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 ی ترانزیستوریفصل چهارم : مولتی ویبراتورها

 مقدمه: فیدبک مثبت 

در  فته و سیستم پایدار بماند ولینردر تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال 

ایداری ناپ، در نتیجه ممکن است سیستم ناپایدار گردد ولی این استباال بردن بهره هدف فقط فیدبک مثبت 

 .پالسی مفید باشد یاتولید امواج مربعی  ممکن است در طراحی و

 

 

 

 

 

 

 

در می  3بدهیم شکل موج خروجی بصورت شکل  1را به تقویت کننده ی شکل  𝑉𝑖ولتاژ  2اگر مطابق شکل 

می باشد. برای رفع اشکال  5آیند که زمانهای گذر آن اشکال دارد و باید رفع شود . در واقع مطلوب ما شکل 

 ه ی خطییعنی شیب یا بهره ی تقویت کننده را در ناحی را به اندازه کافی به هم نزدیک نمود 𝑉1 و 𝑉2میتوان 

 پذیر است ولی غیر اقتصادی است. افزایش دهیم که با متوالی کردن چند طبفه تقویت کننده امکان

( و سرعت قرار گیرد روی هم 𝑉1 و 𝑉2راه دیگر آنست که با اعمال فیدبک مثبت بهره را بی نهایت نماییم )یعنی 

 تغییرات را بسیار باال ببریم.
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 با فیدبک بلوک دیاگرام یک تقویت کننده 

{

𝑉𝑜

𝑉1
= 𝐴           

𝑉1 = 𝑉𝑖 + 𝛽𝑉𝑜
⟹ 𝐴𝑓 =

𝑉𝑜

𝑉𝑖
=

𝐴

1−𝛽𝐴
     

𝛽𝐴  اگر < 0 ⟹ 𝐴𝑓 < 𝐴 ⟹  فیدبک منفی

𝛽𝐴  اگر > 0 ⟹. ⟹ فیدبک مثبت است و 3 حالت پیش می آید

{
 
 

 
 𝛽𝐴 < 1 ⟹  𝐴𝑓 > 𝐴            حالت اول

𝛽𝐴 = 1 ⟹  𝐴𝑓 = حالت دوم            ∞

𝛽𝐴 > 1 ⟹  𝐴𝑓 حالت سوم            منفی میشود

 

 :مقایسه ی حاالت فوق 

𝟎           : 1 حالت < 𝛃𝑨 < 𝟏  

𝛽𝐴)در این حالت  < باز هم در همان  𝑉𝑖باشد با افزایش یا کاهش  Aدر نقطه ی  𝑉𝑖اگر تقویت کننده  (1

 پایدار است.  𝐴ناحیه ی خطی خواهیم ماند در نتیجه نقطه ی 

𝜷𝑨    :  2حالت  = 𝟏  

𝑉2 =که در آن مقایسه کننده با یک سطح آستانه استاین حالت  = 𝑉𝑇            𝑉1 
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𝜷𝑨    :  3حالت  > 𝟏  

 

𝛽𝐴)در این حالت  > برسد. در این  'Aباعث افزایش بیشتر خودش می شود تا به نقطه ی  𝑉𝑖∆افزایش  (1

 پایدار می شود.  'Aمی رود و  (𝑉𝑜2)حالت تقویت کننده به اشباع 

𝐴کاهش پیدا می کند با توجه به اینکه بهره تقویت کننده ی اصلی یعنی  𝑉𝑖∆اگر  > 𝑜  می باشد به اشباع پایین

(𝑉𝑜1)  رفته تا به نقطه یA'' در نتیجه در خروجی دو سطح پتانسیل بیشتر که یک نقطه پایدار است برسد .

 باال  (𝑉𝑜2)و  اشباع پایین    (𝑉𝑜1):نخواهیم داشت

β𝐴سرعت تغییرات در مدارات  > β𝐴بسیار زیادتر از حاالت دیگر است حتی در حالت  1 = مدار هیچ کمکی  1

 به سوق دادن مدار به اشباع باال با پایین نمی کند.

β𝐴بنابراین اگر منظور تغییر ولتاژ خروجی بین دو سطح ولتاژ باال و پایین است  >  β𝐴برتری دارد. و هر چه  1

 باشد سرعت تغییرات نیز سریع خواهد بود. بزرگتر از یک 

 داریم حال می خواهیم بدانیم  𝑉𝑜سه نقطه  𝑉𝑖1به ازای 

  خروجی کدام است؟

  3است یا  1نمی تواند باشد یا  2نقطه ی  𝑉𝑜عمالً   

 رات  ورودی قبل از رسیدن بهیبه تغی که بستگی

 𝑉𝑖1 .دارد 

 بصورت روبروست شکل فوق ی اصالح شده 

 

 

β𝐴مالحظه می شود که در حالت  =  سطح آستانه )مقایسه( دارد یکیک مقایسه کننده ولتاژ داریم که 1



 نزیستوری جزوه تکنیک پالس                                                                              فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترا

 

61 
 

β𝐴در حالی که در حالت   > ,𝑉2 )سطح آستانه )مقایسه(  دویک مقایسه کننده ولتاژ داریم که  1 𝑉1)دارد 

 

 

 

می باشد. و اگر  𝑉𝑜1شروع به افزایش نماید سطح  خروجی  𝑉2اگر ورودی افزایش  پیدا کند و از مقداری کمتر از 

شروع  𝑉1از ولتاژ های بزرگتر از  𝑉𝑖خواهد بود حال اگر  𝑉𝑜2بیشتر گردد سطح خروجی در  𝑉1از  𝑉𝑖این افزایش  

اال( باقی )اشباع ب 𝑉𝑜2نرسد همچنان خروجی در  𝑉2به  دامی کهخواهد بود و ما 𝑉2به کاهش نماید سطح مقایسه 

 )اشباع پایین( منتقل می شود. 𝑉𝑜1خروجی به سطح ،  𝑉2شدن ولتاژ ورودی از  ترخواهد ماند به محض کم

