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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι 
Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 

 
 

1.1 Τελεστικοί ενισχυτές 
 

1.1.1 Εισαγωγή: Αντικείμενο της εργαστηριακής άσκησης είναι η επαφή με ένα από τα πιο 
χρήσιμα κυκλώματα, αυτό του τελεστικού ενισχυτή (operational amplifier – OpAmp). Σε 
αυτή την άσκηση ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τις έννοιες της ενίσχυσης σήματος, της 
αντιστροφής σήματος και θα γνωρίσει κάποια βασικά εργαλεία ανάλυσης κυκλωμάτων.  
 
Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένας πολύ υψηλού κέρδους διαφορικός ενισχυτής στον οποίο 
χρησιμοποιούνται τεχνικές ανάδρασης για να επιτευχθεί ο έλεγχος της χαρακτηριστικής 
απόκρισής του. Το κυκλωματικό του σύμβολο δίδεται στο Σχήμα 1.1 που ακολουθεί.  
 

 
Σχήμα 1.1: Κυκλωματικό σύμβολο τελεστικού ενισχυτή 

 

Οι ακροδέκτες 1 και 2 αποτελούν εισόδους σήματος του ενισχυτή ενώ ο ακροδέκτης 3 είναι 
η έξοδος σήματος. Η τάση εξόδου ενός τελεστικού ενισχυτή είναι ίση με τη διαφορά των 
τάσεων οι οποίες εφαρμόζονται στους ακροδέκτες εισόδου πολλαπλασιασμένη με το 
κέρδος ανοικτού βρόχου (Α). Η τάση εξόδου Vo είναι θετική όταν η τάση που εφαρμόζεται 
στον θετικό ακροδέκτη 2 (μη αναστρέφουσα είσοδος – V+) είναι μεγαλύτερη εκείνης που 
εφαρμόζεται στον αρνητικό ακροδέκτη (αναστρέφουσα είσοδος – V-). Ένας ιδανικός 
τελεστικός ενισχυτής έχει ένα άπειρο κέρδος ανοικτού βρόχου, με αποτέλεσμα να 
απαιτείται η διαφορά δυναμικού μεταξύ των εισόδων V+ και V- να είναι ακραία μικρή ώστε 
η τάση εξόδου Vo να είναι πεπερασμένη. Επιπλέον, ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής έχει 
άπειρη αντίσταση εισόδου και μηδενική αντίσταση εξόδου. Έτσι, στην ανάλυση 
κυκλωμάτων με τελεστικούς ενισχυτές θεωρούμε ότι το ρεύμα στους ακροδέκτες εισόδου 
είναι μηδενικό, ενώ η τάση εξόδου, όταν ο τελεστικός οδηγεί κάποιο φορτίο, είναι ίση με 
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την τάση του ανοικτού κυκλώματος. Η τάση εξόδου ενός τελεστικού ενισχυτή δίδεται από 
την ακόλουθη σχέση: 

Vo = A(V+ – V-) 
 
Οι τελεστικοί ενισχυτές χαίρουν ευρύτατης χρήσης σε πολλές εφαρμογές. Μπορούν να  
διασυνδεθούν με κατάλληλους τρόπους ώστε να επιτελέσουν διάφορες λειτουργίες όπως: 
αναστροφή, ενίσχυση, υποβιβασμό, άθροιση, ολοκλήρωση, διαφόριση, φιλτράρισμα καθώς 
και τη γένεση σημάτων (ταλαντωτές).  Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση θα εξετασθούν 
η αναστρέφουσα και η μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία καθώς και η συνδεσμολογία του 
ακόλουθου τάσης.  
 

 
Σχήμα 1.2: Η τοπολογία των ακροδεκτών του τελεστικού ενισχυτή στο chip 741 

 

 
1.1.2 Το ολοκληρωμένο κύκλωμα 741: Στο Σχήμα 1.2 δίδεται η τοπολογία των ακροδεκτών 
του ολοκληρωμένου τελεστικού ενισχυτή 741. Οι ακροδέκτες του είναι σε διάταξη DIP (dual 
in-line package) όπου ο ακροδέκτης υπ’ αριθμόν 1 προσδιορίζεται με βάση την εγκοπή η 
οποία υπάρχει στην μία πλευρά του ολοκληρωμένου. Προς τη μεριά αυτής της εγκοπής 
βρίσκονται, αριστερά ο πρώτος ακροδέκτης και δεξιά ο τελευταίος. Ο ακροδέκτης νούμερο 
2 είναι η αναστρέφουσα είσοδος V-, ο νούμερο 3 είναι η μη αναστρέφουσα είσοδος V+, 
ενώ ο ακροδέκτης 6 είναι η έξοδος Vo. Συνήθως οι ακροδέκτες τροφοδοσίας -VCC και +VCC, 
4 και 7 αντίστοιχα, δεν περιγράφονται στο κυκλωματικό σύμβολο του ενισχυτή για λόγους 
μεγαλύτερης ευκρίνειας του σχηματικού, αλλά στην πράξη θα πρέπει πάντα να συνδέονται 
στις κατάλληλες τάσεις τροφοδοσίας ώστε το κύκλωμα να λειτουργήσει. Οι ακροδέκτες 1 
και 5 χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της τάσης εκτροπής (offset voltage) του 
τελεστικού δηλ. της τάσης που εμφανίζει στην έξοδό του όταν και οι δύο είσοδοι είναι 
γειωμένες. Σε πολλές εφαρμογές οι ακροδέκτες αυτοί δεν χρησιμοποιούνται και αφήνονται 
ανοικτοκυκλωμένοι («στον αέρα»). Ο ακροδέκτης 8 δεν παρέχει καμία λειτουργία και δεν 
χρησιμοποιείται. Πρόσθετα χαρακτηριστικά του κυκλώματος θα βρείτε στα εγχειρίδια 
χρήσης κυκλωματικών στοιχείων στο τέλος του φυλλαδίου.   
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1.2 Σχεδίαση και προσομοίωση στο PSPICE.  
 
1.2.1 Αναστρέφουσα συνδεσμολογία: Σχεδιάστε την αναστρέφουσα συνδεσμολογία του 
Σχήματος 1.3 στο περιβάλλον σχεδίασης του OrCAD. Χρησιμοποιήστε τη βιβλιοθήκη 
“opamp.olb”. Επιλέξτε την R2=10KΩ. Χρησιμοποιήστε σαν πηγή σήματος εισόδου υΙ την 
ημιτονική πηγή VSIN. Η τροφοδοσία του τελεστικού να πραγματοποιηθεί με βάση το Σχήμα 
1.4 και με τη χρήση DC πηγών τροφοδοσίας (VDC).   
 

  

Σχήμα 1.3: Η αναστρέφουσα συνδεσμολογία Σχήμα 1.4: Τροφοδοσία του τελεστικού 
ενισχυτή 

 
 
Α) Δώστε την έκφραση του κέρδους κλειστού βρόχου Αυ της συνδεσμολογίας και 
υπολογίστε την R1 έτσι ώστε να πετύχετε κέρδος α) -10   και   β) -100.  
 

Αυ =                                                                    (τύπος) 

Αυ = -10 Αυ = -100 

R1a =  R1b =  

 
Β) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα μία σταθερή τάση 50mV (στις παραμέτρους της 
πηγής σήματος VSIN δώστε FREQ=1KHz, VAMPL=0 και VOFF=50mV). Αντικαταστήστε στο 
κύκλωμα σας τις τιμές της R1 που βρήκατε νωρίτερα και εκτελέστε “ανάλυση στο πεδίο του 
χρόνου – transient analysis” (χρόνος εκτέλεσης 2ms – βήμα 1μs). Κάντε χρήση της PSPICE 
βιβλιοθήκης “opamp.lib”. Καταγράψτε τις τιμές της εξόδου VΟ σε κάθε περίπτωση. 
 

VI = 50mV (υi = 0) 

R1a =  R1b = 

VΟ =  VΟ =  
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Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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Γ) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 1ΚHz και 
πλάτους 50mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή FREQ=1KHz, 
VAMPL=50mV και VOFF=0). Με τις ίδιες τιμές για την R1 εκτελέστε “ανάλυση στο πεδίο του 
χρόνου – transient analysis” (χρόνος εκτέλεσης 2ms – βήμα 1μs). Καταγράψτε τις τιμές της 
υo (υο1 και υο2) για τις τιμές της υi στις δύο κορυφές του ημιτόνου εισόδου (υi1 και υi2), για 
κάθε τιμή της R1, καθώς και τη φάση της υo σε σχέση με τη υi.  
 

