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Problema 16

Enunciat:

Donat el circuit de la figura 16.1, es demana:

a) Comprovar que el transistor està polaritzat en activa.

b) Calcular:

- Guany de tensió Av=vo/vi

- Guany de corrent Ai=io/ii

- Impedància d'entrada Zi

- Impedància de sortida Zo

Dades: α=0.99; VBE(act)=0.7 V; hib=VT/IEQ.

Figura 16.1

Resolució:

a) Per tal de comprovar que el transistor bipolar es troba polaritzat en zona de funcionament
activa, hem de fer una anàlisi en contínua del circuit proposat a l'enunciat i trobar el punt de treball
del dispositiu esmentat. Si observem que:

1) IEQ > 0 implica que el transistor no està polaritzat en zona de tall (atès que la unió base-
emissor està en directa). Així, doncs, pot estar en activa o en saturació.

2) VCEQ > VCE(sat) implica que el transistor està polaritzat en zona activa (atès que la unió
base-col·lector està en inversa).
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A la figura 16.2 es mostra el circuit equivalent en contínua de l'etapa amplificadora, on s'han
definit les variables que utilitzarem per analitzar-lo. Per obtenir aquest circuit s'ha tingut en compte
que els condensadors es comporten, en contínua, com a circuits oberts.

Figura 16.2

Aplicant KVL a la malla base-emissor i a la malla col·lector-emissor:

5 = 10 k·IB + VBE + 5 k·IE    (1)

15 = 10 k·IC + VCE + 5 k·IE - 5     (2)

i KCL al transistor:

IE = IB + IC (3)

Aquestes equacions són vàlides per a qualsevol zona de funcionament del transistor.

A continuació hem de suposar que el transistor està polaritzat en zona activa. En aquesta
zona, es compleix:

IC = α·IE+ ICB0 (4)

VBE(act) = 0.7 V (5)

(com que no ens donen el valor d’ICB0, podem prendre ICB0=0)

Substituint l'equació (4) en la (3), obtenim:

IB = (1-α)·IE (6)

i en substituir l'equació (5) i la (6) a la (1), obtenim el valor del corrent d'emissor:

IEQ = 0.843 mA

Substituint aquest valor a l'equació (4) i a la (6):
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ICQ = 0.835 mA

IBQ = 8.43 µA
Si a continuació substituïm a l'equació (2) el valor del corrent de col·lector i el d'emissor,

obtenim:

VCEQ = 7.43 V

Es pot observar que:

1) IEQ > 0

2) VCEQ > VCE(sat) = 0.2 V

Per tant, el transistor bipolar es troba polaritzat en zona de funcionament activa.

b) A la figura 16.3 es mostra el circuit equivalent en petit senyal de l'etapa amplificadora. Per
obtenir aquest circuit s'ha tingut en compte:

 -que tant les fonts d'alimentació com els condensadors es comporten en alterna com a curts circuits.

-que el transistor bipolar s'ha substituït pel seu model equivalent en petit senyal. Això és possible
perquè es troba polaritzat en zona activa.

Figura 16.3

 on:

hib = VT/IEQ = 25 mV/0.843 mA = 29.65 Ω

hfb = α = 0.99

Calculem, en primer lloc, la impedància d'entrada a l'etapa amplificadora Zi:

Zi = 1k4 + (5 k || hib)

Zi = 1.43 kΩ
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A continuació, calculem el guany de corrent Ai = io/ii. Per això, hem de relacionar tant el
corrent de sortida io com el d'entrada ii a l'etapa amplificadora amb el corrent d'emissor ie. Això
s'aconseguirà aplicant la fórmula del divisor de corrent al node emissor i al col·lector:

      ie = 5 k/(5 k+hib) · ii ≅ ii

io = 10 k/(10 k+10 k) · hfb · ie = 0.495·ie

Substituint els resultats obtinguts a l'expressió del guany de corrent Ai, i operant:

Ai = 0.495

Per calcular el guany de tensió de l'etapa amplificadora, podem plantejar:
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Substituint els valors obtinguts de Zi i Ai, obtenim:

Av = 2.44

Finalment, calculem la impedància de sortida Zo de l'etapa amplificadora. Per  això,  hem  de
desconnectar les fonts independents.

Es pot observar que en desconnectar la font de tensió de l'entrada (vi=0 implica que ii=0), el
corrent d'emissor es fa nul (vegeu la figura 16.3); per això, la font controlada de corrent de valor
hfb·ie es converteix en un circuit obert.