مدارهایی که از این سیکل پیروی  یس گفته می شود ورزستیسیکل هفوق  به سیکل نشان داده شده در شکل 

ه ب بستگیی جدارای حافظه است. و سطح خروزیس یسترکنند اشمیت تریگر نامیده می شود. در واقع سیکل ه

β𝐴)خواهد داشت در حالی که در مقایسه کننده ها  𝑉𝑖مقادیر قبلی  = اثر دارد نه خود  (𝑉𝑖)فقط ورودی  (1

β𝐴مدار. در صورتیکه در  > ست ا د.یکی از ویژگی های اشمیت تریگر ایننهم ورودی و هم خود مدار اثر دار 1

ن در مثال زیر ای واقع تغییرات خروجی را بدون حساسیت به نویز هدایت می کند.که به نویز حساس نیست. در 

 مورد نشان داده شده است.
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  ی ترانزیستوریمولتی ویبراتورهاانواع  

 دسته تقسیم کرد.  3می توان به مولتی ویبراتورها را بطور کلی 

 )دو حالته(: B-Stableبی استابل  1

دو حالت پایدار دارد و وقتی که در یک حالت پایدار قرار می گیرد تا زمانی که تحریک نشود در همان وضعیت 

 یک بی استابل است. T-FFباقی می ماند و پس از تحریک به حالت پایدار دیگر می رود. برای مثال 

 

 :ه(تلا)تک ح Mono Stableمونواستابل -2

دوباره به حالت پایدار بر  Tبه حالت ناپایدار رفته و پس از مدتی مانند  دتحریک شویک حالت پایدار دارد و وقتی 

 می گردد. مانند تایمر الکترونیکی.
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 :A-Stableآ استابل  -3

حالت پایدار ندارد و دائماً با فرکانس خاصی در حالت نوسان است مانند پالس ساعت مدارهای دیجیتال تحریک 

 الزم ندارد. 

 

 

  ی ترانزیستوریدیاگرام کلی مولتی و یبراتورهابلوک: 

 

یک مثبت قوی استفاده نمود تا ضمن آنکه، ضریب تقویت خیلی زیاد شود، ددر طراحی مولتی ویبراتورها باید از فی

β𝐴یک مثبت دیر حالت کمک نماید. در فیغیخود مدار نیز به ت > و  Aبنابراین بسته به مقدار  می باشد. 1

بزرگتر از یک بوده  Aتعیین می شود. مثال در تقویت کننده ی امیتر مشترک بهره ی ولتاژ  𝛽مقدار   عالمت آن،

β𝐴ولی عالمت آن منفی است. برای داشتن  > را منفی  𝛽نمی باشد تنها کافی است عالمت  𝛽الزم به افزایش  1

می  1کوچکتر از  Aویت جریان ( بهره ی تقبرای تطبیق امپدانس استفاده می شودکنیم. در بیس مشترک )که 

 Emiter)را زیاد کنیم ولی الزم به تغییر عالمت آن نیست. همچنین در کلکتور مشترک  𝛽باشد. بنابراین باید 

fallower)  بهره ی ولتاژ یک می باشد(A=1)  و باید𝛽  را افزایش دهیم. این تقویت یا تغییر عالمت می تواند

 )نوسان ساز قفل شونده( گفته می شود. کوپالژ oscillator Blockingه آن توسط ترانسفومر انجام شود که ب

باعث می شود  ACباشد، وجود کوپالژ  DCیا  ACبسته به نوع مولتی و پیراتور می تواند  بین تقویت کننده ها
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حالت دیگر خازنها شارژ یا شارژ شده و بایاس ترانزستور را تغییر دهد و حالت پایدار عوض شده و از حالتی  به 

 برود.

 

 :صورت زیر استفاده شوند 2این کوپالژها می توانند به  

 Collector Coupled Pairs(CCP) زوج تزویج شده با کلکتور -1

 

 

  Emitter Coupled Pairs(ECP) امیترزوج تزویج شده با  -2
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  از روش طراحی بی استابل با اتصال کلکتور(ccp .)استفاده می نمائیم 

 مدار روبرو یک مدار بی استابل است.به این معنا 

 که دو حالت پایدار بیشتر ندارد. حالت های پایدار

 ها و اشباع بودن ترانزیستورقطع بودن یکی از 

 زیرا مدار تقارن  ،دیگر است و بالعکس ترانزیستور

 دارد.

مدار را دنبال می کنیم و مالحظه می کنیم که فرض درستی بوده است  𝑄1حال با فرض قطع بودن 

 بنابراین مدار تبدیل می شود به و مدار در حالت پایدار قرار دارد.

 

   𝑖𝑓 𝑄1: 𝑜𝑓𝑓 → 𝑄2: 𝑜𝑁 

     𝐼𝑐,𝑠𝑎𝑡 =
𝑉𝑐𝑐−𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡

𝑅𝑐
           𝐼𝐵 =

𝑉𝑐𝑐−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝑐+𝑅𝐵
 

ℎ𝐹𝐸 . 𝐼𝐵 ≥ 𝐼𝑐, 𝑠𝑎𝑡 ⇒ ℎ𝐹𝐸 .
𝑉𝑐𝑐−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝑐+𝑅𝐵
≥

𝑉𝑐𝑐−𝑉𝑐𝐸 𝑠𝑎𝑡

𝑅𝑐
 𝑄2شرط اشباع :     

𝑉𝑐𝐸 ,   𝑠𝑎𝑡 ≅ 𝑜     , 𝑉𝑐𝑐 ≫ 𝑉𝐵𝐸 ⇒ (𝑅𝑐 + 𝑅𝐵) ≤ ℎ𝐹𝐸 . 𝑅𝑐 

𝑅𝑐 ≪ 𝑅𝐵 ⇒ 𝑅𝐵 ≤ ℎ𝐹𝐸 . 𝑅𝑐  
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بنابراین قطع بودن یکی از ترانزیستورها با شرایط فوق باعث اشباع بودن ترانزیستور دیگر می شود. 

