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16. Răspunsul in frecvență al unui amplificator

RĂSPUNSUL ÎN FRECVENŢĂ AL UNUI AMPLIFICATOR CU
TRANZISTOR BIPOLAR
DEFINIREA MĂRIMILOR CARACTERISTICII DE FRECVENŢĂ
Un amplificator cu dispozitive semiconductoare active are o anumită
caracteristică de frecvenţă determinată de comportarea reactivă a unora dintre
elementele ce formează amplificatorul în cauză. La frecvenţe medii, amplificatorul
se comportă aperiodic, fără componente care depind de frecvenţă şi, în această
situaţie, amplificarea, de exemplu, de tensiune, este independentă de frecvenţă
pentru un interval de frecvenţe mai mare sau mai mic, denumit banda de frecvenţe
a amplificatorului (amplificarea poate fi pozitivă sau negativă adică semnalul de
ieşire este în fază sau în antifază cu semnalul de intrare).
La frecvenţe înalte modulul amplificării de tensiune începe să scadă din
cauza efectelor reactive introduse de diferite elemente de circuit cum ar fi:
dependenţa de frecvenţă a factorului de amplificare în curent al tranzistorului
bipolar, capacităţile de barieră ale joncţiunilor emitor-bază sau colector bază,
capacităţile poartă-sursă sau poartă-drenă ale tranzistoarelor cu efect de câmp care
pot fi folosite ca amplificatoare de tensiune, capacitatea de intrare a circuitelor
comandate, circuitele de compensare dinamică utilizate pentru corectarea
caracteristicii de frecvenţă precum şi capacităţile parazite inerente oricărei scheme
electronice reale.
La frecvenţe joase, caracteristica de frecvenţă este afectată de capacităţile de
cuplare şi de decuplare din circuit care, de obicei, sunt considerate ca fiind scurt
circuit pentru semnalele cu frecvenţe din banda de trecere a amplificatorului
precum şi de capacităţile de compensare utilizate pentru corectarea caracteristicii
de frecvenţă la frecvenţe joase.
Parametrii caracteristicii de frecvenţă ai unui amplificator de tensiune sunt:
frecvenţa limită de sus, f s , definită ca frecvenţa la care modului amplificării de
tensiune la frecvenţe înalte scade cu 3 dB (adică la
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trecere), frecvenţa limită de jos, f j , definită ca fiind frecvenţa la care modulul

amplificării de tensiune la frecvenţe joase scade cu 3 dB (adică la
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sa din banda de trecere) şi banda de trecere ca fiind domeniul de frecvenţe în care
modulul amplificării de tensiune este cuprins între
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şi A 0 , A 0 fiind amplificarea

de tensiune din banda de trecere a amplificatorului, constantă.
Se mai poate scrie că banda de trecere, B , este diferenţa dintre cele două
frecvenţe limită:
B  fs  f j

Din punct de vedere numeric, deoarece f s  f j , se poate aprecia că banda de
trecere este egală cu frecvenţa limită de sus, dar nu trebuie pierdută din vedere
semnificaţia frecvenţei limită de jos.
CARACTERISTICA DE FRECVENŢĂ A UNUI AMPLIFICATOR
ELEMENTAR CU EMITORUL LA MASĂ ŞI CU CUPLAJ RC
AMPLIFICATOR CU EMITORUL LA MASĂ ŞI CU CUPLAJ RC
Pentru ilustrarea modului în care diferite elemente influenţează caracteristica
de frecvenţă a unui amplificator, se consideră un amplificator elementar cu
tranzistor bipolar cu emitorul la masă conectat într-o schemă de amplificator de
tensiune, cu cuplaj RC, aşa cum se vede în fig.2.72.