Per tant, el circuit equivalent vist des de la sortida, en desconnectar les fonts independents, és
únicament la resistència de col·lector:

Zo = RC = 10 kΩ

Problema 17

Enunciat:

Donat el circuit amplificador de la figura 17.1,

a) Trobeu el guany de tensió Av=vo/vi, el guany de corrent Ai=io/ii, la impedància d'entrada Zi i la
impedància de sortida Zo. Verifiqueu prèviament que el transistor està correctament polaritzat.
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b) Obtingueu i representeu les rectes de càrrega en contínua i en alterna i trobeu l'amplitud màxima
de senyal que podem injectar a la base sense distorsió.

c) Modifiqueu les resistències de polarització de la base (R1 i R2) per tal d'obtenir la màxima excursió
simètrica (MES) de senyal. Trobeu el valor màxim de l'amplitud de senyal que podem injectar sense
distorsió després de la modificació.

Dades: hFE=hfe=100; hie=2k1; hoe=10-2 mA/V; VEB(act)=0.7 V; VEC(sat)=0.5 V
C1, C2, C3→∞.

Figura 17.1
Resolució:

a) Per tal de comprovar que el transistor bipolar es troba polaritzat en zona de funcionament
activa, hem de fer una anàlisi en contínua del circuit proposat a l'enunciat, i trobar el punt de treball
de l'esmentat dispositiu. Si observem que:

1) IBQ > 0 implica que el transistor no està polaritzat en zona de tall (ja que la unió base-
emissor està en directa). Així, doncs, pot estar en activa o en saturació.

2) VECQ > VEC(sat) implica que el transistor està polaritzat en zona activa (ja que la unió base-
col·lector està en inversa).

A la figura 17.2 es mostra el circuit equivalent en contínua de l'etapa amplificadora. Per
obtenir aquest circuit s'ha tingut en compte que els condensadors es comporten, en contínua, com a
circuits oberts.
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Figura 17.2
A la figura 17.3 es mostra el circuit en contínua després d'haver realitzat l'equivalent de

Thévenin a la base del transistor, on s'han definit les variables que utilitzarem per analitzar-lo.

Figura 17.3
on:

RB = 10 k || 90 k = 9 kΩ

VBB = 15 V·90 k/(90 k + 10 k) = 13.5 V

Aplicant KVL a la malla emissor-base i a la malla emissor-col·lector, tenim:

15 = 1 k·IE + VEB + 9 k·IB + 13.5 (1)

15 = 1 k·IE + VEC + 4 k·IC (2)

i KCL al transistor:

IE = IB + IC        (3)
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Aquestes equacions són vàlides per a qualsevol zona de funcionament del transistor.

A continuació hem de suposar que el transistor està polaritzat en zona activa. En aquesta
zona, es compleix:

IC = hFE·IB + (hFE+1)·ICB0 (4)

VEB(act) = 0.7 V (5)

(com que no ens donen el valor de ICB0, podem prendre ICB0=0)

Substituint l'equació (4) a la (3), obtenim:

IE = (1+hFE)·IB (6)
i en substituir l'equació (5) i la (6) a la (1) obtenim el valor del corrent de base:

IBQ = 7.3 µA

Substituint aquest valor a l'equació (4) i a la (6):

ICQ = 0.73 mA

IEQ = 0.737 mA

Si a continuació substituïm a l'equació (2) el valor del corrent de col·lector i el d'emissor,
obtenim:

VECQ = 11.34 V

Es pot observar que:

1) IBQ > 0

2) VECQ > VEC(sat) = 0.5 V

Per tant, el transistor bipolar es troba polaritzat en zona de funcionament activa.

A la figura 17.4 es mostra el circuit equivalent en petit senyal de l'etapa amplificadora. Per
obtenir aquest circuit s'ha tingut en compte:

-que tant les fonts d'alimentació com els condensadors es comporten en alterna com a curts
circuits.

-que el transistor bipolar s'ha substituït pel seu model equivalent en petit senyal. Això és
possible perquè es troba polaritzat en zona activa.
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Figura 17.4

on:

hie = 2k1, hfe = 100 i roe = 1/hoe = 100 kΩ

Calculem, en primer lloc, la impedància d'entrada a l'etapa amplificadora Zi:

Zi = 9 kΩ || hie

Zi = 1.7 kΩ

A continuació, calculem el guany de corrent Ai = io/ii. Per això, hem de relacionar tant el
corrent de sortida io com el d'entrada ii a l'etapa amplificadora amb el corrent de base ib.

Això s'aconseguirà aplicant la fórmula del divisor de corrent al node de base i al col·lector:

ib = 9 k·ii / (9 k + hie ) = 0.81·ii

io = roe || 4 k · (- hfe·ib) / ((roe || 4 k ) + 40 k) = - 8.78·ib

Substituint els resultats obtinguts a l'expressió del guany de corrent Ai, i operant:

Ai = - 7.11

Per calcular el guany de  tensió de l'etapa amplificadora, podem plantejar:
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Substituint els valors obtinguts de Zi i Ai, obtenim:

Av = - 167.3

Ara, calculem la impedància de sortida Zo de l'etapa amplificadora. Per això, hem de
desconnectar les fonts independents.
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Es pot observar que en desconectar la font de tensió de l'entrada (vi=0 implica que ii=0), el
corrent de base es fa nul (vegeu la figura 17.4); per això, la font controlada de corrent de valor hfe·ib

es converteix en un circuit obert.

