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7.1. GENERALITĂŢI PRIVIND AMPLIFICATOARELE
7.1.1 MĂRIMI DE CURENT ALTERNATIV
În majoritatea cazurilor semnalul electric aplicat la intrarea unui amplificator
este un semnal alternativ de formă sinusoidală

Uv – tensiunea la vârf sau
tensiunea maximă Umax
Valoarea tensiunii alternative
indicată de un osciloscop
Uef – tensiunea efectivă
Valoarea tensiunii alternative
indicată de un voltmetru
Umax = Uef

Caracteristicile semnalului de curent alternativ:
AMPLITUDINEA (UV) - valoarea tensiunii maxime a semnalului
PERIOADA (T) - intervalul de timp dintre începuturile a două
semialternanţe de acelaşi tip (o alternanţă completă)

FRECVENŢA (f) – numărul de alternanţe în unitate de timp f[Hz]= [ ]



7.1.2 CLASIFICAREA AMPLIFICATOARELOR

După natura semnalului amplificat:
o amplificatoare de tensiune
o amplificatoare de curent
o amplificatoare de putere

 După tipul elementelor active folosite:
o cu tranzistoare
o cu circuite integrate (operaţionale)
o magnetice

 După banda de frecvenţă a semnalului amplificat:
o amplificatoare de curent continuu - amplifică frecvenţe foarte mici
o de audiofrecvenţă(joasă frecvenţă) f=20Hz...20kHz
o de radiofrecvenţă(înaltă frecvenţă) f=20kHz....30MHz
o de foarte înaltă frecvenţă f=30MHz...300MHz



 După lăţimea benzii de frecvenţă:
o de bandă îngustă f=9kHz...30kHz
o de bandă largă (videofrecvenţă) f=5Hz....5MHz

 După tipul cuplajului folosit între etaje:
o cu cuplaj RC
o cu circuite acordate
o cu cuplaj prin transformator
o cu cuplaj rezistiv (amplificatoare de curent continuu)

Parametrul cel mai important al uni amplificator este amplificarea sau
coeficientul de amplificare care reprezintă raportul dintre mărimea electrică
de ieşire şi mărimea electrică de intrare (în c.a.)

 Amplificarea în tensiune AU =

 Amplificarea în curent AI =

 Amplificarea în putere AP =



Amplificatorul electronic – este un cuadripol (circuit electronic prevăzut cu
o poartă de intrare şi o poartă de ieşire), care are rolul de a dezvolta în
circuitul de ieşire o putere mai mare decât cea din circuitul de intrare, fără a
distorsiona (modifica) forma semnalului amplificat.

7.1.3 CONSTRUCŢIA  AMPLIFICATORULUI  CU TRANZISTOARE

Un amplificator de semnal mic cu tranzistoare bipolare poate avea unul sau
mai multe etaje.

Tranzistorul – este elementul principal al etajului de amplificare şi
reprezintă elementul de amplificare.

Reţea de rezistoare - care polarizează tranzistorul în curent continuu.

Elemente de cuplaj şi separare galvanică – se află la intrarea şi ieşirea
unui etaj de amplificare şi au rolul de a separa semnalul de curent alternativ
care trebuie amplificat, de componenta de curent continuu care polarizează
tranzistorul amplificatorului. Cele mai utilizate elemente de cuplaj şi separare
sunt condensatoarele.



7.2. AMPLIFICATOARE CU EMITORUL COMUN



Elementele amplificatorului cu emitorul comun:
C1, C2 – condensatoare de cuplaj – blochează componenta continuă,
împiedicând astfel modificarea tensiunii continue de polarizare a
tranzistorului T. În curent alternativ condensatorul reprezintă, teoretic, un
scurtcircuit şi permite semnalului alternativ să le parcurgă.
Ce – condensator de decuplare – decuplează în curent alternativ
rezistenţa din emitorul tranzistorului (Re). În curent alternativ această
rezistenţă are un efect negativ asupra amplificării în sensul că micşorează
amplificarea semnalului de c.a.

