπτυξη του θέματος ισχύει και για τον υλοποιημένο με BJT ενισχυτή. Στην πραγμα-
τικότητα, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε το τρανζίστορ NMOS των Σχ.. 7.3 
και 7.4 με ένα npn τρανζίστορ και να αλλάξουμε τα σύμβολα για την τάση και το ρεύμα στα αντίστοιχα 
που ισχύουν για τα BJT. Το προκύπτον σημείο πόλωσης Q θα χαρακτηρίζεται βάσει των dc τάσεων VBE 
και VCE , οι οποίες σχετίζονται βάσει της 

 VCE = VCC −RCIS e
VBE/VT  (7.11)

και του dc ρεύματος IC , 
 IC = IS e

VBE/VT  (7.12)

Επίσης, η υπέρθεση ενός ασθενούς σήματος vbe επί της dc τάσης πόλωσης VBE έχει ως αποτέλεσμα 

 vBE(t) = VBE + vbe(t)

Σχήμα 7.3  Πόλωση του ενισχυτή MOSFET σε ένα σημείο Q τοποθετημένο το τμήμα AB της VTC.
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Σχήμα 7.4  Ο ενισχυτής MOSFET με ένα ασθενές, χρονικά μεταβαλλόμενο σήμα vgs(t ) το οποίο υπερτίθεται στην 
dc τάση πόλωσης, VGS. Tο MOSFET λειτουργεί σε ένα μικρού μήκους, “σχεδόν γραμμικό” τμήμα της VTC γύρω 
από το σημείο πόλωσης Q και παρέχει τάση εξόδου vds = Av vgs .
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σχέση η οποία μπορεί να αντικατασταθεί στην Εξ. (7.9) προκειμένου να υπολογίσουμε την ολική στιγμιαία 
τιμή της τάσης εξόδου, vCE (t ). Κι εδώ ξανά, η «σχεδόν γραμμική» λειτουργία επιτυγχάνεται κρατώντας την 
vbe επαρκώς μικρή ώστε να περιορίζεται η παρέκκλιση του στιγμιαίου σημείου λειτουργίας σε ένα μικρού 
μήκους, «σχεδόν γραμμικό» τμήμα της VTC γύρω από το σημείο πόλωσης Q. Παρόμοια σχόλια ισχύουν 
επίσης για το μέγιστο επιτρεπτό περιθώριο μεταβολής του σήματος εξόδου. 

7.1.5 Το κέρδος τάσης ασθενούς σήματος
Η Περίπτωση των MOSFET  Θεωρήστε τον ενισχυτή MOSFET του Σχ. 7.4(α). Εάν το σήμα εισόδου 
vgs κρατείται σε μικρή τιμή, το αντίστοιχο σήμα στην έξοδο, vds , θα είναι σχεδόν ανάλογο της vgs και η 
σταθερά αναλογικότητας θα ισούται με την κλίση του «σχεδόν γραμμικού» τμήματος της VTC γύρω από 
το σημείο Q. Το μέγεθος αυτό αντιπροσωπεύει το κέρδος τάσης του ενισχυτή και η τιμή του μπορεί να 
καθοριστεί/υπολογιστεί υπολογίζοντας την κλίση της εφαπτομένης στην VTC, στο σημείο πόλωσης Q, 

 Av = dvDS
dvGS

∣∣∣∣
vGS =VGS

 (7.13)

Χρησιμοποιώντας την Εξ. (7.5) λαμβάνουμε 

 Av = −kn(VGS −Vt)RD  (7.14)

σχέση η οποία μπορεί να εκφραστεί βάσει της τάσης υπεροδήγησης στο σημείο πόλωσης, VOV , ως 

 Av = −knVOVRD  (7.15)

Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με αυτή την έκφραση 
για το κέρδος τάσης. 

1. Το κέρδος είναι αρνητικό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ο ενισχυτής είναι αναστρέφων· δηλαδή, 
υπάρχει μετατόπιση φάσης κατά 180° ανάμεσα στην είσοδο και στην έξοδο. Αυτή η αντιστροφή είναι 
εμφανής στο Σχ. 7.4(β) και αναμενόμενη, δυνάμει της Εξ. (7.5). 

2. Το κέρδος είναι ανάλογο της αντίστασης φορτίου RD , της παραμέτρου διαγωγιμότητας kn του τραν-
ζίστορ και της τάσης υπεροδήγησης, VOV . Όλες αυτές οι σχέσεις είναι διαισθητικά ικανοποιητικές. 