Per tant, el circuit equivalent vist des de la sortida, en desconnectar les fonts independents, és
la  resistència de col·lector en paral·lel amb roe:

Zo = RC || roe = 3.85 kΩ

b) Per obtenir la recta de càrrega en contínua (RCC), apliquem KVL a la malla emissor-
col·lector del circuit que es mostra a la figura 17.2.

15 = 1 k·IE + VEC + 4 k·IC    RCC

S’ha comprobat que el transistor es trobava polaritzat en zona de funcionament activa (ICQ =
0.73 mA i VECQ = 11.34 V), per tant:

IE = IC               

Substituint en la RCC:

15 = 1 k·IC + VEC + 4 k·IC RCC

Per obtenir la recta de càrrega en alterna (RCA), hem de particularitzar el circuit, ja que els
condensadors es comporten com a curts circuits.

La figura 17.5 mostra la part de sortida d'aquest circuit:

Figura 17.5
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Aplicant KVL a la malla emissor-col·lector d'aquest circuit:

vec = - (4 k || 40 k)·ic = -3.64 k·ic  RCA

Hem de realitzar un canvi de variable en aquesta recta de càrrega perquè volem representar-la
en els mateixos eixos que la recta de càrrega en contínua.

La tensió i el corrent total són un component continu més un component altern:

vEC = VECQ + vec

iC = ICQ + ic

Substituint en la RCA, obtenim:

iC = 3.85 - 0.275·vEC en mA RCA
A la figura 17.6 es mostra la representació gràfica de les rectes de càrrega en contínua i en

alterna:

Figura 17.6

A continuació, hem de trobar l'amplitud màxima de senyal que podem injectar a la base sense
que es produeixi distorsió de senyal de sortida vo; anomenarem vi aquest valor.

I el calcularem com:

            vi = vo / Av (7)
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on vo és l'amplitud màxima de senyal a la sortida sense distorsió, i que s'anomena màxima excursió
simètrica (MES) de l'etapa amplificadora, i Av és el guany de tensió d’aquesta etapa, ja calculat a
l’apartat a) Av = -167.3.

En una etapa amplificadora, en absència de senyal, els corrents i les tensions són constants.

El punt de treball del transistor Q és el valor que prenen els corrents i les tensions d'entrada i
sortida al dispositiu esmentat, en absència de senyal. Aquest dispositiu s'ha de trobar polaritzat en
zona de funcionament activa; condició necessària perquè el senyal de sortida no estigui distorsionat.

Les variacions del senyal injectat a l'entrada d'una etapa amplificadora produeixen variacions
en els corrents i en les tensions del transistor, que fan que el punt de treball es mogui sempre sobre la
RCA Els marges dinàmics de tensió (o corrent) són les màximes variacions de tensió (o corrent) de
sortida del transistor sense que aquest dispositiu surti de la zona de funcionament activa; és a dir,
l’increment entre el valor límit de la zona de funcionament activa i el valor del punt de treball.

A continuació, calculem els marges dinàmics de tensió del transistor:

∆VEC(sat) = VECQ - VEC(sat) = 11.34 - 0.5 = 10.84 Vpic
∆VEC(tall) = VEC(tall) - VECQ = 14 - 11.34 = 2.66 Vpic

Es pot observar a la figura 17.5 que:

vo = - vec

així, doncs, es complirà que els marges dinàmics de tensió de l'etapa amplificadora, en aquest cas,
coincideixen amb els marges dinàmics de tensió del transistor.

La màxima amplitud de senyal de sortida de l'etapa amplificadora sense distorsió vo estarà
limitada pel menor marge dinàmic de tensió d’aquesta etapa:

∆vo = 2.66 Vpic

valor que, substituït en l'equació (7), ens dóna:

∆vi = 15.9 mVpic

Per tant, el màxim senyal d'entrada que podem injectar a la base del transistor sense que es
produeixi distorsió en el senyal de sortida és de 15.9 mV de pic.

c) En modificar les resistències de polarització de la base R1 i R2, es modificarà el valor del punt
de treball Q. Així, doncs, la nova recta de càrrega en alterna de sortida serà:

iC = ICQ + VECQ/3.64 k  - vEC/3.64 k RCA

La recta de càrrega en contínua de sortida no es veu modificada, ja que no depèn de R1 ni de R2.
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Els nous marges dinàmics de tensió del transistor seran:

∆VEC(sat) = VECQ - VEC(sat) = VECQ - 0.5

∆VEC(tall) = VEC(tall) - VECQ = ICQ·3.64 k

Com que vo = -vec, els marges dinàmics de tensió de l'etapa amplificadora coincideixen amb
els marges dinàmics de tensió del transistor.

