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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

1.  Κατηγοριοποίηση των σταδίων εξόδου ενισχυτών με βάση το ποσοστό του κύκλου ενός 
ημιτονοειδούς σήματος εισόδου κατά τη διάρκεια του οποίου το τρανζίστορ άγει.

2.  Ανάλυση και σχεδίαση διάφορων τύπων σταδίων εξόδου που κυμαίνονται από απλά αλλά 
αναποτελεσματικά σε σχέση με την κατανάλωση ισχύος κυκλώματα ακόλουθου εκπομπού 
(τάξης A), έως το δημοφιλές push–pull κύκλωμα τάξης AB (τόσο με διπολική όσο και με CMOS 
τεχνολογία), καθώς και τον ιδιαίτερα αποδοτικό ως προς την ισχύ ενισχυτή τάξης D.

3.  Χρήσιμες και ενδιαφέρουσες τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη σχεδίαση ενισχυτών ισχύος.

4.  Τις ειδικές δομές και τα χαρακτηριστικά των διπολικών και MOS τρανζίστορ ισχύος.

5.  Τα θερμικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη σχεδίαση και κατασκευή κυκλωμάτων υψηλής 
ισχύος εξόδου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μία σημαντική λειτουργία που επιτελεί το στάδιο εξόδου σε έναν ενισχυτή είναι η δημιουργία της χαμηλής 
αντίστασης εξόδου που απαιτείται ώστε ο ενισχυτής να μεταβιβάζει το σήμα στο φορτίο χωρίς απώλεια κέρ-
δους. Δεδομένου ότι το στάδιο εξόδου είναι το τελευταίο στάδιο ενός ενισχυτή, κατά κανόνα αντιμετωπίζει 
(και πρέπει να μπορεί να χειρίζεται) σχετικά μεγάλα σήματα. Συνεπώς, οι προσεγγίσεις και τα μοντέλα 
ασθενούς σήματος είτε δεν μπορούν να εφαρμοστούν, είτε θα πρέπει να εφαρμόζονται με ιδιαίτερη προ-
σοχή. Σε κάθε περίπτωση, η γραμμικότητα παραμένει μία σημαντική απαίτηση. Κριτήριο της ποιότητας 
σχεδίασης του σταδίου εξόδου είναι η ολική αρμονική παραμόρφωση (total harmonic distortion - THD) 
που επιδεικνύει. Αυτή είναι η rms τιμή των αρμονικών συνιστωσών του σταδίου εξόδου, με την εξαίρεση 
της θεμελιώδους, και εκφράζεται ως ποσοστό της rms τιμής της θεμελιώδους. Ένας υψηλής πιστότητας 
ενισχυτής ισχύος ήχου επιδεικνύει THD μικρότερη του 1%. 

Η ανάγκη να παραδίδεται η απαιτούμενη ισχύς στο φορτίο με αποδοτικό τρόπο συνιστά τη μεγαλύτερη 
πρόκληση κατά τη σχεδίαση σταδίων εξόδου. Αυτό υποδηλώνει ότι η ισχύς που καταναλώνεται στα τραν-
ζίστορ του σταδίου εξόδου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή. Η απαίτηση αυτή προκύπτει από το 
γεγονός ότι η ισχύς που καταναλώνεται σε ένα τρανζίστορ αυξάνει την εσωτερική θερμοκρασία ένωσης (τη 
θερμοκρασία της ψηφίδας πυριτίου). Υπάρχει μία μέγιστη θερμοκρασία (150°C έως 200°C για στοιχεία 
πυριτίου) πάνω από την οποία το τρανζίστορ καταστρέφεται. Άλλοι λόγοι που επιβάλλουν τη μέγιστη απο-
δοτικότητα της μετατροπής ισχύος είναι η αύξηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών στα κυκλώματα που 
τροφοδοτούνται από μπαταρίες, η δυνατότητα χρησιμοποίησης μικρότερων και φθηνότερων τροφοδοτικών 
και η αποφυγή χρήσης ανεμιστήρων. 

Το παρόν κεφάλαιο ξεκινά με τη μελέτη των διάφορων συνδεσμολογιών σταδίων εξόδου που χρησιμο-
ποιούνται σε ενισχυτές, τα οποία μπορούν να χειρίζονται και χαμηλές και υψηλές στάθμες ισχύος. Για 
τους σκοπούς μας εδώ, ο όρος "υψηλή ισχύς" αναφέρεται γενικά σε τιμές ισχύος άνω του 1 W. Ενδεικτικά 
παραδείγματα είναι οι πομποί των κινητών τηλεφώνων, οι οποίοι τυπικά αποδίδουν ισχύ 1 W στην κεραία, 
καθώς και τα στερεοφωνικά ηχοσυστήματα, τα οποία παραδίδουν ηχητική ισχύ εκατοντάδων watt στα 
ηχεία. 
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Ένας ενισχυτής ισχύος είναι απλώς ένας ενισχυτής με στάδιο εξόδου υψηλής ισχύος. Σε αυτό το κεφά-
λαιο θα παρουσιάσουμε παραδείγματα τόσο ολοκληρωμένων όσο και διακριτών ενισχυτών ισχύος. Ιδιαίτε-
ρου ενδιαφέροντος είναι ο ενισχυτής τάξης D· οι ενισχυτές αυτής της κατηγορίας συνδυάζουν αναλογικές 
και ψηφιακές τεχνικές για την επίτευξη πολύ υψηλής αποδοτικότητας μετατροπής ισχύος.

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη μελέτη των BJT και MOSFET ισχύος. Αυτά τα είδη στοιχείων χρη-
σιμοποιούνται στα διάφορα κυκλώματα που θα μελετήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο. 

12.1  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΕΞΟ∆ΟΥ 
Τα στάδια (βαθμίδες) εξόδου κατατάσσονται ανάλογα με την κυματομορφή του ρεύματος συλλέκτη που 
προκύπτει όταν εφαρμόζεται στην είσοδο κάποιο σήμα. Το Σχ. 12.1 παρουσιάζει την κατάταξη για την 
περίπτωση ημιτονοειδούς σήματος εισόδου. Το στάδιο τάξης Α, του οποίου η κυματομορφή παρουσιάζεται 
στο Σχ. 12.1(α), πολώνεται με ρεύμα IC μεγαλύτερο από το πλάτος του ρεύματος σήματος Îc. Συνεπώς, το 
τρανζίστορ τάξης Α άγει καθ’ όλον τον κύκλο του σήματος εισόδου, δηλαδή η γωνία αγωγής είναι 360°. Εν 
αντιθέσει, το στάδιο τάξης Β, του οποίου η κυματομορφή ρεύματος εξόδου παρουσιάζεται στο Σχ. 12.1(β), 
πολώνεται με μηδενικό dc ρεύμα. Συνεπώς, το τρανζίστορ σε ένα στάδιο τάξης Β άγει κατά το μισό μόνο 

(α) (β)

(α) (β)

Σχήμα 12.1  Κυματομορφές ρεύματος συλλέκτη για τρανζίστορ που λειτουργούν (α) σε τάξη Α, (β) σε τάξη Β, (γ) 
σε τάξη ΑΒ και (δ) σε τάξη C. 
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κύκλο του ημιτονοειδούς σήματος εισόδου και η γωνία αγωγής είναι 180°. Όπως θα δούμε παρακάτω, τα 
αρνητικά μισά του ημιτονοειδούς θα δοθούν από ένα άλλο τρανζίστορ, το οποίο λειτουργεί επίσης σε τάξη 
Β και άγει κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων μισών κύκλων. 

