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        به عنوان سوئيچبه عنوان سوئيچبه عنوان سوئيچبه عنوان سوئيچ    BJTاستفاده از ترانزيستور استفاده از ترانزيستور استفاده از ترانزيستور استفاده از ترانزيستور 

  

  اوژن كي نژاد: نويسنده

  

به عنوان يك سوئيچ الكترونيك عمل كند و  BJTزيستور در شكل زير ، هدف نحوه محاسبات مقادير مدار است به نحوي كه تران

   .در ناحيه اشباع قرار بگيرد

  

  
  

  :هميشه برقرار است KVLبنابر معادله زير  ،تا زمين Vccدر مسير 

 

Vcc=Ic.RL+VCE 
  

متناسب  Icجريان  Ibبا توجه به آرايش مدار، با افزايش جريان . جريان آن است Icو  اميتر استو  كلكتوردو سر ولتاژ  VCEكه 

موجب كاهش ولتاژ دو افزايش جريان  ،مجموع ولتاژ دو سر مقاومت و ترانزيستور ثابت بودنو به دليل  با آن افزايش خواهد يافت

مي تواند ادامه يابد كه ولتاژ دو سر ترانزيستور به حداقل  جايياين امر تا . سر ترانزيستور و افزايش ولتاژ دو سر مقاومت خواهد شد

با توجه به . ثابت خواهد ماند و امكان افزايش بيشتر را ندارد Icبرسد و از اين نقطه به بعد، جريان )  ���VCE(ولتاژ ممكن خود 

  :ن است كه آاين توضيحات، شرط به اشباع رفتن ترانزيستور 

  

β.Ib ≥ Ic 
 

در نظر گرفته  	��βمقدار  و محاسبات بايديك ترانزيستور، در طراحي  مختلف نسخه هايدر  βمقدار با توجه به متغير بودن 

با محاسبه جريان هاي بيس و كلكتور بر حسب ولتاژها و . معتبر باشد روبراي تمام نمونه هاي آن ترانزيستمحاسبات تا  شود

  :مي توان شرط به اشباع رفتن ترانزيستور را محاسبه كردمقاومت هاي تعيين كننده اين جريان ها 

  
Vin � Vbe

RB
�

Vcc � VCE���

RL. βmin
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و انتخاب نوع ترانزيستور در اختيار طراح  RBمشخص هستند و مقدار  Vinو  RLو  Vccدر طراحي هاي عملي معموال مقادير 

 TTLخروجي يك گيت فرمان توسط  Vcc=12vبه تغذيه  RL=10Ωيك بار سوئيچ كردن اگر  ،مثاليك عنوان  به. مدار است

β min شده دارايمورد نظر باشد و ترانزيستور انتخاب  Vin=3vبا حداكثر  � ���VCEو   100 � 0.1v  به باشد، با توجه

توجه به توان مقاومت  .بدست خواهد آمد RL≤193.2Ω مقدار RBبراي مقاومت  ،VBE=0.7vو با فرض ير فرمول طراحي اخ

در صورت استفاده از . محاسبه شده در كاربردهايي كه جريان بااليي براي بيس ترانزيستور مورد نظر باشد، ضروري است

دو ترانزيستور  	��βحاصلضرب مقادير  	��βو براي  1.4vمقداري حدود  VBEتون، براي دارلينگهاي با آرايش ترانزيستور 

  .در نظر گرفته مي شود

  

  )نقل مطالب با ذكر منبع آزاد است(

  