Per obtenir MES de senyal de sortida, ens interessa que els marges dinàmics de tensió de
l'etapa amplificadora siguin iguals:

           ∆VEC(sat) = ∆VEC(tall)

VECQ - 0.5 = ICQ·3.64 k (8)

Es pot observar que l'equació (8) i la RCC formen un sistema de dues equacions amb dues incògnites,
la solució del qual ens donarà el punt de treball que permet la MES de senyal de sortida de l'etapa
amplificadora:

ICQ = 1.68 mA
VECQ = 6.61 V

Aquesta MES de senyal de sortida serà:

∆vo = VEC(sat) = VEC(tall) = 6.11 V

Per calcular el valor màxim de l'amplitud de senyal que podem injectar sense distorsió,
plantegem:

∆vi = ∆vo / Av = 36.52 mVpic

Finalment, calculem el valor de les resistències de polarització R1 i R2.

Per això, apliquem KVL a la malla emissor-base del circuit de la figura 17.3:

15 = 1 k·IEQ + VEBQ + RB·IBQ + VBB (9)

on:

VBB = 15 V·R1/(R1+R2) (10)

RB = R1 || R2  (11)

Per calcular RB, hem de fer el corrent de col·lector ICQ independent de les variacions de hFE i
per això, s'ha de complir:
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RE·(hFE + 1)>> RB

Aplicant el criteri del 1/10, obtenim:

RB = 1/10 ·RE · (hFE+1) =10.1 kΩ

Substituint aquest valor i el punt de treball del transistor que garanteixi MES de senyal de
sortida a l'equació (9), obtenim el valor de VBB:

VBB = 12.45 V

Es pot observar que les equacions (10) i (11) formen un sistema de dues equacions amb dues
incògnites R1 i R2, que té com a solució:

R1 = 58.6 kΩ

R2 = 12 kΩ

Problema 18

Enunciat:

Donat el circuit de la figura 18.1, en què hFE=50, hfe=100, hie=600 Ω, hoe≅0, es demana:

a) Amplificació de tensió Av=vo/vi i Avs=vo/vs.

b) Amplificació de corrent Ai=io/is.

c) Impedància d'entrada (Zi) i impedància de sortida (Zo).

Suposeu C1 →∞, C2 →∞.
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Figura 18.1

Resolució:

Per calcular els guanys i les impedàncies de l'etapa amplificadora proposada a l'enunciat, s'ha
de substituir, en alterna, el transistor bipolar pel seu model equivalent en petit senyal; aquest model
és vàlid únicament si el dispositiu es troba polaritzat en zona de funcionament activa.

Per tal de comprovar que el transistor bipolar es troba correctament polaritzat, hem de fer una
anàlisi en contínua del circuit proposat a l'enunciat i trobar el punt de treball d’aquest dispositiu. Si
observem que:

1) IBQ > 0 implica que el transistor no està polaritzat en zona de tall (ja que la unió base-
emissor està en directa). Així, doncs, pot estar en activa o en saturació.

2) VCEQ > VCE(sat) implica que el transistor està polaritzat en zona activa (ja que la unió base-
col·lector està en inversa).

A la figura 18.2 es mostra el circuit equivalent en contínua de l'etapa amplificadora, on s'han
definit les variables que utilitzarem per analitzar-lo.

Per obtenir aquest circuit s'ha tingut en compte que els condensadors es comporten, en
contínua, com a circuits oberts.
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Figura 18.2

Aplicant KVL a la malla base-emissor, a la malla col·lector-emissor i al transistor:

25 k·I2 = VBE + 200·IE (1)

12 = 2 k·(I1 +IC) + VCE + 5k6·IE1+ 200·IE (2)

VCB = VCE - VBE (3)

i KCL al node de base i al transistor:

I1=I2 + IB (4)

IE = IB + IC (5)

i la llei d'Ohm a la resistència de 80 kΩ:

VCB = 80 k·I1 (6)

Aquestes equacions són vàlides per qualsevol zona de funcionament del transistor.

A continuació hem de suposar que el transistor està polaritzat en zona activa. En aquesta
zona, es compleix:

IC = hFE·IB + (hFE+1)· ICB0 (7)

VBE(act) = 0.7 V (8)

(com que no ens donen el valor de ICB0, podem prendre ICB0=0)
Ara es tracta de substituir adequadament aquestes equacions i obtenir el punt de treball del

transistor.
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Substituint l'equació (7) a la (5) obtenim:

IE = (1+hFE)·IB (9)

i la (9) a la (1):

I2 = 28 µ + 0.41·IB (10)

i la (10) a la (4):

I1 = 28 µ + 1.41·IB (11)

i la (7), la (9) i la (11) a la (2):

11.944 = 113.02 k·IB + VCE (12)

Igualant la (6) i la (3) i substituint la (11) obtenim:

2.94 = - 112.8 k·IB + VCE (13)

Les equacions (12) i (13) formen un sistema de dues equacions amb dues incògnites, amb
solució:

IBQ = 39.9 µA

VCEQ = 7.434 V

Es pot observar que:

1) IBQ > 0

2) VCEQ > VCE(sat) = 0.2 V

Per tant, el transistor bipolar es troba polaritzat en zona de funcionament activa.