Fig.2.72. Amplificator cu emitorul la masă cu cuplaj RC

În această schemă, tranzistorul este caracterizat prin dependenţa de frecvenţă
a factorului de amplificare în curent:
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iar în circuit se mai pun în evidenţă capacitatea de intrare (parazită) a circuitului
comandat, C i , în paralel cu rezistenţa de intrare a circuitului comandat, R i ,
capacitatea de decuplare a emitorului, C e , necesară pentru asigurarea funcţionării
în conexiune emitor la masă a circuitului la frecvenţe medii, precum şi capacităţile
de cuplare a sursei de semnal la amplificator, C b , respectiv a sarcinii la
amplificator, C c . Se constată că , în cazul unui amplificator cu mai multe etaje în
cascadă, rolul celor două capacităţi este acelaşi, astfel că va fi luat în considerare
numai efectul capacităţii C c .
Se presupune că, prin circuitul de polarizare, se asigură funcţionarea
tranzistorului în regiunea activă normală.
Schema echivalentă din punct de vedere dinamic, în care se ţine seama de
toate componentele circuitului este desenată în fig.2.73.

Fig.2.73. Schema echivalentă în regim dinamic a circuitului din fig.2.72

În principiu, schema din fig.2.73 poate fi analizată pentru a pune în evidenţa
comportarea ei în frecvenţă. Dar, se observă că sunt patru elemente reactive

explicite la care se adaugă şi dependenţa factorului de amplificare în curent al
tranzistorului cu frecvenţa. Relaţiile care, eventual, s-ar obţine, nu pot fi
interpretate practic, astfel încât se impune analiza pe domenii de frecvenţă, situaţie
în care se pot obţine concluzii practice utile.

AMPLIFICATOR CU CUPLAJ RC LA FRECVENŢE MEDII (ÎN
BANDA DE TRECERE)
Pentru acest domeniu de frecvenţe, se consideră că tranzistorul este
caracterizat prin factorul de amplificare în curent  independent de frecvenţă şi
egal cu  0 iar capacităţlie de cuplare şi de decuplare sunt considerate scurt circuit
faţă de rezistenţele la borne la frecvenţe din banda de trecere a amplificatorului. De
asemenea, reactanţa capacităţii de sarcină este mult mai mare decât rezistenţa de
sarcină cu care este în paralel şi poate fi neglijată.

a)

b)

Fig.2.74.a,b Schema echivalentă pentru frecvenţe medii (în banda de trecere)

Schema echivalentă a circuitului va fi desenată în fig.2.74 în care nu se
consideră circuitul de la intrarea amplificatorului conform celor precizate anterior
cu privire la rolul identic al celor două capacităţi de cuplare.
Considerând că se foloseşte circuitul echivalent Giacoletto simplificat
(fig.1.57), tranzistorul este caracterizat numai prin r şi  0 şi din schema din
fig.2.74.b, rezultă:

v o   0
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r

şi amplificarea de tensiune în banda de trecere va fi:
A u 0   0

Rc Ri
r

Se constată că este o expresie identică cu aceea obţinută pentru
amplificatorul cu tranzistor bipolar emitor comun din paragraful precedent (luând
în considerare asemănarea dintre parametrii Giacoletto şi cei hibrizi în conexiunea
emitor la masă).

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR CU CUPLAJ RC LA
FRECVENŢE ÎNALTE
La frecvenţe înalte, capacităţile de decuplare şi de cuplare vor avea, de
asemenea, reactanţe de valoare foarte mică, astfel încât nu vor conta, la fel ca la
frecvenţe medii; în schimb, va trebui să se ţină seama de efectul capacităţii de
intrare a circuitului de sarcină, C i şi de dependenţa de frecvenţă a factorului de
amplificare în curent al tranzistorului (2.349); schema echivalentă este desenată în
fig.2.75.

Fig.2.75. Schema echivalentă a amplificatorului cu cuplaj RC pentru frecvenţe
înalte

Se poate scrie că tensiunea de ieşire este de forma:
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Din această relaţie se poate deduce amplificarea de tensiune sub forma:
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în care s-a notat;
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(frecvenţa f1 este dată de capacitatea C i şi de rezistenţa pe care aceasta o vede la
bornele sale).
Pentru determinarea frecvenţei limită de sus se pune condiţia;
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Se constată că, în cazul în care f   f1 , frecvenţa limită de sus este dictată
de circuit, adică f s  f1 , iar dacă f   f1 , frecvenţa limită de sus a amplificatorului
este dată de tranzistor, adică f s  f  (întotdeauna de cea mai mică dintre ele). Dacă
nu este îndeplinită nici una dintre inegalităţi, atunci frecvenţa limită de sus va fi
mai mică decât fiecare dintre cele două frecvenţe, f1 şi f  , aşa cum se poate
observa din rezolvarea ecuaţiei (2.355).