Μία ενδιάμεση τάξη μεταξύ των Α και Β, η ονομαζόμενη τάξη ΑΒ, πολώνει το τρανζίστορ σε μη-μηδενικό 
dc ρεύμα, αλλά πολύ χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή ρεύματος του ημιτονοειδούς σήματος. Ως αποτέλε-
σμα, το τρανζίστορ άγει για διάστημα ελαφρώς μεγαλύτερο του μισού κύκλου, όπως παρουσιάζεται στο Σχ. 
12.1(γ). Η γωνία αγωγής που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από 180° αλλά πολύ μικρότερη από 360°. Το 
στάδιο τάξης ΑΒ έχει άλλο ένα τρανζίστορ που με τη σειρά του άγει για διάστημα ελαφρώς μεγαλύτερο του 
αρνητικού μισού κύκλου. Το ρεύμα από τα δύο τρανζίστορ συνδυάζεται στο φορτίο. Έτσι, στα διαστήματα 
γύρω από το μηδέν άγουν και τα δύο τρανζίστορ. 

Το Σχ. 12.1(δ) παρουσιάζει την κυματομορφή ρεύματος συλλέκτη για ένα τρανζίστορ που λειτουργεί 
ως ενισχυτής τάξης C. Παρατηρήστε ότι το τρανζίστορ άγει για διάστημα μικρότερο του μισού κύκλου – 
δηλαδή, η γωνία αγωγής είναι μικρότερη των 180°. Το αποτέλεσμα είναι μία περιοδική κυματομορφή 
παλμικών ρευμάτων. Για να πάρουμε ημιτονοειδή τάση στην έξοδο, το ρεύμα αυτό περνά από ένα παράλ-
ληλο κύκλωμα LC, συντονισμένο στη συχνότητα του ημιτονοειδούς σήματος εισόδου. Το συντονισμένο 
κύκλωμα δρα ως ζωνοπερατό φίλτρο (Κεφάλαιο 17) και δίνει τάση εξόδου ανάλογη του πλάτους της θεμε-
λιώδους συνιστώσας της σειράς Fourier που αναπαριστά την κυματομορφή του ρεύματος. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε ενισχυτές τάξης Α, Β και ΑΒ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως 
βαθμίδες εξόδου τελεστικών ενισχυτών και ενισχυτών ισχύος ήχου. Στη δεύτερη περίπτωση, η τάξη ΑΒ 
προτιμάται για λόγους που θα εξηγηθούν σε επόμενες ενότητες. Μία παραλλαγή του ενισχυτή τάξης AB, 
γνωστή ως ενισχυτής τάξης G/H, χρησιμοποιεί δύο ζεύγη τροφοδοτικών (π.χ., το κανονικό τροφοδοτικό 
30 V και ένα υψηλότερης τάσης τροφοδοτικό, 70 V). Το τροφοδοτικό υψηλότερης τάσης τίθεται σε 
λειτουργία μόνο περιστασιακά – παραδείγματος χάριν, για να παρέχει μία σύντομης διάρκειας "ριπή" 
υψηλής ισχύος εξόδου κατά την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού με έντονη παρουσία κρουστών. 
Δεδομένου ότι το τροφοδοτικό υψηλής τάσης λειτουργεί μόνο περιστασιακά, μπορεί να είναι ένα κύκλωμα 
χαμηλού κόστους. Επιπλέον, αυτή η διευθέτηση είναι περισσότερο αποδοτική ως προς την ισχύ συγκρι-
τικά με την απόδοση που θα επιτυγχάνονταν εάν χρησιμοποιούνταν μόνο ένα κύκλωμα τάξης AB το οποίο 
θα τροφοδοτούνταν συνεχώς από το τροφοδοτικό υψηλότερης τάσης.

Οι ενισχυτές τάξης C χρησιμοποιούνται συνήθως σε ενισχυτές ισχύος ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως 
για παράδειγμα στους πομπούς κινητών τηλεφώνων, ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Η σχεδίαση ενισχυτών 
τάξης C είναι ένα πολύ ειδικό θέμα το οποίο δεν θα μας απασχολήσει σε αυτό το βιβλίο. Ωστόσο, θα πρέ-
πει να επισημάνουμε ότι τα κυκλώματα συντονισμένων ταλαντωτών που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 18 
λειτουργούν εγγενώς σε τάξη C.

Ένας άλλος, σημαντικός τύπος σταδίου εξόδου είναι ο διακοπτικός ενισχυτής τάξης D. Χρησιμοποιεί 
τα τρανζίστορ ισχύος ως διακόπτες on-off και, κατ’ αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνει πολύ υψηλότερη αποδο-
τικότητα ισχύος από αυτή που επιτυγχάνεται με τις άλλες τάξεις ενισχυτών. Θα μελετήσουμε εν συντομία 
τον ενισχυτή τάξης D στην Ενότητα 12.9. Αν και χρησιμοποιούμε το διπολικό τρανζίστορ στο Σχ. 12.1 για 
να δώσουμε τους ορισμούς των διάφορων τάξεων των σταδίων εξόδου, η ίδια κατάταξη ισχύει και για τα 
στάδια εξόδου που υλοποιούνται με MOSFET. Επιπλέον, η κατάταξη αυτή επεκτείνεται και σε ενισχυτικές 
βαθμίδες διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούνται στην έξοδο. Υπ' αυτή την έννοια, όλοι οι ενισχυ-
τές κοινού εκπομπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη και οι αντίστοιχοι ενισχυτές FET που μελετήσαμε 
σε προηγούμενα κεφάλαια εμπίπτουν στην κατηγορία της τάξης Α. 

12.2   ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΞΟ∆ΟΥ ΣΕ ΤΑΞΗ Α 
Λόγω της χαμηλής αντίστασης εξόδου, ο ακόλουθος εκπομπού είναι η πιο διαδεδομένη βαθμίδα εξόδου 
τάξης Α. Έχουμε ήδη μελετήσει τον ακόλουθο εκπομπού στο Κεφάλαιο 7. Παρακάτω θα εξετάσουμε τη 
λειτουργία του σε συνθήκες μεγάλου σήματος. 
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12.2.1 Χαρακτηριστικές Μεταφοράς 
Το Σχ. 12.2 παρουσιάζει έναν ακόλουθο εκπομπού Q1 πολωμένο με σταθερό ρεύμα I , το οποίο παρέχεται 
από το τρανζίστορ Q2. Εφόσον το ρεύμα εκπομπού είναι iE1 = I + iL , το ρεύμα πόλωσης I πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από το μέγιστο αρνητικό ρεύμα φορτίου. Διαφορετικά, το Q1 αποκόπτει και η βαθμίδα παύει 
πλέον να λειτουργεί σε τάξη Α. 