Vi = 50mV και VI = 0  [υΙ  υi =  Visin(ωt) ] 

R1a = R1b = 

υi1 =  50mV                    υο1 = υi1 =  50mV               υο1 = 

υi2 = -50mV                    υο2 = υi2 = -50mV               υο2 = 

Φάση υo ως προς υi:   Φάση υo ως προς υi:   

 
Δ) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 1ΚHz και 
πλάτους 50mV με DC συνιστώσα ίση με 50mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN 
δώστε την τιμή FREQ=1KHz, VAMPL=50mV και VOFF=50mV). Με τις προηγούμενες τιμές για 
την R1 εκτελέστε “ανάλυση στο πεδίο του χρόνου – transient analysis” (χρόνος εκτέλεσης 
2ms – βήμα 1μs). Καταγράψτε τις τιμές της υΟ για τις τιμές της υΙ στις δύο κορυφές του 
ημιτόνου εισόδου και για κάθε τιμή της R1 καθώς και τη φάση της υΟ σε σχέση με τη υΙ. 
Ποια η DC τιμή VO του σήματος εξόδου;  Είναι αναμενόμενη αυτή η τιμή και γιατί;  
 

Vi = 50mV και VI = 50mV  [ υΙ = VI + υi = VI + Visin(ωt) ] 

R1a = R1b =  

υI1 = 100mV              υΟ1 = υI1 = 100mV              υΟ1 = 

υΙ2 = 0mV                  υΟ2 = υΙ2 = 0mV                  υΟ2 = 

Φάση υΟ ως προς υΙ:   Φάση υΟ ως προς υΙ:   

VO =  VO = 

 
Ε) Για τη μεγαλύτερη τιμή της R1, εκτελέστε DC ανάλυση σαρώνοντας την είσοδο VI από 
−12V έως +12V με βήμα 10mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή 
DC=0). Στο γραφικό περιβάλλον του PSPICE παρουσιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς του 
κυκλώματος VO=f(VI), σχεδιάστε την στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί (βαθμονόμηση 
αξόνων!) και προσδιορίστε την γραμμική της περιοχή. Ποια είναι η μέγιστη και η ελάχιστη 
τάση εξόδου VO που μπορεί να δώσει το συγκεκριμένο κύκλωμα; Συγκρίνεται αυτές τις 
τιμές με τις αντίστοιχες τιμές των τάσεων τροφοδοσίας του τελεστικού. Υπάρχει διαφορά 
και αν ναι γιατί; Από τη γραφική παράσταση προσδιορίστε το κέρδος του κυκλώματος.  
 

VI -2,5V             2,5V 

VO               

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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R1 =  
         VO           

                    

                    

                    

                    

                    

         (0, 0)          VI 

                    

                    

                    

                    

                    

Ελάχιστη τάση εξόδου VOmin =  Μέγιστη τάση εξόδου VOmax =  

Εύρος γραμμικής περιοχής: από (VI1, VO1) =(…….….. , ………...) έως  (VI2, VO2) =(…….….. , ………..) 

Κέρδος  του ενισχυτή Αυ = 

 
ΣΤ) Για τη μεγαλύτερη τιμή της R1, εκτελέστε ΑC ανάλυση σαρώνοντας τη συχνότητα της 
εισόδου από τα 10Hz έως τα 10MEGHz με βήμα 10 σημεία/δεκάδα (στις παραμέτρους της 
πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή AC=1V). Στο γραφικό περιβάλλον του PSPICE 
παρουσιάστε τα διαγράμματα Bode για το κέρδος του κυκλώματος (σε db) και την φάση ως 
προς τη συχνότητα. Προσδιορίστε το εύρος ζώνης του κυκλώματος. Ποια η συχνότητα 
γονάτου -3db (f(-3db)); Ποιο το κέρδος Aυ μέσα στο εύρος ζώνης; Το αποτέλεσμα της 
ανάλυσης για το κέρδος συμπίπτει με το αντίστοιχο της περίπτωσης (Ε); Ποια η συχνότητα 
μοναδιαίου κέρδους (f(0db)); Ποια η κλίση της χαρακτηριστικής του κέρδους στην περιοχή 
των υψηλών συχνοτήτων;   
 

R1 =  
Συχνότητα γονάτου f (-3db) =   Εύρος ζώνης = 

Κέρδος  Aυ(db) =   εντός του εύρους ζώνης   

Συχνότητα μοναδιαίου κέρδους f(0db) =  

Κλίση χαρακτηριστικής =                  db/dec 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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1.2.2 Μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία: Σχεδιάστε την μη αναστρέφουσα 
συνδεσμολογία του Σχήματος 1.5 στο περιβάλλον σχεδίασης του OrCAD. Επιλέξτε την 
R2=10KΩ. Χρησιμοποιήστε σαν πηγή σήματος εισόδου υΙ την ημιτονική πηγή VSIN. Η 
τροφοδοσία του τελεστικού να πραγματοποιηθεί και πάλι με βάση το Σχήμα 1.4 και με τη 
χρήση DC πηγών τροφοδοσίας (VDC).   

 
Σχήμα 1.5: Η μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία 

 
Α) Δώστε την έκφραση του κέρδους κλειστού βρόχου Αυ της συνδεσμολογίας και 
υπολογίστε την R1 έτσι ώστε να πάρετε κέρδος α) 11 και β) 101.  
 

Αυ =                                                                     (τύπος) 

Αυ = 11 Αυ = 101 

R1a = R1b =  

 
Β) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα μία σταθερή τάση 50mV (στις παραμέτρους της 
πηγής σήματος VSIN δώστε FREQ=1KHz, VAMPL=0 και VOFF=50mV). Αντικαταστήστε στο 
κύκλωμα σας τις τιμές της R1 που βρήκατε νωρίτερα και εκτελέστε “ανάλυση στο πεδίο του 
χρόνου – transient analysis” (χρόνος εκτέλεσης 2ms – βήμα 1μs). Κάντε χρήση της 
βιβλιοθήκης “opamp.lib”. Καταγράψτε τις τιμές της εξόδου VΟ σε κάθε περίπτωση.  
 

VI = 50mV (υi = 0) 

R1a =  R1b =  

VΟ =  VΟ =  

 
Γ) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 1ΚHz και 
πλάτους 50mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή FREQ=1KHz, 
VAMPL=50mV και VOFF=0). Με τις ίδιες τιμές για την R1 εκτελέστε “ανάλυση στο πεδίο του 
χρόνου – transient analysis” (χρόνος εκτέλεσης 2ms – βήμα 1μs). Καταγράψτε τις τιμές της 
υo (υο1 και υο2) για τις τιμές της υi στις δύο κορυφές του ημιτόνου εισόδου (υi1 και υi2), για 
κάθε τιμή της R1, καθώς και τη φάση της υo σε σχέση με τη υi.  

R2

2

3

6

+ 

–
υO

+12V

–12V
υI

4

7
R1

741

~
+
–

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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Vi = 50mV και VI = 0  [υΙ  υi =  Visin(ωt) ] 

R1a = R1b = 

υi1 =  50mV               υο1 = υi1 =  50mV               υο1 = 

υi2 = -50mV               υο2 = υi2 = -50mV               υο2 = 

Φάση υo ως προς υi:   Φάση υo ως προς υi:   

 
 
 
Δ) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 1ΚHz και 
πλάτους 50mV με DC συνιστώσα ίση με 50mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN 
δώστε την τιμή FREQ=1KHz, VAMPL=50mV και VOFF=50mV). Με τις προηγούμενες τιμές για 
την R1 εκτελέστε “ανάλυση στο πεδίο του χρόνου – transient analysis” (χρόνος εκτέλεσης 
2ms – βήμα 1μs). Καταγράψτε τις τιμές της υΟ για τις τιμές της υΙ στις δύο κορυφές του 
ημιτόνου εισόδου και για κάθε τιμή της R1 καθώς και τη φάση της υΟ σε σχέση με τη υΙ. 
Ποια η DC τιμή VO του σήματος εξόδου;  Είναι αναμενόμενη αυτή η τιμή και γιατί; 
 
 

Vi = 50mV και VI = 50mV  [ υΙ = VI + υi = VI + Visin(ωt) ] 

R1a = R1b =  

υI1 = 100mV              υΟ1 = υI1 = 100mV              υΟ1 = 

υΙ2 = 0mV                  υΟ2 = υΙ2 = 0mV                  υΟ2 = 

Φάση υΟ ως προς υΙ:   Φάση υΟ ως προς υΙ:   

VO =  VO = 

 
 
 
Ε) Για τη μεγαλύτερη τιμή της R1, εκτελέστε DC ανάλυση σαρώνοντας την είσοδο VI  από -
12V έως +12V με βήμα 10mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή 
DC=0). Στο γραφικό περιβάλλον του PSPICE παρουσιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς του 
κυκλώματος VO = f(VI). Σχεδιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς στο πλαίσιο των αξόνων 
που ακολουθεί (βαθμονόμηση αξόνων!) και προσδιορίστε την γραμμική της περιοχή. Ποια 
είναι η μέγιστη και η ελάχιστη τάση VO που μπορεί να δώσει το συγκεκριμένο κύκλωμα; 
Συγκρίνεται αυτές τις τιμές με τις αντίστοιχες τιμές των τάσεων τροφοδοσίας του 
τελεστικού. Υπάρχει διαφορά και αν ναι γιατί; Από τη γραφική παράσταση προσδιορίστε το 
κέρδος του κυκλώματος.  
 