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR CU CUPLAJ RC LA
FRECVENŢE JOASE
La frecvenţe jose, se poate considera că factorul de amplificare în curent al
tranzistorului nu mai depinde esenţial de frecvenţă,    0 şi că se poate neglija
efectul capacităţii de sarcină, în aşa fel încât circuitul echivalent se poate desena ca
în fig.2.76.

Pentru a putea pune în evidenţă mai bine efectul celor două capacităţi, se va
analiza separat efectul lor.

Fig.2.76. Circuit echivalent la frecvenţa joase

Astfel, se presupune mai întâi că reactanţa capacităţii de decuplare C e  
este foarte mică şi contează numai capacitatea de cuplare, C c . În acest caz,
emitorul tranzistorului este la masă şi tensiunea de ieşire se scrie sub forma:
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De aici, se poate calcula amplificarea de tensiune sub forma:
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unde s-a notat:
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(frecvenţă dată de inversul produsului dintre capacitatea de cuplare, C c şi
rezistenţa pe care o vede între bornele sale,

Rc  Ri .

Modulul amplificării se deduce din expresia:
A u (f ) 

A uo
f 
1  2 
f 

2

Se constată că, la scăderea frecvenţei, modulul amplificării de tensiune
scade; reprezentarea grafică, la scară liniară, este dată în fig.2.77 unde este
precizată şi frecvenţa limită de jos a amplificatorului în acest caz, frecvenţă care se
poate calcula din condiţia:
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şi rezultă:
f j  f2

Fig.2.77. Modulul amplificării de tensiune la frecvenţe joase

În cealaltă situaţie, reactanţa capacităţii de cuplare este presupusă de valoare
foarte mică, C c   şi rezistenţele R c şi R i apar în paralel (ca în banda de trecere).

Pentru schema echivalentă din fig.2.76, se poate determina tensiunea de la
ieşirea amplificatorului în felul următor:
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relaţie unde s-au efectuat notaţiile:
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În fig.2.78, s-a reprezentat variaţia modulului amplificării de tensiune dedus
din relaţia (2.361), cu respectarea condiţiei (2.364), la scară dublu logaritmică
preferându-se o reprezentare prin asimptote.

Fig.2.78. Variaţia modulului amplificării de tensiune la frecvenţe joase când se ţine
seama numai de efectul capacităţii de decuplare din emitor.

Se constată că, la scăderea frecvenţei semnalului, începând cu frecvenţa f 4
modulul amplificării de tensiune scade cu 20dB / decada , frecvenţa f 4 având rolul
unui pol în funcţia de transfer a circuitului; la scăderea în continuare a frecvenţei
semnalului, începând cu frecvenţa f 3  f 4 , modulul amplificării de tensiune
rămâne constant deoarece frecvenţa f 3 are rolul unui zero în funcţia de transfer a
circuitului (acest zero-u determină o creştere a modulului amplificării de tensiune
care compensează scăderea determinată de polul f 4 ). Curba reală este desenată cu
linie mai subţire printre asimptote.
Deci, la frecvenţe foarte joase, capacitatea de decuplare are o reactanţă mare,
care nu mai contează în raport cu rezistenţa pe care o vede la borne, iar circuitul se
transformă într-un amplificator cu tranzistor bipolar cu sarcină şi în emitor şi în
colector (amplificator cu sarcină distribuită) şi se verifică uşor, că, în condiţii
normale de simplificări, amplificarea de tensiune devine aproximativ 

Rc Ri
Re

,

adică raportul impedanţelor din colector şi din emitor.
În cazul în care sunt luate în consideraţie ambele capacităţi, caracteristica de
frecvenţă la frecvenţe joase va fi determinată de raportul dintre frecvenţele f 2 şi f 4. .
Fără a intra în detalii, proiectarea corectă se obţine atunci când se asigură
inegalitatea: f 4  f 2 .