 ؟درست است 𝑄1اما این کافی نیست. آیا فرض قطع بودن 

 مالحظه می شود که فرض درستی است.

 بنابراین دو حالت پایدار داریم:

∶ حالت پایدار 1 {
𝑄1: قطع

𝑄2: اشباع
:حالت پایدار 2                        {

𝑄1: اشباع

𝑄2: قطع
:    

       {

𝑉𝑜2 = 𝑉𝐶𝐸,𝑠𝑎𝑡 ≅ 𝑜                           

𝑉𝑜1 =
𝑉𝑐𝑐−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵+𝑅𝑐
× 𝑅𝐵 + 𝑉𝐵𝐸 ≅ 𝑉𝑐𝑐

 1 :حالت

 برای اینکه بی استابل از یک حالت پایدار به حالت

عاملی سبب شود که ترانزیستور وصل به سمت  پایدار دیگر رود باید مدار را تحریک کنیم یعنی 

قطع شدن بیش رود و این به نوبه ی خود باعث وصل شدن ترانزیستور قطع گردد. به علت وجود 

 ک مثبت مدار به خودش کمک می کند تا این تغییر حالت به سرعت انجام گیرد.دبفی

𝐼𝐵2نقطه ی  4یم در بنابراین می توان , 𝐼𝐵1 , 𝑉𝑜2 , 𝑉𝑜1 .تحریک را وارد کنیم 

را که در حالت قطع است چند لحظه پایین بیاوریم، این کار  𝑄1برای مثال می توانیم ولتاژ کلکتور 

و به سمت قطع رفتن آن می گردد. که این کار باعث باال رفتن  𝑄2 سباعث پایین آمدن ولتاژ بی

و به حالت وصل رفتن آن می  𝑄1و به نوبه ی خود باعث باال رفتن ولتاژ بیس  𝑄2ولتاژ کلکتور 
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و قطع  یکی شدن یک مثبت موجود این عمل به سرعت انجام می پذیرد )وصلدگردد. که با فی

 دیگری(شدن 

 

 

 

بر روی  Speed upبرای سرعت بخشیدن به تغییر حالت می توانیم از خازنهای شتابدهنده یا 

 ها استفاده کنیم. تا در لحظه ی تحریک اتصال کوتاه شده و تغییرات با سرعت بیشتری  مقاومت بیس

 انجام پذیرد، این کار در فرکانس های باال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 . اشکال دیگری نیز در این مدار است و آن در حالت قطع ترانزیستور هاست
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برسد و در آستانه ی هدایت  5.0به حدود   𝐼𝐶𝐵𝑂وس ولتاژ بیس در اثر جریان اشباع معک اگر مثالً

عواملی مانند نویز  ی وک مثبت قدبو با اعمال فی )رمانیومژبه خصوص در ترانزیستورهای (قرار گیرد 

 باعث تغییر حالت مدار می شود.

 کرد.  منفیبرای رفع اشکال فوق می توان ولتاژ بیس ترانزیستورها را 

 اشباع را بدست 𝑄2باید در مدار جدید شرط 

  آوریم. 

 

 

 

 

 آن ننبرای حل چنین مداری معادل تو 

 .منویسیمی را  

𝑅𝐶,𝑇 = 𝑅𝐶|| (𝑅𝐵1 + 𝑅𝐵2)                                     

𝑉𝐶و𝑇 =
𝑉𝑐𝑐 − (−𝑉𝐵𝐵)

𝑅𝑐 + 𝑅𝐵1 + 𝑅𝐵2
(𝑅𝐵1 + 𝑅𝐵2) − 𝑉𝐵𝐵 ≈ 𝑉𝑐𝑐 

𝑅𝐵,𝑇 = 𝑅𝐵2||(𝑅𝐵1 + 𝑅𝐶)   ,    𝑉𝐵,𝑇 =
𝑉𝑐𝑐 + 𝑉𝐵𝐵

𝑅𝐶 + 𝑅𝐵1 + 𝑅𝐵2
. 𝑅𝐵2 − 𝑉𝐵𝐵 
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𝐼𝐶,𝑠𝑎𝑡 =
𝑉𝐶,𝑇 − 𝑉𝐶𝐸  , 𝑠𝑎𝑡

𝑅𝐶,𝑇
,    𝐼𝐵 =

𝑉𝐵,𝑇 − 𝑉𝐵𝐸
𝑅𝐵,𝑇

 

ℎ𝐹𝐸 را بنویسیم𝑄2 شرط اشباع اگر . 𝐼𝐵 ≥  𝐼𝐶,𝑠𝑎𝑡         ∶ روی  اشباع شرطآنگاه𝑅𝐶و𝑇 , 𝑅𝐵و𝑇 

 بدست می آید

 :حال باز می گردیم به مدار اصلی

𝑉𝐵 =
𝑉𝐶.𝑠𝑎𝑡 + 𝑉𝐵𝐵
𝑅𝐵1 + 𝑅𝐵2

. 𝑅𝐵2 − 𝑉𝐵𝐵 

𝑉𝐵با اطمینال زیادی قطع است(.    𝑄1)بنابراین  ≅ −𝑉𝐵𝐵 .   
𝑅𝐵1

𝑅𝐵1+𝑅𝐵2
< 0  ⇒ 

ودهای دی زیرترانزیستورها به ناحیه ی شکست کافی است مطابق شکل  𝑉𝐵𝐸برای جلوگیری از رفتن 

 ولت کمتر نگردد. -7.0محافظ قرار دهیم تا ولتاژ بیس های ترانزیستورها از 
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نداشته باشیم که بیس را منفی کنیم پتانسیل امتیر را مثبت می  𝑉𝐵𝐵−حال اگر پتانسیل منفی 

 کنیم.

