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Problema 21

Enunciat:

Donat el circuit de la figura 21.1 es demana:

1) Trobeu el punt de treball dels transistors.

2) Calculeu el guany de tensió, la impedància d'entrada, la impedància de sortida i el guany
de corrent de l'amplificador.

3) Calcular la màxima excursió simètrica de la tensió de sortida i la màxima amplitud de
tensió de senyal que podem aplicar a l'entrada per a que no hi hagi distorsió.

Dades: T1 i T2 idèntics amb VBE=0.7 V; hFE=hfe=100; hie=1 kΩ; VCE(sat)=0.5 V

Figura 21.1

Resolució:

1) Com podem veure, en tenir dues etapes acoblades per condensador, els punts de repòs
d'ambdues etapes seran independents.

Així, doncs, l'anàlisi en contínua es farà de forma independent per a cada etapa. Comencem,
per exemple, per la primera:

- Circuit equivalent en contínua de la primera etapa (figura 21.2)
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Figura 21.2

Fent l'equivalent de Thévenin del circuit de polarització de base tenim (figura 21.3):

Figura 21.3
on:

RB1=R1||R2= R1·R2/( R1+R2) = 9.88 kΩ

VBB1=VCC/(R1+R2)= 1.76 V

Aplicant KVL a la malla base-emissor ens queda:

VBB1=IB1·RB1+VBE1+IE1·RE1

i suposant el BJT en activa tindrem que IE1=IB1·(hFE+1) i VBEQ1=0.7 V; per tant, el corrent de base
valdrà:

IBQ1=(VBB1-VBEQ1)/(RB1+RE1·(hFE+1)) = (1.76-0.7)/(9.88 k+1 k·101) = 9.56 µA

i el corrent de col·lector:

ICQ1=hFE·IBQ1=100·9.56 µA = 0.96 mA

Ara, aplicant KVL a la malla col·lector-emissor, obtenim:
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VCC=RC·IC1+VCE1+IE1·RE1

com que suposem el BJT en activa, la relació entre IE1 i IC1 serà:

IE1=IB1+IC1=(hFE+1)·IC1/hFE ≅ IC1 (ja que (hFE+1)/hFE =101/100 ≅ 1)

per tant, l'equació anterior ens queda:

VCC=VCE1+IC1·(RC+RE1)

aïllant VCE1 i substituint pels valors de les variables al punt de repòs es té:

VCEQ1=VCC-ICQ1·(RC+RE1)=10-0.96 m·(5 k+1 k) = 4.24 V > VCE(sat)

com podem observar, efectivament el primer BJT està en activa.

- Circuit equivalent en contínua de la segona etapa (figura 21.4)

Figura 21.4

Per a l'anàlisi procedirem igual que hem fet amb la primera etapa.

Comencem fent l'equivalent de Thévenin del circuit de polarització de base (figura 21.5):
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Figura 21.5
amb

RB2=R4||R3 = 9.88 kΩ

VBB2=VCC·R3/(R4+R3) = 8.24 V

Aplicant KVL al circuit base-emissor:

VBB2=IB2·RB2+VBE2+IE2·RE2

suposant el BJT en activa tenim que VBEQ2=0.7 V i IE2=(hFE+1)·IB2; per tant aïllant IB2 de l'equació:

IBQ2=(VBB2+VBEQ2)/(RB2+(hFE+1)·RE2) = 68 µA

Pel fet de tenir el BJT en activa (realment ens manca comprovar que VCEQ2>VCE(sat)) i amb
un valor alt de hFE, es donarà que:

IEQ2=ICQ2=hFE·IBQ2=100·68 µ = 6.8 mA

Així, el valor de la tensió entre col·lector i emissor serà, aplicant KVL:

VCEQ2=VCC-IEQ2·RE2=10-6.8 m·1 k = 3.2 V > VCE(sat)

amb la qual cosa podem comprovar que aquest BJT també està en activa.

I atès que els transistors estan ben polaritzats, podem passar a l'anàlisi en petit senyal.

2) Podem representar, en primer lloc, el circuit equivalent en alterna de l'amplificador complet
(figura 21.6):
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Figura 21.6

Per efectuar l'anàlisi en alterna no podem començar per qualsevol etapa de forma arbitrària,
sinó que hem de seguir un ordre determinat.

Als exercicis anteriors sobre amplificadors monoetapa hem pogut observar que:

i) Els guanys de tensió i corrent depenen de la càrrega de l'amplificador.

ii) La impedància d'entrada de l'amplificador pot dependre de la càrrega.

iii) La impedància de sortida de l'amplificador pot dependre de la impedància de la font de
senyal aplicada (excitació).

Així, doncs, en aquest amplificador de dues etapes podem observar que:

a) La segona etapa actua com a càrrega de la primera. Per tant, per calcular el guany de
tensió i corrent, i tal vegada la impedància d'entrada, de la primera etapa ens mancarà conèixer la
impedància d'entrada de la segona.

b) La primera etapa actua com a excitació de la segona.

Així, possiblement per calcular la impedància de sortida de la segona etapa, ens caldrà
conèixer la impedància de sortida de la primera.

En general, per a un amplificador multietapa, seguirem el procediment següent:

1) Càlcul dels guanys de tensió i de corrent, i de la impedància d'entrada:
Començarem per la darrera etapa i anirem cap a la primera.

2) Càlcul de la impedància de sortida:
Començarem per la primera etapa i anirem cap a la darrera.

Comencem, doncs, per la segona etapa, calculant el seu guany de tensió i corrent i la seva
impedància d'entrada.