 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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VI -2,5V             2,5V 

VO               

 

R1 =  

         VO           

                    

                    

                    

                    

                    

         (0, 0)          VI 

                    

                    

                    

                    

                    

Ελάχιστη τάση εξόδου VOmin = Μέγιστη τάση εξόδου VOmax = 

Εύρος γραμμικής περιοχής: από (VI1, VO1) =(…….….. , ………...) έως (VI2, VO2) =(…….….. , ………...) 

Κέρδος  Αυ = 

 
 
ΣΤ) Για τη μεγαλύτερη τιμή της R1, εκτελέστε ΑC ανάλυση σαρώνοντας τη συχνότητα της 
εισόδου από τα 10Hz έως τα 10MEGHz με βήμα 10 σημεία/δεκάδα (στις παραμέτρους της 
πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή AC=1V). Στο γραφικό περιβάλλον του PSPICE 
παρουσιάστε τα διαγράμματα Bode για το κέρδος του κυκλώματος (σε db) και την φάση ως 
προς τη συχνότητα. Προσδιορίστε το εύρος ζώνης του κυκλώματος. Ποια η συχνότητα 
γονάτου -3db (f(-3db)); Ποιο το κέρδος Aυ μέσα στο εύρος ζώνης; Το αποτέλεσμα της 
ανάλυσης για το κέρδος συμπίπτει με το αντίστοιχο της περίπτωσης (Ε); Ποια η συχνότητα 
μοναδιαίου κέρδους (f(0db)); Ποια η κλίση της χαρακτηριστικής του κέρδους στην περιοχή 
των υψηλών συχνοτήτων;   
 

R1 =  

Συχνότητα γονάτου f (-3db) =   Εύρος ζώνης = 

Κέρδος  Aυ(db) =   εντός του εύρους ζώνης   

Συχνότητα μοναδιαίου κέρδους f(0db) =  

Κλίση χαρακτηριστικής =                  db/dec 

  

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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1.2.3 Ακόλουθος τάσης: Σχεδιάστε την συνδεσμολογία του ακόλουθου τάσης του Σχήματος 
1.6 στο περιβάλλον σχεδίασης του OrCAD. Χρησιμοποιήστε σαν πηγή σήματος εισόδου υΙ 
την ημιτονική πηγή VSIN. Η τροφοδοσία του τελεστικού να πραγματοποιηθεί και πάλι με 
βάση το Σχήμα 1.4 και με τη χρήση DC πηγών τροφοδοσίας (VDC).   
 

 
Σχήμα 1.6: Ο ακόλουθος τάσης 

 
 
Α) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα μία σταθερή τάση 5V (στις παραμέτρους της 
πηγής σήματος VSIN δώστε VAMPL=0V και VOFF=5V). Εκτελέστε “ανάλυση στο πεδίο του 
χρόνου – transient analysis” (χρόνος εκτέλεσης 2ms – βήμα 1μs). Καταγράψτε την τιμή της 
τάσης VΟ στην έξοδο.  
 

VI = 5V  (υi = 0)                                                       VΟ = 

 
 
Β) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 1ΚHz και 
πλάτους 2V με DC συνιστώσα ίση με 5V (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε 
την τιμή FREQ=1KHz, VAMPL=2V και VOFF=5V). Εκτελέστε “ανάλυση στο πεδίο του χρόνου – 
transient analysis” (χρόνος εκτέλεσης 2ms – βήμα 1μs). Κάντε χρήση της PSPICE βιβλιοθήκης 
“opamp.lib”. Καταγράψτε τις τιμές της υΟ για τις τιμές της υΙ στις δύο κορυφές του ημιτόνου 
εισόδου καθώς και τη φάση της υΟ σε σχέση με τη υΙ. Ποια η DC τιμή VO του σήματος 
εξόδου;   
 

Vi = 2V και VI = 5V  [ υΙ = VI + υi = VI + Visin(ωt) ] 

υΙ1 = 7V                                                             υΟ1 = 

υΙ2 = 3V                                                             υΟ2 = 

Φάση υΟ ως προς υΙ:   

VO =  

 
 

2

3

6

+ 

–
υO

+12V

–12V

υI 4

7

741

υI

~
+
–

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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Γ) Εκτελέστε DC ανάλυση σαρώνοντας την είσοδο VI  από τα -12V έως τα +12V με βήμα 
10mV (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε την τιμή DC=0). Στο γραφικό 
περιβάλλον του PSPICE παρουσιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς του κυκλώματος VO = 
f(VI) και προσδιορίστε την γραμμική περιοχή της. Ποια είναι η μέγιστη και η ελάχιστη τάση 
εξόδου VO που μπορεί να δώσει το συγκεκριμένο κύκλωμα και για ποιες τιμές του σήματος 
εισόδου; Από τη γραφική παράσταση προσδιορίστε το κέρδος του κυκλώματος. Ποια η τιμή 
της VO για VI=5V;  
 
 

Ελάχιστη  τάση εξόδου VOmin =  Μέγιστη τάση εξόδου VOmax =  

Εύρος γραμμικής περιοχής: από (VI1, VO1) =(…….….. , ………...) έως (VI2, VO2) =(…….….. , ………...) 

Κέρδος  Αυ = 

VI = 5V                                                                          VO = 

   
 
 
Δ) Εκτελέστε ΑC ανάλυση σαρώνοντας τη συχνότητα της εισόδου από τα 10Hz έως τα 
10MEGHz με βήμα 10 σημεία/δεκάδα (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε 
την τιμή AC=1V). Στο γραφικό περιβάλλον του PSPICE παρουσιάστε τα διαγράμματα Bode 
για το κέρδος του κυκλώματος (σε db) και την φάση ως προς τη συχνότητα. Προσδιορίστε 
το εύρος ζώνης του κυκλώματος. Ποια η συχνότητα γονάτου -3db (f(-3db)); Ποιο το κέρδος Aυ 
μέσα στο εύρος ζώνης; Ποια η συχνότητα μοναδιαίου κέρδους (f(0db)); Ποια η κλίση της 
χαρακτηριστικής του κέρδους στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων;   
 
 

Συχνότητα γονάτου f (-3db) =   Εύρος ζώνης = 

Κέρδος  Aυ(db) =   εντός του εύρους ζώνης   

Συχνότητα μοναδιαίου κέρδους f(0db) =  

Κλίση χαρακτηριστικής =                  db/dec 

 
 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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1.3 Υλοποίηση στο εργαστήριο.  
 
1.3.1 Αναστρέφουσα συνδεσμολογία: Υλοποιήστε την αναστρέφουσα συνδεσμολογία του 
Σχήματος 1.7 στο breadboard του εργαστηρίου. Χρησιμοποιήστε αντιστάσεις με τιμές  
R1=1KΩ και R2=10KΩ. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήστε DC τροφοδοσίες των +12V και -12V 
για την τροφοδοσία του τελεστικού ενισχυτή (βλ. Σχήμα 1.4).  

  
Σχήμα 1.7: Η αναστρέφουσα συνδεσμολογία 

 
Α) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα, από τη γεννήτρια 
συχνοτήτων, συχνότητας 1ΚHz και πλάτους 50mV (DC συνιστώσα ίση με 0). Καταγράψτε τις 
τιμές της εξόδου υo για τις τιμές της υi στις δύο κορυφές (άνω/κάτω) του ημιτόνου εισόδου, 
καθώς και τη φάση της υo σε σχέση με τη υi.  Μετρήστε το κέρδος τάσης κλειστού βρόχου 
της συνδεσμολογίας και συγκρίνετέ το με το θεωρητικά αναμενόμενο της ενότητας 2.1.Α.  
 

Vi = 50mV και VI = 0  [υΙ  υi =  Visin(ωt) ] 

υο(άνω κορυφή) =  

υο(κάτω κορυφή) =  

Φάση υo ως προς υi:   

Κέρδος  Αυ= 

 
B) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα, από τη γεννήτρια 
συχνοτήτων, συχνότητας 1ΚHz και πλάτους 50mV με DC συνιστώσα ίση με 50mV. 
Καταγράψτε τις τιμές της εξόδου υΟ για τις τιμές της υΙ στις δύο κορυφές (άνω/κάτω) του 
ημιτόνου εισόδου, καθώς και τη φάση της υΟ σε σχέση με τη υΙ. Ποια η DC τιμή VO του 
σήματος εξόδου;  Είναι αναμενόμενη αυτή η τιμή; 
 

Vi = 50mV και VI = 50mV  [ υΙ = VI + υi = VI + Visin(ωt) ] 

υΟ(άνω κορυφή) =  

υΟ(κάτω κορυφή) =  

Φάση υΟ ως προς υΙ:   

VO =  

R2

2

3

6

+ 

–
υO

+12V

–12V

4

7
R1

741υI

~
+
–

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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1.3.2 Μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία: Σχεδιάστε την μη αναστρέφουσα 
συνδεσμολογία του Σχήματος 1.8 στο breadboard του εργαστηρίου. Χρησιμοποιήστε 
αντιστάσεις με τιμές  R1=1KΩ και R2=10KΩ. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήστε DC τροφοδοσίες 
των +12V και -12V για την τροφοδοσία του τελεστικού ενισχυτή (βλ. Σχήμα 1.4).    