 

 

 

𝑉𝑜2 :  مثبت تر است ≅ 𝑉𝐶𝐸,𝑠𝑎𝑡 + 𝑅𝑒 . 𝐼𝑒 → 𝑉𝐸1     ⇒  وصل𝑄2:   قطع و𝑄1: 

 زیادتر می شود. 𝑄2 𝑉𝑜2 در هنگام وصل ولی این عیب را دارد که

ک مثبت را ضعیف می کند( که برای رفع این دبکم می شود )یعنی فی 𝛽𝐴عیب دیگر آن است که 

 𝑅𝑒 و اتصال کوتاه می شود acپس کرد. )این خازن از نظر ی را با یک خازن با 𝑅𝐸عیب می توان 

زیاد می شود( تا در زمان تغییر حالت اتصال کوتاه شود و در زمان بهره را از مدار خارج می کند و 

حالت پایدار نقش خود را از دست دهد. )این خازن فقط در زمان تغییر حالت خود را نشان می دهد 

 ک مثبت را نیاز داریم نه مواقع دیگر(د بفی تتغییر حالچون ما نیز فقط در زمان 

 :مدارهای تریگر 

 گیر ها می توانند به عنوان مدار تحریک انواع مشتق

  مورد استفاده واقع شوند. Triggerکننده یا  

 همانطور که قبال گفتیم برای تغییر حالت کافی است
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𝑉𝑜1  ک مثبت قوی که دارد مدار را تغییر دباعمال فیرا برای یک لحظه پایین آوریم تا خود به خود با

 حالت دهد. 

                   مشتق گرفته و پالس                            بنابراین کافی است از پالس 

 گیر را به مدار باال اضافه کنیم. اعمال کنیم. پس باید مدار مشتق 𝑉𝑜1به را  

 مشتق گیر:انواع مدار 

 است. RCیک فیلتر باال گذر 

 𝑖𝑓   5𝜏 ≤ 𝑡𝑝 =
𝑇

2
→ 𝜏 ≤ 𝑇

10⁄ 

 دو پالس سوزنی شکل: در فرم روبرو 1شکل 

باعث آسیب به مدار شود   𝑉𝑐𝑐− پالس اگر مثال اعمال. به  وجود می آید 𝑉𝑐𝑐, 𝑉𝑐𝑐−از صفربه

به مدار  7/0باید آنرا حذف کنیم. )برای اینکار باید یک دیود در مدار بگذاریم( دیود نمی گذارد از 

 آسیب زیادی نمی گذارد.

 𝑄1و وصل  𝑄2اعمال کنیم باعث قطع  𝑉𝑜2یعنی  𝑄2اگر این شکل موج تحریک را به کلکتور 

  می شود.
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یر کند. غیو صفر ت 𝑉𝑐𝑐اعمال شود باید بین  𝑉𝑜1اگر بخواهیم پالس تحریک به : 2شکل 

 وصل می کنیم( . 𝑉𝑐𝑐را به جای وصل کردن به زمین به  Rمقاومت)

 

 یک دیود در مدار می گذاریم. 2𝑉𝑐𝑐برای حذف کردن 

 

𝜏اگر  < 𝑇
ممکن است نتواند شود  کموقتی دامنه ی آن و باشد، پرش خیلی باریک گردیده  ⁄10

𝜏    باعث تغییر حالت شوند بنابراین باید >
𝑡𝑡

2𝛱
 

یک مثبت شروع به کار کند بنابراین باید پالس تریگر یا همان دچون مدت زمانی طول می کشد تا فی

خروجی مشتقگیر در پیک خود )پیک می تواند منفی یا مثبت باشد( باقی بماند و بعداً از بین برود، 

 پهنای الزم برای تغییر حالت به وجود آید.حداقل ا طوری تعیین می کنیم که ر 𝞽بنابراین 

  
𝑡𝑡

2𝛱
< 𝜏 <

𝑇

10
. 
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 نحوه ی اتصال مدارهای تریگر به مدار بی استابل: 

 در این بخش نحوه ی اتصال مدارهای تریگر را به مدار بی استابل بررسی می کنیم. 

 :طریق کلکتورتغییر حالت بی استابل از طریق کنترل از : 1روش 

 

فرض کنید تغییر حالت ها را از طریق کلکتور هدایت کنیم، در اتصال فوق به علت وجود خازن 

 در نتیجهقطع است  𝑄1به صفر چون  𝑉𝑐𝑐ورودی مهم نیست. با اعمال پرش از  DCکوپلدژ مقدار 

 می افتد. 𝑄1اکترپرش روی مقاومت کلکتور  ،مقاومت قطع آن زیاد است

یشتر ب می باشد، در نتیجهدارای مقاومت بسیار ناچیز بنابراین ،وصل است و در اشباع 𝑄2 چونولی 

و قطع  𝑄1یک مثبت به اضافه ی این پرش باعث وصل شدن دمی افتد. بنابراین فی Rcپرش روی 

𝑄2  می گردد. عمالً این همانT-flip flop .شکل زیر نمونه دیگری از کنترل از طریق کلکتور  است

 عمالً هدایت از طریق کلکتور شکل است.شان می دهد.را ن
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T-FF  با استفاده ازB-stable  

 

RS-FF  با استفاده ازB-stable  

 

گیر  ظر بگیریم با اعمال پالس مشتقدر ن در  را  𝑉𝑜1فلیب فالب و خروجی  Qرا  𝑉𝑜2اگر خروجی 

 𝑄1روشن می شود و به اشباع می رود در نتیجه ولتاژ کلکتور  𝑄′1ترانزیستور  Sشده ی به پایه ی 
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کاهش می یابد که این باعث  𝑉𝑐𝑐وصل( به اندازه ی  𝑄2قطع و  𝑄1فرض با ) است 𝑉𝑐𝑐که تقریباً 

می گردد. در نتیجه مدار تغییر حالت می   𝑄1وصل  باعث موجودمثبت ک دبو با اعمال فی 𝑄2قطع 

یعنی یا یک باینری می گردد،  𝑉𝑐𝑐فیلیپ فالب است  Qکه همان پایه ی  𝑉𝑜2دهد و خروجی 

انجام می دهیم.  Rکردن آن همین کار را با پایه ی ورودی   Resetمی شود. برای  setفیلیپ فالپ 