- Circuit equivalent en petit senyal de la segona etapa (figura 21.7)
(Observem que és una etapa en col·lector comú)
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Figura 21.7
El guany de tensió d'aquesta etapa serà:

Av2=vo/vi2

on podem veure que:

vo=(hfe+1)·ib2·(RE2||RL)

vi2=hie·ib2+(hfe+1)·ib2·(RE2||RL)

per tant:

Av2=(hfe+1)·(RE2||RL)/[hie+(hfe+1)·(RE2||RL)] = 0.98

I la impedància d'entrada (vb2≡vi2):

Zi2=RB2||Zi2
’=RB2||(vb2/ib2)=RB2||[hie+(hfe+1)·(RE2||RL)] = 8.29 kΩ

El guany de corrent d'aquesta etapa és immediat, una vegada hem calculat la impedància
d'entrada i el guany de tensió:
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Calculem ara els guanys i la impedància d'entrada de la primera etapa.

- Circuit equivalent en petit senyal de la primera etapa (figura 21.8) (Observem que és
una etapa en emissor comú)
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Figura 21.8

La impedància d'entrada es calcula de forma immediata:

Zi1=RB1||hie = 0.91 kΩ

I el guany de tensió Av1‚ definit per l'expressió:
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I el guany de corrent:
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Ara, per calcular la impedància de sortida, començarem per la primera etapa, calculant la
seva impedància de sortida. Així, doncs, representem el circuit equivalent de la primera etapa, on
hem desactivat totes les fonts independents de tensió i corrent (figura 21.9) (en el nostre cas, només
hem de fer vs=0):

Figura 21.9

com que vs=0, tindrem que ib1=0; per tant, és immediat que:
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Zo1=RC1= 5 kΩ

Per a altre banda, calculem la impedància de sortida de la segona etapa, tenint en compte
que per a això seguim suposant vs=0.

D'aquesta manera, amb vs=0, la primera etapa es comporta per la segona com una
resistència de valor Zo1 (figura 21.10):

Figura 21.10
i en vista que en aquest cas el càlcul de la impedància no és immediat, l'obtindrem a partir de la
relació:

Zo2 = vm/im

observem, a més, que vm=ve2; per tant, el corrent de base serà:

ib2 = -vm/[hie+(Zo1||RB2)]

A més, el valor de im és:

im = -(hfe+1)·ib2 + vm/RE2

Combinant les tres expressions tenim:
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simplificant i reagrupant ens queda:
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Ara ja podem calcular els guanys i les impedàncies per a l'amplificador complet:

- Guany de tensió. Atès que vi=vi1 i vo1=vi2, tindrem que:



Amplificadors amb més d’un transistor i amplificador diferencial 115

Av=vo/vi=(vo/vi2)·(vi2/vi1)=Av2·Av1= 0.98·(-311.89) = -305.65

- Guany de corrent. Tenim que ii=ii1 i io1=ii2, per tant:

Ai=io/ii=(io/ii2)·(io1/ii1)=Ai2·Ai1=8.12·(-34.24)= -278

També podríem haver fet (Zi≡Zi1):
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- Impedància d'entrada. Coincideix amb la impedància d'entrada de la primera etapa:

Zi=Zi1=0.91 kΩ

- Impedància de sortida. Serà la impedància de sortida de la segona etapa:

Zo=Zo2=41 Ω

3) Per obtenir l'excursió simètrica màxima de l'amplificador complet, buscarem els valors de
les excursions simètriques màximes de cada etapa, i aquella que limiti primer, és a dir, a un valor
més baix, serà la que limiti l'excursió màxima del conjunt.

- Excursió simètrica màxima de la primera etapa

Del circuit equivalent en contínua obtenim la RCCS:
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El circuit equivalent en alterna d'aquesta etapa és el representat a la figura 21.11:
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Figura 21.11

Aplicant KVL a la sortida tenim la RCAS:

vo1=vce1= -ic1·(RC||Zi2)

aïllant el corrent de col·lector:

ic1=-vce1/(RC||Zi2)

i fent el canvi d'eixos següent:

vCE=vce+VCEQ

iC=ic+ICQ

ens queda:

iC1=ICQ1 + VCEQ1/(RC||Zi2) - vCE1/(RC||Zi2)

Substituint els valors que ja coneixem: ICQ1=0.96 mA, VCEQ1=4.24 V, Zi2=8.29 kΩ i RC=5
kΩ obtenim:

iC1= 2.32 - 0.32·VCE1 RCAS

Representem les rectes de càrrega de sortida sobre la característica de sortida (figura 21.12):
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Figura 21.12

Els marges dinàmics seran:

∆vCE1(sat)=VCEQ1-VCE1(sat)= 4.24-0.5= 3.74 V

∆vCE1(tall)=VCE1(tall)-VCEQ1=VCE1(iC1=0)-VCEQ1 implica que

∆vCE1(tall)=ICQ1·(RC||Zi2)=3.01 V

Per tant, l'excursió simètrica màxima (MES) serà:

∆vCE1(màx)=vo1(màx)=mín{∆vCE1(sat),∆vCE1(tall)} ≅ 3Vpic

- Excursió simètrica màxima de la segona etapa

Del circuit equivalent en contínua obtenim la RCCS:
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El circuit equivalent en alterna és el que es representat a la figura 21.13:
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Figura 21.13

Aplicant KVL a la sortida tindrem (hfe>>1):

vce2= -vo2= -ie2·(RE2||RL) ≅ -ic2·(RE2||RL)

aïllant el corrent de col·lector tindrem la RCAS:

ic2 = -vce2/(RE2||RL)

i tenint en compte que:

vCE=vce+VCEQ

iC=ic+ICQ

ens queda:

iC2=ICQ2 + VCEQ2/(RE2||RL) - vCE2/(RE2||RL)

substituint valors tindrem:

iC2= 13.2 - 2·vCE2 RCAS

Representem les rectes de càrrega segons la figura 21.14:
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Figura 21.14
Els marges dinàmics seran:

∆vCE2(sat)=VCEQ2-VCE(sat)=3.2-0.5=2.7 V

∆vCE2(tall)=VCE2(tall)-VCEQ2=ICQ2·(RE2||RL)=3.4 V

i l'excursió simètrica màxima:

∆vCE2(màx)=vo2(màx)=mín{∆vCE2(sat), ∆vCE2(tall)}=2.7Vpic

(Observeu que vCE2=-vo2, però com que ens interessa únicament el valor absolut de les variacions,
escrivim ∆vCE2=vo2.)