A la figura 18.3 es mostra el circuit equivalent en petit senyal de l'etapa amplificadora. Per
obtenir aquest circuit s'ha tingut en compte:

 -que tant les fonts d'alimentació com els condensadors es comporten en alterna com a curts
circuits.

 -que el transistor bipolar s'ha substituït pel seu model equivalent en petit senyal. Això és
possible perquè es troba polaritzat en zona activa.
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Figura 18.3

on, segons l'enunciat:

hie = 0.6 kΩ  i  hfe = 100

a) Calculem, en primer lloc, el guany de tensió de l'etapa amplificadora  Av=vo/vi. Podem trobar
la tensió de sortida vo com la caiguda de tensió en la resistència equivalent del paral·lel de la
resistència d'emissor i la de càrrega:

vo = (200 || 200)·(hfe + 1)·ib1= 10.1 k·ib

i la d'entrada vi com la caiguda de tensió en la resistència hie més la tensió de sortida:

vi = hie·ib + (200 || 200)·(hfe + 1)·ib1= 10.7 k·ib (14)

Substituint aquestes expressions en el guany de tensió Av, obtenim:

Av = 0.944

Es tracta, a continuació, de calcular el guany de tensió Avs tenint en compte els efectes de la
impedància de sortida de la font de senyal.
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Així, doncs, hem de trobar el valor del quocient vi/vs. Per això, apliquem el concepte de
divisor de tensió a l'entrada del circuit de la figura 18.3:

vi = Zi·vs/( Zi + 0.6 k) (16)
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Tindrem determinat el valor d'aquest quocient quan trobem el valor de la impedància
d'entrada Zi=vi/ii a l'etapa amplificadora.

Aplicant KCL a la base del transistor, podem plantejar:

ii = vi/25 k  + ib + i1 (17)

Tenint en compte que:

vi = 80 k·i1 + 2 k·(i1 - hfe·ib) (18)

Igualant les equacions (14) i (18), trobem una relació entre el corrent de base ib i el corrent
que travessa la resistència de 80 kΩ [i1]:

i1 = 2.57·ib

Substituint aquesta expressió i l'equació (14) a la (17), obtenim:

ii ≅ 4·ib

Així, doncs, hem aconseguit relacionar la tensió i el corrent d'entrada a l'etapa amplificadora
amb el corrent de base del transistor; substituint aquests resultats a l'expressió de la impedància
d'entrada, obtenim:

Zi = 2.675 kΩ

Substituint aquest valor a l'equació (16), i el resultat a la (15), obtenim:

Avs = 0.771

b) A continuació, calculem el guany de corrent:
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Així doncs:

Ai = 12.626

c) Finalment, calculem la impedància de sortida Zo de l'etapa amplificadora. Per això, hem de
desconnectar les fonts independents.

A la figura 18.4 es mostra el circuit equivalent resultant, on s'ha inclòs a la sortida una font de
senyal de prova, el quocient entre la tensió donada per aquesta font, i el corrent que absorbeix el
circuit ens dóna el valor de la impedància de sortida Zo.
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Figura 18.4

Es pot observar que si traiem la resistència d'emissor d'aquest darrer circuit, podem calcular
Zo' i després, plantejar:

Zo = 200 Ω || Zo' (19)

Així, doncs, en treure RE, podem plantejar:

           Zo' = vprova/iprova (20)

on:

vprova = - [0.6 k·ib + (0.6 k || 25 k)·(ib + i1)] (21)

iprova = - (100 + 1)·ib = - 101·ib (22)

Per relacionar el corrent de base ib amb el corrent i1, apliquem KVL a la malla d'entrada del
circuit de la figura 18.4:

(0.6 k || 25 k)·(ib + i1) + 80 k·i1 + 2 k·(i1 - 100·ib) = 0

Operant:

i1 = 2.41·ib (23)

Substituint l'equació (23) a la (21), i el resultat i la (22) a la (20):

Zo' = 25.74 Ω

i per tant:
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Zo = 22.8 Ω
Problema 19

Enunciat:

Donat el circuit de la figura 19.1, en què prenem un BJT amb VBE(act)=0.7 V, VCE(sat)=0.2 V,
hFE=200, hfe=240 i hie=2 kΩ, es demana:

a) El valor de la resistència R3 per tal que la impedància d'entrada sigui de 100 kΩ.

b) Els valors de RC i RL que determinen uns guanys de tensió i de corrent Av=-6 i Ai=-30, suposant
R3=298 kΩ.

c) Si R3=298 kΩ, obtingueu els valors màxims (de pic) de les tensions de sortida i d'entrada, sense
que es produeixi distorsió, si es pren RC=12 kΩ i RL=20 kΩ, VCE(sat) = 0.5 V.

d) Per als mateixos valors de RC i RL de l'apartat anterior, determineu quin hauria de ser el valor de
R3 per tal d’obtenir la màxima excursió simètrica, sense distorsió, de la tensió de sortida, i indiqueu
aquest valor (tensió de pic).