COMPENSAREA CARACTERISTICII DE FRECVENŢĂ LA
FRECVENŢE ÎNALTE
Amplificatoarele cu tranzistoare se folosesc în numeroare aplicaţii în care
este necesară o bandă de trecere mare (deci o frecvenţă limită de sus cât mai mare)
cum ar fi amplificatoarele din televiziunea analogică, amplificatoare folosite în
radiolocaţie, în osciloscopie sau în diferite echipamente de măsură. Aceste
amplificatoare permit amplificarea semnalelor fie sub formă analogică, fie sub
formă de impulsuri, în acest ultim caz fiind necesară o bandă de frecvenţe cât mai
mare pentru redarea fronturilor impulsurilor amplificate.
Corecţia benzii de frecvenţe la frecvenţe mari se poate face în mai multe
moduri; în cele ce urmează se ilustrează diferite metode de realizarea a măririi
benzii de trecere prin folosirea unor circuite de compensare.
a) compensare inductivă serie în colector, schema fiind reprezentată în
fig.2.79.a, în care, în serie cu rezistenţa de sarcină din colector se adaugă o bobină
a cărei i9nductanţă creşte cu frecvenţa. În aceste caz, impedanţa de sarcină creşte
(în modul) cu frecvenţa şi, ca urmare, amplificarea de tensiune creşte datorită
creşterii impedanţei de sarcină compensând scăderea determinată de elementele
prezentate în paragraful 2.3.2.3. Se poate defini şi un factor de calitate al sarcinii
amplificatorului sub forma:
Q0 

0 L c
cu: R ech  R c R s
R ech

(pentru condiţii rezonabile de aproximări), care influenţează dependenţa
amplificării de tensiune de frecvenţă desenate în fig. 2.79.b.

a)

b)
Fig.2.79. a) Circuit de compensare serie în colector; b) Dependenţa amplificării de
tensiune de frecvenţă cu parametru factorul de calitate.

Aşa cum se vede din această figură, banda de frecvenţe creşte la mărirea
facortului de calitate dar uniformitatea amplificării de tensiune în banda de trecere
este afectată.
b) compensare inductivă paralel în bază, schema de principiu
fiind desenată în fig.2.80.a, în care, în serie cu rezistenţa de generator se introduce
o inductanţă a cărei reactanţă creşte cu frecvenţa şi determină un transfer de curent
mai favorabil înspre baza tranzistorului ceea ce duce la mărirea amplificării de
tensiune.

Fig.2.80.a. Compensare paralel în bază; b) Compensare în serie în bază

c) compensarea capacitivă în serie cu baza este ilustrată în fig.2.80.b în care
capacitatea asigură o creştere a transferului spre tranzistor din ce în ce mai mare la
creşterea frecvenţei iar prezenţa inductanţei asigură o creştere suplimentară a
factorului de transfer spre tranzistor.
d) compensarea cu reacţie paralel de tensiune se poate face cu o schemă de
principiu reprezentată în fig.2.81.a în care reacţia se realizează printr-o rezistenţă în
serie cu o inductanţă a cărei reactanţă scade la creşterea frecvenţei şi care, în acest
fel, micşorează reacţia de tensiune mărind amplificarea echivalentă de tensiune.
e) compensarea prin reacţie serie de tensiune, realizată conform schemei din
fig.2.81.b, în care, la creşterea frecvenţei, impedanţa echivalentă din emitor scade
şi, ca urmare, amplificarea de tensiune creşte.

a)

b)

Fig.2.81. a) Compensare cu reacţie paralel de tensiune; b) Compensare cu reacţie
serie de tensiune

În toate cazurile, se obţine o mărire a benzii de trecere a amplificatorului dar
rezultă şi o anumită neuniformitate a amplificării în funcţie de frecvenţă, ceea ce
impune o proiectare printr-un compromis între aceste două aspecte.

COMPENSAREA CARACTERISTICII DE FRECVENŢĂ LA
FRECVENŢE JOASE
O primă posibilitate de îmbunătăţire a comportării circuiutului la frecvenţe
joase constă în înlăturarea capacităţilor de cuplare ceea ce presupune realizarea
unui cuplaj galvanic între sursa de semnal şi amplificator, respectiv între
amplificator şi sarcină. Acest mod de lucru se realizează, în special, pentru
circuitele cu amplificatoare operaţionale integrate, dar este mai dificil de realizat
pentru amplificatoare cu circuite discrete.
Se pot realiza diferite circuite de compensare la frecvenţe joase dintre care,
mai departe sunt ilustrate circuitul de compensare serie în colector (fig.2.82.a) şi
circuitul de compensare în paralel (fig.2.82.b).

a)

b)

Fig.2.82.a Compensare serie în circuitul de colector. b) Compensare paralel în
circuitul de colector.