Vegem quina és la màxima variació de tensió d'entrada admesa per la segona etapa:

Av2 = vo2/vi2 implica que vi2 = vo2/Av2 implica que

∆vi2(màx) = ∆vo2(màx)/Av2 implica que

∆vi2(màx)=2.7 Vpic/0.98 = 2.76 Vpic

Per altra banda, atès que vo1=vi2 i que, com hem calculat abans, la primera etapa ens pot
proporcionar una tensió de sortida màxima de ∆vo1(màx) ≅ 3 Vpic, es veu que és la segona etapa la que
limita l’excursió simètrica màxima de l'amplificador.

Així tindrem:

- Excursió màxima de la tensió de sortida:

∆vo(màx) = ∆vo2(màx) = 2.7 Vpic

- Màxima amplitud de la tensió d'entrada:

∆vi(màx)= ∆vo(màx)/|Av| = 2.7 Vpic/302.65 =8.83 mVpic

Problema 22

Enunciat:

Donat el circuit de la figura 22.1, calculeu:

a) Els punts de treball del BJT i del JFET, suposant que Vo=5 V. (Considerar IB<<ID.)

b) Els valors dels paràmetres VP i IDSS del JFET.

c) EL guany de tensió, la impedància d'entrada i la impedància de sortida.

d) L’excursió simètrica màxima de la tensió de sortida.

e) La màxima amplitud del senyal d'entrada vi per tal que no hi hagi distorsió de sortida.
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Dades: BJT: hie=7 kΩ; hFE=hfe=100; VEB(act)=0.6 V
JFET: gm=2 mA/V; rds=100 kΩ

Figura 22.1

Resolució:

a) Com podem observar, en aquest cas tenim un sistema de dues etapes amb acoblament
directe. Per tant, l'anàlisi en contínua es farà en conjunt i no com abans, per etapes separades.

Analitzarem, doncs, el circuit equivalent següent en contínua (figura 22.2):

Figura 22.2
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La primera equació que plantejarem ens donarà el valor d’IDQ:
VEB=RD·(ID-IB) i, segons l'enunciat, podem prendre IB<<ID, per tant:

VEB≅RD·ID implica que IDQ= VEBQ/RD = 0.6/680 = 0.882 mA

Com que suposarem el JFET en saturació, tindrem que IG≅0, per tant:

IS=ID+IG≅ID

Així, doncs, aplicant KVL a la rama que conté RC i RD tenim:

Vo=IC·RC+(IC+IS)·RS

s’obté:

Vo=IC·(RC+RS)+ID·RS

aïllant IC s'obté:

ICQ=(Vo-IDQ·RS)/(RC+RS)=(5-0.882 m·1 k)/(1 k+1 k) = 2.06 mA

i suposant el BJT en activa (observem que VECQ=VE-VC=VCC-Vo=4 V):

IBQ=ICQ/hFE = 20.6 µA

(podem veure que, efectivament, IBQ<<IDQ, 20.6 µA<< 0.882 mA)

IEQ=(hFE+1)·IBQ= 2.08 mA

Conegut el valor d’ICQ, podem determinar VS, que ens servirà per trobar VGSQ i VDSQ:

VS=(IC+IS)·RS=(IC+ID)·RS= 2.94 V

per tant:

VDSQ=VD-VS=(VCC-VEBQ)-VS= 5.46 V

Prenent IG≅0:

VGSQ=VG-VS=(-IG·RG)-VS = -2.94 V

b) Coneixent els valors d’IDQ i VGSQ podem determinar els de IDSS i VP.

Recordem que la característica de transferència aproximada del JFET, suposant que està en
saturació, és:
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i l'expressió de gm:
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Com es pot observar d'aquestes dues expressions les incògnites són IDSS i VP.

Així, doncs, podem substituir els valors coneguts, i ens queda:
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i dividint (1) entre (2) tenim:

0.882 = -(VP+2.94) implica que VP= -3.82 V

i substituint aquest valor a l'expressió (2), per exemple, ens queda:

IDSS= 16.58 mA

Comprovem que efectivament el JFET està en saturació:

VDSQ>VGSQ-VP implica que 5.46> -2.94-(-3.82)=0.88 V, és cert

c) Per tal de facilitar la identificació de les etapes, representarem el circuit equivalent en
alterna de l'amplificador complet (figura 22.3):
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Figura 22.3
Començarem per calcular el guany de tensió i la impedància d'entrada de la segona etapa. El

circuit equivalent en petit senyal d'aquesta etapa és (figura 22.4):

Figura 22.4

on és immediat veure que el guany de tensió és:

Av2=vo/vi2 = -hfe·RC/hie = -14.3

i la impedància d'entrada:

Zi2=hie= 7 kΩ

Quant a la primera etapa, tenim el circuit equivalent següent en petit senyal (figura 22.5):

Figura 22.5

en què el guany de tensió és:

Av1 = vo1/vi = -gm·vgs·(rds||RD||Zi2)/vgs = -1.232

i la impedància d'entrada:

Zi1=Zi=RG= 100 kΩ
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La impedància de sortida de l'amplificador complet és la de la segona etapa i podem veure
que, per calcular-la, no ens cal calcular la de la primera etapa (figura 22.6):

Figura 22.6

Així, doncs, tindrem:

Zo=Zo2=RC= 1 kΩ

La impedància d'entrada de l'amplificador complet ja l'hem calculada:

Zi=Zi1= 100 kΩ

i el guany de tensió (vo1≡vi2):

Av = vo/vi = (vo/vi2)·(vo1/vi) = Av2·Av1 = -14.3·(-1.232)= 17.62

d) Per determinar la MES de la tensió de sortida mirarem per separat cada etapa, i la que limiti
abans serà la que limiti l'excursió de tot l'amplificador.

Comencem, per exemple, per la segona etapa. Calcularem la RCAS a partir del circuit
equivalent en alterna (figura 22.7):
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Figura 22.7

vo2 = ic·RC = -vec  implica que  ic = -vec/RC

Fem el canvi de variables:

iC=ICQ+ic

vEC=VECQ+vec

i ens quedarà:

iC = ICQ + VECQ/RC - vEC/RC RCAS

on, substituint valors (ICQ=2.06 mA, VECQ=4 V i RC=1 kΩ), es té:

iC= 6.06 m - vEC/1 k

Representem aquesta recta (figura 22.8):

Figura 22.8

on els marges dinàmics són:

(observeu que, com que treballem amb variacions de tensió, no ens interessa el signe; per tant, és el
mateix prendre ∆vCE o ∆vEC, donat que |∆vCE|=|∆vEC|)

∆vCE(sat)=VECQ-VEC(sat)=4-0.5= 3.5 V

∆vCE(tall)=ICQ·RC= 2.06 V
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i, per tant, la MES de la segona etapa serà:

∆vo2(màx)=mín(∆vCE(sat), ∆vCE(tall))= 2.06 Vpic

Això vol dir que aquesta segona etapa admetrà com a màxim una variació de tensió
d'entrada de:

∆vi2(màx) = ∆vo2(màx)/|Av2| = 2.06 Vpic/14.3 =144 mVpic

Ara vegem quina és la MES de la primera etapa.

Procedirem igual que abans: calcularem la RCAS, a partir de l'anàlisi del circuit equivalent
en alterna (figura 22.9):

Figura 22.9

vo1=vds= -id·(RD||Zi2) implica que id = -vds/(RD||Zi2)

Ara fem el canvi de variables:

vDS=VDSQ+vds

iD=IDQ+id

i queda l’expressió següent de la RCAS per al JFET:

iD = IDQ + VDSQ/(RD||Zi2) - vDS/(RD||Zi2)

on, substituint valors (IDQ=0.882 mA, VDSQ=5.46 V, RD=680 Ω i Zi2=7 kΩ) tenim:

iD= 9.69 m - vDS/0.62 k
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Representem aquesta recta sobre els eixos de les característiques de sortida del JFET (figura
22.10):

Figura 22.10

on podem veure que els marges dinàmics són:

∆vDS(òhmica)=VDSQ-VL

∆vDS(tall)=IDQ·(RD||Zi2)

Observeu que el punt L és el punt límit entre la zona de saturació i la zona òhmica; el
determinarem per la intersecció entre la RCAS i la línia de separació d'ambdues zones.

Recordem que els punts de la separació entre la zona òhmica i de saturació compleixen
aproximadament l'equació:

vDS=vGS-VP (3)

i com que aquests punts pertanyen a ambdues zones, en particular seran de la zona de saturació; així,
compliran també:
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combinant (3) i (4) tindrem una expressió equivalent a la (3) segons iD i vDS:



Circuits electrònics bàsics. Problemes resolts128

  
2

P

DS
DSSD V

v
•Ii 








= (5)

Resolem el sistema d'equacions format per la RCAS i l'expressió (5); aïllant el terme vDS es té
l'equació següent:

v2
DS + 1.4196 vDS - 8.5284 = 0

Tenim dues solucions, de les quals la vàlida és la positiva:

vDS = 2.3 V = VL

Ara ja podem conèixer els valors dels marges dinàmics:

∆vDS(òhmica)=VDSQ-VL=5.46-2.3= 3.16 V
∆vDS(tall)=IDQ·(RD||Zi2)=0.882 m·(680||7 k)= 0.55 V

i a partir d'aquí determinem la MES de la primera etapa:

∆vo1(màx)=mín(∆vDS(òhmica), ∆vDS(tall))= 0.55 Vpic

Com a conclusió, determinarem quina serà la MES de la tensió de sortida de l'amplificador
complet.

Donat que ∆vi2(màx)=0.144 Vpic<∆vo1(màx)=0.55 Vpic, és la segona etapa la que limita l'excursió
de l'amplificador. Així, doncs:

∆vo(màx)= ∆vo2(màx)= 2.06 Vpic

e) A partir del guany de tensió i del resultat de l'apartat anterior, determinarem la màxima
amplitud admissible del senyal d'entrada:

∆vi(màx)= ∆vo(màx)/Av = 2.06 Vpic/17.62 = 117 mVpic

Problema 23

Enunciat:

Donat l'amplificador diferencial de la figura 23.1, en què es suposen JFET's idèntics, es
demana:

a) Expressar IC3 en funció de R3.
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b) Expressar la transconductància gm de qualsevol dels dos JFET en funció de R3 (i també
IC3 en funció de gm).

c) Trobar l'expressió del guany diferencial Ad=vod/vd en funció de gm, i determinar el valor
de R3 necessari per obtenir Ad=-200.

d) Determinar els punts de treball dels transistors T1, T2 i T3, suposant R3=60 kΩ i
comprovar que treballen en zona lineal.