Η χαρακτηριστική μεταφοράς του ακόλουθου εκπομπού του Σχ. 12.2 δίνεται από την ακόλουθη 
σχέση 

 vO = v I − vBE1    (12.1) 

όπου η vBE1 εξαρτάται από το ρεύμα εκπομπού iE1, επομένως και από το ρεύμα φορτίου iL . Εάν αγνοή-
σουμε τις μικρές μεταβολές στην vBE1 (60 mV για μεταβολές στο ρεύμα εκπομπού κατά μία δεκάδα), προ-
κύπτει η γραμμική καμπύλη μεταφοράς του Σχ. 12.3. Όπως υποδεικνύεται, το θετικό όριο της γραμμικής 
περιοχής υπαγορεύεται από τον κορεσμό του Q1. Άρα, 

 vOmax = VCC −VCE1sat    (12.2) 

Στην αρνητική περιοχή, το όριο της γραμμικής περιοχής βρίσκεται είτε από την αποκοπή του Q1, 

 vOmin = −IRL   (12.3) 

είτε από τον κορεσμό του Q2, 

 vOmin = −VCC +VCE2sat   (12.4) 

ανάλογα με τις τιμές των I και RL.
Η απόλυτα μικρότερη (μέγιστη αρνητική) τάση εξόδου είναι η τάση που δίνεται από την Εξ. (12.4) και 

επιτυγχάνεται με την προϋπόθεση ότι το ρεύμα πόλωσης I είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του αντίστοι-
χου ρεύματος φορτίου, 

 I ≥ |−VCC +VCE2sat |
RL

   (12.5)

Σχήμα 12.2  Ένας ακόλουθος εκπομπού (Q1) 
πολώνεται με σταθερό ρεύμα I το οποίο παρέχει 
το τρανζίστορ Q2. 
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12.2.2  Κυματομορφές Σήματος 
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη λειτουργία του κυκλώματος ακόλουθου εκπομπού του Σχ. 12.2 για ημιτο-
νοειδή είσοδο. Αγνοώντας την VCEsat, βλέπουμε ότι εάν το ρεύμα πόλωσης I επιλεγεί σωστά, η τάση εξόδου 
μπορεί να μεταβάλλεται από −VCC έως +VCC με σημείο ηρεμίας το 0, όπως υποδεικνύεται στο Σχ. 12.4(α). 
Το Σχ. 12.4(β) παρουσιάζει την προκύπτουσα κυματομορφή της vCE1 = VCC − vO . Τώρα, υποθέτοντας ότι το 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Σ12.1 Στον ακόλουθο εκπομπού του Σχ. 12.2, έχουμε VCC = 15 V, VCEsat = 0.2 V, VBE = 0.7 V σταθερή 
και  πολύ υψηλό. Βρείτε την τιμή της R, η οποία θα δώσει επαρκές ρεύμα πόλωσης, ώστε να 
επιτραπεί η μέγιστη δυνατή διακύμανση του σήματος εξόδου για RL = 1 kΩ. Υπολογίστε την 
προκύπτουσα διακύμανση του σήματος εξόδου καθώς και τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή του 
ρεύματος εκπομπού για το Q1.

 Απ. 0.97 kΩ· −14.8 V έως +14.8 V· 0 έως 29.6 mA
12.2  Για τον ακόλουθο εκπομπού της Άσκησης 12.1, για τον οποίο ισχύουν τα I = 14.8 mA και RL 

= 1 kΩ, εξετάστε την περίπτωση όπου η vO κυμαίνεται μεταξύ −10 V και +10 V. Έστω ότι το Q1 
έχει vBE = 0.6 V σε iC = 1 mA, και υποθέστε α ≃1. Βρείτε την vI που αντιστοιχεί σε vO = −10 V, 
0 V, και +10 V. Σε καθένα από αυτά τα σημεία, χρησιμοποιείστε ανάλυση ασθενούς σήματος 
για να βρείτε το κέρδος τάσης vo /vi. Παρατηρήστε ότι το αυξητικό κέρδος τάσης δίνει την κλίση 
της χαρακτηριστικής vO - vI.

 Απ. −9.36 V, 0.67 V, 10.68 V; 0.995 V/V, 0.998 V/V και 0.999 V/V

Σχήμα 12.3  Χαρακτηριστική μεταφοράς του ακόλουθου εκπομπού του Σχ. 12.2. Αυτή η γραμμική χαρακτηρι-
στική λαμβάνεται αγνοώντας την μεταβολή της vBE1 με το iL. Η μέγιστη θετική έξοδος υπαγορεύεται από τον κορε-
σμό του Q1. Στην αρνητική κατεύθυνση, το όριο της γραμμικής περιοχής υπαγορεύεται είτε από την αποκοπή του 
Q1 είτε από τον κορεσμό του Q2, ανάλογα με τις τιμές των I και RL.



926 ΜΕΡΟΣ  IΙ:  Ολοκληρωμένα Kυκλώματα Eνισχυτών

ρεύμα πόλωσης I έχει επιλεγεί έτσι ώστε να επιτρέπει μέγιστο αρνητικό ρεύμα φορτίου VCC /RL , δηλαδή,

 I = VCC/RL

το ρεύμα συλλέκτη του Q1 θα έχει την κυματομορφή που παρουσιάζεται στο Σχ. 12.4(γ). Τέλος, στο Σχ. 
12.4(δ) παρουσιάζεται η κυματομορφή της στιγμιαίας κατανάλωσης ισχύος (instantaneous power 
dissipation) του Q1, 

 pD1 ≡ vCE1iC1    (12.6) 

12.2.3 Κατανάλωση Ισχύος 
Το Σχ. 12.4(δ) δείχνει ότι η μέγιστη στιγμιαία κατανάλωση ισχύος του Q1 είναι VCC I. Η τιμή αυτή είναι 
ίση με την κατανάλωση ισχύος του Q1 όταν δεν εφαρμόζεται σήμα εισόδου – δηλαδή, σε κατάσταση ηρε-
μίας. Συνεπώς, το τρανζίστορ του ακόλουθου εκπομπού καταναλώνει τη μέγιστη ισχύ όταν vO = 0. Επειδή 
η κατάσταση αυτή (μηδενικό σήμα εισόδου) μπορεί πολύ εύκολα να διατηρείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, το τρανζίστορ Q1 πρέπει να είναι σε θέση να αντέχει συνεχή κατανάλωση ισχύος ίση με VCC I . 

Η κατανάλωση ισχύος του Q1 εξαρτάται από την τιμή της RL . Στην ακραία περίπτωση όπου έχουμε 
ανοιχτό κύκλωμα στην έξοδο – δηλαδή, RL = ∞– , το ρεύμα iC1 = I είναι σταθερό και η στιγμιαία κατανάλωση 
ισχύος του Q1 εξαρτάται από τη στιγμιαία τιμή της vO. Μέγιστη κατανάλωση ισχύος θα προκύψει όταν vO 
= −VCC , διότι σε αυτή την περίπτωση η vCE1 λαμβάνει μέγιστη τιμή ίση με 2VCC και pD1 = 2VCC I . Ωστόσο, η 
κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να διαρκέσει πολύ, οπότε η σχεδίαση δεν χρειάζεται να είναι τόσο συντηρη-
τική. Παρατηρήστε ότι χωρίς φορτίο στην έξοδο, η μέση κατανάλωση ισχύος στο Q1 είναι VCCI . Μία ακόμη 

(d)

(α) (β)

(γ) (δ)

Σχήμα 12.4  Μέγιστες κυματομορφές σήματος του σταδίου εξόδου τάξης Α του Σχ. 12.2 υπό την παραδοχή ότι I = 
VCC /RL ή, ισοδύναμα, RL = VCC /I. Σημειώστε ότι έχουμε αγνοήσει τις τάσεις κορεσμού των τρανζίστορ.
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πιο επικίνδυνη κατάσταση έχουμε στην άλλη ακραία περίπτωση – δηλαδή, όταν RL = 0. Με βραχυκύκλωση 
στην έξοδο, μία θετική τάση στην είσοδο, θα μπορούσε θεωρητικά να προκαλέσει άπειρο ρεύμα φορτίου. 
Στην πράξη, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα μέσα από το Q1 και η επακόλουθη μεγάλη κατανάλωση 
ισχύος θα ανεβάσει τη θερμοκρασία ένωσης πάνω από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή, με αποτέλεσμα το 
Q1 να καεί. Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, τα στάδια εξόδου εφοδιάζονται συνήθως με κυκλώματα 
προστασίας από βραχυκύκλωμα, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω. 