 
Σχήμα 1.8: Η μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία 

 
Α) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα, από τη γεννήτρια 
συχνοτήτων, συχνότητας 1ΚHz και πλάτους 50mV (DC συνιστώσα ίση με 0). Καταγράψτε τις 
τιμές της εξόδου υo για τις τιμές της υi στις δύο κορυφές (άνω/κάτω) του ημιτόνου εισόδου, 
καθώς και τη φάση της υo σε σχέση με τη υi.  Μετρήστε το κέρδος τάσης κλειστού βρόχου 
της συνδεσμολογίας και συγκρίνετέ το με το θεωρητικά αναμενόμενο της ενότητας 2.2.Α.  
 

Vi = 50mV και VI = 0  [υΙ  υi =  Visin(ωt) ] 

υο(άνω κορυφή) =  

υο(κάτω κορυφή) =  

Φάση υo ως προς υi:   

Κέρδος  Αυ= 

 
B) Χρησιμοποιήστε για είσοδο στο κύκλωμα ημιτονοειδές σήμα, από τη γεννήτρια 
συχνοτήτων, συχνότητας 1ΚHz και πλάτους 50mV με DC συνιστώσα ίση με 50mV. 
Καταγράψτε τις τιμές της εξόδου υΟ για τις τιμές της υΙ στις δύο κορυφές (άνω/κάτω) του 
ημιτόνου εισόδου, καθώς και τη φάση της υΟ σε σχέση με τη υΙ. Ποια η DC τιμή VO του 
σήματος εξόδου;  Είναι αναμενόμενη αυτή η τιμή; 
 

Vi = 50mV και VI = 50mV  [ υΙ = VI + υi = VI + Visin(ωt) ] 

υΟ(άνω κορυφή) =  

υΟ(κάτω κορυφή) =  

Φάση υΟ ως προς υΙ:   

VO =  

  

R2

2

3

6

+ 

–
υO

+12V

–12V
υI

4

7
R1

741

~
+
–

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ 
Η ΔΙΟΔΟΣ 

 
 

2.1 Δίοδοι επαφής 
 

2.1.1 Εισαγωγή: Αντικείμενο της εργαστηριακής άσκησης είναι η επαφή με το κυκλωματικό 
στοιχείο της διόδου και ο πειραματισμός με τα κυκλώματα που κάνουν χρήση της στην 
υλοποίηση διαφόρων λειτουργιών. Σε αυτή την άσκηση ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τις 
έννοιες της ανόρθωσης και του ψαλιδισμού.  
 
Η δίοδος είναι το απλούστερο και το ποιο θεμελιώδες μη γραμμικό κυκλωματικό στοιχείο. 
Τη δομή της συνθέτουν μια επαφή p-n και κατάλληλοι μεταλλικοί ακροδέκτες. Στο Σχήμα 
2.1 δίδεται η δομή και το κυκλωματικό σύμβολο της διόδου και οι συνδεσμολογίες ορθής 
και ανάστροφης πόλωσης. Στην ορθή πόλωση ένα μεγάλο ρεύμα ID διαρρέει τη δίοδο η τιμή 
του οποίου δίδεται από το νόμο επαφής, ενώ στην ανάστροφή πόλωση η δίοδος διαρρέετε 
από ένα πολύ μικρό ρεύμα, το ανάστροφο ρεύμα κόρου IS, το οποίο σε πολλές εφαρμογές 
μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο. Υπό αυτό το πρίσμα η δίοδος μπορεί να ειδωθεί ως μία 
βαλβίδα ρεύματος με ροή μονής φοράς.  
 

 

 

  
(α) 

  
(β) (γ) 

Σχήμα 2.1: α) Κυκλωματικό σύμβολο διόδου, β) ορθή πόλωση και γ) ανάστροφη πόλωση 
 

 
Ο θετικός ακροδέκτης της διόδου ονομάζεται άνοδος και ο αρνητικός κάθοδος. Στο Σχήμα 
2.2 δίδεται η χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος-τάσης της διόδου (στατική χαρακτηριστική 

np
άνοδος κάθοδος

p n

άνοδος κάθοδος

iD

υD

+ –

IS

υD

+–

)1e(Ii T

D

Vη

υ

SD  Νόμος Επαφής p-n 
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διόδου). Διακρίνονται οι περιοχές ορθής (VD>0) και ανάστροφης (VD<0) πόλωσης καθώς και 
η περιοχή κατάρρευσης (VD<-VZ). Επίσης στο σχήμα διακρίνεται η τάση αποκοπής VD0 της 
διόδου για την οποία η δίοδος “παύει” να άγει όταν (VD<VD0) στην ορθή πόλωση.  
 

 

 
Σχήμα 2.2: Στατική χαρακτηριστική διόδου 

 
 
2.1.2 Η δίοδος Ν4148: Στο Σχήμα 2.3 δίδεται η εικόνα της διόδου Ν4148 που θα 
χρησιμοποιηθεί στην άσκηση. Η πλευρά της καθόδου της διόδου σημειώνεται με τη 
χαρακτηριστική μαύρη λωρίδα. Πρόσθετα χαρακτηριστικά της διόδου θα βρείτε στα 
εγχειρίδια χρήσης κυκλωματικών στοιχείων στο τέλος του φυλλαδίου.   
 

 
 

 
Σχήμα 2.3: Η δίοδος Ν4148 

  

άνοδος κάθοδος

Στατική Ι-V 
Χαρακτηριστική 

Διόδου 

Ορθή Πόλωση 

Ανάστροφη 
Πόλωση 

Περιοχή 
Κατάρρευσης 

Κατάρρευση 

Τάση 
Κατάρρευσης 

VD0 

Συμπιεσμένη  
Κλίμακα 

Διευρυμέν
η Κλίμακα 

υD 

iD 

Τάση 
Αποκοπής 
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2.2 Σχεδίαση και προσομοίωση στο PSPICE.  
 
2.2.1 Ανορθωτής Ημίσεως Κύματος (χωρίς ή με φίλτρο πυκνωτή): Σχεδιάστε στο 
περιβάλλον σχεδίασης του OrCAD τη συνδεσμολογία του ανορθωτή ημίσεως κύματος του 
Σχήματος 2.4, χωρίς αρχικά τη χρήση του πυκνωτή C. Χρησιμοποιήστε αντίσταση R=10KΩ 
και πηγή ημιτονικού σήματος 8Vp-p και συχνότητας 1ΚHz (στις παραμέτρους της πηγής 
σήματος VSIN δώστε FREQ=1KHz, VAMPL=4V και VOFF=0V). Το σύμβολο της διόδου 
υπάρχει στην βιβλιοθήκη “ediode.olb”.   
 

 

Σχήμα 2.4: Ανορθωτής ημίσεως κύματος 
 
 
Α) Προσομοιώστε τη λειτουργία του κυκλώματος εκτελώντας “ανάλυση στο πεδίο του 
χρόνου – transient analysis” (χρόνος εκτέλεσης 4ms – βήμα 1μs). Κάντε χρήση της PSPICE 
βιβλιοθήκης “ediode.lib”.  
 
Απεικονίστε τις κυματομορφές του σήματος εισόδου υs και του σήματος εξόδου υο. Ποιος ο 
χρόνος tαγ. που άγει η δίοδος. Μετρήστε το πλάτος Vο του σήματος στην έξοδο. Ποια είναι η 
τάση αποκοπής VD0 της διόδου.  
 

tαγ. =  

Vο =  VD0 =  

 
 
Β) Τοποθετήστε πυκνωτή C παράλληλα με την αντίσταση R όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.4. 
Εκτελέστε “ανάλυση στο πεδίο του χρόνου – transient analysis” όπως νωρίτερα με τιμές 
αρχικά C=100nF και ακολούθως C=300nF. Απεικονίστε τις κυματομορφές του σήματος 
εισόδου υs και του σήματος εξόδου υο σε κάθε περίπτωση καθώς και των ρευμάτων μέσα 
από τη δίοδο Ι(D) και την αντίσταση Ι(R). Ποια η τάση κυματισμού Vr του κυκλώματος; Ποιος 
ο χρόνος αγωγής tαγ. της διόδου;  
 

C = 100nF C = 300nF 

Vr =  Vr =  

tαγ. =  tαγ. =  

  

– 
R 

υs(t)=(4V)sinωt 

υο 

+ 
~ C 

– 

+ 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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2.3 Υλοποίηση στο εργαστήριο.  
 
