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ΜΑΘΗΜΑ:Αναλογικά Ηλεκηρονικά    

                      
ΤΑΞΗ: Β  (Τνκ. Ηιεθηξνληθώλ) 

 

ΚΑΘΗΓ. Σαρηλίδεο Σπκεώλ               
 

Φσζικός Ραδιοηλεκηρολόγος 

 

Ο ιδανικός ηελεζηικός ενιζτσηής 

 

Ο ηδαληθόο ηειεζηηθόο εληζρπηήο είλαη θαη' αξρήλ 

έλαο εληζρπηήο. 

Ο εληζρπηήο είλαη κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

βαζκίδεο ή δνκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηα αλαινγηθά ειεθηξνληθά. Σηελ απινύζηεξε 

κνξθή έρεη ζηελ είζνδν δύν αθξνδέθηεο, ζηα άθξα 

ησλ νπνίσλ εθαξκόδεηαη ε ηάζε (ζήκα) εηζόδνπ. 

'Έρεη, επίζεο, ζηελ έμνδν δύν, αθξνδέθηεο, ζηα 

άθξα ησλ νπνίσλ ιακβάλεηαη ε ηάζε (ζήκα) 

εμόδνπ.  

Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ν εληζρπηήο 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα καύξν θνπηί (black box) , 

ην νπνίν πεξηγξάθεηαη από έλα πεξηνξηζκέλν 

ζύλνιν παξακέηξσλ. Μηα από απηέο είλαη ε 

εμάξηεζε ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ από ην ζήκα 

εηζόδνπ 

Μηα άιιε αληηκεηώπηζε ησλ εληζρπηώλ βαζίδεηαη 

ζηνλ ηξόπν απόθξηζεο ηνπο κε ζήκαηα ηα νπνία 

αληηζηνηρνύλ  ζε ζπλερείο ή ελαιιαζζόκελεο 

ηάζεηο. 

Από ην ζύλνιν ησλ παξακέηξσλ ελόο εληζρπηή, 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απνιαβή 
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ηάζεο ή ξεύκαηνο, ε ζύλζεηε αληίζηαζε εηζόδνπ,  

ε ζύλζεηε αληίζηαζε εμόδνπ θαη ε απόθξηζε 

ζπρλόηεηαο. 

Η απνιαβή ή θέξδνο ηάζεο (voltage gain) νξίδεηαη 

σο ην πειίθν ηεο ηάζεο εμόδνπ  πξνο ηελ ηάζε 

εηζόδνπ . 

 

Η ζύλζεηε αληίζηαζε ή απιώο αληίζηαζε ε 

αληίζηαζε ηελ νπνία παξνπζηάδεη ζηελ είζνδό ηoπ 

ν εληζρπηήο. 

Η ζύλζεηε αληίζηαζε εμόδνπ (output impedance), 

ή απιώο αληίζηαζε εμόδνπ, είλαη ε αληίζηαζε ηελ 

νπνία εθδειώλεη ζηελ έμνδό ηνπ ν εληζρπηήο όηαλ 

ζπλδέεηαη κε κηα αληίζηαζε θόξηνπ. 

Η απόθξηζε ζπρλόηεηαο (frequency response) 

πεξηγξάθεη ηελ απνιαβή ηάζεο ηνπ εληζρπηή 

ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ ζήκαηνο εηζόδνπ 

Ο ηελεζηικός ενιζτσηής  

Ο ηειεζηηθόο εληζρπηήο έρεη δύν εηζόδνπο θαη κία 

έμνδν. Απαηηνύληαη επίζεο δύν επηπιένλ 

αθξνδέθηεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ. Η ηξνθνδνζία 

ελόο ηειεζηηθνύ εληζρπηή κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε 

βνήζεηα κηαο κόλν πεγήο ηάζεο είηε κε ηε βνήζεηα 

δύν πεγώλ, νπόηε νη ηάζεηο νη νπνίεο ηξνθνδνηνύλ 

ηνπο αληίζηνηρνπο αθξνδέθηεο ζα είλαη 

ζπκκεηξηθέο πξνο ηε «γε» ηνπ θπθιώκαηνο. 