Μία άλλο, απλή αλλά διαφωτιστική έκφραση για το κέρδος τάσης Av μπορεί να διατυπωθεί εφόσον 
γνωρίζουμε ήδη ότι το dc ρεύμα στην υποδοχή, στο σημείο πόλωσης, σχετίζεται με την VOV βάσει της 

 ID = 1
2

knV
2
OV

Αυτή η εξίσωση μπορεί να συνδυαστεί με την Εξ. (7.15), οπότε λαμβάνουμε

 Av = − IDRD
VOV /2

 (7.16)

Δηλαδή, το κέρδος είναι απλώς ο λόγος της dc πτώσης τάσης στα άκρα της αντίστασης φορτίου RD προς 
τον όρο VOV /2 . Αυτό μπορεί να εκφραστεί με την ακόλουθη εναλλακτική μορφή 

 Av = −VDD −VDS
VOV /2

 (7.17)

Δεδομένου ότι η μέγιστη κλίση της VTC του Σχ. 7.4(β) εμφανίζεται στο σημείο B, το μέγιστο μέτρο του 
κέρδους, Av max, λαμβάνεται πολώνοντας το τρανζίστορ στο σημείο B, 

 |Avmax | =
VDD −VDS

∣∣
B

VOV
∣∣
B
/2
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και, επειδή VDSB = VOVB , 

 |Avmax | =
VDD −VOV

∣∣
B

VOV
∣∣
B
/2

 (7.18)

όπου ο όρος VOVB  δίνεται από την Εξ. (7.7). Φυσικά, αυτό το αποτέλεσμα έχει μόνο θεωρητική σημασία, 
δεδομένου ότι η πόλωση στο σημείο B δεν θα άφηνε περιθώριο για αρνητική μεταβολή του σήματος στην 
έξοδο. Παρά ταύτα, το αποτέλεσμα της Εξ. (7.18) είναι πολύτιμο διότι παρέχει ένα άνω όριο όσον αφορά 
στο μέτρο του κέρδους τάσης που είναι επιτεύξιμο από αυτό το στοιχειώδες κύκλωμα ενισχυτή. Ως ένα 
παράδειγμα, για έναν ενισχυτή υλοποιημένο με διακριτά στοιχεία ο οποίος λειτουργεί σε VDD = 5 V και 
VOVB = 0.5 V, το μέγιστο επιτεύξιμο κέρδος είναι 18 V/V. Ένας ενισχυτής σε μορφή ΟΚ κατασκευασμέ-
νος με MOSFET σύγχρονης υπομικρομετρικής τεχνολογίας, ο οποίος λειτουργεί με VDD = 1.3 V και VOVB 
= 0.2 V επιτυγχάνει μέγιστο κέρδος 11 V/V. 

Τέλος, σημειώστε ότι για τη μεγιστοποίηση του κέρδους, το σημείο πόλωσης Q θα πρέπει να βρίσκεται 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο B, ώστε να είναι σε συμφωνία με το απαιτούμενο περιθώριο μετα-
βολής του σήματος στην έξοδο. Αυτό το ζήτημα θα διερευνηθεί περαιτέρω στα προβλήματα, στο τέλος του 
κεφαλαίου. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 7.1

Δίνεται το κύκλωμα ενισχυτή που απεικονίζεται στο Σχ. 7.4(α). Το τρανζίστορ έχει, βάσει προδιαγραφών, 
Vt = 0.4 V, k n = 0.4 mA/V2, W/L = 10 και  = 0. Επίσης, υποθέστε ότι VDD = 1.8 V, RD = 17.5 k και VGS 
= 0.6 V. 
(α)  Για vgs = 0 (και, κατ’ επέκταση, vds = 0 ), βρείτε τις τιμές των VOV , ID , VDS και Av . 
(β)  Πόσο είναι το μέγιστο, συμμετρικό περιθώριο μεταβολής του σήματος που επιτρέπεται στην υποδοχή; 

Βάσει αυτού, βρείτε το μέγιστο επιτρεπτό πλάτος ενός ημιτονοειδούς σήματος vgs .