 𝑉02در نتیجه خروجی قطع می گردد و  𝑄1که قطع است وصل شده و  𝑄2در نتیجه ترانزیستور 

 می شود( Resetر می گردد. )فیلیپ فالپ صف Qیا 

 شکل است بنابراین می توانیم از طریقماز طریق ولتاژ کلکتور ترانزیستورها  B-stableعمالً هدایت 

 کردن جریان آنها تغییر حالت را ایجاد نماییم. sinkجریان بیس ها با 

 :تغییر حالت بی استابل از طریق کنترل جریان بیس ها 
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 قطع :  𝑄1وصل و   𝑄2با فرض 

 𝐷1   ًبایاس معکوس است با شدت تقریبا, 𝑉𝑐𝑐  𝐷2 در آستانه ی وصل است ولی نه کامل 

را  𝑄2وصل می شود و  𝐷2قطع است ولی  𝐷1 پالسی                             را اعمال کنیم باز هم  𝑉𝑖اگر به 

ولتاژ کاتد را دنبال می کند و در نتیجه فیدبک مثبت موجود در مدار  7/0ولتاژ آند آن با اختالف  و قطع می کند

 وصل می شود. 𝑄1تغییر حالت ایجاد می کند و تغییر حالت 

 مثال عددی: در مدار صفحه ی قبل فرض کنید:

𝑅𝑠 = 100𝑘, 𝑅𝐵1 = 56𝑘,   𝑅𝑐 = 1𝑘,   𝑉𝑐𝑐 = 10 𝑣,   𝑉𝐶𝐸,𝑠𝑎𝑡 = 0.1,

ℎ𝐹𝐸 = 100, 𝑉𝐵𝐵 = 10, 𝑅𝐵2 = 220𝑘 

 در اشباع است اگر نبود به درد نمی خورد. 𝑄2قطع باید ثابت کنیم   𝑄1با فرض 

𝑅𝑐,𝑇 = 1 ||(56 + 220) ≅ 1𝑘                                      

𝑉𝑐و𝑇 =
10 − (−10)

1 + 56 + 220
× (56 + 220) − 10 ≅ 10𝑣 

𝑅𝐵,𝑇 = 220 ||(1 + 56) = 45.27𝑘                                    

𝑉𝐵,𝑇 =
10−(−10)

1+56+220
× 220 − 10 = 5.88 𝑉                

𝐼𝐵 = 
5.88−0.7

45.27
= 114.2𝜇𝐴                    

𝐼𝐶,𝑠𝑎𝑡 =
10−𝑉𝐶𝐸,𝑠𝑎𝑡

1
≅ 10𝑚 𝐴                   

.   :     شرط اشباع        𝐼𝐵 ≥ 𝐼𝐶,𝑠𝑎𝑡 ℎ𝑓𝑒 

100 × 114.2𝜇𝐴 ≥ 10𝑚𝐴                        

  𝑄2    11.4اشباع  𝑚𝐴 ≥ 10𝑚𝐴 ⇒ 
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𝑄1    قطع است⇒𝑉𝐵 =
10.1

56+220
× 220 − 10 = −1.95 

 

 

   {

𝑉𝑜1 =
10−0.7

1+56
× 56 + 0.7 = 9.84 𝑉

𝑉𝑜2 = 0.1 𝑉                                         

 1حالت پایدار

𝐷1   و در حالت بایاس معکوس وقطع است𝐷2   درآستانه وصل است . 

 

می افتد و   𝐷1، پرش را قبول نمی کنند وپرش روی𝐶2و  𝐶1اعمال کنیم خازن 𝑉𝑖اگر پالس تریگر را به ورودی 

10𝑣  9.84کاهش می یابد یعنی از𝑉  0.16−به𝑉  پرش می نماید، پس𝐷1  همچنان قطع می ماند ولی𝐷2 

به حالت قطع رفته و با فیدبک مثبت  𝑄2را به شدت منفی می کند در نتیجه  𝑄2وصل می شود، و ولتاژ بیس 

 وصل می گردد و مدار را تغییر حالت می دهد. 𝑄1موجود، 

𝑉𝑐1 = 10 − 9.84 = +0.16𝑣 

𝑉𝑐2 = 10 − 0.1 = 9.9𝑣 



 نزیستوری جزوه تکنیک پالس                                                                              فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترا

 

78 
 

}      می رود                            2به حالت پایدار  با تغییر حالت مدار

𝑉𝑜1 = 0.1 𝑉

𝑉𝑜2 = 9.84 𝑉
 2حالت پایدار : 

دشارژ شود  Rsباید از طریق مقاومت  𝐶2می شود. در نتیجه  𝐷1و  𝑄1و وصل شدن  𝐷2و  𝑄2یعنی قطع شدن 

خیلی کوچک باشد مقداری جریان  Rsاگر . (𝞽=Rs.Cکاهش یابد )ثابت زمانی  به9.9𝑣 +0.16𝑣و ولتاژ آن از

 Rsرا قطع کند. و اگر  𝑄2نتواند  𝐷2توسط خازن کشیده می شود و ممکن است  Rsدر موقع پرش ولتاژ از 

و یا جاهای دیگر مدار  𝑉𝑐𝑐خیلی بزرگ باشد سرعت تغییرات خیلی سریع می شود و کوچکترین  نویزی مثالً در 

𝜏اگر از پالس ورودی مشتق گرفته شود. دیگر ثابت زمانی  هد.را تغییر حالت ناخواسته می د = 𝑅𝑠𝐶  مشکل ساز

  نمی گردد.