Dades: T1 i T2: IDSS=30 mA; VP=-1.5 V; rds→∞.
T3: hFE=80; VBE(act)=0.7 V; hoe=0.
D: Vγ=0.7 V.
vod=vo2-vo1; vd=v2-v1.

Figura 23.1
Resolució:

a) Analitzem la font de corrent, representada a la figura 23.2:
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Figura 23.2
Per al funcionament correcte, el BJT T3 ha de treballar a la zona activa; d'aquesta forma es

tindrà:

IE3=IB3·(hFE+1)=IC3·(hFE+1)/hFE=1.0125·IC3≅ IC3 (1)

Aplicant KVL als dos llaços del circuit, obtenim les expressions següents:

I1·R1+VBE3+IE3·R3-VDD=0 (2)

VBE3+IE3·R3-VD-I2·R2=0 (3)

Ara apliquem KCL al nus de la base:

I1=IB3+I2=IC3/hFE + I2 (4)

Combinant les expressions (1), (2), (3) i (4), i aïllant el terme IC3:
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Substituint valors:

Io=IC3= 14.3 / (1.875 + 1.5·R3) R3 en kΩ , IC3 en mA (5)

(Observeu que la missió del díode és compensar les variacions de la tensió VBE amb la temperatura.

Per això, amb la finalitat d'eliminar les derives de Io=IC3 degudes a canvis de temperatura, podem
imposar:
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Aquesta condició és difícil que es compleixi ja que normalment VD=VBE; per resoldre aquest
problema es solen associar dos o més díodes en sèrie. Si disposem n díodes, la condició serà:

0
R

R
1•V

R

R
•V•n

2

1
BE3

2

1
D =








+−









+=

1

2BE3
D R

R
1•

n

V
V

la qual cosa implicarà que el corrent de la font serà:
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que, com es pot observar, no depèn de VBE.)

b) Analitzem el circuit equivalent en contínua que conté T1 i T2 (figura 23.3):

Figura 23.3
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Suposant els JFET idèntics, i tenint en compte la simetria del circuit es tindrà:

ID1=ID2=ID=IC3/2 (6)

Si, a més, els JFET treballen a la zona de saturació, coneguda la característica de
transferència, tindrem:
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(7)

(Observeu que es pren el signe +, ja que VP<VGSQ<0.)

L'expressió de gm serà:

QGS

D
m v

i
g

∂
∂=









−−=

P

GSQ

P

DSS
m V

V
1•

V

I•2
g (8)

Combinant les expressions (5) i (6):

IDQ = IC3/2 = 7.15/(1.875+1.5·R3) (9)

Ara, combinant (7) i (8) s'obté gm en funció de IDQ:
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substituint el resultat (6) al (10) i aïllant IC3:
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I == gm en mA/V; IC3 en mA (11)

I combinant les expressions (10) i (9):
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on R3 s'expressa en kΩ i gm en mA/V.

c) El circuit equivalent en alterna serà el representat a la figura 23.4:

Figura 23.4

on Zo3→∞, ja que hoe=0.

Es pot observar que pel fet que Zo3→∞ es tindrà que:

gm·vgs1+gm·vgs2=0 implica que vgs1+vgs2=0; per tant, vgs1= -vgs2 (13)
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A més, aplicant KVL a la malla porta-surtidor s'obté:

v1-vgs1+vgs2-v2=0 (14)
Combinant (13) i (14):

v1-2·vgs1-v2=0 implica que vgs1= (v1-v2)/2 = -vgs2 (15)

Llavors tindrem les expressions següents de les tensions de sortida:

vo1= -gm·vgs1·RD= gm·RD·(v1-v2)/2

vo2= -gm·vgs2·RD= -gm·RD·(v1-v2)/2

(Observem que vo1 i vo2 només depenen de vd i no de vc. Això es degut a que Zo3→∞. És la mateixa
situació que en un amplificador diferencial amb BJT.)

L'expressió del guany diferencial serà:

Ad = vod/vd = (vo2-vo1)/(v2-v1) = -gm·RD = -100·RD amb RD en kΩ (16)

Si volem obtenir un valor de Ad=-200, segons el resultat anterior tindrem:

Ad= -gm·RD= -200 implica que gm=-Ad/RD=200/100 k = 2 mA/V

que és el valor de la transconductància que han de presentar els JFET. A l'apartat b) hem vist que hi
ha una relació entre el valor de gm i la resistència R3 (expressió 12)):

mA/V 2
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implica que

R3 = 62.3 kΩ

d) Amb R3=60 kΩ i segons l'expressió (5), obtenim:

IC3= 14.3 / (1.875 + 1.5·R3) = 14.3 / (1.875 + 1.5·60) ≅ 156 µA

i el corrent de base valdrà:
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IB3 = IC3/hFE = 156 µ/80 = 1.95 µA

atès que el valor de hFE és elevat:

IE3=IC3=156 µA

El circuit equivalent en contínua el tenim representat a la figura 23.5:

Figura 23.5

Per simetria es tindrà:

ID1=ID2=IC3/2 = 78 µA

Suposant els JFET en saturació, i a partir de la característica de transferència es té:
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amb IDQ = 78 µA s’obté:
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VGSQ= -1.424 V

(Observeu que es compleix que VP<VGSQ<0)

Calculem ara els valors de VDSQ1=VDSQ2=VDSQ(VG=0):

VGS=VG-VS = -VS= -1.424 V implica que VS= 1.424 V

VD=VDD-IDQ·RD=15-78 µ·100 k= 7.2 V

per tant:

VDSQ=VD-VS= 7.2-1.424= 5.776 V

Comprovem que els JFET estan en saturació:

VDSQ>VGSQ-VP implica que 5.776>-1.424+1.5=0.076 V és correcte.