Λύση 
(α)  Με VDS = 0.6 V, VOV = 0.6 – 0.4 = 0.2 V. Άρα, 

ID = 1

2
k ′
n

(
W

L

)
V 2
OV

= 1

2
× 0.4× 10× 0.22 = 0.08 mA

VDS = VDD −RDID
= 1.8− 17.5× 0.08= 0.4 V

  Εφόσον η VDS είναι μεγαλύτερη από την VOV , το τρανζίστορ λειτουργεί πράγματι στον κορεσμό. Το 
κέρδος τάσης μπορεί να βρεθεί από την Εξ. (7.15), 

Av = −knVOVRD

= −0.4× 10× 0.2× 17.5

= −14 V/V

  Πανομοιότυπο αποτέλεσμα μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας την Εξ. (7.17). 
(β)  Εφόσον VOV = 0.2 V και VDS = 0.4 V, βλέπουμε ότι το μέγιστο επιτρεπτό αρνητικό περιθώριο μεταβο-

λής του σήματος στην υποδοχή είναι 0.2 V. Στη θετική κατεύθυνση, ένα περιθώριο μεταβολής ίσο με
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  +0.2 V δεν θα υποχρέωνε το τρανζίστορ σε αποκοπή επειδή η προκύπτουσα vDS θα εξακολουθούσε 
να είναι μικρότερη από την VDD ) οπότε είναι επιτρεπτό. Επομένως, το μέγιστο συμμετρικό περιθώριο 
μεταβολής του σήματος που επιτρέπεται στην υποδοχή είναι 0.2 V. Το αντίστοιχο πλάτος του σήματος 
vgs μπορεί να βρεθεί από τη σχέση 

v̂ gs =
v̂ ds

|Av |
= 0.2 V

14
= 14.2 mV

  Εφόσον v̂gs  VOV , εύλογα αναμένουμε ότι η λειτουργία θα είναι γραμμική (θα πούμε περισσότερα γι’ 
αυτό σε επόμενες ενότητες). 

   Μπορούμε να αποκομίσουμε επιπλέον διαφωτιστική πληροφόρηση σχετικά με το ζήτημα του επι-
τρεπτού περιθωρίου μεταβολής του σήματος εξετάζοντας τις κυματομορφές των σημάτων στο Σχ. 7.5. 
Σημειώστε ότι προκειμένου το MOSFET να παραμείνει στον κορεσμό στο αρνητικό μέγιστο του σήμα-
τος vds , θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 

vDSmin ≥ vGSmax −Vt

  δηλαδή, 
0.4− |Av |v̂ gs ≥ 0.6+ v̂ gs − 0.4

  αποτέλεσμα το οποίο μας οδηγεί στο 

v̂ gs ≤
0.2

|Av |+ 1
= 13.3 mV

  Αυτό το αποτέλεσμα διαφέρει ελαφρώς από εκείνο που υπολογίσαμε παραπάνω. 

t

Vt

VGS

t

VDS

0

vGS

vgs 

0

vDS 

vDSmin = VDS � v̂ds  

vGSmax = VGS � v̂gs  

vds 

Σχήμα 7.5  Οι κυματομορφές των σημάτων στην πύλη και στην υποδοχή, για τον ενισχυτή του Παραδείγμα-
τος 7.1. Σημειώστε ότι για να διασφαλίσουμε διαρκή λειτουργία στην περιοχή κορεσμού, θα πρέπει να ισχύει 
vDS min ≥ vGS max − Vt .
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ΑΣΚΗΣΗ

Σ7.2  Με βάση το κύκλωμα ενισχυτή που μελετήσαμε στο Παράδειγμα 7.1, δημιουργήστε δύο εναλ-
λακτικές σχεδιάσεις, αμφότερες για κέρδος τάσης –10 ως εξής: (α) μεταβάλλοντας την τιμή της 
RD ενώ ταυτόχρονα διατηρείτε σταθερή την VOV και (β) μεταβάλλοντας την VOV ενώ ταυτόχρονα 
διατηρείτε σταθερή την RD . Για κάθε σχεδίαση, υπολογίστε τις τιμές των VGS , ID , RD και VDS . 