 

  اثر مقاومت بار:  

شرط به اشباع رفتن ترانزیستور را نقض  ،ممکن است به علت تقسیم ولتاژ در کلکتور RLدن مقاومت بار گذار

ℎ𝐹𝐸بنابراین می توان با استفاده از نامساوی ، کند . 𝐼𝐵 > 𝐼𝑐,𝑠𝑎𝑡  ، مقدار حداقلRL  را بدست آورد. البته

 کاهش یابد. RLخیلی بزرگ باشد ممکن است ولتاژ خروجی به علت تقسیم ولتاژ روی  RLاگر 
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 اشمیت تریگر(بی استابل با اتصال امتیر( 

 

استفاده شده است. که در  ECL (Emiter copelled logic)در این مدار که یک بی استابل است از منطق 

( مورد استفاده ی آن REدر آن قرار داده شده است )یعنی  DCآن امتیرها به یکدیگر متصل شده و یک کوپالژ 

در تبدیل امواج پریودیک غیر مربعی )مثل سینوسی به موج پریودیک مربعی( است. اوالً باید سرعت تغییرات را 

 cخازن  نیز در ناحیه ی فعال یا مرز اشباع کار کند. چون مستقیماً به خروجی وصل است. 𝑄2زیاد بگیریم و ثانیاً 

بررسی فلش های نشان داده شده روی می رساند.  𝑄2را به بیس  𝑄1)شتاب دهنده( سریعاً هر تغییر کلکتور 

 شکل عمل فیدبک مثبت را نشان می دهد

  وصل کنیم 𝑄2را مستقیماً به  𝑄1چنانچه کلکتور 

 نمی باشد و ساده ترین اشمیت تریگر  𝑅2احتیاجی به 

 و 𝑅1ولی در این مبحث مقاومت  ساخته می شود.

 𝑅2را در نظر می گیریم . 
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را زمین نموده و از نظر  dcبرای تشریح فیدبک مثبت از مدل سیگنال کوچک استفاده می کنیم برای اینکارمنابع 

ac   .مدار را بررسی می نمائیم 

 فلش های نشان داده شده روی شکل عملبررسی 

 فیدبک مثبت را نشان می دهد مالحظه می کنید  

 باعث می شود ولتاژ امیتر آن کاهش  𝑉𝑖که افزایش 

 .می باشد 𝑄1پیدا کند و این یعنی کمک به وصل کردن 

 در مدار بی استابل فوق تغییرات خروجی، می توان نشان داد 

 𝑉𝑜 .بصورت یک سیکل هیسترزیس می باشد 

وصل و در ناحیه ی فعال باشد. با  𝑄2طوری طراحی می کنیم که  ارقطع شروع می کنیم و مدار  𝑄1بافرض 

را  𝑉𝐸باید در آنالیز مدار  𝑉𝑖قطع می شود و مدار تغییر حالت می دهد. برای تعیین  𝑄2وصل و  𝑉𝑖 ،𝑄1افزایش 

می نمائیم وسپس را رسم  𝑄2 برای اینکارمدار معادل می نمائیممدار را آنالیز باشد،قطع  𝑄1اگر  بدست آوریم.

 معادل تونن آن را بدست می آوریم:
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𝑅𝐵,𝑇 = 𝑅2|| (𝑅1 + 𝑅𝑐1) 

𝑉𝐵,𝑇 = 𝑉𝑐𝑐.
𝑅2

𝑅1+𝑅2+𝑅𝑐1
 

 𝐼𝐵2 =
𝑉𝐵,𝑇−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵,𝑇+(1+ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸
 

𝑉𝐸 = 𝑅𝐸  . 𝐼𝐸 = 𝑅𝐸 . (1 + ℎ𝑓𝑒)𝐼𝐵2 =
𝑉𝐵,𝑇 − 𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵 + (1 + ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸
. (1 + ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸 

⇒ 𝑉1 = 𝑉𝐸 + 𝑉𝛾        → 𝑉1 =
𝑉𝐵.𝑇 − 𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵 + (1 + ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸
 (1 + ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸 + 𝑉𝛾 

𝑅𝐵 ≪ (1+ ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸 → 𝑉1 = 𝑉𝐵,𝑇 −𝑉𝐵𝐸 + 𝑉𝛾 ⇒ 𝑉1 ≈ 𝑉𝐵,𝑇  اگر0.1−

  𝑉01 = 𝑉𝑐𝑐 − 𝑅𝑐2. 𝐼𝑐2 = 𝑉𝑐𝑐 − 𝑅𝑐2. ℎ𝐹𝐸 . 𝐼𝐵2      :سطح پایین خروجی 

⇒ 𝑉𝑜1 = 𝑉𝑐𝑐 − 𝑅𝑐2.
𝑉𝐵,𝑇 − 𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵 + (1 + ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸
. ℎ𝐹𝐸 

⇒ 𝑉𝑜1 ≅ 𝑉𝑐𝑐 −
𝑅𝑐2
𝑅𝐸
 (𝑉𝐵,𝑇 − 𝑉𝐵𝐸) 

در ناحیه ی فعال باشد و چنانچه به  𝑄2باید توجه داشت که روابط باال به شرطی برقرار است که 

 بدست آوردیم.  𝑄2را با فرض اشباع  𝑉𝐸اشباع رفته باشد باید 

 قطع شده باشد. 𝑄2وصل و  𝑄1رسیده و مدار تغییر حالت داده و  𝑉1به  𝑉𝑖حال فرض می کنیم 

به طرف  𝑄1می گردد بطوریکه  𝑄2افزایش و در نتیجه باعث افزایش ولتاژ بیس  𝑉𝑖 ، 𝑉𝑐1با کاهش 

نیز   𝑄1نیز که ولتاژ امیتر 𝑄2به طرف وصل شدن می رود. از طرفی ولتاژ امیتر  𝑄2قطع شدن و 
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به وصل شدن خود کمک می کند  𝑄2، کاهش یافته و در نتیجه  𝑉𝑐1می باشد در اثر افزایش ولتاژ 

 )فیدبک مثبت( 

 را بنویسیم. 𝑄2را حساب کرده و شرط وصل شدن   𝑉𝐸و  𝑉𝐵2بنابراین کافیست 

 