Suposeu Ci →∞, CE→∞, Co →∞.

Figura 19.1
Resolució:

a) A la figura 19.2 es mostra el circuit equivalent en petit senyal de l'etapa amplificadora. Per
obtenir aquest circuit s'ha tingut en compte:

-que tant les fonts d'alimentació com els condensadors es comporten en alterna com a curts
circuits.
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-que el transistor bipolar s'ha substituït pel seu model equivalent en petit senyal. Per poder
realitzar aquesta substitució, el transistor ha d'estar polaritzat en zona de funcionament activa. Ara
hem de suposar que ho està i més tard es comprovarà.

Figura 19.2

on:

RB = 240 k || 400 k = 150 kΩ

i segons l'enunciat:

hie = 2 kΩ;    hfe = 240

Es tracta de determinar el valor de la impedància d'entrada a l'etapa Zi en funció de R3,
imposar Zi = 100 kΩ i obtenir el valor d'aquesta resistència.

A la vista de la figura 19.2, podem plantejar:

Zi = 150 k || (R3 + 2 k)

Així doncs, imposant Zi = 100 kΩ, obtenim:

R3 = 298 kΩ

b) En aquest apartat, es tracta de determinar els valors dels guanys de tensió Av i de corrent Ai de
l'etapa amplificadora en funció de les resistències de col·lector RC i de càrrega, imposar Av=- 6 i Ai=-
30 i obtenir el valor d'aquestes resistències.

Calculem el valor del guany de tensió Av com el quocient entre la tensió a la sortida vo i la
tensió a l'entrada vi de l'etapa amplificadora.
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i el de corrent Ai, plantejant:
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Substituint en les expressions dels guanys els valors següents:

Av = - 6; Ai = -30, hie = 2 kΩ

hfe = 240; R3 = 298 kΩ i Zi = 100 kΩ

obtenim:

RL = 20 kΩ

RC = 12 kΩ

Una vegada coneixem el valor de totes les resistències del circuit, comprovem que el transistor
es troba polaritzat en zona de funcionament activa, per tal de fer vàlids els càlculs efectuats als
apartats a) i b).

A la figura 19.3 es mostra el circuit equivalent en contínua de l'etapa amplificadora, on s'ha
tingut en compte:

-que els condensadors, en contínua, es comporten com a circuits oberts.

-que s'ha realitzat un equivalent de Thévenin a la base del transistor.

Figura 19.3

on:

VBB = 20·240 k/(240 k + 400 k) = 7.5 V
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              RBB = 298 k + (240 k || 400 k) = 448 kΩ

En primer lloc, apliquem KVL a la malla base-emissor i a la malla col·lector-emissor:

7.5 = 448 k·IB + VBE + 4 k·IE (1)

20 = 12 k·IC + VCE + 4 k·IE (2)

i KCL al transistor:

IE = IB + IC (3)

Aquestes equacions són vàlides per a qualsevol zona de funcionament del transistor.

A continuació hem de suposar que el transistor està polaritzat en zona activa. En aquesta
zona, es compleix:

IC = hFE·IB + (hFE+1)· ICB0 (4)

VBE(act) = 0.7 V (5)

(com que no ens donen el valor de ICB0, podem prendre ICB0=0)

Substituint l'equació (4) a la (3) obtenim:

IE = (1+hFE)·IB (6)

i en substituir l'equació (5) i la (6) a la (1) obtenim el valor del corrent de base:

IBQ = 5.43 µA

Substituint aquest valor a la (4) i a la (6):

ICQ = 1.086 mA

IEQ = 1.091 mA

Si, a continuació, substituïm a la (2) el valor del corrent de col·lector i d'emissor, obtenim:

VCEQ = 2.604 V

A la vista dels resultats obtinguts, es pot observar que:

1) IBQ > 0

2) VCEQ > VCE(sat) = 0.2 V
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Així, doncs, podem concloure que el transistor es troba polaritzat en zona de funcionament
activa.

c) Es tracta d'obtenir els valors màxims de les tensions de sortida i d'entrada sense que es
produeixi distorsió de senyal a la sortida, és a dir, la màxima excursió simètrica (MES) de sortida
∆vo i d'entrada ∆vi a l'etapa amplificadora.