 Απ. (α) 0.6 V, 0.08 mA, 12.5 k, 0.8 V· (β) 0.54 V, 0.04 mA, 17.5 k, 1.1 V

Η Περίπτωση των BJT  Παρόμοιο σκεπτικό και ανάλυση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να υπο-
λογίσουμε το κέρδος τάσης ασθενούς σήματος του στοιχειώδη ενισχυτή BJT που απεικονίζεται στο Σχ. 7.6, 

 Av = dvCE
dvBE

∣∣∣∣
vBE =VBE

 (7.19)

Χρησιμοποιώντας την Εξ. (7.9) μαζί με την Εξ. (7.12), λαμβάνουμε 

 Av = −
(
IC
VT

)
RC  (7.20)

Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις για αυτή την έκφραση υπολογι-
σμού του κέρδους τάσης: 

1. Το κέρδος είναι αρνητικό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ο ενισχυτής είναι αναστρέφων· δηλαδή, 
υπάρχει μετατόπιση φάσης κατά 180° ανάμεσα στην είσοδο και στην έξοδο. Αυτή η αντιστροφή είναι 
αναμενόμενη, δυνάμει της Εξ. (7.9). 

2. Το κέρδος είναι ανάλογο προς το ρεύμα πόλωσης συλλέκτη IC και προς την αντίσταση φορτίου RC. 

Για μία πιο διαφωτιστική θεώρηση του κέρδους τάσης Av μπορούμε να εκφράσουμε την Εξ. (7.20) ως εξής: 

 Av = − ICRC
VT

 (7.21)

Σχήμα 7.6  Ενισχυτής BJT πολωμένος σε ένα σημείο Q, με μικρό 
σήμα τάσης vbe το οποίο υπερτίθεται στην dc τάση πόλωσης, VBE . Το 
προκύπτον σήμα εξόδου, vce , εμφανίζεται σε υπέρθεση με την dc τάση 
συλλέκτη, VCE . Το πλάτος της vce είναι μεγαλύτερο από αυτό της vbe 
κατά το κέρδος τάσης Av.

RC

VCC

vBE 
vbe 

VBE 

vCE

iC
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Δηλαδή, το κέρδος είναι ο λόγος της dc πτώσης τάσης στα άκρα της αντίστασης φορτίου RC προς τη φυσική 
σταθερά VT (θυμηθείτε ότι η θερμική τάση VT ≃ 25 mV σε θερμοκρασία δωματίου). Αυτή η σχέση έχει 
παρόμοια μορφή με την αντίστοιχη σχέση για το MOSFET (Εξ. 7.16) εκτός από το ότι εδώ ο παρονομαστής 
είναι μία φυσική σταθερά (VT ) και όχι μία σχεδιαστική παράμετρος (VOV / 2). Συνήθως, ο όρος VOV / 2 
είναι μεγαλύτερος από τον (VT ), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να λάβουμε υψηλότερο κέρδος 
τάσης από τον ενισχυτή BJT συγκριτικά με τον ενισχυτή MOSFET. Αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει, 
μιας και η εκθετική σχέση iC – vBE έχει πολύ πιο απότομη κλίση από τη σχέση iD – vGS που βασίζεται στον 
νόμο τετραγώνων. 

Το κέρδος Av από την Εξ. (7.21) μπορεί να εκφραστεί με την ακόλουθη εναλλακτική μορφή 

 Av = −VCC −VCE
VT

 (7.22)

σχέση από την οποία βλέπουμε ότι το μέγιστο κέρδος επιτυγχάνεται όταν η VCE βρίσκεται στην ελάχιστη 
τιμή της, περίπου 0.3 V, 

 |Avmax | = VCC − 0.3

VT
 (7.23)

Κι εδώ ξανά, αυτό δεν είναι παρά ένα θεωρητικό μέγιστο, εφόσον η πόλωση του BJT στο όριο του 
κορεσμού δεν αφήνει χώρο για μεταβολή του σήματος προς την αρνητική κατεύθυνση στην έξοδο. Εντού-
τοις, η Εξίσωση (7.23) παρέχει ένα άνω όριο όσον αφορά στο κέρδος τάσης που μπορεί να επιτευχθεί 
από τον στοιχειώδη ενισχυτή BJT. Ως ένα παράδειγμα, για VCC = 5 V, το μέγιστο κέρδος είναι 188 V/V, 
αξιοσημείωτα μεγαλύτερο απ’ ό,τι στην περίπτωση των MOSFET. Για τις σύγχρονες, χαμηλών τάσεων 
τεχνολογίες κατασκευής, με VCC 1.3 V επιτυγχάνεται κέρδος 40 V/V, και πάλι πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι 
στην περίπτωση των MOSFET. Ωστόσο, ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να σπεύσει στο συμπέρασμα ότι το 
BJT είναι προτιμότερο έναντι του MOSFET για τη σχεδίαση σύγχρονων ενισχυτών σε μορφή ολοκληρω-
μένων κυκλωμάτων· στην πραγματικότητα, ισχύει ακριβώς το αντίθετο, όπως θα διαπιστώσουμε από το 
Κεφάλαιο 8 και μετά. 