Η κατανάλωση ισχύος του Q2 πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν ένα στάδιο εξόδου σχεδιάζεται 
με συνδεσμολογία ακόλουθου εκπομπού. Εφόσον το Q2 άγει ένα σταθερό ρεύμα I και η μέγιστη τιμή της 
vCE2 είναι 2VCC , η μέγιστη στιγμιαία κατανάλωση ισχύος του Q2 είναι 2VCCI . Ωστόσο, αυτή η μέγιστη αυτή 
λαμβάνεται όταν vO = VCC , μία κατάσταση που δεν διαρκεί πολύ. Πιο σημαντικό μέγεθος για τη σχεδίαση 
είναι η μέση κατανάλωση ισχύος του Q2, η οποία είναι VCCI. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 12.1

Δίνεται ο ακόλουθος εκπομπού του Σχ. 12.2 με VCC = 10 V, I = 100 mA και RL = 100 Ω. 
(α)  Βρείτε την ισχύ που καταναλώνεται στα Q1 και Q2 σε κατάσταση ηρεμίας (vO = 0).
(β)  Για ημιτονοειδή τάση εξόδου μέγιστου πλάτους (αγνοώντας την VCEsat), βρείτε τη μέση κατανάλωση 

ισχύος των Q1 και Q2. Βρείτε επίσης την ισχύ πάνω στο φορτίο.

ΛΥΣΗ
(α)  Υπό συνθήκες ηρεμίας, vO = 0 και κάθε ένα από τα Q1 και Q2 άγει ρεύμα I = 100 mA = 0.1 A και έχει 

τάση VCE = VCC = 10 V. Συνεπώς, 

PD1 = PD2 = VCCI = 10× 0.1= 1W

(β)  Για ημιτονοειδές σήμα τάσης στην έξοδο με το μέγιστο δυνατό πλάτος (π.χ.. 10 V), η στιγμιαία κατανά-
λωση ισχύος στο Q1 θα έχει το προφίλ που απεικονίζεται στο Σχ. 12.4(δ). Συνεπώς, η μέση κατανάλωση 
ισχύος στο Q1 θα είναι 

PD1 = 1

2
VCCI = 1

2
× 10× 0.1= 0.5 W

Για το Q2, το ρεύμα είναι σταθερό σε τιμή I = 0.1 A και η τάση στον συλλέκτη θα έχει μέση τιμή 0 V. Συνε-
πώς, η μέση τάση που θα εμφανίζεται στα άκρα του Q2 θα ισούται με VCC και η μέση κατανάλωση θα είναι 

PD2 = I × vCE

∣∣
average

= I ×VCC = 0.1× 10 = 1W

Τέλος, η ισχύς που παραδίδεται στο φορτίο μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

PL = V 2
orms

RL

= (10/
√
2)2

100
= 0.5 W
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12.2.4  Αποδοτικότητα Μετατροπής Ενέργειας 
Ο δείκτης αποδοτικότητας μετατροπής ενέργειας ορίζεται ως εξής 

 η ≡ Load power(PL)

Supply power(PS)
  (12.7)

Για τον ακόλουθο εκπομπού του Σχ. 12.2, υποθέτοντας ότι η τάση εξόδου είναι ημιτονοειδής με πλάτος 
V̂o   , η μέση ισχύς φορτίου θα είναι 

 PL = (V̂o/
√
2)2

RL
= 1

2

V̂ 2
o

RL
  (12.8)

Εφόσον το ρεύμα στο Q2 είναι σταθερό (I ), η ισχύς που αντλείται από την αρνητική τροφοδοσία1 είναι VCCI. 
Το μέσο ρεύμα στο Q1 είναι ίσο με I, οπότε η μέση ισχύς που αντλείται από τη θετική τροφοδοσία είναι 
VCCI. Η συνολική μέση ισχύς τροφοδοσίας είναι 

 PS = 2VCCI    (12.9) 

Οι Εξισώσεις (12.8) και (12.9) συνδυάζονται και μας δίνουν

 

 

η = 1

4

V̂ 2
o

IRLVCC

= 1

4

(
V̂o
IRL

)(
V̂o
VCC

)
    (12.10)

Εφόσον V̂o    ≤ VCC και V̂o    ≤ IRL , η μέγιστη αποδοτικότητα επιτυγχάνεται όταν 

 V̂o = VCC = IRL    (12.11) 

Η μέγιστη αποδοτικότητα που επιτυγχάνεται είναι 25%. Επειδή είναι σχετικά μικρή, το στάδιο εξόδου 
τάξης Α σπάνια χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη ισχύς (> 1 W). Σημειώστε επίσης 
ότι στην πράξη, η διακύμανση της τάσης εξόδου κρατείται σε χαμηλότερες τιμές για να αποφευχθεί ο 
κορεσμός των τρανζίστορ και κατά συνέπεια οι μη-γραμμικές παραμορφώσεις. Για τον λόγο αυτό, η απο-
δοτικότητα που επιτυγχάνεται σε πρακτικές εφαρμογές είναι μεταξύ 10% και 20%. 

1 Δεν συνυπολογίζεται η ισχύς που καταναλώνει η αντίσταση πόλωσης R και το συνδεδεμένο ως δίοδος τρανζίστορ Q3.

ΑΣΚΗΣΗ

12.3 Για τον ακόλουθο εκπομπού του Σχ. 12.2, έστω VCC = 10 V, I = 100 mA και RL = 100 Ω. Εάν 
η τάση εξόδου είναι ημιτονοειδής πλάτους 8 V, βρείτε τα ακόλουθα: (α) την ισχύ που οδηγείται 
στο φορτίο. (β) τη μέση ισχύ που παρέχουν τα τροφοδοτικά. (γ) τον δείκτη αποδοτικότητας μετα-
τροπής ενέργειας. Αγνοήστε τις απώλειες στο Q3 και την R.

 Απ. 0.32 W, 2 W, 16%
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12.3  ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΞΟ∆ΟΥ ΣΕ ΤΑΞΗ Β 

Το Σχ. 12.5 παρουσιάζει ένα στάδιο εξόδου σε τάξη Β. Αποτελείται από ένα συμπληρωματικό ζεύγος τραν-
ζίστορ (δηλαδή ένα npn και ένα pnp ) τα οποία είναι συνδεδεμένα με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να 
άγουν και τα δύο ταυτόχρονα. 