R1, R2 – rezistenţe de polarizare a tranzistorului T – formează un divizor
de tensiune care asigură în baza tranzistorului tensiunea optimă de
polarizare

Re – rezistenţă de stabilizare termică – asigură funcţionarea stabilă a
tranzistorului în c.c. la variaţia temperaturii sau a parametrilor tranzistorului.

Rc – rezistenţa de sarcină a amplificatorului
GS – generator de semnal – generează un semnal alternativ sinusoidal de o
anumită amplitudine şi frecvenţă



Mărimi caracteristice ale amplificatorului cu emitorul comun

 semnalul de intrare se aplică pe bază prin intermediul unui
condensator de cuplaj, iar semnalul de ieşire se culege din colector
prin intermediul unui condensator de cuplaj.

 impedanţa de intrare este medie (500 Ω -1500 Ω)

 impedanţa de ieşire este mare (30 kΩ – 50 kΩ)

 amplificarea în curent mare (10 – 100)

 amplificarea în tensiune mare (peste 100)

 amplificarea în putere foarte mare (până la 10.000)

 semnalul de ieşire este defazat cu 180° faţă de semnalul de intrare



Realizarea practică a unui amplificator cu emitorul comun
Valori  osciloscop
UI = 10 mV
UE = 1796 mV

Valori  voltmetru
UI = 7,07 mV
UE = 1270 mV

AMPLIFICAREA

AU = =
AU = 179



7.3. AMPLIFICATOARE CU COLECTORUL COMUN



Mărimi caracteristice ale amplificatorului cu colectorul comun

 semnalul de intrare se aplică pe bază prin intermediul unui
condensator de cuplaj, iar semnalul de ieşire se culege din emitor prin
intermediul unui condensator de cuplaj.

 impedanţa de intrare este mare (2 KΩ - 500 KΩ)

 impedanţa de ieşire este mică (50 Ω – 1500 Ω)

 amplificarea în curent mare (peste 10)

 amplificarea în tensiune unitară (1)

 amplificarea în putere mare (peste 10)

 semnalul de ieşire este în fază cu semnalul de intrare



Realizarea practică a unui amplificator cu colectorul comun

AI = = ,,
AI = 22,6



7.4. AMPLIFICATOARE CU BAZA COMUNĂ



Mărimi caracteristice ale amplificatorului cu baza comună

 semnalul de intrare se aplică pe emitor prin intermediul unui
condensator de cuplaj, iar semnalul de ieşire se culege din colector
prin intermediul unui condensator de cuplaj.

 impedanţa de intrare este  mică (30 Ω – 160 Ω)

 impedanţa de ieşire este mare (250 KΩ – 550 KΩ)

 amplificarea în curent unitară (1)

 amplificarea în tensiune mare (până la 1000)

 amplificarea în putere mare (până la 1000)

 semnalul de ieşire este în fază cu semnalul de intrare



Realizarea practică a unui amplificator cu baza comună

Valori  osciloscop
UI = 20 mV
UE = 800 mV

Valori  voltmetru
UI = 14 mV
UE = 561 mV

AMPLIFICAREA

AU = =
AU = 40



7.5. STUDIUL AMPLIFICATOARELOR CU 2 ETAJE

Valori  osciloscop
UI = 1 mV
UE1 = 22,6 mV
UE2 = 498 mV

Valori  voltmetru
UI = 0,7 mV
UE1 = 16 mV
UE2 = 352 mV

AMPLIFICAREA

AU = = ≅ 500



DEPANARE AMPLIFICATOR CU 2 ETAJE

Cu ajutorul unui osciloscop se urmăreşte forma şi amplitudinea semnalului
alternativ de la ieşire spre intrare în punctele indicate în figura de mai jos

La sonda unui canal al osciloscopului se conectează terminalul unui
condensator nepolarizat iar cu celălalt terminal al condensatorului se verifică
prezenţa semnalului alternativ sinusoidal în punctele indicate



• Dacă în punctul 6 nu este semnal se verifică condensatorul C5
• Dacă în punctul 5 nu este semnal se verifică:

– tensiunea bază-emitor a tranzistorului T2 (cel puţin 0,6 V)
– tensiunea colector-emitor a tranzistorului T2 ( cel mult 6 V)
– întrerupere sau scurtcircuit la unul din cele patru rezistoare
– tranzistorul T2 (se scoate din circuit şi se verifică cu ohmetrul)

• Dacă în punctul 4 nu este semnal se verifică:
– condensatorul C3
– întrerupătorul S1
– scurtcircuit la rezistoarele R5 sau R6

• Dacă în punctul 3 nu este semnal se verifică:
– tensiunea bază-emitor a tranzistorului T1 (cel puţin 0,6 V)
– tensiunea colector-emitor a tranzistorului T1 ( cel mult 6 V)
– întrerupere sau scurtcircuit la unul din cele patru rezistoare
– tranzistorul T1 (se scoate din circuit şi se verifică cu ohmetrul)

• Dacă în punctul 2 nu este semnal se verifică:
– condensatorul C1
– scurtcircuit la rezistoarele R1 sau R2

• Dacă în punctul 1 nu este semnal se verifică generatorul de semnal



7.6. AMPLIFICATOARE DE PUTERE
Amplificatoarele de putere sunt amplificatoare de semnal mare (semnalele
utilizate au valori mult mai mari decât a amplificatoarelor de semnal mic).
La aceste amplificatoare accentul se pune pe amplificarea puterii.

Amplificatoarele de putere se utilizează ca etaj final al receptoarelor sau
emiţătoarelor de telecomunicaţii, asigurând semnale de putere către
difuzoare sau către antenele de emisie.

În funcţie de timpul din cadrul unei perioade complete a semnalului
alternativ în care amplificatorul funcţionează în regiunea liniară,
amplificatoarele de putere se împart în mai multe categorii:
 Amplificatoare în clasă A – funcţionează în regiunea liniară pe întreaga

perioadă de 360° a semnalului de intrare
 Amplificatoare în clasă B – funcţionează în regiunea liniară într-un interval

de 180° al perioadei semnalului de intrare
 Amplificatoare în clasă AB – funcţionează în regiunea liniară într-un

interval puţin peste 180° al perioadei semnalului de intrare
 Amplificatoare în clasă C – funcţionează în regiunea liniară într-un interval

mult mai mic de 180° al perioadei semnalului de intrare



În practică se utilizează cel mai des amplificatoarele de putere din clasa AB
care pot fi construite în configuraţie contratimp sau configuraţie Darlington

AMPLIFICATOR DE PUTERE ÎN CONFIGURAŢIE CONTRATIMP

Deoarece rezistenţa de sarcină este mică la configuraţia contratimp câştigul
în tensiune este redus drastic. Pentru a înlătura acest inconvenient se
utilizează amplificatoare în configuraţie Darlington



 Diodele D1 şi D2 asigură o bună stabilitate a polarizării faţă de
variaţiile de temperatură.

 Condensatorul C3 cuplează capacitiv rezistenţa de sarcină la
amplificator. Prin acest mod de cuplare pentru polarizarea
tranzistoarelor se utilizează o singură sursă de alimentare de c.c.

 În curent alternativ, tranzistoarele amplificatorului T1 şi T2 lucrează
în contratimp, din apropierea limitei de blocare până în apropierea
limitei de saturaţie.
 La semialternanţele pozitive ale semnalului de intrare,

tranzistorul T1 conduce, furnizând la ieşire o tensiune pozitivă
aproximativ egală cu VCC / 2, iar tranzistorul T2 este blocat.

 La semialternanţele negative ale semnalului de intrare,
tranzistorul T2 conduce, furnizând la ieşire o tensiune negativă
aproximativ egală cu VCC / 2, iar tranzistorul T1 este blocat.



AMPLIFICATOR DE PUTERE ÎN CONFIGURAŢIE DARLINGTON



Lecţiile de electronică se poate descărca de la adresa:

http://eprofu.ro/tehnic/lectii-discipline-tehnice/

Auxiliarele de electronică se pot descărca de la adresa:

http://eprofu.ro/electronica/

Adresa e-mail profesor electronică analogică:

cornelbn@gmail.com
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