Δπηπιένλ , κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη άιινη 

αθξνδέθηεο νη νπνίνη λα επηηξέπνπλ ηελ 

πξνζπέιαζε ζην εζσηεξηθό θύθισκα ηνπ 

ηειεζηηθνύ εληζρπηή. 'Δηζη ζηελ ειάρηζηε κνξθή 
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ηνπ έλαο ηειεζηηθόο απαηηεί πέληε αθξνδέθηεο θαη 

ηνπνζεηείηαη ζε έλα θέιπθνο νθηώ αθξνδεθηώλ, νη 

νπνίνη είλαη δηαηεηαγκέλνη ζε δύν ζεηξέο 

Σηα ειεθηξνληθά δηαγξάκκαηα, γηα λα απνθεπρζεί 

ε πνιππινθόηεηα ηνπο, ζπλήζσο δελ 

παξνπζηάδνληαη όιεο νη παξαπάλσ ιεπηνκέξεηεο 

Ο ηειεζηηθόο εληζρπηήο εληζρύεη θαη επεμεξγάδεηαη 

ηε δηαθνξά ησλ ζεκάησλ πνπ εθαξκόδεηαη ζηηο 

δύν εηζόδνπο θαη γη' απηό ην ιόγν ιέκε όηη ν 

ηειεζηηθόο εληζρπηήο έρεη δηαθνξηθή είζνδν. 

 Δπεηδή ν ηειεζηηθόο εληζρπηήο επεμεξγάδεηαη ηε 

δηαθνξά ησλ ζεκάησλ ησλ εηζόδσλ πξέπεη ν 

ρξήζηεο λα γλσξίδεη πνία είζνδνο αληηζηνηρεί ζηνλ 

αθαηξέηε θαη πνηα ζηνλ αθαηξεηέν, δειαδή πνην 

αθαηξείηαη από πνην. 

 

Βαζικά κσκλώμαηα με ηελεζηικό ενιζτσηή 

 

Η πςειή απoιαβή ηάζεο ε άπεηξε αληίζηαζε 

εηζόδνπ θαη ε κεδεληθή αληίζηαζε  εμόδνπ ελόο 

ηδαληθνύ  ηειεζηηθνύ εληζρπηή επηηξέπνπλ ηε 

ζρεδίαζε κεγάιεο πνηθηιίαο  θπθισκάησλ γηα ηελ 

επηηέιεζε δηαθόξσλ ειεθηξνληθώλ ιεηηνπξγηώλ. 

Aθνύ νη ηειεζηηθνί εληζρπηέο έρνπλ δύν εηζόδνπο, 

ηελ αλαζηξέθνπζα θαη ηε κε-αλαζηξέθνπζα, ν 

ζπλδπαζκόο  εθαξκνγήο ζήκαηνο εηζόδνπ θαη 

αλαηξνθνδόηεζεο  ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ δίλνπλ 

ζρεδίαζεο δπν βαζηθώλ θαηεγνξηώλ θπθισκάησλ, 

κε κε-αλαζηξέθνπζα αλαηξνθνδόηεζε θαη 

θπθιώκαηα κε αλαζηξέθνπζα αλαηξνθνδόηεζε . 
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Τν θύθισκα ελόο κε-αλαζηξέθνληνο εληζρπηή . 

Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό απηνύ ηνπ θπθιώκαηνο 

είλαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνο ελίζρπζε ζήκαηνο ζηε 

κε-αλαζηξέθνπζα είζνδν θαη ε αλαηξνθνδόηεζε 

πνζνζηνύ ζήκαηνο εμόδνπ ζηελ αλαζηξέθνπζα 

είζνδν. 

Η αλαηξνθνδόηεζε είλαη αξλεηηθή δηόηη ην 

αλαηξνθνδνηνύκελν ζήκα αθαηξείηαη από ηε ζήκα 

εηζόδνπ.  

Ο όξνο κε-αλαζηξέθσλ εληζρπηήο πξνθύπηεη από 

ηελ δηαθνξά θάζεο κεηαμύ ζήκαηνο εμόδνπ θαη 

ζήκαηνο εηζόδνπ είλαη  0 κνίξεο, άξα ε 

θπκαηνκνξθή εηζόδνπ δελ αλαζηξέθεηαη ζηε έμνδν 

Έλα ζεκαληηθό  ζπκπέξαζκα είλαη ζην κε 

αλαζηξέθνληα εληζρπηή ε απνιαβή είλαη 

κεγαιύηεξε ή ην πνιύ  ίζε ηεο κνλάδαο. 

Ιδηόηεηεο 

1.Μείσζε ηεο απνιαβήο  

2.Αύμεζε ηεο ζύλζεηεο αληίζηαζεο εηζόδνπ 

3.Διάηησζε ηεο ζύλζεηεο αληίζηαζεο εμόδνπ .  

4.Αύμεζε ηνπ εύξνπο δώλεο . 

 

1. Τι  εννοούμε με ηον όρο πόλωζη 
2.Τη απνηέιεζκα επηθέξεη ζηελ ιεηηνπξγία ελόο ηξαλζίζηνξ αλ ην Q έρεη 

επηιεγεί: 

Α) Σηελ κέζε ηεο επζείαο ηνπ θνξίνπ 

Β) πιεζίνλ ηνπ θαηαθόξπθνπ άμνλα ( ησλ ξεπκάησλ) 

Γ) Πιεζίνλ ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα ( ηάζεσλ) 

3.Σπκπιεξώζηε ηα θελά 

Η απνιαβή είλαη έλα κέγεζνο …………….θαη δείρλεη ………………. 