12.3.1  Λειτουργία του Κυκλώματος 
Όταν η τάση εισόδου vI είναι μηδέν, αμφότερα τα τρανζίστορ βρίσκονται σε αποκοπή και η τάση εξόδου vO 
είναι μηδέν. Καθώς η vI αυξάνεται θετικά και ξεπερνά τα 0.5 V περίπου, το QN πυροδοτείται και λειτουργεί 
ως ακόλουθος εκπομπού. Στην περίπτωση αυτή η vO ακολουθεί την vI (δηλαδή, vO = vI − vBEN  ) και το QN 
παρέχει το ρεύμα φορτίου. Στο μεταξύ, η ένωση εκπομπού-βάσης του QP είναι ανάστροφα πολωμένη κατά 
την VBE του QN, η οποία είναι περίπου 0.7 V. Συνεπώς, το QP βρίσκεται σε αποκοπή. 

Όταν η είσοδος γίνει αρνητική περισσότερο από 0.5 V περίπου, το QP πυροδοτείται και λειτουργεί ως 
ακόλουθος εκπομπού. Κι εδώ η vO ακολουθεί την vI (δηλαδή, vO = vI + vEBP), αλλά σε αυτή την περίπτωση 
το QP παρέχει το ρεύμα φορτίου (σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή του iL , εφόσον η vO θα είναι αρνητική) 
και το QN βρίσκεται σε αποκοπή. 

Συμπερασματικά, τα τρανζίστορ στο στάδιο τάξης B του Σχ. 12.5 πολώνονται σε μηδενικό ρεύμα και 
άγουν μόνο με την παρουσία σήματος εισόδου. Το κύκλωμα λειτουργεί με τον αποκαλούμενο push–pull 
τρόπο: το QN ωθεί ρεύμα προς το φορτίο όταν η vI είναι θετική και το QP τραβά ρεύμα από το φορτίο όταν 
η vI είναι αρνητική. 

12.3.2  Χαρακτηριστική Μεταφοράς 
Το Σχ. 12.6 παρουσιάζει τη χαρακτηριστική μεταφοράς του σταδίου τάξης Β. Παρατηρήστε ότι υπάρχει 
μία περιοχή τιμών της vI γύρω από το μηδέν όπου και τα δύο τρανζίστορ βρίσκονται σε αποκοπή και η 
vO είναι μηδέν. Αυτή η νεκρή ζώνη έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση περάσματος (crossover 
distortion) που παρουσιάζεται στο Σχ. 12.7 για την περίπτωση ημιτονοειδούς σήματος εισόδου. Η επί-
δραση της παραμόρφωσης αυτής είναι περισσότερο εμφανής όταν το πλάτος του σήματος εισόδου είναι 
μικρό. Η παραμόρφωση περάσματος σε ενισχυτές ισχύος ακουστικών συχνοτήτων έχει ως αποτέλεσμα 
δυσάρεστους ήχους. 

Σχήμα 12.5  Στάδιο εξόδου τάξης Β. 
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12.3.3  Αποδοτικότητα Μετατροπής Ενέργειας 
Για να υπολογίσουμε τον δείκτη αποδοτικότητας μετατροπής ενέργειας, η, για το στάδιο τάξης Β, αγνο-
ούμε την παραμόρφωση περάσματος και θεωρούμε την περίπτωση ημιτονοειδούς σήματος εξόδου πλάτους 
V̂o   . Η μέση ισχύς φορτίου θα είναι 

 PL = 1

2

V̂ 2
o

RL
  (12.12)

Κλίση

Κλίση

Σχήμα 12.6  Χαρακτηριστική μεταφοράς για το στάδιο εξόδου τάξης Β του Σχ. 12.5.

ΣΧΗΜΑ 12.7  Η «νεκρή ζώνη» στη χαρακτηριστική μεταφοράς τάξης Β έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση 
περάσματος.
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Το ρεύμα που αντλείται από το κάθε τροφοδοτικό θα έχει τη μορφή μισού ημιτονοειδούς κύματος πλάτους 
(V̂o   /RL). Συνεπώς, το μέσο ρεύμα που προέρχεται από το κάθε τροφοδοτικό θα είναι V̂o    ⁄ RL . Άρα, η μέση 
ισχύς την οποία παρέχει το καθένα από τα δύο τροφοδοτικά είναι ίδια,

 PS+ = PS− = 1

π

V̂o
RL
VCC   (12.13)

και η συνολική ισχύς των τροφοδοτικών θα είναι 

 PS = 2

π

V̂o
RL
VCC   (12.14)

Συνεπώς, η αποδοτικότητα δίνεται από τη σχέση

 η =
(
1

2

V̂ 2
o

RL

)/(
2

π

V̂o
RL
VCC

)
= π

4

V̂o
VCC

  (12.15)

Συμπερασματικά, η μέγιστη αποδοτικότητα επιτυγχάνεται όταν η V̂o   είναι μέγιστη. Η μέγιστη αυτή τιμή 
περιορίζεται από τον κορεσμό των QN και QP που συμβαίνει όταν VCC − VCEsat ≃ VCC . Γι’ αυτή την τιμή 
της τάσης εξόδου, ο συντελεστής αποδοτικότητας μετατροπής ενέργειας είναι 

 ηmax = π

4
= 78.5%    (12.16)

Η τιμή αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμή που επιτυγχάνουν οι βαθμίδες τάξης Α (25%). Τέλος, 
επισημαίνουμε ότι η μέγιστη μέση ισχύς που είναι διαθέσιμη από στάδια εξόδου τάξης Β λαμβάνεται με 
την αντικατάσταση V̂o    = VCC στην Εξ. (12.12), 

 PLmax = 1

2

V 2
CC

RL
   (12.17)

12.3.4 Κατανάλωση Ισχύος 
Ανόμοια με τα στάδια τάξης Α όπου η μέγιστη κατανάλωση ισχύος συμβαίνει υπό συνθήκες ηρεμίας 
(vO = 0), η κατανάλωση ισχύος ηρεμίας των σταδίων τάξης Β είναι μηδέν. Όταν εφαρμοστεί ένα σήμα στην 
είσοδο, η μέση ισχύς που καταναλώνεται στα στάδια τάξης Β δίνεται από την 

 PD = PS −PL    (12.18) 

Αντικαθιστώντας την PS από την Εξ. (12.14) και την PL από την Εξ. (12.12) έχουμε

 PD = 2

π

V̂o
RL
VCC − 1

2

V̂ 2
o

RL
   (12.19)

Από τη συμμετρία της έκφρασης βλέπουμε ότι η μισή PD καταναλώνεται στο QN και η άλλη μισή στο QP . 
Συνεπώς, τα δύο τρανζίστορ πρέπει να είναι σε θέση να καταναλώνουν με ασφάλεια ½PD watt. Εφόσον η PD 
εξαρτάται από την V̂o   , πρέπει να υπολογίσουμε τη μέγιστη (για τη χείριστη περίπτωση) κατανάλωση ισχύος, 
PDmax. Παραγωγίζοντας την Εξίσωση (12.19) ως προς V̂o    και μηδενίζοντας την παράγωγο λαμβάνουμε την 
τιμή της V̂o    η οποία έχει ως αποτέλεσμα μέγιστη μέση κατανάλωση ισχύος:

 V̂o|PDmax
= 2

π
VCC   (12.20)
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Αντικαθιστώντας την τιμή αυτή στην Εξ. (12.19) παίρνουμε:

 PDmax = 2V 2
CC

π 2RL
   (12.21)

Συνεπώς, 

 PDNmax = PDPmax = V 2
CC

π 2RL
   (12.22)

Στο σημείο της μέγιστης κατανάλωσης ισχύος, η αποδοτικότητα μπορεί να υπολογιστεί αντικαθιστώντας 
την V̂o   από την Εξ. (12.20) στην Εξ. (12.15) Το αποτέλεσμα είναι η = 50%. 