2.3.1 Ανορθωτής Ημίσεως Κύματος: Υλοποιήστε την συνδεσμολογία του ανορθωτή 
ημίσεως κύματος του Σχήματος 2.5 στο breadboard του εργαστηρίου. Χρησιμοποιήστε πηγή 
ημιτονικού σήματος πλάτους 4V (8Vp-p) και συχνότητας 1ΚHz καθώς και αντίσταση R=10KΩ.  
  
 

 

Σχήμα 2.5: Ανορθωτής ημίσεως κύματος 
 
 
Στον παλμογράφο απεικονίστε τις κυματομορφές του σήματος εισόδου υs και του σήματος 
εξόδου υο. Σχεδιάστε τις κυματομορφές στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί, ύστερα 
από βαθμονόμηση των αξόνων. Μετρήστε το πλάτος Vο του σήματος στην έξοδο και 
υπολογίστε την τάση αποκοπής VD0 της διόδου.  
 

t               

υs               

υο               

 

V                    

                    

                    

                    

                    

(0, 0)                   t 

                    

                    

                    

                    

Vο =  VD0 =  

 

– 

R 

υs(t)=(4V)sinωt 

υο 

+ 
~ 

– 

+ 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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2.3.2 Ανορθωτής με Φίλτρο Πυκνωτή: Υλοποιήστε στο breadboard του εργαστηρίου την 
συνδεσμολογία του ανορθωτή ημίσεως κύματος με φίλτρο πυκνωτή του Σχήματος 2.6. 
Χρησιμοποιήστε πηγή ημιτονικού σήματος πλάτους 4V (8Vp-p) και συχνότητας 1KHz, 
αντίσταση R=10KΩ και πυκνωτή με τιμή C=300nF.  

 

Σχήμα 2.6: Ανορθωτής με φίλτρο πυκνωτή 
 
Στον παλμογράφο απεικονίστε τις κυματομορφές του σήματος εισόδου υs και του σήματος 
εξόδου υο. Καταγράψτε τις τιμές των υs και υo σε μια περίοδο για τουλάχιστον οκτώ 
κατάλληλες χρονικές στιγμές. Με βάση αυτές τις μετρήσεις σχεδιάστε τις κυματομορφές 
στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί. Μετρήστε το διάστημα αγωγής της διόδου Δt και 
την τάση κυματισμού Vr του σήματος στην έξοδο του. Επαναλάβετε τις μετρήσεις των Δt και 
Vr για χωρητικότητα C=100nF.  
 

C=300nF 

t               

υs               

υο               
 

V                    

                    

                    

                    

                    

(0, 0)                   t 

                    

                    

                    

                    

Δt =  Vr =  

C=100nF 

Δt =  Vr =  

– 
R 

υs(t)=(4V)sinωt 

υο 

+ 
~ C 

– 

+ 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών  
 

 18 

2.3.3 Ψαλιδιστής Άνω Κορυφής: Υλοποιήστε την συνδεσμολογία του ψαλιδιστή άνω 
κορυφής του Σχήματος 2.7 στο breadboard του εργαστηρίου. Χρησιμοποιήστε πηγή 
ημιτονικού σήματος πλάτους 4V (8Vp-p) και συχνότητας 1KHz καθώς και αντίσταση R=10KΩ.  
  

 

Σχήμα 2.7: Ψαλιδιστής άνω κορυφής 
 
Στον παλμογράφο απεικονίστε τις κυματομορφές του σήματος εισόδου υs και του σήματος 
εξόδου υο. Καταγράψτε τις τιμές των υs και υo σε μια περίοδο για τουλάχιστον οκτώ 
κατάλληλες χρονικές στιγμές. Με βάση αυτές τις μετρήσεις σχεδιάστε τις κυματομορφές 
στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί. Μετρήστε τη μέγιστη τιμή της τάσης εξόδου. 
Σχολιάστε την τιμή αυτή σε σχέση και με τη μέτρηση της τάσης αποκοπής στην ενότητα 
2.3.1.  
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υο               
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2.3.4 Ψαλιδιστής Διπλής Κορυφής: Υλοποιήστε την συνδεσμολογία του ψαλιδιστή διπλής 
κορυφής του Σχήματος 2.8 στο breadboard του εργαστηρίου. Χρησιμοποιήστε πηγή 
ημιτονικού σήματος πλάτους 4V (8Vp-p) και συχνότητας 1KHz καθώς και αντίσταση R=10KΩ.  
  
 

 

Σχήμα 2.8: Ψαλιδιστής διπλής κορυφής 
 
 
Στον παλμογράφο απεικονίστε της κυματομορφές του σήματος εισόδου υs και του σήματος 
εξόδου υο. Μετρήστε τη μέγιστη τιμή και την ελάχιστη τιμή της τάσης εξόδου.  
 

Vomax =  Vomin = 

 
 
Τα όρια αυτά αλλάζουν με αύξηση του πλάτους του σήματος εισόδου;  
 

Ναι:  Όχι:  

 
 
Ποιο είναι το μέγιστο πλάτος του σήματος εισόδου για το οποίο η έξοδος δεν 
παραμορφώνεται (δηλ. δεν ψαλιδίζεται);  
 

Vimax = 

 
 

– 

R 
υs(t)=(4V)sinωt 

υο 

+ 
~ 

– 

+ 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ 
ΤΟ MOS ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 

 

3.1 MOS Τρανζίστορ 
 

3.1.1 Εισαγωγή: Αντικείμενο της εργαστηριακής άσκησης είναι η γνωριμία με το MOS 
τρανζίστορ και η χρήση του στην υλοποίηση ενισχυτικών διατάξεων. Σε αυτή την άσκηση ο 
φοιτητής θα εξοικειωθεί με την τοπολογία του ενισχυτή κοινής πηγής.  
 
Το MOS τρανζίστορ είναι ένα κυκλωματικό στοιχείο τριών ακροδεκτών που δομείτε από 
δύο περιοχές διάχυσης (υποδοχή-απαγωγός και πηγή) τύπου p(n) σε υπόστρωμα Si τύπου 
n(p). Στην επιφάνεια του ημιαγωγού, μεταξύ των δύο περιοχών διάχυσης, υπάρχει 
ηλεκτρόδιο (πύλη) το οποίο μονώνεται από το υπόστρωμα με μονωτή και το οποίο ελέγχει 
τη δημιουργία καναλιού μεταξύ υποδοχής και πηγής. Το τρανζίστορ με p τύπου διάχυση 
ονομάζεται pMOS ενώ αυτό με n τύπου διάχυση ονομάζεται nMOS. Τα κυκλωματικά 
σύμβολα των δύο τύπων του MOS τρανζίστορ δίδονται στο Σχήμα 3.1, όπου σημειώνονται 
και τα ονόματα των τριών ακροδεκτών: πύλη (G), υποδοχή-απαγωγός (D) και πηγή (S). Στο 
MOS τρανζίστορ υπάρχει και ένας τέταρτος ακροδέκτης για το υπόστρωμα (Β). Ο 
ακροδέκτης του υποστρώματος φέρει βέλος η φορά του οποίου προσδιορίζει και τον τύπο 
του τρανζίστορ.  

  
Σχήμα 3.1: α) Κυκλωματικό σύμβολο pMOS τρανζίστορ και β) nMOS τρανζίστορ 

 

 
Υπάρχουν τρεις περιοχές λειτουργίας του MOS τρανζίστορ, η περιοχή του κόρου, η τρίοδος 
ή γραμμική περιοχή,  και η περιοχή της αποκοπής.   
α) Περιοχή Κόρου: Για να λειτουργεί το τρανζίστορ στην περιοχή του κόρου θα πρέπει να 

ισχύει |VGS–Vt|>0 και |VDS||VGS–Vt| (όπου Vt η τάση κατωφλίου του τρανζίστορ). Σε αυτή 
την περίπτωση το ρεύμα στην υποδοχή δίδεται από τη σχέση ID=k(VGS–Vt)2, όπου Κ ο 
συντελεστής απολαβής ρεύματος του τρανζίστορ. Η περιοχή του κόρου είναι εκείνη που 
χρησιμοποιείται κατά την λειτουργία του τρανζίστορ σε ενισχυτικές διατάξεις.  
β) Τρίοδος Περιοχή: Το τρανζίστορ λειτουργεί στην τρίοδο περιοχή όταν: |VGS-Vt|>0 και 
|VDS|<|VGS–Vt|. Σε αυτή την περιοχή ID=k[2(VGS–Vt)VDS – V2

DS].  
γ) Περιοχή Αποκοπής: Το τρανζίστορ βρίσκεται στην περιοχή της αποκοπής όταν 

|VGS||Vt|, όπου και ισχύει ID0.  