𝑉𝐶,𝑇 = 𝑉𝑐𝑐 −
𝑉𝑐𝑐

𝑅𝑐1 + 𝑅1 + 𝑅2
𝑅𝑐1         ;             𝑅𝐶,𝑇 = 𝑅𝑐1 ||(𝑅1 + 𝑅2) 

𝐼𝐵 =
𝑉𝑖 − 𝑉𝐵𝐸

𝑅𝑠 + (1 + ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸
  ;    𝑉𝐸 = 𝑅𝐸 . 𝐼𝐸 = 𝑅𝐸 . (1 + ℎ𝐹𝐸). 𝐼𝐵1 

𝑉𝐸 = 𝑅𝐸 . (1 + ℎ𝐹𝐸).
𝑉𝑖 − 𝑉𝐵𝐸

𝑅𝑆 + (1 + ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸
 

𝑉𝐶1 = 𝑉𝐶,𝑇 − 𝑅𝐶,𝑇 . ℎ𝐹𝐸 . 𝐼𝐵1 = 𝑉𝑐,𝑇 − 𝑅𝐶,𝑇 . ℎ𝐹𝐸 . (
𝑉𝑖 − 𝑉𝐵𝐸

𝑅𝑆 + (1 + ℎ𝐹𝐸). 𝑅𝐸
) 

 :𝑄2شرط وصل شدن 

   {

𝑉𝑖 = 𝑉2              

𝑎𝑉𝑐1 = 𝑉𝐸 + 𝑉𝛾

 در لحظه ی تغییر حالت
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𝑎(𝑉𝐶,𝑇−. ℎ𝐹𝐸 . 𝑅𝐶,𝑇 (
𝑉𝑖 − 𝑉𝐵𝐸

𝑅𝑆 + (1 + ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸
) = 𝑅𝐸 . (1 + ℎ𝐹𝐸).

𝑉𝑖 − 𝑉𝐵𝐸
𝑅𝑆 + (1 + ℎ𝐹𝐸). 𝑅𝐸

+ 𝑉𝛾 

    𝑅𝑆 ≪ (1 + ℎ𝐹𝐸) 𝑅𝐸 ⇒ 𝑎 (𝑉𝐶,𝑇 −
𝑅𝐶,𝑇

𝑅𝐸
 (𝑉2 − 𝑉𝐵𝐸)) = 𝑉2 − 𝑉𝐵𝐸 + 𝑉𝛾  اگر  ⇒

⇒ 𝑉2 ≅
𝑎𝑉𝐶,𝑇 + (1 + 𝑎.

𝑅𝐶,𝑇 
𝑅𝐸

)𝑉𝐵𝐸 − 𝑉𝛾

1 + 𝑎.
𝑅𝐶,𝑇 
𝑅𝐸

                    ,                𝑉𝑜2 = 𝑉𝑐𝑐 

 می گردد. فرمولهای قبل جنبه ی آنالیز مدار را دارد و کاربردی ندارد.       𝑉1کوچکتر از  𝑉2با انتخاب مناسب، 

 مثال: 

ℎ𝐹𝐸 = 30 

𝑉𝐵𝐸 = 0.7 

𝑉𝛾 = 0.5 

 

 

Q1  :قطع 

𝑅𝐵,𝑇 = 5.6  ||(3.9 + 1.8) = 2.82𝑘 

𝑉𝐵,𝑇 = 12 ×
5.6

5.6 + 1.8 + 3.9
= 5.95𝑣 

𝑉𝐸 =
5.95 − 0.7

2.82 + (1 + 30)2.7
× (1 + 30) × 2.7 = 5.08𝑣 

𝑉1 :در لحظه تغییرحالت = 𝑉𝐸 + 𝑉𝛾 = 5.08 + 0.5 = 5.58𝑉                                                                  
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𝑉01 = 12𝑉 − 1𝑘 ×
5.95 − 0.7

2.82 + (1 + 30) × 2.7
× 30 = 10.18 𝑉 

 :𝑉2بدست آوردن 

𝑄1   وصل و𝑄2 قطع:                                                                                    

𝑅𝐶,𝑇 = 3.9|| (1.8 + 5.6) = 2.55𝑘 

𝑉𝐶,𝑇 = 12 × 
1.8 + 5.6

3.9 + 1.8 + 5.6
= 7.86𝑉 

𝑉𝐸 = 2.7 × (1 + 30) ×
𝑉2 − 0.7

1 + (1 + 30) × 2.7
 ⇒ 𝑉𝐸 = 0.99(𝑉2 − 0.7)   

𝑉𝑐1 = 7.86 − 2.55 × 30 × (
𝑉2 − 0.7

1 + (1 + 30) × 2.7
)  ⇒ 𝑉𝐶1 = 8.45 − 0.9𝑉2 

  𝑎𝑉𝑐1 = 𝑉𝐸 + 𝑉𝛾           :در لحظه ی تغییر حالت 

5.6

1.8 + 5.6
(8.45 − 0.9 𝑉2) = 0.99(𝑉2 − 0.7) + 0.5 ⇒ 𝑉2 ≅ 3.95         

    𝑉𝑜2 = 12𝑣  

 

 

 

 

 𝑅𝑒با تغییر جزئی در مدار می توان پهنای هیسترزیس را کمتر کرد که این کار را با اضافه کردن یک مقاومت 

ناچیز  𝑉1کوچک در سطح  𝑅𝑒می تواند منفی هم باشد. وجود  𝑉𝐻می تواند انجام شود حتی  𝑄1کوچک در امتیر 
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( برابر صفر می شود، در واقع فیدبک منفی را در 𝑅𝑒)جریان مقاومت  𝑄1  ،𝐼𝑒است. زیرا در آستانه ی هدایت 

این  𝑅𝑒فیدبک مثبت قرار داده ایم پس سرعت تغییرات کم می شود. که با گذاشتن یک خازن با یپاس موازی با 

 اشکال رفع می شود.

 :FETمدار اشمیت تریگر با 

 یکی از مهمترین مزایای مدار زیر مقاومت ورودی بسیار زیاد آن است.