Στο Σχ. 12.8 παρουσιάζεται η PD (Εξ. 12.19) ως συνάρτηση της V̂o   . Καμπύλες όπως αυτή δίνονται 
συνήθως στα φύλλα εργοστασιακών προδιαγραφών των ολοκληρωμένων ενισχυτών ισχύος (συνήθως, η 
PD σχεδιάζεται ως προς PL, όπου V̂o   , και όχι ως προς V̂o   ). Από το Σχ. 12.8 προκύπτει μία ενδιαφέρουσα 
παρατήρηση: Αύξηση της V̂o   πάνω από την τιμή 2VCC ⁄  μειώνει την κατανάλωση ισχύος των σταδίων τάξης 
Β ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ισχύ φορτίου. Το αντίτιμο που πληρώνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι η 
αύξηση της μη-γραμμικής παραμόρφωσης, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πλησιάζουμε στην περιοχή 
κορεσμού των τρανζίστορ QN και QP . Ο κορεσμός ψαλιδίζει τις κορυφές των ημιτονοειδών κυματομορφών 
εξόδου. Δυστυχώς, αυτού του τύπου n παραμόρφωση δεν μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την εφαρμογή 
αρνητικής ανάδρασης (βλ. Ενότητα 11.2) και έτσι ο κορεσμός των τρανζίστορ πρέπει να αποφεύγεται σε 
εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή THD. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 12.2

Θέλουμε να σχεδιάσουμε μία βαθμίδα εξόδου τάξης Β η οποία να παρέχει μέση ισχύ 20 W σε ένα φορτίο 
8 Ω. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να επιλεγεί με τρόπο ώστε η VCC να είναι κατά περίπου 5 V μεγαλύτερη 
από τη μέγιστη τάση εξόδου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται ο κορεσμός των τρανζίστορ και η επακό-
λουθη μη-γραμμική παραμόρφωση, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εφικτή η εισαγωγή κυκλωμάτων προστασίας 
από βραχυκύκλωμα (βλ. Ενότητα 12.6). Βρείτε την απαιτούμενη τάση τροφοδοσίας, το μέγιστο ρεύμα που 
παρέχει το κάθε τροφοδοτικό, τη συνολική ισχύ τροφοδοσίας και την αποδοτικότητα μετατροπής ενέργειας. 
Επίσης, βρείτε τη μέγιστη ισχύ που θα πρέπει να μπορεί να καταναλώνει το κάθε τρανζίστορ με ασφάλεια.

Σχήμα 12.8 Κατανάλωση ισχύος του σταδίου εξόδου τάξης Β ως συνάρτηση του πλάτους του ημιτονοειδούς εξόδου.
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12.3.5 Μείωση της Παραμόρφωσης Περάσματος 
Η παραμόρφωση περάσματος των σταδίων εξόδου τάξης Β μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη χρήση τελε-
στικών ενισχυτών με υψηλό κέρδος και αρνητική ανάδραση όπως παρουσιάζεται στο Σχ. 12.9. Η νεκρή 
ζώνη των ±0.7 V μειώνεται στα ±0.7⁄A0 volt, όπου A0 είναι το dc κέρδος του τελεστικού ενισχυτή. Ο πεπε-
ρασμένος ρυθμός ανόδου του τελεστικού ενισχυτή θα προκαλέσει παρατηρήσιμη μεταγωγή μεταξύ των 
καταστάσεων στα τρανζίστορ εξόδου, ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες. Ένας πιο πρακτικός τρόπος για τη 
μείωση και την σχεδόν ολοκληρωτική εξάλειψη της παραμόρφωσης περάσματος συναντάται στα στάδια 
εξόδου τάξης ΑΒ, τα οποία θα μελετήσουμε στην επόμενη ενότητα. 

Λύση
Εφόσον

 PL = 1

2

V̂ 2
o

RL
 

έχουμε

 

V̂o = √
2PLRL

= √
2× 20× 8= 17.9 V  

Άρα, επιλέγουμε VCC = 23 V.
Το μέγιστο ρεύμα που αντλείται από το κάθε τροφοδοτικό είναι

 Îo = V̂o

RL

= 17.9

8
= 2.24 A  

Επειδή κάθε τροφοδοτικό παρέχει σήμα ρεύματος με κυματομορφή ημίσεως ημιτονοειδούς, το μέσο ρεύμα 
που αντλείται από κάθε τροφοδοτικό θα ισούται με Iο / . Συνεπώς η μέση ισχύς που αντλείται από κάθε 
τροφοδοτικό είναι 

 PS+ = PS− = 1

π
× 2.24× 23= 16.4 W

οπότε η συνολική ισχύς τροφοδοσίας είναι 32.8 W. Ο δείκτης αποδοτικότητας μετατροπής ενέργειας είναι 

 η = PL

PS

= 20

32.8
× 100 = 61%  

Η μέγιστη ισχύς που καταναλώνεται σε κάθε τρανζίστορ δίνεται από την Εξ. (12.22). Άρα,

 

PDNmax = PDPmax = V 2
CC

π 2RL

= (23)2

π 2 × 8
= 6.7 W
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12.3.6 Λειτουργία με Απλό Τροφοδοτικό 
Το στάδιο τάξης Β μπορεί να λειτουργήσει με απλό τροφοδοτικό και στην περίπτωση αυτή το φορτίο συν-
δέεται στο στάδιο μέσω πυκνωτή, όπως παρουσιάζεται στο Σχ. 12.10. Παρατηρήστε ότι για να είναι άμεσα 
εφαρμόσιμες οι εξισώσεις της Ενότητας 12.3.4, το απλό τροφοδοτικό συμβολίζεται ως 2VCC. 

ΑΣΚΗΣΗ

12.4 Για το στάδιο εξόδου τάξης Β του Σχ. 12.5, έστω ότι VCC = 6 V και RL = 4 Ω. Εάν η έξοδος είναι 
ημιτονοειδής πλάτους 4.5 V, βρείτε (α) την ισχύ εξόδου, (β) τη μέση ισχύ που παρέχει το καθένα 
από τα δύο τροφοδοτικά, (γ) την αποδοτικότητα για τη συγκεκριμένη τάση εξόδου, (δ) το μέγι-
στο ρεύμα που παρέχει η vI , υποθέτοντας ότι N = P = 50, (ε) τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να 
καταναλώνει το κάθε τρανζίστορ με ασφάλεια.

 Απ. (α) 2.53 W, (β) 2.15 W, (γ) 59%, (δ) 22.1 mA, (ε) 0.91 W

Σχήμα 12.9  Κύκλωμα τάξης Β με τελεστικό ενισχυτή συνδεδεμένο σε βρόχο αρνητικής ανάδρασης, για τη μείωση 
της παραμόρφωσης περάσματος.