G 

D 

S 

B 
G 

D 

S 

B 
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3.1.2 Ο ενισχυτής κοινής πηγής: Η συνδεσμολογία του ενισχυτή κοινής πηγής δίδεται στο 
Σχήμα 3.2. Το MOS τρανζίστορ πρέπει να λειτουργεί στην περιοχή του κόρου με κατάλληλη 
επιλογή των τιμών των τάσεων VDD και VSS, του ρεύματος πόλωσης Ι και των αντιστάσεων 
RG1, RG2 και RD.  

 
Σχήμα 3.2: Συνδεσμολογία ενισχυτή κοινής πηγής 

 

Το κέρδος τάσης ανοικτού κυκλώματος του ενισχυτή είναι:  

)r//R(gA oDm

i

o 



  

όπου, gm=2K(VGS–Vt) η διαγωγιμότητα και ro=|VA|/ID η αντίσταση εξόδου του τρανζίστορ.  
 
3.1.3 Το ολοκληρωμένο CD4007: Το ολοκληρωμένο CD4007 αποτελείται από 3 pMOS και 3 
nMOS τρανζίστορ πύκνωσης. Η τοπολογία των ακροδεκτών του παρουσιάζεται στο Σχήμα 
3.3. Όλα τα pMOS τρανζίστορ μεταξύ τους και όλα τα nMOS τρανζίστορ μεταξύ τους έχουν 
κοινή πόλωση υποστρώματος στον ακροδέκτη 14 της τροφοδοσίας VDD και στον ακροδέκτη 
7 της τροφοδοσίας VSS αντίστοιχα. Ανά ζεύγος pMOS και nMOS τρανζίστορ ο ακροδέκτης 
της πύλης είναι κοινός. Δύο τρανζίστορ (ένα pMOS και ένα nMOS) έχουν κοινό ακροδέκτη 
υποδοχής τον ακροδέκτη 12. Τα μεγέθη των τρανζίστορ είναι: pMOS Wp/Lp=60μm/10μm και 
nMOS Wn/Ln=30μm/10μm. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης/λειτουργίας του ολοκληρωμένου, το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος του 
φυλλαδίου.   

 
Σχήμα 3.3: Το ολοκληρωμένο CD4007 
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3.2 Σχεδίαση και προσομοίωση στο PSPICE.  
 
3.2.1 Χαρακτηριστικές MOS τρανζίστορ: Στο περιβάλλον σχεδίασης του OrCAD, σχεδιάστε 
τη συνδεσμολογία που δίδεται στο Σχήμα 3.4. Το σύμβολο του MOS τρανζίστορ 
(ΜbreakΝ4D) υπάρχει στη βιβλιοθήκη “breakout.olb”.   

 

Σχήμα 3.4: Τοπολογία χαρακτηρισμού MOS τρανζίστορ 
 
A) Στο περιβάλλον προσομοίωσης PSPICE, πραγματοποιήστε, DC ανάλυση σάρωσης (DC 

sweep) με μεταβλητή την τάση VGS. Το εύρος των τιμών σάρωσης να είναι από 0 ως 12V 
και το βήμα 200mV. Στην τάση VDS να δοθεί η DC τιμή 12V. Στο γραφικό περιβάλλον 
προσομοίωσης εμφανίστε την καμπύλη της χαρακτηριστικής εισόδου ID-VGS του nMOS 
τρανζίστορ. Σχεδιάστε την χαρακτηριστική στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί, 
ύστερα από βαθμονόμηση των αξόνων και μετρήστε την τάση κατωφλίου Vtn του 
τρανζίστορ. Κάντε χρήση της PSPICE βιβλιοθήκης “CD4007.lib”. Το μέγεθος του nMOS 
τρανζίστορ είναι: Wn/Ln=30μm/10μm. 
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B) Πραγματοποιήστε, DC ανάλυση σάρωσης (DC sweep) με πρωτεύουσα μεταβλητή 
σάρωσης την τάση VDS και δευτερεύουσα μεταβλητή σάρωσης την τάση VGS. Το εύρος 
των τιμών σάρωσης να είναι από 0 ως 12V, με βήμα 200mV για την VDS και με βήμα 2V 
για την VGS. Στο γραφικό περιβάλλον προσομοίωσης εμφανίστε το σμήνος των 
καμπυλών της χαρακτηριστικής ID-VDS για τις διάφορες τιμές της τάσης VGS. Σχεδιάστε το 
σμήνος των καμπυλών στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί (βαθμονόμηση αξόνων). 
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3.2.2 Ο ενισχυτής κοινής πηγής: Στο περιβάλλον σχεδίασης του OrCAD, σχεδιάστε τη 
συνδεσμολογία του ενισχυτή κοινής πηγής του Σχήματος 3.5. Επιλέξτε: VDD=12V, και 
RD=10ΚΩ. Το μέγεθος του nMOS τρανζίστορ είναι: Wn/Ln=30μm/10μm. 
 

 

Σχήμα 3.5: Ενισχυτής κοινής πηγής 
 
 
Α) Πραγματοποιήστε DC ανάλυση με παράμετρο την τάση VI, σαρώνοντάς την από 0V έως 

12V και με βήμα 10mV. Κάντε χρήση της PSPICE βιβλιοθήκης “CD4007.lib”. Στο γραφικό 
περιβάλλον του PSPICE παρουσιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς του ενισχυτή υΟ = 
f(υI).  

1) Σχεδιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί, 
ύστερα από βαθμονόμηση των αξόνων και προσδιορίστε τη γραμμική της 
περιοχή.  

2) Από τη γραφική παράσταση προσδιορίστε το κέρδος τάσης Αυ του κυκλώματος.  
3) Ποιο είναι το βέλτιστο σημείο πόλωσης (VIopt) του ενισχυτή;  
4) Με αναφορά το βέλτιστο σημείο πόλωσης που υπολογίσατε, ποιο το μέγιστο 

πλάτος του σήματος εισόδου (Vimax) για λειτουργία στη γραμμική περιοχή;  
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(0, 0)                   VI 

Εύρος γραμμικής περιοχής: από (VI1, VO1) =(…….….. , ………...) έως (VI2, VO2) =(…….….. , ………...)   

Αυ = 

VIopt =  Vimax =  

 
 
 
Β) Εκτελέστε ανάλυση στο πεδίο του χρόνου – transient analysis χρησιμοποιώντας στην 

είσοδο DC πηγή πόλωσης με τιμή τάσης αυτή του βέλτιστου σημείου πόλωσης VIopt 
(υποερώτημα Α), και πηγή ημιτονικού σήματος με πλάτος Vi=100mV και συχνότητα 
1ΚHz (στις παραμέτρους της πηγής σήματος VSIN δώστε FREQ=1KHz, VAMPL=100mV και 
VOFF=0). Απεικονίστε στο γραφικό περιβάλλον του PSPICE τις κυματομορφές του 
σήματος εισόδου υΙ και του σήματος εξόδου υΟ για χρόνο δύο περιόδων.  

1) Υπολογίστε το κέρδος τάσης Αυ του κυκλώματος.  
2) Αυξάνοντας το πλάτος του σήματος εισόδου σε Vi=1V καταγράψτε τι παρατηρείτε 

στην κυματομορφή του σήματος εξόδου. Αιτιολογήστε το αποτέλεσμα.  
 

Αυ = 

Παρατήρηση/Αιτιολόγηση:  

 

 

 

 
  

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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3.3 Υλοποίηση στο εργαστήριο.  
 
3.3.1 Χαρακτηριστικές MOS τρανζίστορ: Με τη χρήση του ολοκληρωμένου κυκλώματος 
CD4007 υλοποιήστε στο breadboard το κύκλωμα του Σχήματος 3.6 σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Σχήματος 3.7 και το εγχειρίδιο του ολοκληρωμένου (προτείνεται η χρήση 
του nMOS τρανζίστορ με την πύλη στον ακροδέκτη 6).  
 

 
Σχήμα 3.6: Κύκλωμα χαρακτηρισμού του MOS τρανζίστορ 

 

 
Σχήμα 3.7: Υλοποίηση πειραματικής διάταξης 
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Α) Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό για να δώσετε DC τάση VDS=8V. Συνδέστε το 
πολύμετρο, ως αμπερόμετρο, σε σειρά στο κύκλωμα. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήστε 
μεταβλητή αντίσταση (τρίμερ) των 10ΚΩ για να οδηγήσετε την πύλη του τρανζίστορ 
(VDD=8V). Μεταβάλλοντας την αντίσταση του τρίμμερ ώστε η τάση VGS να μεταβληθεί 
από 0V σε 8V (με βήμα: 200mV μέχρι το 1V, 500mV μέχρι τα 3V, 1V μέχρι τα 4V και ανά 
2V μέχρι τα 8V) μετρήστε το ρεύμα ID στην υποδοχή του τρανζίστορ. Κάντε χρήση του 
παλμογράφου για την μέτρηση της VGS. Απεικονίστε στους άξονες που ακολουθούν την 
καμπύλη ID=f(VGS). Εκτιμήστε την τάση κατωφλίου Vtn του MOS τρανζίστορ.  