Comprovem finalment que T3 està en activa:

VC3=VS= 1.424 V

VE3= -VDD+IE3·60 k= -15+156 µ·60 k= -5.64 V

per tant:

VCEQ3=VC3-VE3=1.424-(-5.64)= 7.1 V està en activa.

Problema 24

Enunciat:

Donat el circuit de la figura 24.1, es demana:

a) L’anàlisi en contínua:

i) Punts de treball de T1, T2, T3 i JFET.

ii) Valor de la transconductància del JFET (gm).

b) L’anàlisi en senyal. (Suposar gm=1.20 mA/V.)
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iii) Calculeu la impedància Zi2 i el guany de tensió (Av2=vo/vg) de la segona etapa.
Suggeriu una forma d'augmentar aquest guany.

iv) Calculeu el guany de tensió total de l'amplificador (Av=vo/vs). Es tracta d'un
amplificador inversor? Si no ho és, proposeu una forma de fer que ho sigui.

v) Obtingueu les impedàncies d'entrada i de sortida (Zi i Zo) del circuit.

Dades: T1 i T2 idèntics amb VBE(act)=0.7 V; hFE=hfe=100; hie=2k5; hoe=0.
T3: VBE(act)=0.7 V; hFE+1=70; hfe=100; hie=50 Ω; hoe=0.
JFET: VP=-3.5 V; IDSS=9 mA; rds→∞.
Font de corrent ideal.

Figura 24.1

Resolució:

a) i) Analitzem el circuit equivalent en contínua (figura 24.2) per determinar els punts de
treball dels transistors:
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Figura 24.2
Com que T1 i T2 són idèntics, i donada la simetria del circuit, es tindrà que:

IE1=IE2=IE=Io/2 = 1 mA

A més, suposant els BJT en activa:
IB1=IB2=IB=IE1/(hFE1+1) = 10 µA

IC1=IC2=IC=hFE·IB= 1 mA

Les tensions als col·lectors seran:

VC2=15-IC2·12 kΩ= 3 V

VC1=15-(IC1+I)·12 k ≅ 15-IC1·12 k= 3 V (suposant I<<IC1)

(Observeu que, en el cas pitjor, el corrent I valdria 15 V/1 MΩ=15 µA;
és a dir, I < 15 µA << 1 mA = IC.)

I les tensions dels emissors:

VE1=VE2=VE= -IB·100 Ω-VBE = -VBE = -0.7 V

per tant, tindrem:

VCE1=VC1-VE= 3.7 V

VCE2=VC2-VE= 3.7 V
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Continuem pel conjunt format per T3 i el JFET:

D’una banda, tenim, aplicant KVL a la malla porta-sortidor, unió base-emissor de T3 i R3:

VC1=VG=VGS+VBE3+IE3·150 (1)

D’altra banda, suposant el JFET en saturació i T3 en activa:

        IE3=(hFE3+1)·IB3=(hFE3+1)·ID= 70·ID (2)
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Combinant les expressions (1), (2) i (3), i tenint en compte que VC1=3 V, s'arriba a:

3 = VGS + 0.7 + 150·70·9 m·[1+VGS/3.5]2

implica que
VGS

2 + 7.13·VGS + 11.95 = 0

Les solucions d'aquesta equació són:

VGS1= -4.44 V
VGS2= -2.7 V

de les quals només és vàlida la segona, ja que suposàvem el JFET en saturació; per tant:

VGSQ= -2.7 V

Substituint aquest valor a l'expressió (3) tenim:

IBQ3=IDQ= 9 m·[1-(-2.7)/(-3.5)]2 = 0.47 mA

De l'expressió (2) es té:

ICQ3=IEQ3=70·IDQ= 32.9 mA

La tensió col·lector-emissor de T3 serà:

VCEQ3=15-100·(ICQ3+IDQ)-150 ·IEQ3= 6.78 V

i la tensió drenador-sortidor:

VDSQ=VCEQ3-VBEQ3= 6 V
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Comprovem que el el JFET està en saturació:

VDSQ>VGSQ-VP implica que 6>-2.7+3.5=0.8 V és correcte.

ii) Conixent el punt de repòs del JFET, podem determinar el valor de la transconductància:
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gm = 1.18 mA/V ≡ 1.18 Ms

b) iii) El circuit equivalent en petit senyal de la segona etapa (conjunt JFET-T3) és el següent
(figura 24.3):

Figura 24.3

En el càlcul de la impedància d'entrada, es veu que:

Zi2=RG= 1 MΩ

Quant al guany de tensió, es té:

vo= - [gm·vgs+hfe3·ib]·RC3

ib=gm·vgs
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vi2=vgs+hie3·ib+(hfe3+1)·RE3

i combinant aquestes expressions arribem a:

[ ] 0.63
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Observeu que el guany pot augmentar disminuint el valor de RE3; podríem desacoblar
aquesta resistència amb un condensador, així el guany seria:

11.4
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iv) Per obtenir el guany de tensió total, hem de calcular el guany de tensió de l'amplificador
diferencial.

Analitzem, doncs, l'amplificador format per T1 i T2 (figura 24.4):

Figura 24.4

Observem que RE→∞ ja que la font de corrent és ideal.

Com a conseqüència, tindrem que Zic→∞ i Ac→0.