Η απνιαβή εθθξάδεηαη ζε …………….. θιίκαθα κνλάδα…………. 

Γηα λα πεξηνξίζνπκε ηνπο ……………….ρξεζηκνπνηνύκε  

………………αλαζύδεπμε. 
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4.Τη νλνκάδεηαη αλαζύδεπμε 

Πόηε είλαη ζεηηθή θαη πόηε είλαη αξλεηηθή 

5.Πσο νξίδεηαη ν  ζπληειεζηήο ή ν ιόγνο αλαζύδεπμεο ηάζεο 
 

6.Tαιαλησηήο  Hartley  κε ΤΔ πρ ηνλ 741 ζην ζρήκα  κε 

ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ 30 ΚΗz. 

Αλ KR 101  πόζε πξέπεη λα είλαη 

2R  γηα λα έρνπκε ζπληεξνύκελεο 

ηαιαληώζεηο. 

Γίλνληαη mHLt 1  10,  

 

 
7.Από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε ζηαζεξόηεηα ηεο 

ζπρλόηεηαο κηαο ηαιάλησζεο  

8.Πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  νη κε ζπληνληδόκελνη 

ηαιαλησηέο.Αλαθέξεηε κεξηθνύο ηύπνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 

9.Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαη ηνπ ηαιαλησηή δηπινύ Τα σο 

πξνο ηνλ ηαιαλησηή Wien 
10.Σπκπιεξώζηε ηα θελά: 

Ο Τειεζηηθόο εληζρπηήο ερεη …….. εηζόδνπο  θαη …… έμνδν. 

Η ηξνθνδνζία κπνξεί λα γίλεη κε ……. Πεγή ή κε …… πεγέο νπόηε νη 

ηάζεηο νη νπνίεο ηξνθνδνηνύλ ηνπο αληίζηνηρνπο αθξνδέθηεο ζα είλαη 

……….. σο πξνο ηελ πεγή. Ο ηειεζηηθόο εληζρύεη θαη επεμεξγάδεηαη ηε  

………… ζεκάησλ πνπ εθαξκόδεηαη ζηηο δύν ……… θαη γηαπηό ην ιόγν 

ιέκε όηη ν ηειεζηηθόο εληζρπηήο  ερεη …………είζνδν. 

11.Γώζηε νλνκαζηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά  ελόο ηδαληθνύ  ηειεζηηθνύ 

εληζρπηή ( ζεσξεηηθό κνληέιν) 

12. Δλαο αζξνηζηήο ηεζζάξσλ εηζόδσλ έρεη  Vu 2511 ,   Vu 22  Vu 503 ,   

Vu 2504 ,  θαη  394321 RRRR  .Nα ππνινγηζηεί ε ηάζε εμόδνπ 

ηνπ 

13.Τη είλαη ν ζπληνληδόκελνο εληζρπηήο θαη ηη ε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ 

14. Τη νλνκάδεηαη επξνο δηέιεπζεο ζπρλνηήησλ ελόο εληζρπηή 
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15. Δλαο αζξνηζηήο ηεζζάξσλ εηζόδσλ έρεη  Vu 2511 ,   Vu 22  Vu 503 ,   

Vu 2504 ,    θαη  

394321 RRRR   

.Nα ππνινγηζηεί ε ηάζε εμόδνπ ηνπ.  

Γίλεηαη 86,fR  

 

 

 

 

 
 

16.Σηελ εηθόλα είλαη έλα 

θύθισκα ΦXΣ  Sallen –Key 2
εο

 

ηάμεο, ηύπνπ Butterworth κε 

ελίζρπζε 5 θαη ζπρλόηεηα 

απνθνπήο 

zf 7001   Γίλνληαη ηα: α=1,414 , 

KR 10   KR 101  Να ππνινγίζεηε θάπνηα από ηα δεδνκέλα  

πνπ ιείπνπλ από ηελ εηθόλα. Να ζρεδηάζεηε ηελ θακπύιε 

απόθξηζεο ηνπ θπθιώκαηνο 

 

17.Από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε ζηαζεξόηεηα ηεο 

ζπρλόηεηαο κηαο ηαιάλησζεο  

 

18.Πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  νη κε ζπληνληδόκελνη 

ηαιαλησηέο.Αλαθέξεηε κεξηθνύο ηύπνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 

 

19.Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαη ηνπ ηαιαλησηή δηπινύ Τα σο 

πξνο ηνλ ηαιαλησηή Wien 

 

 

 
 

 

 