 
Προσοχή: Εκτός του υποδεικνυόμενου τρανζίστορ στο Σχήμα 3.7, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οποιοδήποτε από τα τρία nMOS τρανζίστορ του ολοκληρωμένου CD4007.   
 

VGS 0V 0,2V 0,4V 0,6V 0,8V 1V 1,5V 2V 2,5V 3V 4V 6V 8V  

ID               

 
 
 

ID                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

(0, 0)                   VGS 

Vtn = 

 
 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών  
 

 29 

Β) Στο ίδιο κύκλωμα ρυθμίστε διαδοχικά με το τρίμερ την τάση VGS στις τιμές 2V, 4V και 6V. 
Για καθεμία από τις τιμές της VGS μεταβάλλετε την VDS (τροφοδοτικό) από 0V έως 8V (με 
βήμα: 200mV μέχρι το 1V, 0.5V μέχρι τα 3V, 1V μέχρι τα 4V και ανά 2V μέχρι τα 8V) και 
μετρήστε το ρεύμα ID στην υποδοχή του τρανζίστορ. Κάντε χρήση και του δεύτερου 
καναλιού του παλμογράφου για την μέτρηση της VDS. Απεικονίστε στους άξονες που 
ακολουθούν το σμήνος των καμπυλών ID=f(VDS) για κάθε τιμή του VGS. 

 

V
G
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2

V
 VDS 0V 0,2V 0,4V 0,6V 0,8V 1V 1,5V 2V 2,5V 3V 4V 6V 8V 

ID              
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ID              
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  Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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3.3.2 Ο ενισχυτής κοινής πηγής: Υλοποιήστε την συνδεσμολογία του ενισχυτή κοινής πηγής 
του Σχήματος 3.8 στο breadboard του εργαστηρίου σύμφωνα με της οδηγίες του Σχήματος 
3.9. Χρησιμοποιήστε το OK CD4007 (προτείνεται το nMOS τρανζίστορ με την πύλη στον 
ακροδέκτη 6) και δώστε στο κύκλωμα τροφοδοσία VDD=8V. Για την RD και την πόλωση της 
πύλης χρησιμοποιήστε από μία μεταβλητή αντίσταση (τρίμερ) των 10KΩ.   

 

Σχήμα 3.8: Ο ενισχυτής κοινής πηγής 
 

 
Σχήμα 3.9: Πειραματική διάταξη ενισχυτή κοινής πηγής 
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Α) Αρχικά επιλέξτε την τάση VGS ίση με 3V (ρυθμίζοντας την μεταβλητή αντίσταση – τρίμερ 

Α) και την τάση VDS ίση με 5V (ρυθμίζοντας την μεταβλητή αντίσταση – τρίμερ Β). 
Χρησιμοποιήστε στην είσοδο ημιτονικό σήμα 1Vp-p (πλάτος Vi=500mV), με DC 
συνιστώσα 0V και συχνότητα 1ΚHz .  
Στον παλμογράφο απεικονίστε τις κυματομορφές του σήματος εισόδου υΙ και του 
σήματος εξόδου υΟ.  

1) Σχεδιάστε τις κυματομορφές εισόδου-εξόδου στο πλαίσιο των αξόνων που 
ακολουθεί (ύστερα από βαθμονόμησή τους).  

2) Μετρήστε την DC συνιστώσα VΟ και το πλάτος Vο του σήματος στην έξοδο. 
3) Υπολογίστε το κέρδος τάσης Aυ του ενισχυτή. 
4) Ποια η διαφορά φάσης εισόδου-εξόδου;  

 
 

t               

υi               

υο               

 
 

 

         V           

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

         (0, 0)          t 

VΟ =  Vo =  

Aυ =  Διαφορά φάσης =  

 
 
 
 
 
 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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Β) Αυξήστε την τιμή Vi του πλάτους του σήματος εισόδου μέχρι τη μέγιστη τιμή για την 
οποία το σήμα στην έξοδο δεν παραμορφώνει. Καταγράψτε tη μέγιστη τιμή του 
πλάτους εισόδου Vimax. Μετρήστε στην έξοδο τις τιμές της DC συνιστώσας VO και του 
πλάτους Vo και υπολογίστε το κέρδος τάσης Αυ. Συγκρίνετε της νέες τιμές με εκείνες του 
σκέλους (Α).  

 

Vimax = 

VΟ =                       Μεγαλύτερη / Μικρότερη /  Ίση Vo =                        Μεγαλύτερη / Μικρότερη /  Ίση 

Aυ =                        Μεγαλύτερη / Μικρότερη /  Ίση  

 
 
Γ) Επαναφέρετε την τιμή του πλάτους εισόδου στην αρχική τιμή, Vi=500mV. Αυξήστε την 

τιμή της μεταβλητής αντίστασης (τρίμερ Β) μέχρι τη μέγιστη τιμή για την οποία το σήμα 
στην έξοδο δεν παραμορφώνει. Καταγράψτε τη μέγιστη τιμή της αντίστασης RDmax. 
Μετρήστε στην έξοδο τις τιμές της DC συνιστώσας VO και του πλάτους Vo και υπολογίστε 
το κέρδος τάσης Αυ. Συγκρίνετε της νέες τιμές με εκείνες του σκέλους (Α).  

 

RDmax = 

VΟ =                       Μεγαλύτερη / Μικρότερη /  Ίση Vo =                        Μεγαλύτερη / Μικρότερη /  Ίση 

Aυ =                        Μεγαλύτερη / Μικρότερη /  Ίση  

 
 
Δ) Αυξήστε τη συχνότητα του σήματος εισόδου στο 1MHz. Μετρήστε το πλάτος του 

σήματος εξόδου Vo. Παραμένει σταθερό ή όχι;  Αιτιολογείστε το αποτέλεσμα;  
 

Vo =  

Παρατήρηση/Αιτιολόγηση:  

 

 

 
 
 
  

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙV 
Ο ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ MOS 

 
 

4.1 Διαφορικός ενισχυτής MOS 
 

4.1.1 Εισαγωγή: Αντικείμενο της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη του MOS 
διαφορικού ενισχυτή. Σε αυτή την άσκηση ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με την τοπολογία του 
διαφορικού ζεύγους MOS και τη χρήση του στη σύνθεση διαφορικού ενισχυτή με φορτίο 
αντιστάσεις.  
 
Στο Σχήμα 4.1 δίδεται η τοπολογία ενός διαφορικού ενισχυτή με τη χρήση του διαφορικού 
ζεύγους MOS. Τα τρανζίστορ Μ1 και Μ2 είναι ταιριασμένα (ίδια μεγέθη και 
χαρακτηριστικά) και πολώνονται με τη χρήση της αντίστασης RS.  Τα φορτία του διαφορικού 
ενισχυτή είναι οι αντιστάσεις RD1 και RD2 με RD1=RD2=RD. Η επιλογή των αντιστάσεων γίνεται 
έτσι ώστε και τα δύο τρανζίστορ να λειτουργούν στην περιοχή του κόρου.  

 
Σχήμα 4.1: Διαφορικός ενισχυτής MOS 

 

 
Το διαφορικό κέρδος του ενισχυτή δίδεται από τη σχέση:   

Dm
id

o RgA 



  

όπου υid το διαφορικό σήμα εισόδου (υid=υg1-υg2) και gm η διαγωγιμότητα των τρανζίστορ 
στο σημείο πόλωσης (gm=2IDi/(VGSi-Vtn)=2Kn(VGSi-Vtn) με Kn τον συντελεστή απολαβής 

ρεύματος των τρανζίστορ). Οι αντιστάσεις εισόδου και εξόδου είναι αντίστοιχα Rin και 
Rout=2RD αντίστοιχα.  

RD

υΟ

Μ1
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4.1.2 Το ολοκληρωμένο CD4007: Το ολοκληρωμένο CD4007 αποτελείται από 3 pMOS και 3 
nMOS τρανζίστορ πύκνωσης. Η τοπολογία των ακροδεκτών του παρουσιάζεται στο Σχήμα 
4.2. Όλα τα pMOS τρανζίστορ μεταξύ τους και όλα τα nMOS τρανζίστορ μεταξύ τους έχουν 
κοινή πόλωση υποστρώματος στον ακροδέκτη 14 της τροφοδοσίας VDD και στον ακροδέκτη 
7 της τροφοδοσίας VSS αντίστοιχα. Ανά ζεύγος pMOS και nMOS τρανζίστορ ο ακροδέκτης 
της πύλης είναι κοινός. Δύο από τα τρανζίστορ έχουν κοινό ακροδέκτη υποδοχής τον 
ακροδέκτη 12. Τα μεγέθη των τρανζίστορ είναι: pMOS Wp/Lp=60μm/10μm και nMOS 
Wn/Ln=30μm/10μm. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης/λειτουργίας του ολοκληρωμένου, το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος του 
φυλλαδίου.  