Al circuit equivalent de la figura 24.4 ens manca calcular els valors dels paràmetres Zid i
Ad1:

Zid=2·(RB+hie)= 5.2 kΩ

2•(R h )d1
B ie+
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Ara ja podem calcular el guany de tensió de la primera etapa:

Av1 = vo1/vi

vd=v1-v2=vi-0= vi

vo1 = Ad1· vd1· 1 M/(12 k+1 M)

per tant:

Av1=Ad1·1 M/(12 k+1 M) = -228

Així, el guany de tot l'amplificador serà:

Av=Av1·Av2= 143.64

(si desacoblem RE3, el guany serà Av= 2600)

S'observa que Av > 0; per tant, es tracta d'un amplificador no inversor.

Una solució perquè sigui inversor és prendre la sortida de la primera etapa pel col·lector de
T2, com mostra la figura 24.5:

Figura 24.5

d'aquesta manera es tindrà que:

Av1= 228 implica que Av=Av1·Av2= -143.64

També podríem haver invertit les entrades, és a dir, aplicar vi a T2 (figura 24.6):
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Figura 24.6

Fixem-nos que, en ser T1 i T2 idèntics, els muntatges de les figures 24.5 i 24.6 són
equivalents.

v) La impedància d'entrada la podem calcular a partir de l'anàlisi de la figura 24.4.
S'observa que:

Zi=Zid= 5.2 kΩ, ja que RE→∞ implica que Zic→∞

Per al càlcul de la impedància de sortida, analitzarem el circuit equivalent en petit senyal
fent-hi vi=0. Observem que en tenir vi=0:

vi=0 implica que vd=0 i que Zo1=RC=12 kΩ

Per tant, podem representar un circuit equivalent més simplificat per al càlcul de Zo (figura
24.7):
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Figura 24.7

Veiem que, en ser vg=0, es tindrà que:

vgs= -vs= -ib·[hie+(hfe+1)·150]

ib=gm·vgs

i això implica que:

vgs= -gm·vgs·[hie+(hfe+1)·150] implica que vgs=0 i que ib=0

per tant, Zo'→∞; així:

Zo=Zo'||100= 100 Ω
Problema 25

Enunciat:

El muntatge de la figura 25.1 constitueix l'entrada d'un amplificador operacional. Es
demana:

a) Identifiqueu l'entrada inversora i la no inversora.

b) Trobeu els punts de treball de tots els transistors del circuit.

c) Determineu R per tal de tenir Vo=0V en contínua.

d) Obtingueu vo en funció de vc i de vd i determineu la CMRR del circuit.

e) Calculeu la impedància d'entrada Zi i la de sortida Zo.

Dades: T1, T2, T3 i T4: hFE=hfe=100; hie=VT/IBQ; hoe=0.
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T5 i T6: hFE=hfe=10; hie=VT/IBQ; hoe=0.

vd=v--v+ ; vc=(v-+v+)/2

Figura 25.1

Resolució:
a) Determinació de l'entrada inversora i la no inversora.

Per al parell diferencial T5-T6 tenim sortida asimètrica. El circuit equivalent en alterna serà
(figura 25.2):

Figura 25.2

(per simetria es veurà que IBQ5=IBQ;, per tant, hie5=hie6; a més, tenim que hfe5=hfe6).
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Fent servir resultats coneguts sobre l'amplificador diferencial, tenim que:
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Observem que vo està invertida respecte a vo1 i no invertida respecte a vo2.

Quant al parell diferencial format per T1/T3-T2/T4, tenim representat el circuit equivalent en
alterna a la figura 25.3:

Figura 25.3

on es té que:

hfe1=hfe2=hfe3=hfe4

Per simetria:

IBQ1=IBQ2 implica que hie1=hie2

IBQ3=IBQ4 implica que hie3=hie4

A més, podem observar que els transistors T1-T3 (i T2-T4) es comporten com una
configuració Darlington, ja que IEQ3=IBQ1. Per tant, i tenint en compte que hFE1=hfe1>>1 i
hFE3=hfe3>>1, podem considerar que el conjunt format per T1-T3 (i T2-T4) funciona en petit senyal
com a un transistor equivalent de paràmetres:

hie=2·hie3=2·hie4
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hfe=hfe1·hfe3=hfe2·hfe4

Per tant, les expressions de les tensions de sortida seran:
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on els valors de ZL i ZL' representen els efectes de càrrega de l'entrada del diferencial T5-T6, que
determinarem a l'apartat d).

Observem que vo1 està invertida respecte a v1 i no ho està respecte a v2; amb vo2 tenim el
contrari, està invertida respecte a v2 i no ho està respecte a v1.

En definitiva, el que es té és:

vo invertida respecte a vo1, i vo1 invertida respecte a v1; per tant:

v1 és l'entrada no inversora : v1 = v+

v2 és l'entrada inversora : v2 = v-

b) Per calcular els punts de treball del transistor, representem el circuit equivalent en contínua
de tot l'amplificador (figura 25.4):

Figura 25.4
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on podem escriure les equacions següents:

VE1=VE2= -VBE3-VBE1= -1.4 V

Io1=[VE1-(-12)]/RE1 = 2.12 mA

Llavors, per simetria:

IE1=IE2=Io1/2 = 1.06 mA =IC1=IC2

A partir d'aquí tindrem, suposant IC1>>IB6:

VC1=12-10 k·(IC1-IB6) = 12-10 k·IC1= 2 V

VC1=VC2 (per simetria)