Τέλος, από την Εξ. (7.22) συμπεραίνουμε ότι για τη μεγιστοποίηση του Av , το τρανζίστορ θα πρέπει 
να πολώνεται στη μικρότερη δυνατή VCE που βρίσκεται σε συμφωνία με την επιθυμητή τιμή του αρνητικού 
περιθωρίου μεταβολής του σήματος στην έξοδο. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 7.2

Θεωρήστε ένα κύκλωμα ενισχυτή το οποίο χρησιμοποιεί ένα BJT με IS = 10–15 A, αντίσταση συλλέκτη 
RC = 6.8 k και τροφοδοσία VCC = 10 V. 
(α)   Καθορίστε την τιμή της τάσης πόλωσης VBE που απαιτείται προκειμένου το τρανζίστορ να λειτουργεί 

σε VCE = 3.2 V. Ποια είναι η αντίστοιχη τιμή του IC ; 
(β)   Βρείτε το κέρδος τάσης, Av, σε αυτό το σημείο πόλωσης. Εάν υποτεθεί ότι υπερτίθεται στην VBE ένα 

ημιτονοειδές σήμα εισόδου με μέγιστο πλάτος 5 mV, βρείτε το πλάτος του ημιτονοειδούς σήματος 
εξόδου (υποθέστε γραμμική λειτουργία ). 

(γ)   Βρείτε τη θετική αύξηση της vBE (πάνω από την VBE ) που οδηγεί το τρανζίστορ στο όριο του κορεσμού, 
όπου vCE = 0.3 V. 

(δ)   Βρείτε την αρνητική αύξηση της vBE που οδηγεί το τρανζίστορ στο όριο της αποκοπής με απόκλιση 1% 
(δηλ., σε vCE = 0.99 VCC ). 
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Λύση

(α)

IC = VCC −VCE
RC

= 10− 3.2

6.8
= 1 mA

   Η τιμή της VBE μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση 

1× 10−3 = 10−15 eVBE /VT

   αποτέλεσμα το οποίο οδηγεί σε 

VBE = 690.8 mV

(β)

Av = −VCC −VCE
VT

= 10− 3.2

0.025
= −272 V/V

v̂ ce = 272× 0.005= 1.36 V

(γ)   Για vCE = 0.3 V, 

iC = 10− 0.3

6.8
= 1.617 mA

   Για την αύξηση του iC από το 1 mA στα 1.617 mA, η vBE πρέπει να αυξηθεί κατά

�vBE = VT ln

(
1.617

1

)
= 12 mV

(δ)   Για vCE = 0.99 VCC = 9.9 V, 

iC = 10− 9.9

6.8
= 0.0147 mA

   Για τη μείωση του iC από το 1 mA σε 0.0147 mA, η vBE θα πρέπει να μεταβληθεί κατά

�vBE = VT ln

(
0.0147

1

)
= −105.5 mV
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ΑΣΚΗΣΗ

7.3  Για την περίπτωση που περιγράφεται στο Παράδειγμα 7.2, διατηρώντας το ρεύμα IC αμετάβλητο 
στο 1 mA, βρείτε την τιμή της RC που θα δίνει κέρδος τάσης ίσο με –320 V/V. Πόσο είναι το 
μεγαλύτερο δυνατό αρνητικό περιθώριο μεταβολής του σήματος που επιτρέπεται στην έξοδο 
(υποθέτοντας ότι η vCE δεν πρέπει να πέφτει κάτω από τα 0.3 V); Πόσο είναι (κατά προσέγγιση) 
το αντίστοιχο πλάτος του σήματος εισόδου; (Υποθέστε γραμμική λειτουργία ). 

 Απ. 8 k· 1.7 V· 5.3 mV

7.1.6 Εύρεση της VTC με Γραφική Ανάλυση
Το Σχήμα 7.7 παρουσιάζει μία διαγραμματική μέθοδο εύρεσης της VTC για τον ενισχυτή του Σχ. 7.4(α). 
Αν και η γραφική ανάλυση κυκλωμάτων με τρανζίστορ σπανίως χρησιμοποιείται στην πράξη, σε αυτό το 
στάδιο της μελέτης είναι χρήσιμη διότι μπορεί να μας διαφωτίσει σχετικά με τη λειτουργία του κυκλώμα-
τος και ειδικότερα ως προς το ερώτημα της θέσης του σημείου πόλωσης Q. 