Σχήμα 12.10  Στάδιο εξόδου τάξης Β το οποίο λειτουρ-
γεί με ένα μόνο τροφοδοτικό.
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12.4  ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΞΟ∆ΟΥ ΣΕ ΤΑΞΗ ΑΒ

Η παραμόρφωση περάσματος μπορεί ουσιαστικά να εξαλειφθεί πολώνοντας τα συμπληρωματικά τραν-
ζίστορ εξόδου με ένα μικρό, μη-μηδενικό ρεύμα. Το αποτέλεσμα είναι το στάδιο εξόδου τάξης ΑΒ που 
παρουσιάζεται στο Σχ. 12.11. Μία τάση πόλωσης VBB εφαρμόζεται μεταξύ των βάσεων των QN και QP. Για 
vI = 0, vO = 0 και εμφανίζεται τάση VBB ⁄ 2 στην ένωση βάσης εκπομπού καθενός από τα QN και QP. Υπο-
θέτοντας ότι τα τρανζίστορ είναι ταιριασμένα, 

 iN = iP = IQ = ISe
VBB /2VT   (12.23) 

Η τιμή της VBB επιλέγεται έτσι ώστε να δίνει το απαιτούμενο ρεύμα ηρεμίας IQ. 

12.4.1 Λειτουργία του Κυκλώματος 
Όταν η vI ξεπεράσει μία συγκεκριμένη θετική τιμή, η τάση στην βάση του QN αυξάνεται κατά το ίδιο ποσό 
και η έξοδος γίνεται θετική ίδιας σχεδόν τιμής, 

 vO = v I + VBB
2

− vBEN   (12.24)

Η θετική vO προκαλεί μία ροή ρεύματος iL διαμέσου της RL οπότε το iN πρέπει να αυξηθεί, 

 iN = iP + iL   (12.25) 

Η αύξηση του iN συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση στην vBEN (πάνω από την τιμή ηρεμίας VBB ⁄ 2). Ωστόσο, 
επειδή η τάση μεταξύ των βάσεων παραμένει σταθερή και ίση με VBB, η αύξηση στην vBEN θα έχει ως απο-

Σχήμα 12.11  Στάδιο εξόδου τάξης ΑΒ. Τάση πόλωσης VBB εφαρμόζεται μεταξύ των βάσεων των QN και QP, παρέχο-
ντας ρεύμα πόλωσης IQ το οποίο δίνεται από την Εξ. (12.23). Συνεπώς, για μικρή vI, αμφότερα τα τρανζίστορ άγουν 
και η παραμόρφωση περάσματος εξαλείφεται σχεδόν ολοκληρωτικά. 
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τέλεσμα ίση μείωση στην vEBP και κατ' επέκταση στο iP. Η σχέση μεταξύ των iN και iP μπορεί να καθοριστεί 
ως εξής: 

 

vBEN + vEBP = VBB

VT ln
iN
IS

+VT ln
iP
IS

= 2VT ln
IQ
IS

iN iP = I2Q   (12.26) 

Αυτό σημαίνει ότι, καθώς αυξάνεται το iN, το iP μειώνεται ανάλογα ώστε το γινόμενο να παραμένει σταθερό. 
Οι Εξισώσεις (12.25) και (12.26) μπορούν να συνδυαστούν για να δώσουν το iN για δεδομένο iL. Η λύση 
προκύπτει από την ακόλουθη εξίσωση: 

 i2N − iLiN − I2Q = 0   (12.27) 

Από τις παραπάνω εξισώσεις βλέπουμε ότι για θετικές τάσεις εξόδου, το ρεύμα φορτίου παρέχεται από 
το QN, το οποίο λειτουργεί ως ακόλουθος εκπομπού της εξόδου. Εν τω μεταξύ, το QP άγει ρεύμα το οποίο 
μειώνεται καθώς η vO αυξάνεται για μεγάλες τιμές της vO, το ρεύμα στο QP μπορεί να αγνοηθεί. 

Για αρνητικές τάσεις εισόδου, συμβαίνει το αντίστροφο: το ρεύμα φορτίου παρέχεται από το QP, το 
οποίο λειτουργεί ως ακόλουθος εκπομπού εξόδου, ενώ το QN άγει ρεύμα το οποίο γίνεται διαρκώς μικρό-
τερο, όσο η vI γίνεται αρνητικότερη. Η Εξίσωση (12.26), η οποία συσχετίζει τα iN και iP, ισχύει εξίσου και 
για αρνητικές εισόδους. 

Συμπερασματικά, το στάδιο εξόδου τάξης ΑΒ λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, όπως και το στάδιο τάξης Β, 
με μία σημαντική διαφορά: για μικρές τιμές της vI άγουν και τα δύο τρανζίστορ και καθώς η vI αυξάνεται ή 
μειώνεται, το ένα από τα δύο τρανζίστορ αναλαμβάνει τη λειτουργία του κυκλώματος. Επειδή η μετάβαση 
γίνεται ομαλά, η παραμόρφωση περάσματος εξαλείφεται σχεδόν πλήρως. Το Σχ. 12.12 παρουσιάζει τη 
χαρακτηριστική μεταφοράς του σταδίου ΑΒ. 

Κλίση

Σχήμα 12.12  Χαρακτηριστική μεταφοράς για το στάδιο τάξης ΑΒ του Σχ. 12.11.
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Οι σχέσεις για την ισχύ του σταδίου ΑΒ είναι σχεδόν ταυτόσημες με τις σχέσεις του σταδίου Β που 
παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 12.3. Η μόνη διαφορά είναι ότι σε συνθήκες ηρεμίας το στάδιο τάξης ΑΒ 
καταναλώνει ισχύ ίση με VCCIQ ανά τρανζίστορ. Εφόσον το IQ είναι συνήθως πολύ μικρότερο από το μέγιστο 
ρεύμα φορτίου, η κατανάλωση ισχύος σε συνθήκες ηρεμίας είναι μικρή. Ωστόσο, μπορεί να συνυπολογι-
στεί πολύ εύκολα. Συγκεκριμένα, μπορούμε απλά να προσθέσουμε την κατανάλωση ισχύος ηρεμίας ανά 
τρανζίστορ στη μέγιστη κατανάλωση ισχύος, όταν υπάρχει σήμα εισόδου, και έτσι να πάρουμε τη συνολική 
κατανάλωση ισχύος την οποία πρέπει να αντέχει με ασφάλεια το κάθε τρανζίστορ.

12.4.2 Αντίσταση Εξόδου 
Εάν υποθέσουμε ότι η πηγή σήματος vI είναι ιδανική, τότε η αντίσταση εξόδου του σταδίου τάξης ΑΒ μπο-
ρεί να βρεθεί από το κύκλωμα του Σχ. 12.13 ως 

 Rout = reN ‖reP   (12.28) 

όπου οι reN και reP είναι οι αντιστάσεις εκπομπού των QN και QP, αντίστοιχα, σε λειτουργία ασθενούς σήμα-
τος. Για δεδομένη τάση εισόδου, το ρεύματα iN και iP μπορούν να υπολογιστούν και οι reN και reP δίνονται 
από τις 

 reN = VT
iN

  (12.29) 

 reP = VT
iP

  (12.30) 

Συνεπώς, 

 Rout = VT
iN

∥∥∥∥VTiP = VT
iP + iN

   (12.31)

Δεδομένου ότι όταν το iN αυξάνεται, το iP μειώνεται και αντίστροφα, η αντίσταση εξόδου παραμένει σχεδόν 
σταθερή σε μία περιοχή γύρω από vI = 0. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
εκλείπει η παραμόρφωση περάσματος. Για μεγαλύτερα ρεύματα φορτίου, είτε το iN είτε το iP θα είναι 
αρκετά μεγαλύτερο και η Rout θα μειώνεται καθώς αυξάνεται το ρεύμα φορτίου. 