VCE1=VCE2=VC1-VE1= 3.4 V

IE3=IB1=IC1/hFE1 = 10.6 µA =IE4=IB2

IB3=IB4≅IE3/hFE3 = 0.1 µA

VCE3=VCE4=VC3-VE3=12-(-0.7)= 12.7 V

VB5=VC2= 2 V

VE5=VE6=VB5+VEB5=2+0.7= 2.7 V
Io2=(12-VE5)/RE2 = 1.86 mA

IE5=IE6=Io2/2 = 0.93 mA =IC5=IC6

IB5=IB6=IC5/hFE5 = 0.09 mA = 90 µA

(observeu que efectivament es té que IB6<<IC1)

VEC5=VE5-VC5=2.7-0= 2.7 V

VEC6=VE6-VC6=VE6-Vo

Vo=IC6·R-12= 0.93·R - 12 (R en kΩ i Vo en V)



Amplificadors amb més d’un transistor i amplificador diferencial 149

c) El valor de R per tenir Vo=0 en contínua l'obtindrem a partir de l'última expressió de
l'apartat anterior:

Vo = 0.93·R - 12 = 0 implica que R = 12.9 kΩ

d'aquesta manera es tindrà:

VEC6=VE6= 2.7 V

d) Calculem la tensió de sortida en funció de les tensions d'entrada en mode diferencial i en
mode comú, recordant que s'han definit de la manera següent:

vd=v--v+=v2-v1

vc=(v1+v2)/2

Substituïm cada parell diferencial pel seu model equivalent en petit senyal (figura 25.5):

Figura 25.5
on hem utilitzat els subíndexs "12" pel primer diferencial i els "56" pel segon.

Calculem ara els paràmetres dels BJT per poder determinar els dels models:

hie=2·hie3=2·VT/IBQ3 = 2·25 mV/0.1 µA = 500 kΩ

hfe=hfe1·hfe3=104

hie5=VT/IBQ5 = 25 mV/0.09 mA ≅ 280 Ω

hfe5= 10

així, els paràmetres dels models seran:

Ad12=-hfe·RC/(2·hie) = -100
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0.995
1)(h•R•2h

R•h
A

feE1ie

Cfe
c12 −=

++
−=

Zid12=2·hie= 1 MΩ

Zic12=(hie/2)+RE1·(hfe+1)= 50.25 MΩ

Ad56=hfe5·R/(2·hie5) = -230

1.17
1)(h•R•2h

R•h
A

fe5E2ie5

Cfe5
c56 −=

++
−=

Zid56=2·hie5= 0.56 kΩ

Zic56=(hie5/2)+RE2·(hfe5+1)= 55.14 kΩ

Observeu, a la figura 25.5, que la tensió de sortida serà:

( ) 





 −+−=

2

vv
•Avv•Av o2o1

c56o2o1d56o

( ) 





 −−−−=

2

vv
•1.17vv•230v o2o1

o2o1o

Ens manca determinar les tensions vo1 i vo2 en funció de les entrades vd i vc. Per facilitar-ho,
aplicarem el principi de superposició, és a dir:

0vco10vdo1o1 vvi)v == +=

0vco20vdo2o2 vvii)v == +=

i) vd=0

Observeu que a la figura 25.5 tindrem: v2-v1=0 implica que v1-v2=0; per tant, el circuit
equivalent entre etapes ens quedarà segons la figura 25.6:
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Figura 25.6

on podem veure que, per simetria, io1=io2 implica que vo1=vo2. Per tant, prenent io1=io2=io implica que
io1+io2=2·io, i tindrem el circuit següent, equivalent al de la figura 25.6 (figura 25.7):

Figura 25.7

Fent l'anàlisi, obtenim:

Cic56

ic56
cc120vdo20vdo1 RZ•2

Z•2
•v•Avv

+
== ==

{ }
c

feE1ie

ic56Cfe
0vdo20vdo1 v•

1)(h•R•2h

)Z•2||(R•h
vv

++
−== ==

c0vdo20vdo1 v•0.91vv −== ==

(Observació: Si 2·Zic56>>RC implica que (RC||{2·Zic56})≅RC, per tant les tensions de sortida
es podrien aproximar a:
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cc120vdo20vdo1 v•Avv ≅= ==

és a dir, a efectes de guany en mode comú; és com si el primer diferencial tingués les sortides en
circuit obert.)

ii) vc=0

Observeu que, en definir vd=v--v+=v2-v1, tindrem que v1-v2= -vd; per tant, l'equivalent de la
figura 25.5 entre etapes quedarà segons la figura 25.8):

Figura 25.8

on per simetria es veu que io1=-io2 implica que io1+io2=0, que vN=0 i que vo1=-vo2.

Per tant, podem representar l'equivalent següent (figura 25.9):

Figura 25.9
Analitzant aquest circuit tenim que:
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Com a conseqüència dels apartats i) i ii), tenim que les sortides vo1 i vo2 valdran:

vo1= 2.72·vd - 0.91·vc

vo2= - 2.72·vd - 0.91·vc

i substituint a l'expressió que ens dóna vo en funció de vo1 i vo2, ens queda el resultat:

vo= -1251·vd + 1.06·vc

El valor de la CMRR serà:

61.4dB
1.06

1251

A

A
log•20CMRR

c

d =−==

e) L’obtenció del valor de la impedància de sortida és immediata:

Zo=R= 12.9 kΩ

Quant a la impedància d'entrada, podem fer dues consideracions:

i) Si la prenem entre les dues entrades, el valor serà el de la impedància d'entrada
diferencial (vegeu la figura 25.10):

Figura 25.10
Zi=Zid12= 1 MΩ
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ii) Si la prenem entre un terminal d'entrada i massa, serà (vegeu la figura 25.11):

Figura 25.11

considerant Zic12>>Zid12:

Ω=≅
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