 

Σχήμα 4.2: Το ολοκληρωμένο CD4007 
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4.2 Σχεδίαση και προσομοίωση στο PSPICE.  
 
4.2.1 Εύρεση κατάλληλων τιμών αντίστασης RD: Στο περιβάλλον σχεδίασης του OrCAD, 
σχεδιάστε τη συνδεσμολογία του διαφορικού ενισχυτή που δίδεται στο Σχήμα 4.1. Το 
σύμβολο του MOS τρανζίστορ (ΜbreakΝ4D)  υπάρχει στη βιβλιοθήκη “breakout.olb”.  
Με δεδομένο ότι τα τρανζίστορ Μ1 και Μ2 έχουν τάση κατωφλίου Vtn=2V  και  συντελεστή 
απολαβής Kn=111μA/V2 και ότι VDD=12V, VSS=−12V, υg1=−υg2, Vg1=Vg2=100mV, VG1=VG2=0V 
ενώ RS=46KΩ, να βρεθεί το εύρος των τιμών για τις αντιστάσεις RD έτσι ώστε το διαφορικό 
κέρδος τάσης Αυ του ενισχυτή να είναι μεγαλύτερο από −15.  
 
 
4.2.2 Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου: Προσομοιώστε τη λειτουργία του κυκλώματος 
εκτελώντας ανάλυση στο πεδίο του χρόνου (transient – time domain). Χρησιμοποιήστε τιμή 
για την RD εντός του πεδίου τιμών που προσδιορίσατε νωρίτερα και ημιτονικά σήματα 
εισόδου συχνότητας 1KHz. Κάντε χρήση της βιβλιοθήκης “CD4007.lib”. Σχεδιάστε, στο 
πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί, ύστερα από βαθμονόμησή τους, τις κυματομορφές του 
διαφορικού σήματος εισόδου υs και εξόδου υο καθώς και των τάσεων στις υποδοχές των 
τρανζίστορ Μ1 και Μ2 (VD1 και VD2 αντίστοιχα) και υπολογίστε το διαφορικό κέρδος τάσης 
Αυ.  
 

t               

υs               
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VD1               
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         V           

                    

                    

                    

                    

         (0, 0)          t 

                    

                    

                    

                    

Εύρος τιμών RD:  Χρησιμοποιούμενη RD = 

Αυ = 

 
 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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4.2.3 DC ανάλυση: Προσομοιώστε τη λειτουργία του κυκλώματος εκτελώντας DC ανάλυση. 
Χρησιμοποιήστε την ίδια τιμή για την RD που χρησιμοποιήσατε νωρίτερα στο 4.2.2. Στον 
ορισμό της DC sweep ανάλυσης δώστε ως “Voltage source” την μία από τις δύο πηγές 
σήματος και σαρώστε από −12V έως 12V με βήμα 50mV. Στο γραφικό περιβάλλον του 
PSPICE παρουσιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς του ενισχυτή VΟ = f(VGi).  

1) Σχεδιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί, 
ύστερα από βαθμονόμηση των αξόνων και προσδιορίστε τη γραμμική της 
περιοχή (εύρος της γραμμικής περιοχής λειτουργίας).  

2) Από τη γραφική παράσταση προσδιορίστε το κέρδος τάσης Αυ του κυκλώματος.  
 
 

VGi               

VO               

 
 
 
         VO           

                    

                    

                    

                    

         (0, 0)          VGi 

                    

                    

                    

                    

Εύρος γραμμικής περιοχής από (VGi1, VO1) =(…….….. , ………...) έως (VGi2, VO2) =(…….….. , ……...) 

Αυ = 

 
 
4.2.4 AC ανάλυση: Προσομοιώστε τη λειτουργία του κυκλώματος εκτελώντας AC ανάλυση. 
Χρησιμοποιήστε την ίδια τιμή για την RD που χρησιμοποιήσατε νωρίτερα στο 4.2.2. Στο 
πεδίο AC των πηγών σήματος υg1 και υg2 δώστε στην μία την τιμή 1V και στην άλλη 0V.  

1) Σχεδιάστε, στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί, ύστερα από βαθμονόμησή 
τους, την απόκριση κέρδους/πλάτους Αυ (σε db) και φάσης φ για το διαφορικό 
σήμα εξόδου.  

2) Ποιο το εύρος ζώνης του ενισχυτή; Μετρήστε το διαφορικό κέρδος τάσης σε db 
Αυ(db) του ενισχυτή.  

 

f               

Αυ(db)               

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
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Εύρος ζώνης:  

Αυ(db) =                                    

 
 

f               

Φ               
 

 

 

db Vo

f

deg

f

Φ

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 

Αυ 
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4.3 Υλοποίηση στο εργαστήριο.  
 
4.3.1 Διαφορικός ενισχυτής: Υλοποιήστε την πειραματική του Σχήματος 4.3 στο breadboard 
του εργαστηρίου σύμφωνα με τις οδηγίες του Σχήματος 4.4. Χρησιμοποιήστε το OK CD4007 
για τα τρανζίστορ του διαφορικού ζεύγους και το ΟΚ LM741 (τελεστικός ενισχυτής), σε 
αναστρέφουσα συνδεσμολογία (βλ. Άσκηση Ι), για την αναστροφή του σήματος εισόδου υi 
της γεννήτριας συχνοτήτων και τη γένεση της υg2 (ώστε υg2=-υg1). Επιλέξτε ίδιες τιμές για τις 
αντιστάσεις R1 και R2 (R1=R2=10KΩ). Όπως και στην προηγούμενη ενότητα 4.2 
χρησιμοποιήστε ημιτονικό σήμα εισόδου υi συχνότητας 1ΚΗz και επιλέξτε:  VDD=12V, VSS=–
12V, Vg1=Vg2=100mV, VG1=VG2=0V, RS=46KΩ και RD=67KΩ.  
  
 
 

 

Σχήμα 4.3: Τοπολογία πειραματικής διάταξης 
 

RD

υg1
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Σχήμα 4.4: Υλοποίηση πειραματικής διάταξης 
 
 
Α) Στον παλμογράφο απεικονίστε τις κυματομορφές των σημάτων υg1 και υg2 στις εισόδους 
του διαφορικού ενισχυτή. Μετρήστε την DC συνιστώσα VGi και το πλάτος τους Vgi.  
Στη συνέχεια απεικονίστε τις κυματομορφές των σημάτων υ12 και υ5 στις υποδοχές των 
τρανζίστορ Μ1 και Μ2. Μετρήστε και πάλι την DC συνιστώσα και το πλάτος των δύο 
σημάτων.  
 

VG1 = VG2 = 

Vg1 = Vg2 = 

V12(DC) = V5(DC) = 

V12(πλάτος) = V5(πλάτος) = 

 
 
 
 
 

Τροφοδοτικό

12V

CD4007

7

4

5

VDD

VSS

Γεννήτρια 
Συχνοτήτων

Παλμογράφος

67ΚΩ 

-12V

LM741

4

7

Gnd

1ΚΩ 

1ΚΩ 

6

3

46ΚΩ 

67ΚΩ 

2

9

10

3

12

14

Gnd

Υπογραφή: 
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Β) Στον παλμογράφο απεικονίστε την κυματομορφή του διαφορικού σήματος εισόδου 
υid=υg1-υg2 στην είσοδο του διαφορικού ενισχυτή. Μετρήστε την DC συνιστώσα και το 
πλάτος του. Στη συνέχεια απεικονίστε την κυματομορφή του διαφορικού σήματος εξόδου 
υΟ=υ12-υ5. Μετρήστε την DC συνιστώσα και το πλάτος του. Ποιο το κέρδος τάσης Αυ του 
ενισχυτή; Ποια η διαφορά φάσης εισόδου-εξόδου;  
 

VID = Vid = 

VO = Vo = 

Αυ = Διαφορά φάσης =  

 
 
Στο πλαίσιο των αξόνων που ακολουθεί απεικονίστε το διαφορικό σήμα εξόδου.  
 

t               

υO               

 
 

         υΟ           

                    

                    

                    

                    

         (0, 0)          t 

                    

                    

                    

                    

 

 
 
Γ) Μετρήστε την τάση εκτροπής εξόδου VO και εισόδου VOS του διαφορικού ενισχυτή.  
 

VO = VOS = 

 
 
 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 

Υπογραφή: 
















