Pentru circuitul din fig.2.82.a, se constată că, la scăderea frecvenţei,
reactanţa capacităţii de compensare C f creşte şi, în acest fel, impedanţa de sarcină
a amplificatorului care avea valoarea R c R s în banda de trecere tinde către

R c  R f  R s pe măsură ce frecvenţa semnalului scade.
Pentru circuitul din fig. 2.82.b, la scăderea frecvenţei semnalului, reactanţa
capacităţii de compensare C f creşte şi, în acest fel, impedanţa de sarcină a
amplificatorului care avea valoarea R c R f R s în banda de trecere (capacitatea de
compensare se considera ca un scurt circuit) tinde către R c R f pe măsură ce
frecvenţa semnalului scade.
În ambele cazuri, creşterea de amplificare care se obţine prin circuitul de
compensare atenuează scăderea de amplificare datorată capacităţilor de cuplare şi
de decuplare din circuit.

PARTICULARITĂŢI ALE CARACTERISTICII DE FRECVENŢĂ
ALE AMPLIFICATOARELOR CU BAZA LA MASĂ ŞI CU
COLECTORUL LA MASĂ ŞI ALE AMPLIFICATOARELOR CU
TRANZISTOARE CU EFECT DE CÂMP
În cazul amplificatoarelor cu baza la masă, analiza comportării în frecvenţă
se face la fel ca şi în cazul amplificatorului cu emitor la masă cu deosebirea că
factorul de amplificare în curent al tranzistorului,  , începe să scadă semnificativ
la creşterea frecvenţei la o frecvenţă a semnalului mult mai mare decât în cazul
factorului de amplificare în curent,  , specific celeilalte conexiuni ( f   f ), ceea
ce înseamnă că, în cele mai multe cazuri, frecvenţa limită de sus a amplificatorului
va depinde numai de circuitul exterior, prin capacitatea de sarcină a
amplificatorului. În cazul în care această capacitate de sarcină poate fi minimizată,
la frecvenţe înalte, se obţine, pe ansamblu, un răspuns în frecvenţă al acestui
amplificator mult mai bun decât al celui cu emitorul la masă. La frecvenţe joase,
amplificatorul cu tranzistor în conexiune baza la masă se comportă la fel ca şi
amplificatorul cu emitor la masă.

De asemenea, pentru amplificatorul cu colector la masă, se poate considera
că acesta funcţionează cu o puternică reacţie serie de tensiune prin rezistenţa din
emitor, ceea ce face ca acesta să aibă o bandă de trecere mult mai mare decât
amplificatorul cu emitorul la masă, realizat în condiţii similare, extinderea benzii
de trecere având loc atât la frecvenţe înalte cât şi la frecvenţe joase.
În privinţa amplificatoarelor cu tranzistoare cu efect de câmp se pot face
următoarele consideraţii;
- la frecvenţe înalte, răspunsul obţinut este mai bun, în principal, datorită
valorilor mult mai mici ale capacităţilor parazite din schema echivalentă a acestui
tip de tranzistor. Capacităţile C gs şi C gd ale acestor tranzistoare sunt dependente, în
afară de tensiunile aplicate pe terminalele tranzistorului, de aria porţii, tehnologic
din ce în ce mai mică şi, deşi rezistenţele de sarcină sunt mai mari decât în cazul
amplificatoarelor cu tranzistoare bipolare, constantele de timp obţinute, care
determină frecvenţa limită de sus a amplificatorului vor fi sensibil mai mici; în
plus, comportarea internă a tranzistorului nu determină întârzieri suplimentare în
funcţionarea amplificatorului.
- la frecvenţe joase, funcţionarea amplificatorului cu tranzistor cu efect de
câmp este principial asemănătoare cu aceea a amplificatorului cu emitorul la masă,
dar cu deosebirea că rezistenţele care intervin în diferitele constante de timp sunt
mai mari ceea ce înseamnă că, la aceleaşi frecvenţe limită de jos, valorile
capacităţilor de cuplare şi de decuplare necesare sunt mai mici.