En primer lloc, determinarem els marges dinàmics de tensió del transistor:

∆VCE(sat) = VCEQ - VCE(sat) = 2.604 - 0.5 = 2.104 Vpic

∆VCE(tall) = VCE(tall) - VCEQ = VCE(tall) - 2.604

on VCE(tall) és el valor que pren la tensió col·lector-emissor del transistor en zona de funcionament de
tall.

Aquest valor es pot calcular com la intersecció de la recta de càrrega en alterna (RCA) amb la
recta iC = 0, que és la condició que ha de complir el transistor per trobar-se polaritzat en zona de tall.

Per obtenir la recta de càrrega en alterna, hem de particularitzar l'etapa amplificadora per
alterna (els condensadors es comporten com a curts circuits).

La figura 19.4 mostra la part de sortida d'aquest circuit:

Figura 19.4

Aplicant KVL a la malla col·lector-emissor d'aquest circuit:

vCE = - (12 k || 20 k)·iC RCA

Hem de realitzar un canvi de variable en aquesta recta de càrrega. La tensió i el corrent total
són un component continu més un component altern:

vCE= VCEQ + vce
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iC= ICQ + ic

Substituint a la RCA, obtenim:

vCE = 10.75 - 7.5 k·iC RCA
Així, doncs, fent la intersecció de la RCA amb iC = 0:

VCE(tall) = 10.75 V

i substituint aquest valor en el marge dinàmic de tensió VCE(tall):

∆VCE(tall) = VCE(tall) - VCEQ = 8.146 Vpic

Es pot observar a la figura 19.4 que:

vo = vce

és a dir, els marges dinàmics de tensió de l'etapa amplificadora, en aquest cas, coincideixen amb els
marges dinàmics de tensió del transistor.

Com que la MES del senyal de sortida sense distorsió ∆vo està limitada pel menor marge
dinàmic de tensió de sortida de l'etapa amplificadora, tenim:

∆vo = 2.104 Vpic

Una vegada hem determinat el màxim valor de senyal que podem tenir a la sortida sense
distorsió vo, calculem el màxim senyal d'entrada vi com:

∆vi = ∆vo / Av

Substituint valors, obtenim:

∆vi =  350 mVpic

d) Es tracta de determinar el valor de R3 per obtenir la màxima excursió simètrica sense distorsió
del senyal de sortida.

Es pot observar que en modificar el valor de la resistència R3:

1) no es modifica la RCC (donada per l'equació (2))

20 = 16 k·IC + VCE RCC

2) es modifica el punt de treball del transistor; això fa que es modifiqui la RCA
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vCE = VCEQ + 7.5 k·ICQ - 7.5 k·iC RCA
on:

VCE(tall) = vCE(iC=0)  = VCEQ + 7.5 k·ICQ

Així, doncs, els nous marges dinàmics de tensió del transistor seran:

∆VCE(sat) = VCEQ - VCE(sat) = VCEQ - 0.5

∆VCE(tall) = VCE(tall) - VCEQ = ICQ·7.5 k

Atès que vo = vce, els marges dinàmics de tensió de l'etapa amplificadora coincideixen amb els
marges dinàmics de tensió del transistor.

Per obtenir MES de senyal de sortida, ens interesa que els marges dinàmics de tensió de
l'etapa amplificadora siguin iguals:

∆VCE(sat) = ∆VCE(tall)

VCEQ - 0.5 = ICQ·7.5 k

Es pot observar que l'equació anterior i la RCC formen un sistema de dues equacions amb
dues incógnites, la solució del qual ens donarà el punt de treball que permet la MES de senyal de
sortida de l'etapa amplificadora:

ICQ = 0.83 mA

VCEQ = 6.72 V

Aquesta MES de senyal de sortida serà:

∆vo = ∆VCE(sat) = ∆VCE(tall)

∆vo = 6.22 V

Finalment, calculem el valor de la resistència R3.

Per això, apliquem KVL a la malla base-emissor del circuit de la figura 19.3:

VBB = RBB·IB + VBEQ + 4 k·IE

on:
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VBB = 7.5 V;  RBB = R3 + (240 k || 400 k);  VBEQ = 0.7 V

IBQ = ICQ / hFE = 4.15 µA;  IEQ = (hFE + 1)·IBQ = 0.834 mA

I, per tant, en substituir aquests valors en l'expressió anterior obtenim:

R3 = 688.55 kΩ

Problema 20

Enunciat:

Donada l’etapa de la figura 20.1 en porta comuna, trobeu l'amplificació de tensió Av=vo/vi i
Avs=vo/vs i la impedància d'entrada Zi. Comproveu  prèviament  que  el  JFET  està  polaritzat
correctament.

Dades: IDSS=2 mA; VP=-2 V; rds →∞. Suposar C1 →∞, C2 →∞.