Σχήμα 12.13  Εύρεση της αντίστασης εξόδου ασθενούς σήματος του 
κυκλώματος τάξης ΑΒ του Σχ. 12.11. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 10.1

Σε αυτό το παράδειγμα θα διερευνήσουμε τις λεπτομέρειες της χαρακτηριστικής μεταφοράς, vO έναντι vΙ ,  
του τάξης AB κυκλώματος από στο Σχ. 12.11. Για τον σκοπό αυτό, υποθέτουμε ότι VCC = 15 V, IQ = 2 mA 
και RL = 100  Επιπλέον, υποθέτουμε ότι τα QN και QP είναι ταιριασμένα και έχουν IS = 10–13 A. Κατ’ 
αρχάς, θα προσδιορίσουμε την απαιτούμενη τιμή για την τάση πόλωσης, VBΒ . Στη συνέχεια θα βρούμε τη 
χαρακτηριστική μεταφοράς για την vO στο εύρος τιμών –10 V έως +10 V. 

Λύση
Προκειμένου να προσδιορίσουμε την απαιτούμενη τιμή της VBΒ θα χρησιμοποιήσουμε την Εξ. (12.23) με 
IQ = 2 mA και IS = 10–13 A. Συνεπώς, 

VBB = 2VT ln
(
IQ/IS

)
= 2× 0.025 ln

(
2× 10−3/10−13

)
= 1.186 V

Ο ευκολότερος τρόπος για να βρούμε τη χαρακτηριστική μεταφοράς είναι λειτουργώντας με αντίστροφο 
σκεπτικό: δηλαδή, για μία δεδομένη τιμή vO βρίσκουμε την αντίστοιχη τιμή της vΙ . Θα περιγράψουμε εν 
τάχει τη διαδικασία για θετικές τιμές vO : 

1. Υποθέτουμε μία τιμή για την vO . 
2. Υπολογίζουμε το ρεύμα φορτίου iL ,  

iL = vO/RL

3. Χρησιμοποιούμε την Εξ. (12.27) για να υπολογίσουμε το ρεύμα που άγει το QN , IN . 
4. Βρίσκουμε την vBEN βάσει της σχέσης

vBEN = VT ln
(
iN /IS

)

5. Υπολογίζουμε την vΙ βάσει της σχέσης 

v I = vO + vBEN −VBB/2

Θα ήταν επίσης χρήσιμο να βρούμε τα iP και vEBP , ως εξής: 

iP = iN − iL

vEBP = VT ln
(
iP/IS

)

Παρόμοια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρνητικές τιμές της vO . Ωστόσο, μπορούμε να αξιο-
ποιήσουμε τη συμμετρία του κυκλώματος, οπότε δεν είναι αναγκαίο να επαναλάβουμε τους υπολογισμούς. 
Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
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ΑΣΚΗΣΗ

12.5 Προκειμένου να αυξηθεί η γραμμικότητα του σταδίου εξόδου τάξης AB, αυξάνεται το ρεύμα ηρε-
μίας, IQ . Το αντίτιμο που πληρώνουμε γι’ αυτό είναι μία αύξηση της κατανάλωσης ισχύος σε 
κατάσταση ηρεμίας. Για το στάδιο εξόδου που αναλύσαμε στο Παράδειγμα 12.3: 

 (α)  Βρείτε την κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας. 
 (β)  Εάν το IQ αυξηθεί σε 10 mA, βρείτε το αυξητικό κέρδος, vo /vi , στα σημεία vO = 0  και |vO | 

= 10  V και, βάσει αυτού, την ποσοστιαία μεταβολή. Συγκρίνετε το αποτέλεσμα με την τιμή 
από το Παράδειγμα 12.3. 

 (γ) Βρείτε την κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας για την περίπτωση του (β). 
 Απ. (α) 60 mW· (β) 0.988 έως 1.00, μεταβολή κατά 1.2% συγκριτικά με τη μεταβολή κατά 6% 

στο Παράδειγμα 12.3· (γ) 300 mW

vO (V) iL (mA) iN (mA) iP (mA) vBEN (V) vEBP (V) v I (V) vO/v I Rout (�) vo/v i

+10.0 100 100.04 0.04 0.691 0.495 10.1 0.99 0.25 1.00
+5.0 50 50.08 0.08 0.673 0.513 5.08 0.98 0.50 1.00
+1.0 10 10.39 0.39 0.634 0.552 1.041 0.96 2.32 0.98
+0.5 5 5.70 0.70 0.619 0.567 0.526 0.95 4.03 0.96
+0.2 2 3.24 1.24 0.605 0.581 0.212 0.94 5.58 0.95
+0.1 1 2.56 1.56 0.599 0.587 0.106 0.94 6.07 0.94
0 0 2 2 0.593 0.593 0 — 6.25 0.94
–0.1 –1 1.56 2.56 0.587 0.599 –0.106 0.94 6.07 0.94
–0.2 –2 1.24 3.24 0.581 0.605 –0.212 0.94 5.58 0.95
–0.5 –5 0.70 5.70 0.567 0.619 –0.526 0.95 4.03 0.96
–1.0 –10 0.39 10.39 0.552 0.634 –1.041 0.96 2.32 0.98
–5.0 –50 0.08 50.08 0.513 0.673 –5.08 0.98 0.50 1.00
–10.0 –100 0.04 100.04 0.495 0.691 –10.1 0.99 0.25 1.00

Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης τιμές για το dc κέρδος, vO  /vΙ , καθώς επίσης και για το αυξητικό κέρδος, 
vο  /vΙ , για διάφορες τιμές της vO . Το αυξητικό (μικρών μεταβολών) κέρδος υπολογίζεται ως εξής 

vo

v i

= RL

RL +Rout

όπου Rout είναι η αντίσταση εξόδου του ενισχυτή (σε λειτουργία ασθενούς σήματος), η οποία δίνεται από 
την Εξ. (12.31). Το αυξητικό κέρδος είναι η κλίση της χαρακτηριστικής μεταφοράς τάσης, ενώ το μέτρο της 
μεταβλητότητας της για το εύρος τιμών της vO αποτελεί μία ένδειξη της γραμμικότητας του σταδίου εξόδου. 
Παρατηρήστε ότι για 0  |vO | 10 V, το αυξητικό κέρδος μεταβάλλεται από 0.94 έως 1.00, δηλαδή περίπου 
6%. Επιπλέον, παρατηρήστε ότι καθώς η vO γίνεται θετική, το QN παρέχει ολοένα και περισσότερο από 
το ρεύμα iL και το ρεύμα στο QP μειώνεται αντίστοιχα. Για αρνητικές τιμές της vO συμβαίνει το αντίθετο.
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