Η γραφική ανάλυση βασίζεται στην παρατήρηση ότι για κάθε τιμή της vGS , το κύκλωμα θα λειτουργεί 
στο σημείο τομής της καμπύλης iD – vDS που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη τιμή της vGS και της ευθείας 
γραμμής που αναπαριστά τη σχέση της Εξ. (7.3), η οποία μπορεί να αναδιατυπωθεί στη μορφή 

 iD = VDD
RD

− 1

RD
vDS  (7.24)

Σχήμα 7.7  Διάγραμμα για την εύρεση της χαρακτηριστικής μεταφοράς τάσης του ενισχυτή από το Σχ. 7.4(α).

Κορεσμός
Περιοχή 
τριόδου

Κλίση γραμμής 
φορτίου
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Η ευθεία γραμμή που αναπαριστά αυτή τη σχέση υπερτίθεται επί της χαρακτηριστικής iD – vDS στο 
Σχ. 7.7. Τέμνει τον οριζόντιο άξονα στο σημείο vDS = VDD και έχει κλίση –1/ RD . Δεδομένου ότι, ουσια-
στικά, αυτή η ευθεία γραμμή αναπαριστά την αντίσταση φορτίου RD , αποκαλείται γραμμή φορτίου (load 
line). Από το σημείο αυτό και μετά, η VTC καθορίζεται σημείο προς σημείο. Σημειώστε ότι έχουμε τιτλο-
φορήσει τέσσερα σημαντικά σημεία: το σημείο A στο οποίο vGS = Vt , το σημείο Q στο οποίο το MOSFET 
μπορεί να πολωθεί για λειτουργία ως ενισχυτής (vGS = VGS και vDS = VDS ), το σημείο B στο οποίο το 
MOSFET εξέρχεται από τον κορεσμό και εισέρχεται στην περιοχή τριόδου και το σημείο C, το οποίο αντι-
προσωπεύει λειτουργία βαθιά μέσα στην περιοχή τριόδου και για οποίο ισχύει vGS = VDD . Εάν το MOSFET 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως διακόπτης, τότε μας ενδιαφέρουν τα σημεία λειτουργίας A και C: Στο A, 
το τρανζίστορ είναι σε αποκοπή (ο διακόπτης ανοιχτός)· στο C το τρανζίστορ λειτουργεί ως (μικρής τιμής) 
αντίσταση rDS και εμφανίζει μικρή πτώση τάσης (ο διακόπτης κλειστός). Η αυξητική αντίσταση στο σημείο 
C είναι επίσης γνωστή ως αντίσταση «κλεισίματος» (closure resistance). Η λειτουργία του MOSFET ως 
διακόπτη παρουσιάζεται στο Σχ. 7.8 και θα μελετηθεί λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 14, όπου θα ασχολη-
θούμε με τα ψηφιακά λογικά κυκλώματα CMOS. 

Η παραπάνω μέθοδος γραφικής ανάλυσης μπορεί να εφαρμοστεί και για την εύρεση της VTC του ενι-
σχυτή BJT από το Σχ. 7.2(γ). Εδώ, το σημείο A [Σχ. 7.2(δ)], αντιστοιχεί στο όριο ενεργοποίηση ς του BJT 
(vBE ≃ 0.5 V) και το σημείο B αντιστοιχεί στην έξοδο του BJT από την ενεργό περιοχή και στην είσοδό του 
στην περιοχή κορεσμού. Εάν το BJT πρόκειται να λειτουργεί ως διακόπτης, οι δύο καταστάσεις λειτουρ-
γίας που μας ενδιαφέρουν είναι η αποκοπή (ο διακόπτης ανοιχτός) και ο κορεσμός (ο διακόπτης κλειστός). 
Όπως είδαμε στην Ενότητα 6.2, στον κορεσμό, το BJT εμφανίζει μία μικρή αντίσταση «κλεισίματος» RCE sat 
καθώς επίσης και μία τάση εκτροπής. Αλλά το σοβαρότερο μειονέκτημα είναι ότι για τη μετάβαση του BJT 
εκτός της περιοχή κορεσμού μπορεί να απαιτηθεί σχετικά μεγάλος χρόνος καθυστέρησης, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η απομάκρυνση του φορτίου που είναι αποθηκευμένο στην περιοχή βάσης του BJT. Σε 
αυτό το φαινόμενο οφείλεται το γεγονός ότι το BJT είναι πολύ λιγότερο ελκυστική επιλογή, συγκριτικά με 
το MOSFET, σε εφαρμογές ψηφιακής λογικής.2 