Figura 20.1

Resolució:

A la figura 20.2 es mostra el circuit equivalent en contínua de l'etapa amplificadora, on s'ha
tingut en compte que els condensadors, en contínua, es comporten com a circuits oberts. A més, s'ha
realitzat un equivalent de Thévenin a la porta del transistor unipolar.
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Figura 20.2

on:
RG = 150 k || 1 M = 130.4 kΩ

VGG = 15·150 k/(150 k + 1 M) = 1.956 V

Aplicant KVL a la malla porta-sortidor i a la malla drenador-sortidor:

VGG = RG·IG + VGS + 2.5 k·IS (1)

15 = 7.5 k·ID + VDS + 2.5 k·IS (2)

i la dels corrents al transistor:

IS = ID + IG (3)

Aquestes equacions són vàlides per a qualsevol zona de funcionament del transistor unipolar.

A continuació, hem de suposar que el transistor es troba polaritzat en zona de funcionament
de saturació. En aquesta zona es compleix:

1) corba de transferència:
2

P

GS
DSSD V

V
1•II 








−=

on, segons l'enunciat:

IDSS = 2 mA

VP = - 2 V
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així, doncs:
2

GS
D 2

V
1•2I 



 += (4)

2) IG ≅ 0 (5), ja que la unió porta-sortidor es troba polaritzada en inversa.

Substituint l'equació (5) a la (3) obtenim:

IS = ID (6)

Si ara substituim la (5) i la (6) a la (1):

2k5

V1.956
I GS

D
−= (7)

I la (7) a la (4) obtenim una equació de segon grau:
VGS

2 + 4.8·VGS + 2.44 = 0

equació que té per solucions:

VGS = - 0.58 V

V’GS = - 4.22 V

Hem suposat, per arribar a aquests resultats, que el transistor es trobava polaritzat en zona de
funcionament de saturació, ara bé, en aquesta zona s'ha de complir per a un JFET de canal N:

VGSQ > VP

així, doncs, descartem el segon resultat obtingut:

VGSQ = - 0.58 V

Substituint aquest resultat a la (4), s’obté:

IDQ = 1.01 mA

i substituint aquest valor i l'equació (6) a la (2):

VDSQ  =  4.9 V

Un transistor JFET de canal N es troba polaritzat en zona de funcionament de saturació si es
compleix:

1)VGSQ > VP

2)VDSQ > VGSQ - VP
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i per tant:

1) - 0.58 V > - 2 V

2) 4.9 V > 1.42 V

Per tant, el transistor es troba polaritzat en zona de funcionament de saturació.

A la figura 20.3 es mostra el circuit equivalent en petit senyal de l'etapa amplificadora. Per
obtenir aquest circuit s'ha tingut en compte:

-que tant les fonts d'alimentació com els condensadors es comporten en alterna com a curts
circuits.

-que el transistor JFET s'ha substituït pel seu model equivalent en petit senyal. Això és
possible perquè es troba polaritzat en zona de saturació.

Figura 20.3
on:

QGS
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Com hem obtingut que el transistor es troba polaritzat en zona de saturació, és vàlida la corba
de transferència:
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Així, doncs, derivant el corrent de drenador respecte de la tensió porta-sortidor en la corba de
transferència i particularitzant el resultat en el punt de treball del transistor, obtenim:
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substituint els valors:

IDSS = 2 mA
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VP = - 2 V

obtenim:

gm = 1.42 mA/V

Calculem, en primer lloc, el guany de tensió de l'etapa amplificadora Av = vo / vi:

vo = - 7.5 k·gm·vgs (8)

vi = - vgs (9)

Substituïm les equacions (8) i (9) a l'expressió del guany de tensió:

Av = 10.65
A continuació, calculem el guany de tensió tenint en compte els efectes que introdueix la

resistència de sortida de la font de senyal (RS = 500 Ω):

Avs = vo / vs (10)

Aplicant KCL al node sortidor, plantegem:

2k5

v
v•g

500

vv i
gsm

is =+−

Substituint l'equació (9) a la (10), obtenim:

vs = - 1.91·vgs (11)
I en substituir les equacions (8) i (11) a la nova expressió del guany de tensió:

Avs = 5.58

Finalment, calculem l'impedància d'entrada a l'etapa amplificadora Zi:

Zi = 2.5 k || Zi'

A la figura 20.4 es mostra el circuit equivalent en petit senyal de l'etapa amplificadora que
utilitzarem per determinar el valor de Zi', on s'ha inclòs una font de senyal de prova.
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Figura 20.4

El quocient entre la tensió donada per la font de senyal de prova i el corrent que absorbeix el
circuit ens dóna el valor d'aquesta impedància.

Així, doncs, podem plantejar:

Ω=
−

−
==  704

v•g
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i

Per tant:

Zi = 547 Ω
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