 

 

 

 

 پیدا می کنیم. 𝑄1را برای روشن شدن  𝑉𝑖قطع باید حد  𝑄1آنالیز مدار مانند قبل است. با فرض 

𝑄1: 𝑂𝑓𝑓, 𝑄2: 𝑂𝑁 

𝑉𝐸 = 𝑅𝐸𝐸𝐸                      

𝑅𝐵,𝑇 = 𝑅2||(𝑅𝐷 + 𝑅1) 

𝑉𝐵,𝑇 = 𝑉𝑐𝑐
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅𝐷
 

𝑉𝐸 = 𝑅𝐸 . 𝐼𝐸 = 𝑅𝐸 . (1 + ℎ𝐹𝐸). 𝐼𝐵 = 𝑅𝐸 . (1 + ℎ𝐹𝐸).
𝑉𝐵,𝑇 − 𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵,𝑇 + (1 + ℎ𝐹𝐸). 𝑅𝐸
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}در نقطه ی تغییر حالت: 

𝑉𝑖 = 𝑉1

𝑉𝐺𝑆 = 𝑉𝑃

 

𝑉𝑖 = 𝑉𝐺𝑆 + 𝑉𝐸 ⇒ 𝑉𝑖 = 𝑉𝑃 + 𝑉𝐸     ; 

  𝑉𝑜1 = 𝑉𝑐𝑐 − 𝑅𝑐𝐼𝑐 = 𝑉𝑐𝑐 − 𝑅𝑐 . ℎ𝐹𝐸 . 𝐼𝐵 = 𝑉𝑐𝑐 − 𝑅𝑐 . ℎ𝐹𝐸 .
𝑉𝐵,𝑇 −  𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵,𝑇 + (1 + ℎ𝐹𝐸)𝑅𝐸
 

 𝑄2و درناحیه فعال است. شرط وصل شدن   وصل 𝑄1قطع و  𝑄2حال فرض می کنیم مدار تغییر حالت داده و 

 را بدست آوردیم. 𝑉𝐸و  𝑉𝐷بیشتر شود. پس باید  𝑉𝛾آن است که ولتاژ بیس نسبت به امتیر به اندازه ی 

 

𝑉𝐷 = 𝑉𝐷,𝑇 − 𝑅𝐷,𝑇 . 𝐼𝐷 

𝐼𝐷 = 𝐼𝐷𝑆𝑆(1 −
𝑉𝐺𝑆
𝑉𝑝
)2 

 

𝑉𝐺𝑆   در نقطه ی تغییر حالت: = 𝑉𝑖 − 𝑅𝐸  𝐼𝐷 ⇒ 𝑉𝐺𝑆 = 𝑉2 − 𝑅𝐸  𝐼𝐷  

{
 
 

 
 𝐼𝐷 = 𝐼𝐷𝑆𝑆 (1 −

𝑉2 − 𝑅𝐸𝐼𝐷
𝑉𝑃

)
2

𝑎(𝑉𝐷,𝑇 − 𝑅𝐷,𝑇  . 𝐼𝐷) = 𝑅𝐸  𝐼𝐷 + 𝑉𝛾}
 
 

 
 

⇒ 𝑉2       بدست  می آید  

𝐼𝐷 =
𝑎𝑉𝐷,𝑇 − 𝑉𝛾

𝑅𝐸
                           𝑉𝑜2 = 𝑉𝑐𝑐 

 طبقه ی قبل نداریم. 𝑅𝑆در اینجا دیگرمقاومت 
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 مثال: با فرض

 𝑉𝑃 = −2.5𝑣 ; 𝐼𝐷𝑆𝑆 = 10𝑚𝐴 ;  ℎ𝑓𝑒 = 30 ; 𝑉𝐵𝐸 = 0.7 ; 𝑉𝛾 = 0.5    

    

 

 

 

 

 )معادل تونن(   

 

 

 

 

 

 وصل و در ناحیه فعال است. 𝑄2قطع و  𝑄1با استفاده از مثال قبل 

𝑉𝐸 = 5.08𝑣      , 𝑉𝑜1 = 10.18𝑣 

𝑉1 = 𝑉𝐸 + 𝑉𝑃  = 5.08 − 2.5 = 2.58𝑣 

 

 

:𝑄1: با فرض 𝑉𝑜2حال محاسبه ی  𝑂𝑁,   𝑄2: 𝑂𝐹𝐹 .در ناحیه ی فعال 
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 {

𝑉𝑖 = 𝑉2                                                                   

0.76  𝑉𝐷 = 𝑉𝐸 + 𝑉𝛾                                              
 در نقطه تغییر حالت{

𝑉𝐷 = 7.86 − 2.55 𝐼𝐷    

𝑉𝑖 = 𝑉𝐺𝑆 + 𝑅𝐸   𝐼𝐷 

  ⇒ 𝑉𝐺𝑆 = 𝑉2 − 2.7 𝐼𝐷در نقطه تغییر حالت 

𝐼𝐷 = 𝐼𝐷𝑆𝑆 (1 − 
𝑉𝐺𝑆
𝑉𝑝
)

2

⇒ 𝐼𝐷 = 10(1 −
𝑉2 − 2.7 𝐼𝐷

2.5
)
2

 

    𝑎𝑉𝐷 = 𝑉𝐸 + 𝑉𝛾            شرط روش شدن:𝑄2 

0.76(7.86 − 2.55  𝐼𝐷)  = 2.7 𝐼𝐷 + 0.5 ⇒ 𝐼𝐷 = 1.18 𝑚𝐴 

⇒ 1.18 = 10 (1 −
𝑉2 − 2.7 × 1.18

2.5
)
2

 

⇒ 𝑉2 = {

1.54  𝑣 ⇒  𝑉𝐺𝑆 = −1.65𝑣          روشن FET                                

−0.15𝑣 ⇒ 𝑉𝐺𝑆 = −3.38𝑣            خاموش   غیرقابل قبول 𝐹𝐸𝑇 

 

 

𝑉𝑜2 = 𝑉𝑐𝑐=12 

 

 

 

 