7.1.7 Επιλογή της Θέσης για το Σημείο Πόλωσης 
Για τον ενισχυτή MOSFET, το σημείο πόλωσης Q υπαγορεύεται από την τιμή της VGS και την τιμή της 
αντίσταση φορτίου RD . Δύο σημαντικά ζητήματα όσον αφορά στην επιλογή της θέσης του Q είναι το απαι-
τούμενο κέρδος και το επιθυμητό περιθώριο μεταβολής του σήματος στην έξοδο. Για να γίνει καλύτερα 
κατανοητό αυτό το ζήτημα, ας εξετάσουμε τη χαρακτηριστική VTC του Σχ. 7.4(β). Σε αυτή, η τιμή της RD 
2 Μοναδική εξαίρεση είναι μία οικογένεια λογικών κυκλωμάτων όπου το BJT χρησιμοποιείται εκτός κορεσμού, γνωστή 
ως λογική συζευγμένου εκπομπού (emitter-coupled logic, ECL).

Σχήμα 7.8  Λειτουργία του MOSFET από το 
Σχ. 7.4(α) ως διακόπτης: (α) ανοιχτός, αντι-
στοιχεί στο σημείο A του Σχ. 7.7· (β) κλειστός, 
αντιστοιχεί στο σημείο C του Σχ. 7.7. Η αντί-
σταση “κλεισίματος” είναι κατά προσέγγιση 
ίση με την rDS, επειδή η VDS είναι συνήθως 
πολύ μικρή.

VDD

RD

(a) (b)

0

vDS = VDD 

vGS ≤ Vt 

rDS

VDD

RD

vGS = VDD 

vDS = VDS�
C

(α) (β)
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είναι σταθερή και η μόνη μεταβλητή που απομένει είναι η τιμή της VGS . Δεδομένου ότι η κλίση αυξάνεται 
καθώς κινούμαστε πλησιέστερα προς το σημείο B, προφανώς θα λάβουμε υψηλότερο κέρδος τοποθετώντας 
το Q όσο το δυνατόν πιο κοντά στο B. Ωστόσο, όσο πλησιέστερα βρίσκεται το Q στο «συνοριακό» σημείο B, 
τόσο θα μειώνεται το μέτρο που μπορεί να έχει το αρνητικό περιθώριο μεταβολής του σήματος. Βρισκό-
μαστε, δηλαδή, σε ένα σημείο όπου καλούμαστε να κάνουμε έναν συμβιβασμό (ένα συχνό φαινόμενο για 
τους μηχανικούς). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η λύση είναι απλή: Για δεδομένη RD , τοποθετούμε το 
Q όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή τριόδου (σημείο B) ώστε να λάβουμε υψηλό κέρδος και, ταυ-
τόχρονα, επαρκώς μακριά ώστε να ικανοποιήσουμε την απαίτηση για το αρνητικό περιθώριο μεταβολής 
του σήματος. 

Κατά την επιλογή τιμής για την RD , είναι χρήσιμο να ανατρέχουμε στο επίπεδο της χαρακτηριστικής 
iD – vDS . Το Σχήμα 7.9 παρουσιάζει δύο γραμμές φορτίου, από τις οποίες προκύπτουν δύο ακραία σημεία 
πόλωσης: το σημείο Q1 είναι υπερβολικά κοντά στην VDD , με αποτέλεσμα να περιορίζει σημαντικά το 
θετικό περιθώριο μεταβολής της vds. Η υπέρβαση του επιτρεπτού θετικού μεγίστου οδηγεί σε ψαλιδισμό 
των θετικών κορυφών του σήματος, επειδή το MOSFET θα αποκόπτεται για το μέρος κάθε κύκλου που 
προσεγγίζει τη θετική κορυφή του σήματος. Χαρακτηρίζουμε αυτή την περίπτωση λέγοντας ότι το κύκλωμα 
δεν έχει άνεση κίνησης προς τα επάνω. Παρόμοια, το σημείο Q2 είναι υπερβολικά κοντά στο όριο της 
περιοχής τριόδου, με αποτέλεσμα να περιορίζει σημαντικά το επιτρεπτό αρνητικό περιθώριο μεταβολής 
του σήματος vds . Η υπέρβαση αυτού του ορίου θα υποχρέωνε το τρανζίστορ να εισέρχεται στην περιοχή 
τριόδου για το μέρος κάθε κύκλου που προσεγγίζει τις αρνητικές κορυφές του σήματος, με αποτέλεσμα 
παραμορφωμένο σήμα εξόδου. Χαρακτηρίζουμε αυτή την περίπτωση λέγοντας ότι το κύκλωμα δεν έχει 
άνεση κίνησης προς τα κάτω. Θα εξετάσουμε εκτενώς τη σχεδίαση πόλωσης στην Ενότητα 7.4. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ίδια ακριβώς ισχύουν στην περίπτωση του ενισχυτή BJT. 

Σχήμα 7.9  Δύο γραμμές φορτίου και αντίστοιχα σημεία πόλωσης . Το σημείο πόλωσης Q1 δεν αφήνει επαρκή χώρο 
για το θετικό περιθώριο μεταβολής του σήματος στην υποδοχή (είναι υπερβολικά κοντά στην VDD ). Το σημείο πόλω-
σης Q2 είναι υπερβολικά κοντά στο όριο της περιοχής τριόδου και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην αφήνει επαρκή 
χώρο για το αρνητικό περιθώριο μεταβολής του σήματος.
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Q1 vGS VGS 
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Q2

0
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7.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Κατά τη μελέτη της λειτουργίας των ενισχυτών MOSFET και BJT στην Ενότητα 7.1 μάθαμε ότι γραμμική 
ενίσχυση μπορεί να επιτευχθεί πολώνοντας το τρανζίστορ ώστε να λειτουργεί στην ενεργό περιοχή και 
κρατώντας μικρό (ασθενές) το σήμα εισόδου. Σε αυτή την ενότητα θα διερευνήσουμε λεπτομερέστερα τη 
λειτουργία ασθενούς σήματος. 

7.2.1 Η περίπτωση των MOSFET
Θεωρήστε το ιδεατό κύκλωμα ενισχυτή που απεικονίζεται στο Σχ. 7.10. Εδώ. το τρανζίστορ MOS πολώνεται 
με την εφαρμογή μιας dc τάσης3 VGS , ενώ το προς ενίσχυση σήμα εισόδου, vgs , υπερτίθεται στην dc τάση 
πόλωσης, VGS . Η τάση εξόδου λαμβάνεται στην υποδοχή. 

Το Σημείο DC Πόλωσης    Το dc ρεύμα πόλωσης, ID , μπορεί να βρεθεί θέτοντας το σήμα vgs σε μηδενική 
τιμή, οπότε λαμβάνουμε, 

 ID = 1
2

kn(VGS −Vt)
2 = 1

2
knV

2
OV  (7.25)

σχέση στην οποία έχουμε παραβλέψει τη διαμόρφωση μήκους καναλιού (δηλ., έχουμε υποθέσει  = 0). 
Εδώ, VOV = VGS – Vt είναι η τάση υπεροδήγησης στην οποία πολώνεται ώστε να λειτουργεί το MOSFET. Η 
dc τάση στην υποδοχή, VDS , θα είναι 

 VDS = VDD −RDID  (7.26)

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη λειτουργία στην περιοχή κορεσμού, θα πρέπει να έχουμε 

VDS > VOV

Επιπλέον, δεδομένου ότι η συνολική τάση στην υποδοχή θα περιλαμβάνει μία συνιστώσα σήματος η οποία 
υπερτίθεται στην VDS , η VDS πρέπει να είναι επαρκώς μεγαλύτερη από την VOV ώστε να επιτρέπει το απαι-
τούμενο αρνητικό περιθώριο μεταβολής του σήματος. 

3 Στην Ενότητα 7.4 θα μελετήσουμε διάφορες διατάξεις πόλωσης που χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Σχήμα 7.10  Το ιδεατό κύκλωμα που χρησιμοποιούμε για να μελετή-
σουμε τη λειτουργία του MOSFET ως ενισχυτή ασθενών σημάτων.
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